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Abstract 
Title: The case of Lisa Holm - A Critical Discourse Analysis of how Victim and Offenders 

are constructed and presented in the News Media.  

 

The aim and purpose of the study was to investigate how the newspapers portrays and 

constructs the victims and offenders in the case of Lisa Holm. The collected material 

came from articles gathered from two of Sweden’s leading newspapers. A critical 

discourse analysis was used through Faircloughs three-dimensional model to analyse text, 

discourse practice and social practice. Then the results were analysed with help of 

Christies theory of the ideal victim. The results and conclusions drawn showed strong 

indicators that Lisa Holm can be recognized as an ideal victim and that Nerijus Bilevicius 

to a certain degree possesses, according to the theory's framework, an ideal offender. The 

family and relatives, in addition, have influence over the strengthening of the constructed 

roles, most importantly regarding Lisa Holm’s role as a ideal victim. The results are in 

line with previous research, which shows that the articles reproduce discourses about 

victimhood, stereotypical offenders and offenders with different ethnic backgrounds. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att studera hur nyhetsrapporterande media framställer och 

konstruerar offerskap och gärningsmannaskap i fallet Lisa Holm. Det insamlade 

materialet utgjordes av artiklar tillhörande två av Sveriges ledande nyhetsmedier. En 

kritisk diskursanalys användes genom Faircloughs tredimensionella modell för att 

analysera texten, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. Resultatet 

analyserades sedan med hjälp av Christies teori om det ideala offret. Resultatet och 

slutsatser som drogs visade starka indikatorer på att Lisa Holm kan erkännas en legitim 

offerroll och är att anse som ett idealt offer, samt att Nerijus Bilevicius till viss del 

innehar, enligt teorins ramverk, ett idealt gärningsmannaskap. Familj och anhöriga bar 

dessutom inverkan på förstärkningen av de konstruerade rollerna, främst avseende Lisa 

Holms offerskap. Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning, med avseende 

på att artiklarna reproducerar diskurser om offerskap, stereotypa gärningsmän samt om 

gärningsmän med annan etnisk härkomst. 
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Förord 
Denna studie är ett samarbete. Författarna till studien försäkrar därmed att båda har 

deltagit och genomfört arbetet med likvärdigt engagemang och ansvarar gemensamt för 

innehållet. 

 

Tiden för denna uppsats har varit både oerhört givande, spännande och rolig. Men även 

tung och tidvis känslomässigt påfrestande vilket grundades i det bitvis mycket detaljerade 

innehållet kring fallet Lisa Holm. Vi vill därför rikta ett stort tack till Ludvig och Carolina 

för Er hjälp under vägen, både i form av stöttning men också i form av servering av te, 

godis och mat. Men framförallt för all Er uppmuntran under den tid som har varit absolut 

tyngst och tuffast.  

 

Ytterligare ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Emy Bäcklin för all vägledning 

Du givit oss genom många givande diskussioner, nyttig feedback och oerhört värdefulla 

råd.  

 

Utan Er och Ert stöd hade detta inte varit genomförbart.  

 

Slutligen vill vi rikta våra ödmjukaste sympatier till Lisa Holms familj och anhöriga och 

hoppas att denna studie på något sätt kan bidra positivt till hennes minne. Vi kan inte 

föreställa oss vad ni har tvingats gå igenom.  

 

Juni 2019 

Madeleine Johansson och Rebecca Tiderman 
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1. Inledning 

Nyhetsrapporterande media påverkar konsumenten både medvetet och omedvetet såväl 

som direkt och indirekt. Den mediala rapportering är en viktig del av det moderna 

samhället eftersom det ger människan en möjlighet att få uppleva eller ta del av en 

verklighet som de själva i en direkt kontext inte har upplevt eller sett (Lindgren & 

Lundström, 2010, s. 111; Olsson, 2006, s. 7). Genom materialet, det vill säga reportage, 

artiklar, krönikor med mera, frambringar mediaaktörerna reaktioner som får individen att 

vilja fortsätta att ta del av det rapporterade. När det gäller just brottsrapportering uppstår 

dock ett komplext fenomen där rapporteringen i sig skiljer sig avsevärt beroende på 

brottets karaktär eller vilka de inblandade parterna är, det vill säga brottsoffer och 

gärningsperson (Lindgren & Lundström, 2010, s. 27, 31, 107). Problemet är inte att det 

rapporteras i media, utan dilemmat ligger i hur media väljer att konstruera ett offer, ett 

brott, en gärningsperson. Börjesson och Rehn (2009, s. 87f) menar att språket är en del 

av en maktutövning och att språk, när det används både skriftligt och verbalt, ställer krav 

på individen att underkasta sig maktens behov eller efterfrågan. I media används språket 

i syfte att frambringa bland annat reaktioner och känslor, vilket gör att de därmed också 

har en uttalad makt över konsumenten. 

 

Lisa Holm blev bragt om livet under sommaren 2015 vilket blev startskottet för en 

omfattande medial rapportering kring såväl fallet i sig som den efterföljande rättegången. 

Pollack (2001, s. 17f) förklarar att en av anledningarna till att somliga mordfall får större 

uppmärksamhet i media kan bero på att mordet sker under sommartid. Hon menar att det 

tidigare har etiketterats för fall där flickor och unga kvinnor bragts om livet under 

sommartid och därav fått beteckningen ”sommarmord”. Pollack (2001, s.17ff, 57f) 

hävdar också att mediabranschen gärna vrider och vänder på händelser för att skapa en 

önskad reaktion hos mottagaren, vilket innebär att den objektiva sanningen bakom ett 

brott snedvrids och ibland bortprioriteras. Dags- och kvällspress tar ständigt kalkylerade 

beslut kring vad som skall prioriteras och ta störst plats, inte minst när det handlar om 

brottslighet, offerskap och gärningsmannaskap. 
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Nyhetsrapporterande media1, såväl som vår uppfattning av verkligheten är en social 

konstruktion. Hur vi upplever media och framställningar som de gör beror därför på 

tidigare erfarenheter och uppfattningar som individen själv har och besitter (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11). Med detta som utgångspunkt kan alltså de 

subjektpositioner2, däribland offerskap och gärningsmannaskap, som framställs i media 

tolkas som en återspegling av syner och konstruktioner som existerar i samhället. 

 

1.1 Bakgrund 

I juni 2015 försvann Lisa Holm, 17, i samband med ha avslutat sitt arbetspass vid kaféet 

i Blomberg, Kinnekulle (Gimling Shaftoe & Håkansson, 2017, 24 augusti). Både polis, 

hjälporganisationen Missing People och andra behjälpliga insatser kopplades in i 

sökarbetet, varpå ägodelar tillhörande Lisa Holm hittades utspritt över området. 

Polisutredningen intensifierades och Nerijus Bilevicius, hans broder och hustru togs in på 

förhör för att sedan anhållas skäligen misstänkta för mord respektive skyddande av 

brottsling (ibid.). Under dag fem hittades Lisa Holm avliden någon kilometer från 

arbetsplatsen. Både brodern och hustrun släpptes ur häktet i oktober 2015 medan Nerijus 

Bilevicius satt fortsatt häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet på Lisa Holm. 

Bevismaterialet var starkt och sammanlänkade Nerijus Bilevicius till både platsen och 

mordet. Tingsrätten var övertygad om att Nerijus Bilevicius var den skyldige varpå han i 

november samma år dömdes till livstids fängelse. I maj 2016 meddelade Högsta 

Domstolen att de inte beviljade prövningstillstånd och att livstidsdomen står fast (ibid.).  

 

  

                                                 

 
1 Nyhetsrapporterande media avser den form av media som bidrar med specifik nyhetsrapportering till 

civilsamhället som individen därigenom kan ta del av genom såväl tryckta artiklar i fysiska tidningar men 

även digitalt. I studien avser nyhetsrapporterande media de utvalda artiklarna/krönikorna.  

 
2 Subjektpositioner avser “det utrymme som människor kategoriserade på olika sätt ges för sitt agerande” 

(Boréus, 2015, s. 165). Dessa positioner omges av bland annat språkliga praktiker, vilka skapar 

konstruktioner och förväntningar på människan (ibid.). Framställningarna innebär därför en 

förstärkning/försvagning av de förväntningar/föreställningar läsaren har. Subjektpositioner avses i denna 

studie utgöra gärningsperson, brottsoffer, anhöriga/familj.  
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1.2 Disposition 

Studiens struktur och vad varje kapitel kommer att beröra genomförs på följande vis: 

 

I kapitel 2 kommer de centrala frågeställningar att presenteras tillsammans med det 

generella studiesyftet. I kapitel 3 kommer den tidigare forskningen att presenteras 

tillsammans för att skapa en överblick och för att utforska det allmänna kunskapsläget. I 

kapitel 4 presenteras den valda teorin för studien som sedermera kommer att användas i 

analysen. I kapitel 5, avsnitt 5.1 redogörs för det vetenskapsteoretiska angreppssättet 

vilket även är relevant för den valda metoden. Under avsnitt 5.2 och 5.3 presenteras vald 

metod och modell. Under avsnitt 5.4 redogörs för studiens tillvägagångssätt avseende 

insamling, urval och bearbetning. Under avsnitt 5.5 presenteras studiens giltighet och 

under avsnitt 5.5 redogörs för de etiska överväganden som gjorts. I kapitel 6 presenteras 

resultatet och analysen genom fem olika teman som tagits fram, för att sedan avsluta 

kapitlet under avsnitt 6.6 med en analytisk diskussion i ett större perspektiv – det vill säga 

resultaten i en social praktik. I kapitel 7, avsnitt 7.1 redogörs för de generella slutsatser 

som dragits av studieresultaten och analysdiskussionen. Under avsnitt 7.2 presenteras en 

metodologisk reflektion avseende upptäckter av för- och nackdelar. Under avsnitt 7.3 

diskuteras hur framtida forskning kan bedrivas på området. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att analysera och studera hur nyhetsrapporterande media 

framställer och konstruerar offerskap och gärningsmannaskap i fallet Lisa Holm. För att 

undersöka det ovanstående har dessa frågor formulerats: 

 

• Hur porträtterar nyhetsrapporterande media gärningsmannaskap och offerskap i 

fallet Lisa Holm? 

• Hur kan framställningen av offer- och gärningsmannaskapet i fallet Lisa Holm 

kopplas till teorin om det ideala offret? 

• Hur påverkar omständigheter, relationer och miljö framställningen av offer och 

gärningspersoner i nyhetsrapporterande media? 

 

2.1 Avgränsningar  

Fallet Lisa Holm valdes eftersom händelsen på ett eller annat sätt berör en stor del av 

Sveriges befolkning; men också för att det omfattande mediala intresset skulle underlätta 

urvalet av data. Tillgängligheten på rikligt material kunde ge ett rikare resultat och skulle 

även komma att vara tidseffektivt. 

 

Studien fokuserar på skriftlig text och visuell presentation i form av fotografier; varför 

livesändningar, tv-reportage och annat rörligt och muntligt material strategiskt valdes 

bort. Materialet utgörs således enbart av tryckt skriftligt material i form av artiklar och 

krönikor. 
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3. Tidigare forskning 

Massmedia, offerskap och brottslighet är relativt väletablerade forskningsområden på 

både nationell och internationell nivå (Nilsson, 2011, s. 140). Nedan kommer en överblick 

kring tidigare forskning att framföras i fyra delar; media som social konstruktion, media 

och nyhetsrapportering som fenomen, medias makt genom språkanvändning samt 

brottsoffer i svensk press mellan 1995–2008.  

