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Vi befinner oss i en tid där medielandskapet ständigt förändras och där aktörer tvingas göra 

anpassningar för att överleva. Inom journalistiken har det främst handlat om en övergång till 

ett mer tabloidiserat innehåll (d.v.s. sensationellt, personifierat och underhållande innehåll). 

Den här uppsatsen har därför syftat till att jämföra hur dubbelmorden i Hökensås och 

Norrahammar gestaltades av de två lokala tidningarna Jönköpings-Posten och Jmini år 2015; 

samt att undersöka om dessa gestaltningar varit tabloidiserade eller inte. För att svara på 

detta syfte har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys där medielogikens dramaturgi 

fungerat som analysmodell. Analysen och diskussionen har sedan ställts mot en teoretisk 

bakgrund av kriminaljournalistik, tabloidisering, gestaltningsteori och medieetik. Resultatet 

av denna analys kan delas in i tre delar. För det första fokuserade Jmini på brottet och 

gärningsmannen, medan Jönköpings-Posten fokuserade på utredningen. För det andra var 

Jmini ensidiga i sin rapportering, till skillnad från Jönköpings-Posten som presenterade flera 

perspektiv. För det tredje hade tidningarna stora likheter i hur de gestaltade brottsoffren, 

som i båda tidningarna fick ett begränsat utrymme. Resultatet i relation till den teoretiska 

bakgrunden visade att båda tidningarna hade anpassat sitt innehåll till formatet. Dock hade 

Jmini gjort större anpassningar, vilka ibland bidrog till att publicitetsreglerna åsidosattes till 

fördel för medielogikens dramaturgi. Vår slutsats var att detta skulle kunna vara ett tecken på 

tabloidisering.  

Sökord: Tabloidisering, Lokaljournalistik, Medielogik, Jönköping, Gestaltningsteori, 
Kvalitativ innehållsanalys.  
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ABSTRACT 
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Title and subtitle: To portray a killer – a content analysis of Jönköpings-Postens and 

Jminis reporting of a crime that brought great attention. 

Language: Swedish 

Pages: 47 

 

We are living in an era where the media landscape is constantly changing and where actors 

are forced to make adoptions to survive. In journalism, it has mainly been about the 

transition to a more tabloid news content (i.e sensational, personalized and entertaining 

content). This paper has aimed to compare how the double murders in Hökensås and 

Norrahammar was framed in the two local newspapers Jönköping-Posten and Jmini 2015; 

and to investigate whether these portrayals were tabloid or not. To answer this aim, we 

conducted a content analysis with media logic dramaturgy as analysis model. The analysis 

and discussion has been set against a theoretical background of journalism, tabloidization, 

framing theory and media ethics. The result of our analysis can be divided into three parts. 

First, Jmini focused on the crime and the offender, while Jönköping-Posten focused on the 

investigation. Secondly, Jmini was unilateral in its reporting, unlike Jönköping-Posten, who 

featured several perspectives. Thirdly, the two newspapers had great similarities in how they 

portrayed the victims who was given a limited space. The results in relation to our theoretical 

background showed that the two newspapers had adapted its content to the format. However, 

Jmini had made major adjustments, which sometimes contributed to the publicity rules were 

breached to the advantage of the media logic dramaturgy. Our conclusion was that this could 

be an indication of tabloidization. 
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1. Inledning 

Jönköping har i dag flera tidningar i olika format och med olika distributionskanaler. 

Gemensamt för dessa är deras lokala förankring. Mediernas inflytande på samhället och 

innehållet de förmedlar bidrar till hur människor uppfattar sin omgivning (Strömbäck, 

2014). Av den anledningen tycker vi det är viktigt att det innehåll som nyheterna förmedlar 

är rättvisande och upprätthåller god publicistisk sed. Även om innehållsanalyser av 

medieinnehåll är ett väl utforskat område inom medieforskningen, är forskning med ett 

lokalt fokus mer begränsat. Den tidigare forskningen har fokuserat på nationella medier i 

relation till lokalmedier och dagstidningar i relation till kvällstidningar. Men med bakgrund 

av den hårdnande konkurrensen i mediebranschen där flera lokala tidningsredaktioner 

tvingats lägga ner, vill vi undersöka hur två typer av lokala nyhetsmedier gestaltar ett grovt 

våldsbrott. 