 

3.1 Media som social konstruktion  

Davies, Francis och Greer (2007, s. 10) skriver att “Media representations influence what 

the issues of crime and criminal victimisation ‘mean’ to people. They help to socially 

construct these issues by presenting particular ‘views of reality ”. Detta innebär alltså att 

nyhetsrapporteringen på ett socialkonstruktionistiskt sätt (för vidare utveckling, se 5.1 

Socialkonstruktionism) återspeglar den verklighet som individen lever i genom att hon 

konstruerar en bild av ett brott eller ett offer så att beskrivningen passar in i dennes 

verklighet (Pollak & Kubrin, 2007, s. 60). Förklaringen till att människor upplever artiklar 

och nyheter på olika sätt är således att vi har olika kunskaper och erfarenheter kring det 

som konstrueras och porträtteras i artiklarna (ibid.). 

 

3.2 Media och nyhetsrapportering som fenomen 

Enligt Nilsson (2012, s. 141) går det att från viktimologisk forskning urskilja två 

huvudsakliga grenar inom medias funktion och betydelse i samhället. Den ena grenen 

handlar om att media, tidningar i detta fall, kan användas för att sprida kunskap kring de 

primär- och sekundärdrabbade (Nilsson, 2012, s. 141). Olsson (2006, s. 7) menar 

dessutom att nyhetsrapporteringen har störst inverkan på individer när det gäller en 

verklighet de själva inte direkt har upplevt och bevittnat. En stor del av allmänheten 

saknar direkta kopplingar till grov våldsbrottslighet och offerskap; plattformar som 

framställer dem, exempelvis nyhetsrapporterande media, har därför en viktig funktion 

(Davies et al. 2007, s. 60; Sela-Shayovitz, 2018, s. 2; van Dijk, 1993, s. 243). Detta 

medför både direkt och indirekt att allmänheten får involveras och ta del av den händelse 

som det rapporteras om.  

 

Samtidigt finns även den andra grenen som berör den negativa aspekten av medias 

rapportering. Detta innebär mer konkret att omgivningen och brottsdrabbade kan 
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konstrueras och bemötas på ett sätt som anses vara något som de måste skyddas från 

(Nilsson, 2012, s. 141; Lundström, 2016, s. 49). Vad som menas med detta är exempelvis 

att journalister kan bli alldeles för närgångna och ställa olämpliga frågor som de drabbade 

svarar på men som de sedan ångrar (Nilsson, 2012, s. 141).  

 

Inom kriminologisk mediaforskning finns det tendenser till att vara kritiskt inställd till 

vad media framställer, rapporterar och gestaltar (Davies, et al., 2007, s. 10). I detta 

avseende åsyftas konstruktionen av brottstyper, brottsoffer och gärningspersoner som kan 

bli framställda på ett visst sätt för att passa in på de stereotypiska och fördomsfulla bilder 

som socialt konstruerats (ibid.). Pollak och Kubrins (2007, s. 69) rapport visade till 

exempel att medias framställning av offer och gärningspersoner samt medias 

prioriteringar av vad som slutligen hamnade i text och på foton delvis är uppbyggt på 

irrelevant information. Detta kan bland annat innebära att stereotypa föreställningar och 

fördomar kring dessa personer stärks. Vad Pollak och Kubrin (2007, s. 70) menar med 

irrelevant information är oproportionerligt stort fokus som hamnar på exempelvis 

gärningspersonens och/eller offrets etniska bakgrund. Detta styrks även av van Dijk 

(1993) som menar att massmedia, framförallt nyhetsmedia, har en omfattande inverkan 

på diskurser kring rasism och etnicitet eftersom det får ett orimligt fokus i rapporteringen. 

Pollak och Kubrin (2007, s. 70) hävdar också att nyhetsrapporterande tidningar i större 

grad än television innehar en djupare inriktning på dessa uppgifter trots att det rör sig om 

samma brott och fall.  

 

Olsson (2006, s. 30) menar att det retoriska upplägget som brukas vid rapportering av 

nyheter ofta används för att få konsumenten/läsaren att tidigt registrera det viktigaste 

innehållet och för att skapa känslomässiga reaktioner. Detta kan handla om att polarisera 

genom att tydligt framhäva konflikt- och motsatsförhållanden eller att använda intensiva 

och kraftigt inverkande ord och uttryck (exempelvis konnotationer3). Det finns ett 

vedertaget alarmistiskt hållningssätt vilket kommer att prägla hur rapporteringen förs och 

framställs eftersom det främjar genomslagskraften (jmf. Olsson, 2006, s. 30). Detta är 

inte bara ett sätt att väcka ett intresse hos konsumenten eller läsaren utan används även i 

                                                 

 
3 Konnotation innebär ett ords bibetydelsen eller känsloton och är bundet av subjektiva innebörder som 

knyts an till det sagda. Exempelvis för ord som lejon tankarna till mod, stolthet och styrka (Egidius, u.å). 
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ett rivaliserande syfte och för att utkonkurrera andra nyhetsrapporterande kanaler 

(Olsson, 2006, s. 151, 64f; Pollack, 2001, s. 11). 

 

3.3 Medias makt genom språkanvändningen 

Makt som begrepp är komplext eftersom den är kontextuellt betingad. Den yttrar sig på 

olika vis och har annorlunda innebörd vid olika situationer vilket gör att dess begreppsliga 

betydelse bör sättas in i en kontext för att kunna dra slutsatser om den. När det gäller 

nyhetsrapporterande media kan det delvis handla om språkets makt. Börjesson och Rehn 

(2009, s. 87f) menar att när språk används i olika former symboliserar det hur människan 

ställer krav på att hela tiden uppnå vad makten kräver.  

 

Språket som maktutövning är dock inte den enda gången makt uppenbarar sig i detta 

sammanhang. Palm och Skogersson (2008, s. 19) hävdar att konsumerandet av 

information genom media (det vill säga bland annat nyhetsrapportering) idag är så pass 

omfattande att det på ett eller annat sätt är en självklarhet i individens vardag. Nyhetens 

informationsvärde är bland annat därför så pass viktig i säljande syfte att själva 

producerandet av rapporteringen blir en fråga om makt (Palm & Skogersson, 2008, s. 24). 

Mathiesen (1986) menar att de som producerar nyheterna besitter en sådan maktresurs att 

de både kan påverka och styra mediaagendan, vilket innebär att de styr vad som ska 

bevakas och rapporteras. Lab (2014, s. 141) menar att detta kan innebära problem för den 

generella allmänna uppfattningen om de brott som media rapporterar om i och med att 

den allmänna uppfattningen då också är starkt influerad och påverkad av 

nyhetsrapporteringen. Han fortsätter förklara att allmänhetens rädsla för brott och i 

synnerhet de specifika brotten som nyhetsmedia tenderar att fokusera på ökar när 

rapporteringen är mer frekvent (Lab, 2014, s. 143). Trots detta behöver den ökade rädslan 

inte vara vetenskapligt befogad eftersom det fokus som mediaagendan har inte alltid är 

förankrad i hur verkligheten rent statistiskt ser ut.  

 

Van Dijk (1993, s. 241, 243) nämner att ingen plattform bär så stort ansvar och har så 

stort inflytande på produktion och reproduktion av bland annat rasistiska diskurser som 

massmedia (särskilt nyhetsmedia). Detta är särskilt präglande för individen eftersom 

nyhetsmedia fungerar som en av de viktigaste källorna till information, varpå individen 

uppnår övertygelser som används för att bilda en tolkningsram för specifika händelser 
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(van Dijk, 1993, s. 243). Vad detta innebär är alltså att medias material förser individen 

med information som denne sedan använder i syfte att tolka händelser som nyhetsmedia 

rapporterar om. Media har med andra ord ett ideologiskt inflytande. Van Dijk (1993, s. 

243) påstår att massmedias kommunikativa roll är präglad av en omfattande makt och 

vithetsnorm. Särskilt gäller detta just etnicitet vilket van Dijk (1993, s. 243) menar skulle 

ha att göra med ett generellt ”vitt perspektiv” i bland annat det systematiska redaktionella; 

vilket sedermera kan påverka ”insamlandet” eller gestaltningen av nyheter (van Dijk, 

1993, s. 245). Detta kan dock skilja sig från hur det ser ut i dagsläget i en svensk kontext. 

 

3.4 “Ideala offer, och andra” - Brottsoffer i svensk press 1995–2008 

Lindgren och Lundström (2010) har genomfört en omfattande studie om hur och var det 

ideala offret skapas i ett mediaperspektiv. De belyser även hur rapporteringen sker när 

offer och förövare inte följer den ideala bilden och hur dessa hanteras i media. Titeln på 

boken ”Ideala offer, och andra” symboliserar alltså de som inte omfattas av den ideala 

offerskapsbilden och hur ”offer socialt och kulturellt skapas som ett led i en ideologisk 

process där konstruktioner av ”vi” och ”de andra” spelar en central roll” (Lindgren & 

Lundström, 2010, s. 5).  

 

För analysen har 38 695 artiklar från sju stycken dags- och kvällstidningar samt även från 

populärkriminologiska tidskrifter publicerade i fulltext från 1995–2008 valts ut (Lindgren 

& Lundström, 2010, s. 23). Bland annat belyser de att offerrapporteringen ofta 

förekommer mer frekvent och omfattande i kvällspressen med tanke på intimisering, 

emotionalisering och sensationalisering4 samt att offerkonstruktioner görs för att väcka 

känslomässiga reaktioner hos läsaren (Lindgren & Lundström, 2010, s. 111). Det finns 

ett underliggande syfte om att ”maximera förutsättningarna för empati och identifikation” 

hos läsaren för att få dessa att dela de upplevelser som offren upplevt; “se vad de ser och 

känna vad de känner” (ibid.). 

 

                                                 

 
4 Dessa begrepp utgör tekniker som textförfattare använder sig av i syfte om att skapa intresse och 

engagemang hos läsaren (Lindgren & Lundström, 2010). Med intimisering menas att texten görs 

personlig. Emotionalisering innebär att skribenten genom sin text framkallar känslor hos läsaren och 

sensationalisering innebär att någonting framhävs för att väcka sensation (ibid.). 
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Vidare visar studien att de mest framträdande brottstyperna i rapporteringen av brottsoffer 

förefaller vara mord, misshandel, rån och stöld samt sexualbrott. Offret är oftast är av 

kvinnligt kön (Lindgren & Lundström, 2010, s. 107). De uppmärksammar också att 

personer som faller offer för något av de brott som nämndes ovan vanligtvis också 

samkorrelerar med annan typ av brottslighet. Med detta menas att offret utsatts för flera 

olika typer av brott, antingen vid ett och samma tillfälle eller vid olika tillfällen (Lindgren 

och Lundström, 2010, s. 27, 31). De menar att en sådan form av samkorrelation, när den 

framställs i media, är ett uttryck för att ”en person kategoriseras som brottsoffer med en 

högre grad av tydlighet först när han eller hon har blivit utsatt för flera olika typer av 

brott” (ibid.).  

 

De påvisar en korrelation mellan mord och misshandelsoffer samt offer för sexualbrott 

och att detta ofta porträtteras i nyhetsrapporteringen. Med detta menas att personer som 

utsätts för mord eller misshandel också förefaller vara offer för sexualbrott, vilket 

uppmärksammas i svensk press.  

 

Analysen visar även att polis, förövare, familj och anhöriga samt vänner har en central 

roll och utgör centrala positioner i offerrapporteringen (Lindgren & Lundström, 2010, s. 

29). Detta visar att de privata och personliga förhållandena har stor påverkan på 

framställningen av offer och att offerrollen ”ofta framställs som delar av ett större socialt 

kollektiv” (ibid.). Bilden av det ideala offret förstärks därmed eftersom offret framställs 

som en ”normal” person med ”normala” miljöer där vänner och familj spelar en central 

roll i offrets liv.  

 

Andra slutsatser visade att unga kvinnor eller mycket unga flickor utgör majoriteten av 

brottsoffren i nyhetsrapporteringen och att män inte förekommer i samma utsträckning 

(Lindgren & Lundström, 2010, s. 107f). De menar att det delvis kan ha att göra med 

sociala och kulturella betingelser som orsakar svårigheter med att tillskriva männen 

offerstatus; men det kan också handla om att män inte kan betecknas som ett ”idealt offer” 

eftersom han varken är svag eller underordnad förövaren (ibid.). 
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3.5 Brottsoffertyper 

Viktimologisk forskning visar att det finns olika benämningar för olika brottsoffertyper 

(Karmen, 2015, Lundström, 2016). Dessa utgörs av primära, sekundära och tertiära 

brottsoffer, varav de två förstnämnda i större utsträckning diskuteras.  

 

Primära brottsoffer är de som har en direkt anknytning till brottet genom att det är de i en 

direkt kontext som har blivit utsatta. I detta fall utgör Lisa Holm det primära brottsoffret. 

Sekundära brottsoffer är de som inte har en direkt kontakt med brottet men som ändå 

påverkas av det och viktimiseras genom att de antingen har varit med och bevittnat 

händelseförloppet eller har en nära relation till det primära offret (Lundström, 2016; 

Karmen, 2016, s. 2f). Lisa Holms familj och anhöriga utgör i detta fall de sekundära 

brottsoffren eftersom de hade en nära relation till henne. Tertiära offer är varken en 

enskild individ eller en grupp av personer på samma sätt som de primära och sekundära 

offren. Det tertiära offret är snarare samhället i stort genom olika instanser som 

ekonomiskt drabbas eller lider andra konsekvenser av brottet (Karmen, 2015, s. 433). 

Exempel på tertiära offer är bland annat instanser som sjukvård och polis som indirekt 

men ej direkt är involverade i brottet, även försäkringsbolag kan vara ett tertiärt offer som 

genom skadeersättning eller liknande drabbas ekonomiskt.  
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4. Teori 

Den teori som kommer att appliceras i analysen är Christies teori om det ideala offret. 

Denna teori kommer mer ingående att presenteras nedan. 

 

4.1 Det ideala offret 

”Med idealiskt offer syftar jag … på en person eller kategori av individer som – när de 

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

47). Så beskriver Christie (2001, s. 47) hur det idealiska offret ska tolkas och förklarar att 

det således inte enbart handlar om de personer eller kategorier av människor som löper 

större risk att utsättas för viktimisering eller som oftast blir viktimiserade. Det handlar 

inte heller om de människor som oftast förefaller vara just offer, utan om vilka egenskaper 

som föreligger i vilket sammanhang de bidrar till att betrakta offret som idealt (Christie, 

2001, s. 57). Det ideala offret kan förstås utifrån fem egenskaper: 

 

1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar särskilt bra som 

idealiska offer. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

3. Hon är på en plats som hon inte kan klandras för. 

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. (Christie, 

2001, s. 48). 

 

Karmen (2016, s. 5) menar i likhet med Christie (2001) att det idealiska offret är en person 

som varit uppenbart svagare än gärningspersonen samt att denne, som oftast är av 

kvinnligt kön, varit delaktig i konventionella aktiviteter. Offret uppsökte inte själv 

problem och provocerade inte heller fram dem. Gärningspersonen var en komplett 

främling som utövade ett obefogat brottsligt handlande. 

 

Utöver dessa kriterier talar även Christie (2001, s. 50) om ett sjätte villkor som är brukbart 

för erkännandet av en legitim offerroll, vilket vanligtvis inte framhävs när teorin 

diskuteras. Det sjätte villkoret innebär att offret själv ska vara så pass stark att denne kan 

kräva offerstatus eller inte möter en tillräckligt stor opposition för att tystas/inte höras. 

Att offret ska kunna erkännas en legitim offerroll innehåller dessutom utöver detta 
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ytterligare ett viktigt element. Offret ska ”vara tillräckligt svagt för att inte bli ett hot mot 

andra viktiga intressen” och därmed utgöra ett hot mot den allmänna, offentliga sympatin; 

samtidigt som offret är starkt nog att våga tala och bli hört.  

 

Vidare hävdar Christie (2001, s. 54) att det idealiska offret också kräver och skapar en 

idealisk gärningsperson genom ett indirekt beroendeförhållande. Det idealiska offret 

uppstår inte så länge gärningspersonen inte är att betrakta som ideal. För att 

gärningspersonen ska kunna betraktas som idealt bör vederbörande vara offrets motpol, 

en främmande människa utan de fundamentala, grundläggande moraliska principer som 

människan normalt besitter. ”En människa som knappt är en människa” (Christie, 2001, 

s. 55). Å andra sidan menar Christie (2001, s. 59) att den idealiska gärningspersonen 

sällan förekommer. Ur ett kriminologiskt perspektiv där gärningspersonens bakgrund och 

vad som ledde fram till de utförda handlingarna kan benämningen ”idealisk 

gärningsperson” kritiseras. Det förutsätter, i enlighet med Christie (2001, s. 59), att 

specifika, isolerade personer nästan på ett deterministiskt vis redan är idealiska för att 

skapa idealiska offer och idealiska gärningspersoner. 

 

4.2 Teorins begränsningar  

Teorin om det ideala offret är behäftad med en viss problematik. Christie (2001, s. 48) 

nämner fem villkor som offret bör uppfylla för att kunna erkännas ett legitimt offerskap. 

Utöver dessa fem nämns ytterligare ett villkor som avgör huruvida offret är idealt eller ej. 

Problemet med detta är att det finns en orimlighet i att kräva att brottsoffer ska nå upp till 

dessa sex kriterier för att få en från samhället erkänd och godkänd offerstatus som media 

är intresserade av att rapportera om. Brottsoffermyndigheten (2012) skriver exempelvis 

att “det finns en risk att personer som inte motsvarar bilden av ”ideala brottsoffer” kan ha 

svårare att få hjälp. Exempel på brottsdrabbade som inte beskrivs som ideala är en berusad 

man på krogen, hemlösa eller personer påverkade av droger.” De påpekar även att det i 

det verkliga livet sällan är så att brottsoffer och gärningsperson är att anses som “ideala” 

eftersom att omständigheterna många gånger är sådana som inte uppfyller teorins krav. 

Även Christie (2001, s. 51) nämner detta och etiketterar det som ”det icke-idealiska 

offret”. Detta innebär att verkliga brottsoffer inte erkänns en legitim offerstatus och 

därmed inte når samma empati från samhället. Teorin gör därmed skillnad på människor 

beroende på vilken situation de befinner sig i. Detta är problematiskt särskilt med tanke 
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på all den form av brottslighet där individer på ett eller annat sätt är offer även om de 

medvetet befunnit sig på en ”icke-respektabel plats”. Exempel på sådana offer är 

prostituerade som blivit våldtagna (jmf. Christie, 2001, s. 48).   

 

Brottsoffermyndigheten (2012) avslutar med “ … Inte heller gärningspersoner uppfyller 

alltid helt den stereotypa bilden av en ”ideal gärningsperson”, vilket kommer att 

diskuteras i resultatet under avsnitt 6.2 “mördaren” och 6.6 “studieresultaten i en social 

praktik”.   
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5. Metod 

I denna studie har en kritisk diskursanalys, som har sin grund i socialkonstruktionismen, 

använts som metod för att analysera det empiriska materialet. En redogörelse för detta 

kommer att ske nedan dels genom att förklara den kritiska diskursanalysen generellt; men 

även genom att förklara den valda inriktningen - det vill säga Faircloughs 

tredimensionella metod. 

 

5.1 Socialkonstruktionism  

Martinsson (2017) förklarar att socialkonstruktionismen kan förstås genom fyra 

antaganden. Dessa utgörs av: 

 

1. Det föreligger ett kritiskt förhållningssätt till vad som är att betrakta som 

”självklar kunskap”, 

2. Det föreligger en förståelse för att kunskapen också är historiskt och kulturellt 

präglad, 

3. Det föreligger en förståelse för det faktum att det finns ett samband mellan 

kunskap och social process samt, 

4. Det föreligger en förståelse för sambandet mellan kunskap och sociala handlingar 

(Martinsson, 2017).  

 

Socialkonstruktionismen visar att det finns ett perspektiv som talar för språkets bundenhet 

till tolkningen eller uppbyggnaden av omvärlden. Samtidigt som människan iakttar eller 

beskådar världen och verkligheten konstruerar hon också den mot bakgrund av de sociala 

interaktioner hon gör. Språket förändras över tid vilket gör att även det sociala samspelet 

förändras och har en effekt på såväl sociala företeelser som kunskap, förståelse och 

verklighetsuppfattningar (Bryman, 2011, s. 37). Märk väl att språket och social 

interaktion är den avgörande komponenten. Språkets revidering står dock i 

beroendeställning till den kontext den befinner sig i vilket avser både tid, historia och 

kultur. 

 

Denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt är särskilt relevant i den aktuella studien 

eftersom det är just de socialt skapade konstruktioner i fallet Lisa Holm som ämnar 

studeras. Socialkonstruktionismen kommer att användas delvis genom dess öppna synsätt 
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och perspektiv men också genom analysmetoden som påpekar att diskurser är en 

bidragande komponent när den sociala världen skapas (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 13). 

 

5.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en analysmetod som ämnar problematisera relationerna mellan 

diskursiv praktik samt kulturella och sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 66). Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 71) gör en tolkning av Faircloughs 

definition av begreppet diskurs och menar att diskurser inte endast är konstituerande, utan 

även konstituerar. Diskurser är en avgörande form av social praktik som dels reproducerar 

och modifierar kunskap, sociala relationer och maktrelationer samt andra sociala 

praktiker och strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71).  

 

Fairclough har försökt förena tre traditioner som tillsammans utgör en textorienterad 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). Detaljerad textanalys utgör 

den första traditionen och syftar till att söka kunskap i hur diskursiva processer kan tolkas 

språkligt i särskilda texter. Det bör dock påpekas att det tvärvetenskapliga perspektivet är 

ett krav i och med att diskursanalysen annars saknar anknytning mellan text och kulturella 

samt samhälleliga processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72). Social analys är 

därför av avgörande vikt i denna studie. Den andra traditionen berör makrosociologisk 

analys och syftar till att sociala praktiker skapas genom struktur och maktrelationer, vilket 

utgör processer som människor sällan har vetskap om. Den sista traditionen, den tolkande 

makrosociologiska traditionen, syftar till att skapa en förståelse kring hur “människor 

aktivt skapar en regelbunden värld i vardagspraktiker” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 71f). Med dessa tre traditioner i grunden kommer också Faircloughs modell (se 

5.3 för Den tredimensionella modellen) att utgöra de analytiska redskap som studien 

präglas av.  
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5.3  Den tredimensionella modellen 

Faircloughs tredimensionella modell används i denna studie genom de tre dimensioner 

som består av text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell. 

 

Med text menas i detta hänseende skriftlig och visuell praktik, och innebär att denna del 

av dimensionen bör se till textens egenskaper och användning. Vid en detaljerad 

textanalys går det med textens egenskaper att identifiera hur diskurser besannas textuellt 

med särskilda verktyg, vilket utgör grunden för att styrka den egna tolkningen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). I denna studie har sökningar efter särskilda och 

återkommande metaforer5 och liknelser6 eller ordval i materialet därför haft ett primärt 

fokus. Metaforer och liknelser analyseras för att kunna upptäcka innebörder av någonting 

som inte uttryckligen framställs. Analysredskapet etos har också använts och syftar till 

att förklara hur identiteter konstrueras genom språkliga inslag i det utvalda materialet 

(ibid.). Den andra dimensionen av modellen, diskursiv praktik berör textens produktion 

och konsumtion. Vad som menas med detta är att studien bland annat avser undersöka 

påverkan mellan produktion och konsumtion där skribenten lägger fokus på redan 

existerande diskurser; samt där läsarna också använder rådande diskurser vid konsumtion 

                                                 

 
5 Med metaforer menas i sammanhanget både bild och text som på ett eller annat sätt uttrycker en 

betydelse av någonting, för att sedan överföra betydelsen till en annan situation, eller annat sammanhang.  