Uppsatsens syfte grundar sig i tidigare forskning om tabloidisering, brottsjournalistik och 

medielogik. Viss forskning talar för mer tabloidiserade nyhetsmedier och vi vill undersöka 

om dessa tendenser även förekommer i två lokaltidningar i Jönköping. För att undersöka hur 

tidningarna gestaltar brottet kommer vi att granska språket kritiskt. Detta gör vi genom en 

kvalitativ innehållsanalys där medielogikens dramaturgi används som analysmodell. Genom 

denna modell kan vi sedan undersöka hur tidningarna anpassar sitt innehåll i relation till 

publicitetsreglerna och kriminaljournalistik. Detta ger oss möjlighet att diskutera huruvida 

innehållet är tabloidiserat eller inte.  

Genom uppsatsen hoppas vi kunna synliggöra om två lokaltidningars gestaltningar av ett 

brott är tabloidiserat eller inte. Resultatet kommer att bidra till forskningen genom att visa 

på skillnader och/eller likheter i gestaltningarna. På så sätt ökar denna studie förståelsen om 

lokalmedier, genom att undersöka hur nyhetsförmedling kan variera mellan olika aktörer på 

samma ort.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för brotten, vilka förutsättningar 

lokaljournalistiken har och en kort beskrivning av de två tidningar som undersöks i 

uppsatsen. Vi kommer även att presentera publicitetsreglerna, vilka i denna uppsats utgör en 

referenspunkt för vad som anses vara god journalistik. Avslutningsvis kommer ett referat 

från en artikel där Jönköpings-Posten förklarar sina publicistetiska val i rapporteringen.  

2.1. Brotten 

Den 10 mars 2015 omkommer ett äldre par i Hökensås i samband med att deras stuga 

brinner ner. Polisen misstänker att branden har att göra med deras renoveringsarbete, och 

utreder därför dödsfallen som en olycka. Bara några veckor senare, den 28 maj, brinner ännu 

ett hus ner och ytterligare ett par i 70-årsåldern omkommer. Denna gången i Norrahammar. 

Vid polisens brottsplatsundersökning hittas flera flaskor med tändvätska, vilket får dem att 

fatta misstankar om mordbrand. Deras misstankar stärks ytterligare när det visar sig att 

paret varit utsatta för grovt våld, och att mannen varit död redan innan branden startade. 

Det stod snart klart att flaskorna var inhandlade i en K-Rauta-butik i Jönköping, och att 

köparen var en 51-årig finansman från trakten. Utredningen visade vidare att 51-åringen haft 

affärer med det omkomna paret i Norrahammar. Mannen greps och medgav ganska snart att 

han misshandlat paret och tänt eld på deras villa. I samband med erkännandet började 

polisen att undersöka andra bränder i regionen - och riktade snart sin uppmärksamhet åt 

branden i Hökensås. Detta eftersom den misstänkte mannen både varit granne till paret och 

förvaltat stora summor pengar åt dem.  

I november åtalades mannen för de två dubbelmorden som enligt åtalet hade ekonomiska 

motiv. När rättegången avslutades den 19:e januari 2016 dömdes mannen av Jönköpings 

tingsrätt till livstids fängelse för fyra mord, två grova mordbränder och 36 fall av grovt 

bedrägeri (Tagesson, 2015).  

2.2. Lokaljournalistikens förutsättningar  

I den svenska pressutredningen från 1994 fastslogs det att massmediernas uppgift är att 

möjliggöra fri åsiktsbildning (SOU, 1995:37). Journalistiken har en viktig roll i samhället och 

enligt utredningen syftar journalistiken till att kritiskt granska makten och att låta olika 

åsikter och berättelser lyftas fram i rapporteringen (SOU, 1995:37). Den journalistiska rollen 

har över tid förändrats och i dag blivit tvungen att anpassa sig till marknaden för att överleva 

i en allt mer konkurrensutsatt bransch. Sedan början av 1980-talet har det svenska 

medielandskapet genomgått en stor förändring. Det statliga radio- och tv-monopolet har 
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avskaffats och internet har fått en självklar plats i människors dagliga mediekonsumtion 

(Strömbäck & Jönsson, 2005). Förändringen har bidragit till att de svenska medierna blivit 

mer marknadsanpassade. Denna anpassning kan förklaras genom att den tid som används 

till mediekonsumtion i dag är ungefär densamma som i slutet av 1970-talet. Enligt Weibull 

och Wadbring (2014) användes 5 timmar och 30 minuter per dag åt mediekonsumtion 1979, 

att jämföra med 6 timmar och 18 minuter 2013, detta trots det utökade utbudet. 

Sammantaget gör detta att fler medieproducenter konkurrerar om människors begränsade 

uppmärksamhet. 

Strömbäck och Jönsson (2005) presenterar en något förenklad modell av denna 

marknadsanpassade journalistik. De konstaterar att det finns journalistik i marknadens 

tjänst, och journalistik i demokratins tjänst. Enligt denna uppdelning har journalistiken 

flera syften att uppfylla. Journalistik i demokratins tjänst syftar till att ge medborgarna viktig 

samhällsinformation, vilket skiljer sig från journalistik i marknadens tjänst där innehållet ska 

spegla konsumenternas efterfrågan och därigenom bli säljbart och vinstgenererande. 

Denna förändring har även påverkat den lokaljournalistik som länge har utgjort en viktig del 

i det svenska mediesystemet (Nygren & Leckner, 2016). I takt med dessa förändringar har 

flera lokala redaktioner blivit tvungna att minska sin bevakning och i vissa fall stänga ner sin 

verksamhet helt. Denna minskning av den lokala täckningen från medier har inneburit att 

mediepubliken fått hålla sig uppdaterade om händelser i sin närmiljö genom andra kanaler, 

exempelvis via sociala medier (ibid). Samma studie visar att det lokala medielandskapet är 

brokigt och att de lokala nyheterna konsumeras genom ett flertal olika kanaler. Studien visar 

att allt ifrån lokala nyhetssändningar från SVT och SR till lokala gratistidningar och sociala 

medier används för att orientera invånare om lokala händelser (ibid). 

I Jönköping distribueras nyheterna genom flera olika nyhetskanaler. Utöver rikstäckande TV, 

radio och tidningar finns det ett antal lokala nyhetsförmedlare i staden. Vid tiden för morden 

fanns det fem stycken. Det var gratistidningen Jönköping Nu som kom ut en gång i veckan, 

Smålands största nyhetssida på nätet Jnytt samt Jkpglive som även dem erbjöd nyheter på 

nätet. I denna uppsats lägger vi dock fokus på Jönköpings äldsta nyhetsförmedlare, 

Jönköpings-Posten, i relation till stadens yngsta nyhetsförmedlare, Jmini.  

Jönköpings-Posten (JP) gavs för första gången ut i januari år 1865, då som en veckotidning 

(Jönköpings-Posten, u.å). 1904 övergick tidningen till utgivning sex dagar i veckan, och 

betecknas i dag som oberoende borgerlig. 2015 nådde papperstidningen ut till 27 400 hushåll 

per utgivningsdag vilket resulterar i en hushållstäckning i kommunen på 38.1% (TS 

mediefakta AB, u.å). Tidningen är i dag en del av mediehuset Hallpressen AB där tidningar 
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från Småland och Västra Götaland är samlade (Hallpressen AB, u.å). Sedan 2013 publicerar 

de även sina nyheter på nätet.   