Detta för att metaforen påverkar hur vi tänker och ger individen möjligheter att visualisera innebörden 

(Boréus & Bergström, 2012, s. 264) 
6 Med liknelse menas tankemässig överföring, en slags jämförelse. (ibid.) 
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och texttolkning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75, 85; Boréus, 2015, s. 180). I 

detta skede är det brukbart att ta hänsyn till den genre som texten befinner sig inom för 

att uppnå ett sammanhang kring hur texten konstrueras, produceras och senare 

konsumeras. I detta fall utgör genren nyhetsrapporterande media. När interdiskursiva 

inslag i texter granskas avser det att analysera huruvida texterna är påverkade eller 

influerade av andra diskurser genom att analysera hur skribenterna uttrycker sig. Detta 

skiljer sig med andra ord från termen intertextualitet7 vilket också är ett vanligt begrepp 

för modellen, vilket dock inte kommer att tas hänsyn till i denna studie.  

 

Faircloughs tredje dimension är social praktik som avser undersöka relationer mellan text 

och diskursiv praktik för att kunna sätta in texten i förhållande till dess kontext, alltså den 

stora sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 74, 90). För vidare 

utveckling av modellen samt hur den används i relation till den egna studien, se 5.4.3 

Tillvägagångssätt vid analys. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Nedan kommer en sammanställning kring studiens tillvägagångssätt att redovisas i två 

delar: urval och bearbetning. Urvalet delas upp i två delar varav den ena berör urval av 

nyhetsrapporterande kanaler och artiklar och den andra urval av teoretisk litteratur. 

Slutligen redogörs för bearbetningen av utvalda artiklar.  

 

5.4.1 Tillvägagångssätt vid urval av nyhetsrapporterande kanaler och artiklar 

I denna undersökning har ett målinriktat urval använts, vilket är ett icke-sannolikhetsurval 

och innebär att det inte ämnar söka material baserat på slumpen utan utgår från 

undersökningens formulerade syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 350). Vid 

användning av mediekanaler menar Bryman (2011, s. 286) att det är vanligast att 

forskaren förhåller sig till en alternativt två kanaler, för att sedan göra ytterligare ett urval 

inom ramen för dessa. I denna studie har därför två mediekanaler valts ut för analys, 

dagspressen Svenska Dagbladet (SvD) samt kvällspressen Expressen. Expressen valdes 

ut eftersom det är en av Sveriges största kvällstidningar och har ett stort antal läsare vilket 

                                                 

 
7 Intertextualitet innebär att texten bygger på – eller relaterar till andra texter (Fairclough, 1992, s. 82; 

Bergström & Boréus, 2012, s. 376). 
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kan innebära att deras material har en mer omfattande påverkan på konsumenten. Svenska 

Dagbladet är en av Sveriges största dagstidningar och kan således också tänkas ha en 

likartad påverkan på den stora omfattningen av konsumenter som tar del av deras 

material. Vidare gjordes ett urval inom respektive mediekanal genom att använda 

respektive kanals sökfunktion med sökorden “Mordet på Lisa Holm”. Expressens 

sökfunktion visade vid söktillfället 377 relaterade artiklar och krönikor8. Ungefär 1/3 av 

dessa var livesändningar och andra tv-reportage vilket strategiskt valdes bort med tanke 

på att studiens fokus var att analysera text i skriftlig kontext och visuell presentation i 

form av foton. Sammanlagt valdes fem artiklar ut från Expressens arkiv, varav två med 

fokus på offret Lisa Holm och tre på gärningspersonen Nerijus Bilevicius. Relativt många 

av artiklarna berörde samma sak, därför valdes de artiklar med fylligast innehåll kopplat 

till studiens relevans.  

 

Sökfunktionen på Svenska Dagbladets hemsida gav 135 träffar9. Ett par artiklar av dessa 

utgjorde irrelevant innehåll och sorterades därför bort. Med irrelevant innehåll menas de 

artiklar som inte hade med fallet Lisa Holm att göra men som gav träff genom “Lisa” 

samt de artiklar som endast i förbifarten nämnde hennes namn. Ungefär 2/3 av 

sökningarna utgjorde rapportering kring polisens insats, vittnesförhör, häktning, 

rättegång och dom. Tanken var från början att exkludera dessa då materialet eventuellt 

kunde få fel fokus och bli alldeles för stort. Efter övervägande ansågs dock vara en 

nödvändighet att inkludera även dessa artiklar eftersom de gav en bild av 

gärningspersonen men också offret. Inom Svenska Dagbladets kanal valdes sammanlagt 

sex artiklar ut. Fyra med huvudsakligt fokus på Lisa Holm och två med fokus på Nerijus 

Bilevicius. Varför just dessa 11 artiklar valdes ut handlar, som nämnt ovan, om 

materialets innehåll och mättnad, upplägg och skildrandet av brottsoffer och 

gärningsperson. Artiklarna ansågs dessutom ha tydliga kopplingar till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

                                                 

 
8 Sökningen genomfördes under våren 2019 mellan den 18/4-5/5. Sökning vid annat tillfälle med samma 

sökord kan komma att förändra sökresultaten beroende på uppdateringar i/om fallet. 
9 Sökningen genomfördes under våren 2019 mellan den 18/4-5/5. Sökning vid annat tillfälle med samma 

sökord kan komma att förändra sökresultaten beroende på uppdateringar i/om fallet. 
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5.4.2 Tillvägagångssätt vid litteratursökning och urval av litteratur 

För att få en tydlig bild av det allmänna kunskapsläget genomfördes en systematisk 

litteratursökning. Detta innebar mer konkret att elektroniskt material som syftade till att 

ge bakgrund åt, och förklaringar till den valda teorin samt annan relevant 

bakgrundsunderlag togs fram genom sökmotorer. Dessa sökmotorer var Discovery via 

Högskolan i Gävle, Google Scholar, SAGE Journals, Research Gate och Academia. 

Sökorden som användes för samtliga sökmotorer var “Victims”,  “News Media”, “Ideal 

Victims”, “Crime and Media”, “Media and racism” och “ethnic discources media”.  

 

För att nå den traditionella skriftliga litteraturen som inte nåddes genom elektronisk 

publicering, bland annat Christie (2001) samt den stora studien av Lindgren & Lundström 

(2010), användes biblioteket vid Linköpings Universitet i Norrköping. Ord som söktes 

efter var bland annat ”offerskap”, ”victimisation”, ”victim”, ”ideala offer”, ”mediala 

konstruktioner”, ”media construction” och ”crime and media”. Den litteratur som 

bedömdes som relevant utifrån det befintliga forskningssyftet valdes sedan ut. Med detta 

avses alltså sådan litteratur som på något sätt ämnade förklara medias konstruktioner av 

brott och brottsoffer/gärningspersoner, annan medial brottsrapportering men även sådant 

som berörde viktimisering av brottsoffer.  

 

Litteratur från tidigare kurser från kandidatprogrammet i utredningskriminologi har även 

använts, bland annat “Viktimologisk forskning: Brottsoffer i teori och metod” av Heber, 

Tiby och Wikman (2012) samt “Diskursanalys” av Winther Jørgensen och Phillips 

(2000).  

 

5.4.3 Tillvägagångssätt vid analys 

Den tredimensionella modellen och dess redskap (text, diskursiv och social praktik) 

avgjorde hur analysen kom att delas upp och genomförandet av detta kommer därför att 

presenteras nedan. 

 

Efter att relevanta artiklar valts ut påbörjades ett flertal noggranna genomgångar av dessa. 

I samband med detta inleddes den första dimensionen av modellen, det vill säga ”text”. 

Den kritiska diskursanalysen är som tidigare nämnt lingvistisk inriktad och har därför ett 
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fokus på språkbruket i och med att uppfattningen är att språket formar verkligheten. Av 

den anledningen var det av relevans att kritiskt granska hur språket brukas av skribenten 

till respektive artikel för att lyfta fram, beskriva och tala om identiteter. Initialt handlade 

det om identifiering av återkommande ord, uttryck, metaforer eller annan viktig 

karaktäristik som på ett eller annat sätt kunde kopplas eller tolkas som ett 

karaktärsskapande eller konstruerande av en offerroll eller ett gärningsmannaskap 

(Fairclough, 1992, s. 234f). Detta redskap benämns i teorin som etos och används just för 

att undersöka hur identiteter konstrueras genom språket (Fairclough, 1992, s. 235, 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Dessa uttryck och begrepp kom sedermera att 

utgöra basen för de teman som kunde identifieras. 

 

För att kontrollera att karaktäristiken och de utvalda begreppen var relevanta genomförde 

båda skribenterna enskilda textläsningar och identifieringsarbeten vilka sedan 

kontrollerades mot varandra. Detta kan liknas vid en interbedömarreliabilitet som 

Bryman (2011, s. 160) beskriver är överensstämmelser mellan subjektiva bedömningar 

när data ska kategoriseras eller tematiseras. Vid hög interbedömarreliabilitet är kodningen 

likartad mellan de olika koderna (Bryman, 2011, s.296). De teman som kunde identifieras 

var: 

 

1. ”Det oskyldiga offret” 

2. ”Mördaren” 

3. ”Familjen/anhöriga” 

4. ”Den litauiska gästarbetaren” 

5. ”Det idylliska samhället” 

 

Efter detta inleddes nästa fas där den diskursiva praktiken skulle analyseras. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 85) nämner att den diskursiva praktiken handlar om hur 

texten är producerad och hur den konsumeras. Bryman (2011, s. 485) beskriver att den 

diskursiva praktiken handlar om en ”granskning av formen avseende den diskursiva 

interaktion som används för att kommunicera mening och åsikter”. I detta avseende avsåg 

det hur de texter som återfanns i artiklarna influerades av eller på annat sätt var påverkade 

av andra diskurser, vilket enligt modellen också benämns som interdiskursivitet 

(Fairclough, 1992, s. 232, Bergström & Boréus, 2012, s. 334; Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000, s. 86). De interdiskursiva inslagen har identifierats genom att titta på hur 

det talas eller skrivs om offerskapet eller gärningsmannaskapet och på vilket sätt de 

framställningar som görs är påverkade av andra diskurser. Exempelvis rasistiska sådana.  

 

Slutligen inleddes den tredje dimensionen (se 6.6 Studieresultaten i en social praktik) som 

ramar in analysen och sätter den i ett socialt sammanhang (Fairclough, 1992, s. 237; 

Bergström & Boréus, 2012, s. 377).  Det handlar alltså om att beakta i vilken social 

kontext eller socialt perspektiv som det analyserade äger rum (Bryman, 2011, s. 485). Det 

är också i denna del som de avgörande slutsatserna blir påtagliga (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 90). För att genomföra detta analyserades de resultat som tagits fram, 

vilka presenteras under respektive tema (se 6.1-6.5 under 6. Resultat och analys) med 

såväl tidigare forskning som den för studien valda teorin, det ideala offret. Detta delvis 

för att förstå och förklara de framtagna resultatet men också för att förstå den sociala 

kontexten. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 90) menar att det i den sociala praktiken ska 

klarläggas vilken relation den diskursiva praktiken har till den diskursordning som den 

ingår i. För detta skriver de: ”Vad är det för nät av diskurser som den diskursiva praktiken 

ingår i?”. I denna studie handlade det om att analysera de diskurser som återfanns i de 

analyserade texterna, dels i förhållande till tidigare forskning men också utifrån teorin om 

det ideala offret. Exempelvis handlade det om diskurser som uppenbarades i texterna om 

en idealisk gärningsperson, om brottslighet kopplad till etnisk härkomst eller om ideala, 

idylliska samhällen. För vidare utveckling, se 6. Resultat och analys.  

 

5.5 Tillförlitlighet 

Gubas och Lincoln (1994) har arbetat fram en alternativ definition av den kvantitativa 

metodens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet eftersom begreppen är svåra att 

applicera i kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 354). Definitionen delas in i 

tillförlitlighet med de fyra delkriterierna trovärdighet (credibility), pålitlighet 

(dependability), överförbarhet (transferability) och möjlighet att styrka och konfirmera 

(confirmability) (ibid.). 
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Trovärdighet utgörs vanligtvis av två delar varav denna studie endast utgår från den ena 

som handlar om att säkerställa att undersökningen är genomförd i enlighet med 

riktlinjerna för kvalitativ forskning (ibid.)1011. För att försäkra sig om att analysen är av 

god kvalitet är det avgörande att bibehålla en transparens och med noggrannhet redogöra 

för respektive del av forskningsprocessen. Detta innebär att det lämnas utrymme för 

läsaren att göra en egen bedömning av undersökningens pålitlighet (Bryman, 2011, s. 

355). För att stärka pålitligheten lämnades arbetet successivt till externa, oberoende 

personer som granskade innehållet, både avseende det innehållsmässiga samt det rent 

språkliga. Överförbarhet berör studiens eventuella generaliserbarhet vilket utgör ett 

dilemma inom kvalitativa forskningsstudier eftersom forskning som utgår från sociala 

kontexter sällan kan överföras till andra sociala sammanhang. Syftet med denna studie är 

dock inte att mäta ett fenomen och överföra resultatet till andra sociala sammanhang utan 

att kontextualisera det till den sociala verklighet som studeras, det vill säga 

nyhetsrapporteringen om det specifika fallet (jmf. Bryman, 2011, s. 355). Om forskare 

eller studenter är intresserade av att generalisera studiens resultatet till ett annat socialt 

sammanhang finns givetvis möjligheten om de anser att empirin är applicerbar.  

 

Med möjlighet att styrka och konfirmera avses huruvida studien har påverkats av 

bristande objektivitet (Bryman, 2011, s. 355f). I den aktuella studien har båda författarna 

varit medvetna om problematiken och ständigt reflekterat över sin personliga hållning till 

hur värderingar, fördomar eller subjektiva uppfattningar färgar resultatet. I ett fall med en 

så pass känslig karaktär som råder för denna studie har detta varit en återkommande 

problematik. För att säkerställa att studien upprätthåller den önskade objektiviteten har 

processen och främst analysen diskuterats och kritiskt granskats. Handledaren för studien 

har även hjälpt till att påpeka när subjektiva bedömningar har speglats i texten. 

 

                                                 

 
10 För denna studie kommer tabell 8.1 i SBU:s metodbok att användas (SBU, u.å). Liknande information 

finns även att finna i Bryman (2011) där varje steg mer utförligt presenteras. Initialt handlar det om 

utförandet av studien och säkerställande av att den kvalitativa forskningsdesignen används på ett riktigt 

sätt.  
11 Den andra delen utgörs av att resultaten ska rapporteras till personer som är en del av den studerade 

sociala verkligheten, i syfte om att säkerställa att uppfattningar som gjorts är korrekta och sanningsenliga. 

Eftersom att denna studie inte berör explicita personer eller har särskilda deltagare var detta ej 

tillämpbart. 
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5.6 Etiska ställningstaganden 

När forskningsprojekt och examensarbeten genomförs i Sverige är det viktigt att väga de 

etiska principerna - informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet - 

med studiens syfte för att få en bild av undersökningens karaktär och etiska 

ställningstaganden (Vetenskapsrådet, u.å.). I denna studie analyseras redan existerande 

nyhetsartiklar. Detta innebär att de forskningsetiska principerna är svåra att applicera 

eftersom att deltagarna inte är i direkt kontakt med studien.  

 

Fallet Lisa Holm är ett väldokumenterat och omtalat fall som berört Sveriges befolkning 

på många och olika sätt vilket också lett till en omfattande rapportering av fallet. All den 

information som redovisas i arbetet är av offentlig karaktär vilket innebär att det är 

information som allmänheten kan ta del av när som helst. Med anledning av detta har de 

uppgifter som artiklarna redogör för hållits intakta, vilket innebär att personliga uppgifter 

som förekommit i artiklarna inte har anonymiserats eller ändrats. För att förhålla sig så 

respektfullt som möjligt i ett fall med så pass många inblandade, i synnerhet med tanke 

på fallets relativa närhet i tid, kommer enbart huvudpersonerna i fallet, offer och 

gärningsperson, att nämnas. Dessa kommer att benämnas med både för- och efternamn.  

 

Trots att denna studie inte avsiktligt ämnar inverka negativt på Lisa Holms familj, vänner 

eller andra inblandade är detta något som utgör ett befintligt dilemma. Detta på grund av 

de uppenbara svårigheterna med att veta hur inblandade och berörda mottager den 

information och analys som redovisas. För att minimera risken till kränkande eller annan 

negativ påverkan valdes särskilt känsliga uppgifter bort - till exempel brottets karaktär i 

detalj.  

 

Det bör också tilläggas att skribenterna till denna studie inte legitimerar, berättigar eller 

försvarar gärningspersonen och de handlingar som utfördes i samband med fallet. Studien 

syftar snarare till att belysa att alla som faller offer för brott också bör erkännas en legitim 

offerroll. 
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6. Resultat och analys 

Nedan redovisas studiens resultat baserat på Faircloughs tre dimensioner text, diskursiv 

praktik och social praktik. Fem olika teman identifierades, “det oskyldiga offret”, 

“mördaren”, “den litauiska gästarbetaren”, “familjen/anhöriga” och “det idylliska 

samhället” vilka kommer att presenteras i separata delar. Samtliga har en utgångspunkt i 

att på ett eller annat sätt antingen direkt och uttryckligt beröra det nämnda eller 

symbolisera det genom metaforer och liknelser. Varje tema presenteras med beskrivande 

citat och kopplas därefter till Christies teori om det ideala offret. Dimensionerna text och 

diskursiv praktik analyseras och redovisas tillsammans under respektive tema, medan den 

sista dimensionen, social praktik, analyseras och redovisas under 6.6. Studieresultaten i 

en social praktik.  

  

6.1 Det oskyldiga offret 

I det insamlade materialet går det att utläsa en tydlig bild av Lisa Holm, dels baserat på 

det språkliga användandet av journalisterna/skribenterna och dels genom den visuella 

presentationen av bilder som familjen försett polisen och allmänheten med. Den visuella 

framställningen är med i samtliga artiklar, även de med fokus på Nerijus Bilevicius. Hur 

Lisa Holm var som person, vad hon hade för framtidsdrömmar, hur hon såg ut, vad hon 

arbetade med, var hon var på väg, vad hon tyckte om att göra på fritiden och liknande 

beskrivningar var återkommande ord och uttryck som framställdes i samtliga artiklar. 

 

I majoriteten av artiklarna nämns Lisa Holms ålder. Berntsson (2017, 30 mars) skriver: 

“Den 17-åriga flickan hade ett par veckor tidigare börjat helgjobba på kaféet. Efter 

skolavslutningen skulle anställningen mynna ut i hennes första sommarjobb.”. Svensson 

(2015, 30 oktober) skriver: “Kanske hade Lisa Holm precis börjat staka ut sina 

framtidsdrömmar, så som man gör när man är 17 år. Hon hade precis tagit mopedkörkort 

och skulle köra hem själv för första gången”. Duggan (2018, s. 1) hävdar att ”  … very 

young people are particularly well suited as ideal victims” vilket i detta fall innebär att 

skribenten genom rapporteringens karaktäristik förstärker den ideala offerrollen genom 

att poängtera offrets relativt ringa ålder.  

 

“Även om det inte rört sig om en längre tidsrymd måste Lisa Holm ha känt sig maktlös 

och kämpat för sitt liv” (Abrahamsson, 2015, 28 december). Detta citat är taget ur en av 
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Expressens artiklar och visar hur skribenten tydliggör offrets underlägsenhet och 

utsatthet. Denna karaktäristik går i linje med teorins första egenskap som utgörs av en 

person som är just svag, underlägsen, sjuk och/eller väldigt ung (Christie; 2001, s. 48; 

Duggan, 2018, s. 1). Från både detta citat samt de citat som tidigare har nämnts i detta 

tema synliggörs ett mönster för hur det ideala offret porträtteras. I Christies fjärde 

egenskap för legitim ideal offerroll talas det om att gärningspersonen ska vara stor och 

ond och konstruktionerna av orden “maktlös” och “kämpat för sitt liv” kan kopplas till 

personens överlägsenhet (jmf. Christie; 2001, s. 48; Duggan, 2018, s. 1). Dessutom går 

det att utläsa i samtliga artiklar att Lisa Holm inte hade någon form av relation till 

gärningspersonen, vilket innebär att även den femte egenskapen för Christies teori 

uppfylls. 

 

“Hennes mamma är en väldigt driven person så man förstår varifrån lilla Lisa fick sitt 

driv. Lisa var väldigt utåtriktad och ambitiös … ” (Berntsson, 2017, 30 mars). Citatet är 

taget ur en av Expressens artiklar och belyser hur Lisa jämförs med hennes starka, drivna 

mamma. Uttrycket “lilla Lisa” förstärker hennes skuldlöshet och underordnade position 

och kan utifrån Christies teori kopplas till det första kriteriet som handlar om att offret 

bland annat är svagt och/eller ungt (Christie; 2001, s. 48; Duggan, 2018, s. 1). I samma 

artikel belyses också Lisa Holms naturliga begåvning för det serviceinriktade yrket och 

ger läsaren en bredare bild av vem hon var som person på jobbet, det vill säga “omtyckt” 

och “trevlig”. Lisa Holm porträtteras som en ung, god samhällsmedborgare med stor 

arbetsvilja och engagemang vilket framställer offret som respektabelt och oskyldigt.  

 

“Hon älskade att resa, det var det bästa hon visste. Hon hade en världskarta på rummet 

där hon satte nålar för de platser hon besökt.” (Berntsson, 2017, 30 mars). I den artikel i 

Expressen där detta är citerat från hamnar fokus på framställningen av de framtidsplaner 

Lisa Holm aldrig hade chans att genomföra samt de äventyr hon hade varit på tidigare i 

livet. Att framställa Lisa Holm som ett offer med normativa, sunda värderingar som 

arbetar hårt, känner längtan och har framtidsvisioner skapar möjligheter för konsumenten 

av texten att identifiera sig med offret. Olsson (2006, s.7, 30) menar att detta är en 

förutsättning för att få läsaren att registrera det viktigaste innehållet och intressera sig, 

vilket är gynnsamt även i ett säljande perspektiv. När det sedan ställs mot det brott och 
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de onda handlingar som hon har utsatts för skapas ett motsatsförhållande som väcker 

känslomässiga reaktioner.  

 

Abrahamsson (2015, 28 december) skriver i en annan artikel att ”hon hade fått 

sommarjobb, sin första lön. Hon hade räknat ut precis vad hon skulle köpa för pengarna. 

Hon var så lycklig … ”. Genom de språkliga konstruktionerna visar många av 

skribenterna till det insamlade materialet ett ställningstagande där Lisa Holm var harmlös, 

oskyldig och respektabel. Det sätt som skribenterna gör detta på återkopplar till när 

Lindgren och Lundström (2010, s. 111) förklarar hur författare av texter “demokratiserar” 

offerskapet genom att “inte berätta om brottsutsatthet och offerskap i all dess komplexitet, 

utan att istället återge berättelser enligt en form som maximerar förutsättningarna för 

empati och identifikation”.  Som tidigare nämnts under 3.2 “Media och 

nyhetsrapportering som fenomen” kan konnotationer som dessa användas i syfte att 

främja genomslagskraften samt för att utkonkurrera andra nyhetsrapporterande 

mediakanaler (Olsson, 2006, s. 151, 64f; Pollack, 2001, s. 11).  

 

Det har tidigare presenterats att offerrapportering kan göras i syfte att maximera chansen 

till reaktioner och identifikation. Svensson (2015, 30 oktober) relaterar uttryckligen till 

egna upplevda händelser och scenarion, det vill säga hur hon hade turen att uppleva 

kärlek, resa runt i världen och njuta av liknande tonårsupplevelser. Anekdoter och 

egenupplevda erfarenheter som konkretiseras i skriven text kan i detta fall tänkas syfta 

till att möjliggöra för läsarens egna identifiering. Svensson (2015, 30 oktober) påtalar 

även en frigörelseprocess som varje tonåring går igenom för att bli självständig och stark, 

men förklarar i samma mening att Lisa Holm berövades chansen till detta.  

 

Konsensus kan konstateras kring hur media strategiskt porträtterar offer och brottsfall. 

Sela-Shayovitz (2018, s. 2) och Davies (et al., 2007, s. 10) menar bland annat att media 

använder vissa taktiker för att fånga läsarens uppmärksamhet. Som även nämnts under 

avsnittet 3.1 “Media som social konstruktion”, har majoriteten av människor ytterst lite 

alternativt ingen koppling alls till grov våldsbrottslighet (Sela-Shayovitz, 2018, s. 2; 

Davies et al., 2007, s. 5, 10). Av den anledningen är nyhetsrapportering om denna typ av 

brottslighet viktig för att forma allmänhetens förståelse och tolkning för och av brottet, 

vilket gör media till den optimala primära källan till just detta (ibid.). I fallet Lisa Holm 
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handlar det dels om hur journalisterna konstruerar henne genom den visuella 

framställningen, exempelvis genom att använda en viss journalistisk karaktäristik. Men 

även genom de skildringar som görs i det utvalda materialet med hjälp av beskrivande 

fotografier som förstärker det talade. Fotografierna som används i samtliga artiklar 

framställer Lisa Holm som ung, söt, glad och oskyldig och kan bland annat fungera som 

en förstärkning av vad Christie benämner som det idealiska offret. Det går genom de ovan 

redovisade citaten att utläsa att både Expressen och Svenska Dagbladet har framställt Lisa 

i deras artiklar på ett sätt som faller inom ramen för teorin. Lisa Holm uppnår med andra 

ord alla fem kriterier som Christie redogör för, vilket innebär att hon kan klassificeras 

som ett idealiskt offer.  

  

6.2 “Mördaren”  

Nerijus Bilevicius benämns många gånger i det insamlade materialet som en ”mördare” 

eller ”mordåtalad”. Att skribenterna av texterna medvetet väljer att uttrycka eller 

benämna gärningspersonen med en karakteristik baserad på den misstänkta brottsliga 

handlingen (mord=mördare, rån=rånare, våldtäkt=våldtäktsman etc.) kan kopplas till 

olika orsaker. Det kan dels ha att göra med den genre12 som texten härleds ur, det vill säga 

att det i detta fall handlar om en nyhetsrapportering med avsikt att sälja till konsumenten. 

Att framställa gärningsmannaskapet på ett så alarmistisk sätt synliggör också en distans 

mellan brottets avskyvärdhet och någon slags mänsklighet. Personen är således det brott 

denne har begått eller misstänks ha begått, omständigheterna kring det är inte prioriterade. 

Detta tyder på diskurser om gärningspersonen som ond och omoralisk eller, vilket 

kommer att tydliggöras i nästkommande tema (se 6.3 ”Den litauiska gästarbetaren), 

diskurser där förövarens härkomst är sammanlänkad med brottslighet. Det knyter också 

an till Christies teori om det ideala offret givet de egenskaper som redogörs för, där 

gärningspersonen ska vara ond, illvillig och för offret okänd (Christie, 2001, s. 48). 

 

Ronge (2015, 26 oktober) skriver i Expressen: ”Skövdepolisens Lisa Holm-grupp anser 

sig ha stark teknisk bevisning mot Nerijus Bilevicius, bland annat … DNA på Lisa Holms 

kläder, som den mordåtalade 35-åringen inte har kunnat ge förklaring till”. Nerijus 

Bilevicius benämns först vid namn för att sedan benämnas som ”mordåtalad” vilket tyder 

                                                 

 
12 Boréus och Bergström (2012, s. 392) menar att en genre ”avser generellt sett olika sätt att framställa 

och motta budskap” vilket kopplas till det sammanhang den produceras inom. 
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på ett retoriskt upplägg som går i linje med vad Olsson (2006, s. 30) menar är för att få 

läsaren att registrera det viktigaste innehållet. I enlighet med den genre som texten 

befinner sig inom, vilket är nyhetsrapportering, innebär detta vem gärningspersonen är, 

vad han har gjort och vilket brott han åtalas för. Ronge (2015, 25 oktober) fortsätter i en 

annan artikel: ”mordåtalade Nerijus Bilevicius, 35, är en psykologisk gåta. En gift, 

tidigare ostraffad och hårt arbetande hantverkare som plötsligt misstänks ha begått ett 

flickmord med sexuella förtecken”. I detta citat är interdiskursiviteten uppenbar. 

Uttalandet bygger på ett flertal olika diskurser vilka reproduceras av skribenten. Delvis 

handlar det om det tidigare sagda, att gärningspersonen är det brott denne har begått; men 

ställer detta i relation till dennes oväntade, icke-kriminella bakgrund som uppfyller många 

av de krav som kan tänkas ställas på en god ”normativ” samhällsmedborgare. 

Gärningspersonen är både gift och en hårt arbetande hantverkare och passar initialt inte 

in på den allmänna beskrivningen av hur sexual-/våldsbrottslingar ser ut eller vilken 

bakgrund de bör ha. Det föreligger således ett konfliktförhållande som påkallar termer 

som ”psykologisk gåta” eftersom bakgrunden inte rationellt kan förstås. 

 

Det finns en uppenbar interdiskursivitet och eventuellt även en diskursordning där 

skribenterna bygger sin text på andra diskurser, vilka har en direkt påverkan på innehållet. 

Skribenten producerar och reproducerar diskurser som påverkar läsaren direkt eller 

indirekt och som fungerar som talande för det skrivna innehållet. De används i syfte att 

förstärka konstruktionen av gärningspersonen och det brott han stod åtalad för. 

 

6.3 “Den litauiska gästarbetaren” 

I två av de utvalda artiklarna skrivna av Expressen redovisas det vid olika tillfällen för 

Nerijus Bilevicius härkomst. Uttryck som “litauiska”, “litauen” och “gästarbetare” 

återkommer i artiklarna vilket tyder på att det funnits ett intresse av att klargöra 

gärningspersonens nationalitet. Det fungerar som en markering för att påpeka att han inte 

var etniskt svensk och uppehöll sig i Sverige temporärt (ergo gäst-arbetare). Detta kan 

tolkas som att Nerijus Bilevicius var en främmande person som trängde sig in på dels 

Lisa Holm, hennes familj och det svenska samhället. Med denna utgångspunkt kan även 

Christies teori appliceras inom detta tema men det tyder också på en reproduktion av 

diskurser om att personer av utländsk härkomst utgör en risk för brott.  
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I en av Expressens artiklar skriver Ronge (2016, 26 oktober): “Ett par som bor nära 

litauernas flygelbyggnad i Blomberg promenerar på en traktorstig intill en grusväg i 

närheten av slottet i Blomberg. Då kommer en bil, som de känner igen som litauernas … 

”. I detta citat används ordet “litauernas” vid två tillfällen i samma stycke. Detta tolkas 

som en markering av att gärningspersonen är av annan härkomst än svensk samt att detta 

är av särskild betydelse. I samma artikel uttrycker Ronge (2016, 26 oktober) på liknande 

sätt och skriver att “ … de kände igen föraren som en av de litauiska bröderna.” samt 

“Flera av de boende på bygden gav tidigt sitt stöd åt de litauiska gästarbetarna … ”. 

Avsikten bakom varför det är av betydelse för producenterna av materialet att påvisa den 

föreliggande icke-svenska härkomsten och att kontrastera det till det brott som människan 

bakom det har utfört, kan variera beroende på perspektiv och intresse. I somliga fall kan 

rasistiska diskurser tydligt prägla den hållning som skribenterna har och därav lyfter fram 

vad Pollak och Kubrin (2007, s. 70) menar med irrelevant information. Framställningen 

av gärningsmannaskapet symboliserar därigenom en stereotypisk rasistisk föreställning 

om den främmande mannen som utövar brottsliga handlingar på svensk mark. I Pollak 

och Kubrins (2007, s. 69) forskningsrapport förklaras detta som ett vanligt förekommande 

drag i nyhetsrapporterande tidningar, även om grundavsikten är annan går detta 

handlande att koppla till florerande diskurser där innebörden är densamma. Rypi (2012, 

s. 218) förklarar att etniska kategorier, i vilka människor sorteras inom kan fungera som 

ett statistiskt utgångsläge “för resonemang om olikheter samtidigt som deras betydelse 

förhandlas fram kontextuellt … ”. Detta tyder på att när människor kategoriseras efter 

dess etnicitet innefattar det också att individen kategoriseras ihop med förväntningar och 

andra faktorer som utgör deras identitet. Diskurser om att individer med icke-svensk 

härkomst begår brott kan därför ses som en negativ etnisk kategorisering och kan kopplas 

till rasistiska föreställningar. 

 

Christie (2001, s. 48) skriver att ”gärningsmannen är stor och ond” samt att 

”gärningsmannen är okänd och har ingen relation till offret” när han presenterar det 

idealiska offret. Att påpeka att gärningspersonen är av utländsk härkomst samt att han 

uppehåller sig temporärt i landet som ”gästarbetare” förstärker bilden av en främmande 

gärningsperson.  
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6.4 Familjen/anhöriga 

I majoriteten av de utvalda artiklarna går det att utläsa en rapporteringsretorik som stärker 

Lisa Holms offerstatus genom familjens och de anhörigas talan. Detta kan kopplas till 

den studie som presenteras under 3.3 “Ideala offer, och andra” - Brottsoffer i svensk press 

1995-2008. Lindgren och Lundström (2010, s. 29) hävdar nämligen att familj och 

anhöriga har en betydande roll för hur offret framställs i media, vilket också indirekt 

innebär att de är med och formar Lisa Holms idealiska offerstatus. Familjen och anhöriga 

porträtteras som sekundära offer vars offerskap framhävs i syfte om att förstärka Lisa 

Holm i sitt primära och ideala offerskap. 

  

“Krama era barn ofta och mycket! Man vet aldrig när det är för sent” (Abrahamsson, 28 

december 2015). Lisa Holms familj och anhöriga vädjar till och uppmanar andra att ta 

tillvara på någonting innan det är för sent. Detta citat kan fungera som en metafor som 

symboliserar skräcken av att förlora en familjemedlem hastigt och plötsligt utan möjlighet 

att ta farväl. Vädjandet stärker den kollektiva identifieringen och symboliken i metaforen 

verkar såväl fängslande som ingivande av ängslan hos konsumenten. Familjen 

konstrueras genom detta som offer för den mardrömslika situation som de tvingats 

genomlida vilket gör att de utgör vad Karmen (2015, s. 2f) och Lundström (2016) 

benämner som ett sekundärt offer. Lindgren och Lundström (2010, s. 31f, 39-41, 111) 

menar att offerberättelser används i syfte om att få konsumenten att kunna dela offrens 

upplevelser genom att se vad de ser och känna vad de känner. När författarna talar om 

offerberättelser åsyftar de framförallt primära brottsoffer men eftersom familjen 

framställs som ett sekundärt offer anses detta vara applicerbart även här. Att direkt 

involvera konsumenten på ett vädjande sätt skapar ett kollektivt lidande och gör att 

offerskapet demokratiseras (jmf. Lindgren & Lundström, 2010, s. 111). 

  

“ … det känns så totalt meningslöst. Om och varför är frågor som hela tiden cirkulerar i 

våra huvuden. Detta är det absolut värsta som kan hända, vi lever mitt i en mardröm” 

skriver Abrahamsson (28 december, 2015). Berntsson (30 mars, 2017) skriver: “golvet 

bara rämnar och du ramlar en hel skyskrapa hela vägen ner. Har man inte upplevt det så 

rekommenderar jag inte det” vilket är ett citat av Lisa Holms pappa som berättar för 

skribenten i Expressen om hur han upplevde situationen när han fick reda på att hans 

dotter hittats avliden. I samma artikel porträtterar Berntsson (30 mars, 2017) Lisa Holms 
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intressen, framtidsplaner och visioner, exempelvis ”Lisa siktade på att bli arkitekt” och 

”Lisa var väldigt utåtriktad och ambitiös, som många ungdomar i den åldern”. 

 

I det första citatet porträtterar skribenten den oerhörda sorg och mardröm som familjen 

lever i. Läsaren involveras genom att påkalla känslor av hopplöshet, frustration och 

sökande efter svar på frågor som inte kan besvaras. I det andra citatet används liknelser 

för att symbolisera den fruktansvärda situation som Lisa Holms pappa har upplevt.  

 

Karaktäristiken i Berntssons (30 mars, 2017) artikel kan tolkas som att det på ett 

metaforiskt vis illustrerar hur det idylliska kontrasteras mot det hotfulla och fruktansvärda 

(jmf. Lindgren & Lundström, 2010, s. 38). Skribenterna bygger successivt upp en 

harmonisk och idyllisk bild av offret genom att tala om framtidsplaner, visioner och 

intressen; för att sedan på ett dramatiskt vis skapa kontraster genom den sorg och chock 

som upplevs när tryggheten slits bort. Det symboliserar en hjälplöshet och förstärker 

offrets svaga och utsatta position (jmf. Lindgren & Lundström, 2010, s. 38f). De ovan 

nämnda citaten och den karaktäristik som används i artiklarna skapar reaktioner som 

påkallar empati för familjen och förstärker bilden av familjen som ett sekundärt offer. 

Denna form av retorik stärks av Olssons (2006, s. 30) resonemang om att det retoriska 

upplägget används i syfte att skapa känslomässiga reaktioner och identifikation. Detta 

stärker även Lisa Holms porträtterade offerstatus.  

 

Med de ovan redovisade citaten samt med utgångspunkt i Lindgren och Lundströms 

(2010) resonemang kan slutsatser om att några av fallets subjektpositioner dras. Bland 

annat att Lisa Holms familjemedlemmar och anhöriga har ett väsentligt inflytande på den 

offerroll som porträtteras i både Svenska Dagbladets och Expressens artiklar. Samt att de 

framhäver både den primära och idealiska offerrollen samt den sekundära offerrollen som 

familj och anhöriga tillskrivs. 

 

6.5 Det idylliska samhället 

I samtliga artiklar går det att utläsa att miljön runt om och i Blomberg på Kinnekulle har 

haft en betydande roll vid rapporteringen om fallet Lisa Holm. I majoriteten av artiklarna 

beskrivs samhället Kinnekulle som en idyllisk plats och som “paradiset på jorden” (jmf. 

Berntsson, 2017, 30 mars). Denna gestaltning framförs på två olika sätt, dels genom de 
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språkliga uttrycken och dels genom den visuella presentationen. Den visuella 

presentationen visar ett flertal fotografier på de öppna och gröna landskapen i Blomberg, 

med sikt över Vänern och den röda ladan som Lisa Holm arbetade i (kaféet). Detta i form 

av enskilda fotografier på kaféet men också i form av översiktsfoton vilket ger en tydlig 

illustration av platsens vackra miljö. 

 

“Varje dag som jag åker hit fascineras jag över förändringarna i naturen och vädret. Det 

finns alltid något man upptäcker när man åker till Kinnekulle.” (Berntsson, 2017, 30 

mars). Berntsson (2017, 30 mars) använder natur och miljö i syfte att stärka uppfattningen 

om en å ena sidan spännande och å andra sidan fridfull plats. Detta i kombination med 

fotografier som gestaltar miljön och fungerar som metaforer för ett idylliskt 

sommarlandskap och ett tryggt samhälle. När det sedan kontrasteras mot ett flickmord 

som bryter mot allt som det trygga, idylliska samhället symboliserar och står för påkallar 

skribenten starka känslomässiga reaktioner hos läsaren. Det kan kopplas till Lindgren och 

Lundströms (2010, s. 111) tes om att det maximerar förutsättningen för att läsaren ska 

känna både empati och identifikation. I samma artikel framförs också att tragedin kring 

Lisa Holm inte borde ha hänt i Sverige, speciellt inte i Blomberg. I detta finns en 

intressant interdiskursivitet. Dels symboliserar det diskurser om ett Sverige som står för 

fredlighet; ett vackert och oskuldsfullt land där en sådan fruktansvärd händelse inte får 

och kan hända. Men det förutsätter också att fruktansvärda händelser som flickmord 

förutsätter ett lika fruktansvärt samhälle. Om fruktansvärda händelser som dessa inte får 

och kan ske i fredliga länder, var hör de då hemma?  

 

Ytterligare ett citat kan tolkas på liknande sätt. Svenska Dagbladet skriver “ … kaféet 

ligger längs med en väg i glesbygden mellan flera mindre orter, i ett landskap som sluttar 

ut mot Vänern.” (Anonym, 2015, 13 juni). Trots att detta citat kan ses som en genuin 

beskrivning av området runt om kaféet kan det också tolkas som en gestaltning av “det 

vackra Sverige”. Lindgren och Lundström (2010, s. 47) förklarar i sin studie att 

positioneringen av offer- och förövaridentiteter konstrueras “mot bakgrund av en 

idealiserad bild av det svenska samhället som ett huvudsakligen jämställt och jämlikt 

samhälle”. Identiteterna konstrueras alltså på ett sätt som gör att de är förenliga med - 

eller kraftigt motsäger - den idealiska samhällsbilden (ett “normalt Sverige”), vilket i 

denna studie blivit mycket tydligt. De beskriver fall där offer och förövaridentiteter 
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konstrueras olika beroende på hur de ideologiskt gestaltas i förhållande till normalitetens 

gräns (Lindgren & Lundström, 2010, s. 49). Till exempel beskrivs Engla Höglund som 

ett idealiskt offer vilket i deras analyserade textmaterial framställs på sätt som påkallar 

ett kollektivt lidande. Där finns ett omfattande fokus på anhörigas, lokalsamhällets och 

nationens deltagande och empati. I denna studie går samma fenomen att identifiera just 

på grund av gestaltningen av det idylliska samhället, men även genom vad som tidigare 

nämnts om Lisa Holms anhöriga och familj (se 6.4 Familj/anhöriga). Rapporteringen av 

platsen används för att det fullständigt strider mot normalitetens gräns, den oskuldsfulla 

idyllen och den idealiska samhällsbilden.  

 

I en artikel från Expressen inleder journalisten händelseförloppet kring Lisa Holms 

försvinnande på följande vis: “När solen steg upp över Kinnekulles blomstrande 

sommarängar … ” (Abrahamsson, 2015, 28 december). Detta citat framställs på ett sätt 

som kan tolkas poetiskt vackert och symbolisera Sverige och dess vackra landskap, men 

också tragedin i fallet. Det återkopplar även till de tidigare identifierade diskurserna om 

det fredliga, vackra och idylliska svenska landskapet. Lisa Holm befann sig utanför kaféet 

i Blomberg när hon försvann, platsen vid försvinnandet har därför en signifikant betydelse 

och kan kopplas till Christies teori om det ideala offret. Enligt teorins tredje egenskap ska 

offret vara på en plats som denne inte kan klandras för att ha befunnit sig på (Christie, 

2001, s. 48). Lisa Holm hade arbetat klart för dagen och var på väg hem. Kaféet utgör 

således en plats hon inte kan klandras för att ha befunnit sig på. 

  

6.6 Studieresultaten i en social praktik  

De diskurser som främst har uppmärksammats under analysen rör brottslighet kopplat till 

etnisk härkomst, stereotypa föreställningar om ett idylliskt samhälle, föreställningar om 

hur gärningsmän ser ut och vilken bakgrund de bör ha samt stereotypa föreställningar om 

hur samhällen med kriminell problematik ser ut. De tydligt återkommande och 

porträtterade diskurserna utgör också i stor utsträckning den sociala praktiken vilket 

kommer att diskuteras nedan. Perspektivet på ett idealt offer och hur detta kan 

kontrasteras mot icke-ideala offer utgör även en del av den identifierade sociala praktiken. 

 

Olsson (2006, s. 7) hävdar att media uppnår bäst resultat, det vill säga når flest 

konsumenter om de saknar direkta kopplingar till den brottstyp det rapporteras om. 
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Davies,  Francis och Greer (2007, s. 10) samt Sela-Shayovitz (2018, s. 2) kommer fram 

till en liknande slutsats och understryker att avsaknaden av dessa kopplingar främst 

handlar om grov våldsbrottslighet. I fallet Lisa Holm kan det med detta som utgångspunkt 

tolkas utgöra en av anledningarna till att rapporteringen kring händelsen blev så pass 

omfattande och stor inom samtliga svenska nyhetsrapporterande medier.  

 

Konsumenter bör även vara kritiska till det som framställs i media eftersom det som 

konstrueras kan anses stärka fördomsfulla och stereotypa bilder av brottsoffer och/eller 

gärningspersoner. Pollak och Kubrin  (2007, s. 69) skriver “ … Given that subjective facts 

are less critical for understanding what happened, it is not surprising they receive less 

attention in the news. Still, newspapers and local television news do provide this 

additional information, some of which is unnecessary and can perpetuate stereotypes.” I 

samtliga artiklar redovisas Nerijus Bilevicius gärningsmannaskap på ett sätt som 

framhäver hans etniska bakgrund. Detta kan i enlighet med Pollak och Kubrins (ibid.) 

resonemang utgöra en onödig vinkel eftersom det dels stärker stereotypa bilder och 

fördomar som allmänheten kan ha kring gärningsmannaskapet, vilket alltså riskerar att 

bidra till diskurser med rasistiska inslag.  

 

I förhållande till vad teorin om det ideala offret säger om idealiska och icke-idealiska 

gärningpersoner uppstår vissa problem när Nerijus Bilevicius ska analyseras. Det sätt han 

framställs på i media går å ena sidan i linje med hur den idealiska gärningspersonen 

framställs, det vill säga ett främmande monster som utför icke-mänskliga handlingar och 

skapar ängslan (jmf. Christie, 2001). Å andra sidan framhävs hans icke-normativa 

bakgrund, som går helt emot den klassiska synen på brottslingen som irrationell, står 

utanför samhället och präglad av låg socioekonomisk status. Detta när det talas om honom 

som en ”psykologisk gåta” (Ronge, 2015, 25 oktober). Christie (2001, s. 59) menar att de 

flesta gärningspersoner är icke-idealiska eftersom det finns alltför få monster. Möjligtvis 

bekräftar den tvetydliga, motsägelsefulla bilden av Nerijus Bilevicius som dels en god 

samhällsmedborgare som plötsligt gör någonting oförståeligt, och dels som ett 

främmande monster som utför omänskliga handlingar. Slutsatsen av detta är att Nerijus 

Bilevicius delvis uppnår rollen som idealisk gärningsperson, beroende på vilken 

utgångspunkt skribenten antar. Antingen är handlingen i sig monsterlik och typisk för en 

idealisk gärningsperson men personen i sig når inte upp till benämningen; eller så är 
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Nerijus Bilevicius som person den idealiska gärningspersonen just på grund av hans 

handlingar. Det beror helt enkelt på den centrala meningen i det konstruerade. 

 

Van Dijk (1993, s. 243ff) talar om att anledningen till att somliga nyhetsrapporterande 

medier väljer att poängtera etnicitet och genom sina texter reproducerar rasistiska 

diskurser är på grund av en strukturell vithetsnorm. Slutsatsen i denna studie är dock att 

detta kan ha haft viss inverkan men att resonemanget i det stora hela inte är representativt 

för det aktuella fallet. Snarare handlar den uppenbara tydligheten med gärningspersonens 

etnicitet om att distansera honom från det svenska, unga, oskyldiga offret. Konstruerandet 

har istället att göra med ett syfte om att framställa honom som främmande och ond för att 

sedan ställa det i konflikt med offrets unga skönhet och oskuldsfullhet. Detta gör 

rapporteringen mer intresseväckande i och med det ofattbara vilket skapar känslor hos 

konsumenten och påkallar en identifiering med offret, vilket går helt i linje med vad den 

tidigare forskningen visat (Lindgren & Lundström, 2010, s. 111). Estrada (1999, s. 132) 

menar dessutom att när gärningspersonernas etnicitet är i fokus så innebär det att det 

snarare handlar om att förklara vilken sorts människa brottslingen är istället för den 

sociala kontexten de kommer från. Det innebär avkall på tolerans och förståelse. Detta 

kan också förstås genom vad Pollack (2001, s. 81) hävdar kring misspresentation av 

sociala problem. Pollack (2001, s. 81) beskriver hur nyhetsvärdena upptar ett orimligt 

fokus vilket leder till att bedömningen av vad som ska rapporteras om snarare utgör en 

missrepresentation av problemet och därigenom skapar en moralpanik, vilket förstärker 

det avvikande beteendet. Att framhäva sådant som ger stor genomslagskraft behöver med 

andra ord inte per automatik vara fullständigt empiriskt verklighetsförankrat utan 

motsvarar helt enkelt det som ger störst nyhetsvärde. Detta ger mediaaktörerna en påtaglig 

makt över styrningen av mediaagendan, som samtidigt är beroende av hur konsumenten 

konsumerar innehållet (Palm & Skogersson, 2008, s. 24; Mathiesen, 1986). 

 

I rapporteringen om fallet Lisa Holm kan det ha inneburit att sådan information som 

bedömdes vara dramatiskt nog påverkade rapporteringens effekt vilket kan ha inneburit 

en förstärkning av ett avvikande beteende. Pollack (2001, s. 81) förklarar: 
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Mediefantasier förvandlas till verklighet i en process av överdrivna och stereotypa 

skildringar där gott och respektabelt – polis och andra företrädare för den sociala 

kontrollen – ställs mot ont – drogmissbrukarna, bohemerna. Kontrollkulturen 

förstärks, mediebevakningen om fenomenet ökar, fortsatt stereotypisering av 

avvikarna sker: en spiral av ömsesidig förstärkning … får verkliga sociala 

konsekvenser. (Pollack, 2001, s. 81). 

 

Det goda utgör alltså i det för studien aktuella fallet att Lisa Holm symboliserar det goda 

och respektabla medan gärningspersonen det onda. Det sätt som gärningspersonen 

stereotypiseras på (se 6.2 ”mördaren” och 6.3 ”den litauiska gästarbetaren”) orsakar enligt 

detta en förstärkningsspiral som riskerar att inte verklighetsförankrat gestalta problemet.  

 

I Lindgren och Lundströms (2010) studie framhäver de att exempelvis familj och vänner 

kan utgöra bidragande faktorer som påverkar offrets framställning i media. 

Subjektpositionerna i fallet Lisa Holm utgör bland annat Lisa Holms familjemedlemmar 

och anhöriga som genom deras medverkan i form av intervjuer med mediakanalerna, har 

bidragit till att styrka Lisa Holms idealiska offerstatus. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer de generella slutsatser som dragits utifrån det framtagna resultatet 

och den föregående analysen att presenteras. En metodologisk diskussion kring studiens 

fördelar och begränsningar redogörs, följt av ett avsnitt som berör framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser 

De slutsatser som har dragits utifrån de frågeställningar som den aktuella studien har 

präglats av (se 2. Syfte och frågeställningar) är att det sätt som media avsiktligt eller 

oavsiktligt porträtterar såväl offerskap och gärningsmannaskap i fallet Lisa Holm dels 

utgår från det alarmistiska perspektivet som Olsson (2006, s. 30) redogör för. Det får 

läsaren att snabbt fånga upp det väsentliga och förstå innebörden av det skrivna med en 

form av engagemang som delvis bygger på starka känslor från bland annat konnotationer 

och uttryck. Skribenterna använder även personliga anekdoter för att förstärka den 

individuella identifikationen för läsaren, möjligtvis i säljande syfte för att få konsumenten 

att konsumera rapporteringen mer men även för att stärka genomslagskraften för 

budskapen.  

 

I fallet Lisa Holm finns det många parametrar som överensstämmer med de egenskaper 

som teorin om det ideala offret uttalat kräver för att individen ska uppnå legitim 

offerstatus.  Lisa Holm befann sig på en respektabel plats, sitt arbete, och utförde en 

respektabel aktivitet. Gärningspersonen har ingen relation till offret, är fysiskt överlägsen 

henne och brukar vad som kan ses som onda handlingar mot henne. Alla de egenskaper 

som Christie (2001, s. 48) nämner är därmed uppfyllda. I majoriteten av artiklarna 

påverkar även Lisa Holms familj och anhöriga den idealiska offerstatusen.  

 

Många gånger används metaforer, liknelser och personliga anekdoter i artiklarna i syfte 

om att övertyga läsaren om hennes skuldlöshet. Bland annat genom att koppla det till Lisa 

Holms unga ålder, samt genom fotografier som rent visuellt ger en läsaren en känsla och 

uppfattning av/om ungdomens skörhet. När det sedan ställs i kontrast till det hon utsatts 

för väcks starka känslomässiga reaktioner som omedelbart gör händelsen i sig och 

rapporteringen häpnadsväckande, dramatisk och alarmistisk.  
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Nerijus Bilevicius konstruerades på ett sätt som tydligt markerade hans icke-svenska 

härkomst, i vissa delar av det insamlade materialet poängteras även att han enbart befann 

sig i Sverige som ”gäst” under den tid han arbetade. Han framhävs som en psykologisk 

gåta, har en bakgrund som ej är kompatibel med en typisk gärningsperson, som en 

människa som ej rationellt kan förstås samt som ond, omänsklig och omoralisk. En 

människa som är det brott han har begått. 

 

Christies  (2001, s. 59) teori kopplas till framställningen av Nerijus Bilevicius genom att 

han anses vara i överläge och har genomfört onda, omoraliska och omänskliga handlingar 

gentemot Lisa Holm.  Han hade heller ingen tidigare relation till offret. Allt detta gör 

honom till det teorin benämner som den idealiska gärningsmannen, samtidigt som 

framställningen av honom även säger emot en sådan benämning om honom. Nerijus 

Bilevicious framställs som en psykologisk gåta som inte rationellt kan förstås eftersom 

hans bakgrund inte överensstämmer med den typiska brottslingen. Å ena sidan är han ett 

monster, å andra sidan är han inte ett monster men har utfört omänskliga handlingar likt 

ett monster. Detta innebär dock inte att han kan klassificeras som en idealisk 

gärningsperson. 

 

Familjen och anhöriga används i artiklarna på ett sätt som både fastställer deras egna 

offerposition som sekundära offer samt förstärker bilden av Lisa Holm som ett idealt 

offer. Skribenterna framhäver familjens och anhörigas sorg och mardrömslika situation 

på ett sätt som delvis skapar förutsättningar för empati och identifikation hos läsaren men 

också för att frambringa ett kollektivt lidande.  

 

Det går också att urskilja en viss interdiskursivitet i ett flertal uttalanden. Främst återfinns 

det i uttalanden som kopplas till uttalanden om gärningspersonen som en mördare (se 

avsnitt 6.2 ”Mördaren”) men också genom diskurser om hur ett samhälle lämpligtvis bör 

se ut för att brott ska kunna ske. De benämningar, uppbyggnader och förhållningssätt som 

texterna har tyder på att innehållet och uttalandena är präglade av andra diskurser. 
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7.2 Metodologiska ställningstaganden  

Som både nämnts och påvisats har redskapen inom den tredimensionella modellen 

använts för att analysera och besvara studiens syfte och frågeställningar. När denna 

inriktning inom det diskursanalytiska fältet valdes var utgångspunkten främst i Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) tolkning av Faircloughs modell. Fairclough hävdade enligt 

dem att en del lingvistiska inriktningar inom diskursanalys endast fokuserar på textanalys 

vilket innebär en “förenklad och ytlig förståelse av förhållandet mellan text och samhälle” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72). Med detta menas att endast analys av text är 

otillräckligt eftersom det inte dras kopplingar mellan textuella, kulturella, strukturella och 

sociala processer (ibid.).  

 

För att på ett tydligare sätt återkoppla till den kritiska diskursanalysen skulle fler av de 

givna redskapen kunna användas, exempelvis transivitet, modalitet och intertextuell 

kedja, vilket hade gett ett annat resultat. Förhoppningen är dock att denna studie ska bidra 

som en upplysning kring vikten av språkets bäring i nyhetsrapporterande media, i 

synnerhet med fokus på rapportering om brottslighet. Ytterligare ett mål är att uppnå en 

ökad förståelse för hur språkbruk såväl som visuell presentation påverkar meningen för 

innehållet i det sagda. Brottsrapportering är inte en lätt uppgift men berör många, såväl 

direkt inblandade och drabbade som de indirekt inblandade (exempelvis konsumenten). 

Genom att med en kritisk diskursanalys granska de texter som trots detta berör just en 

sådan rapportering kan eventuellt en förståelse uppnås för hur element påverkar innehållet 

positivt eller negativt, även sådant som med största möjliga försiktighet och objektivitet 

har författats. 

 

Vid insamlandet av analysmaterialet uppmärksammades en skevhet i rapporteringen, där 

gärningspersonen fick ett större fokus än brottsoffret. Detta kan ha påverkat insamlandet 

av materialet och därmed presentationen av Lisa Holm som offer. Det gör även att 

analysen kan anses ha ett oproportionerligt stort fokus på gärningspersonens 

konstruktion. Detta innebär inte att författarna till denna studie medvetet valt att fokusera 

på honom utan för att det är det material som framkommit under urvalsprocessen. För att 

göra materialurvalet mer representativt för både offerskap och gärningsmannaskap hade 

ett mer målinriktat urval kunnat användas där båda huvudpersonerna får ett lika stort 
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fokus. Detta hade dock inneburit att analysen av konstruktionerna påbörjats redan innan 

datainsamlingen, vilket inte är syftet med kritisk diskursanalys. 

 

7.3 Framtida forskning 

Forskning kring massmedia, offerskap och gärningsmannaskap är relativt välutforskade 

områden internationellt. Nilsson (2012, s. 140f) hävdar att brottsoffer i media inte utgör 

ett lika utforskat område som exempelvis studier med fokus på endast brottsoffer. Detta 

betyder inte att den typen av forskning inte bedrivs eller existerar utan snarare att det är 

begränsat.  Därför hade det varit av intresse att utveckla det befintliga kunskapsläget 

bland annat genom att applicera studierna i en svensk kontext med fokus på media, 

brottsofferskap och gärningsmannaskap i en diskursiv praktik. 

 

Utöver detta hade det varit intressant att se forskning som ställer det idealiska brottsoffret 

i kontrast till vad teorin nämner som icke-idealt offer. Detta för att markera och tydliggöra 

de konstruktioner som media prioriterar, framställer och förstärker; men också för att 

utforska effekten när media gör skillnad på olika brottsoffer och tillskriver de olika status. 
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