Jmini grundades år 2012 och är en lokal gratistidning på nätet. Deras vision är att erbjuda 

snabba och lätta nyheter till sina läsare (Jmini, u.å). Lokaltidningen har ingen politisk 

ställning och har i snitt 52 252 unika besökare per vecka (KIA-index, u.å).  

2.3. Medieetik och publicitetsregler 

I Sverige har vi fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De två senare påverkar hur 

människor får uttrycka sig i tal och skrift. Lagarna ger människor rätten att uttrycka sig fritt 

och sprida sådan information som inte strider mot andra lagar (Riksdagen, u.å). Dessa lagar 

är väldigt allmänna vilket ger tidningar en stor frihet att verka inom ramen för dem. Som ett 

resultat av det har press, radio och tv tillsammans tagit fram etiska regler att förhålla sig till. 

Reglerna kallas publicitetsreglerna och inleds med orden:  

Press, tv och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som 

granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och 

betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt 

lidande genom publicitet (PO, u.å). 

Enligt reglerna har journalister således två aspekter att väga in i sin rapportering. För det 

första ska de sprida sådana nyheter som är av betydelse för medborgarna, och för det andra 

väga publiceringen av nyheten mot hur den kan tänkas påverka enskilda individer (von 

Krogh, 2009). Reglerna, som i en formell mening endast är vägledande, är uppdelade i sex 

kategorier: ge korrekta nyheter; var generös med bemötanden; respektera den personliga 

integriteten; var varsam med bilder; hör båda sidor; var försiktig med namn (bilaga 1). 

Eftersom vår uppsats syftar till att undersöka ett förutbestämt brott, i två förutbestämda 

tidningar har vi valt ut de delar av publicitetsreglerna som går att applicera på vårt material. 

Av de sjutton publicitetsreglerna kommer vi därför att använda nio stycken. 

Ge korrekta nyheter 

• Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

• Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

Respektera den personliga integriteten 
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• Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet 

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

• Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering 

av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

• Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande. 

Var varsam med bilder 

• Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

Hör båda sidor 

• Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 

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

rättssak bör redovisas. 

Var försiktig med namn 

• Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 

Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 

anges. 

• Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

Dessa nio regler är utgångspunkten för vad vi i uppsatsen definierar som god publicistisk sed. 

Valet av publicitetsreglerna som analysens referenspunkt beror på att de stora tabloiderna, 

Aftonbladet och Expressen, många gånger har anklagats och fällts för att bryta mot reglerna 

(Bergling, von Krogh & Nejman, 2009). Genom vår uppsats kommer vi att undersöka om 

lokalmedier, likt de stora tabloiderna, tenderar att tänja på regelverket. 

2.3.1. Jönköpings-Posten väljer att inte publicera namn  

Mats Ottosson (2016) var vid tiden för rapporteringen ansvarig utgivare hos JP. Han skrev 

om deras beslut att inte publicera namn och bild på mannen som dömts för fyra mord, två 

mordbränder och 36 fall av grovt bedrägeri. I artikeln tar han upp fallet om mordet på Lisa 

Holm som jämförelse, där både bild och namn publicerades efter fällande dom. Ottosson 

(2016) hänvisar till de pressetiska reglerna. Han menar att det behöver ske en avvägning 

mellan allmänintresse för nyheten emot vilka publicitetsskador publicering kan innebära. 

Ottosson (2016) menar att JP:s val att inte publicera namn grundar sig i den sekundära 
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publicitetsskada det skulle kunna innebära för gärningsmannens familj som bor kvar i 

Jönköping. Och motiverar valet att publicera namnet på Lisa Holms mördare med att han 

inte har lokal anknytning på samma vis. Därför valde JP att inte publicera namnet på 

gärningsmannen, trots det stora allmänintresse som fanns. Vi har i vår undersökning inte 

funnit någon motivering till varför Jmini väljer att publicera namnet på gärningsmannen.  
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3. Problem, syfte och frågeställning  

I detta kapitel lägger vi grunden för vår uppsats. Först presenterar vi vår problemställning 

där bakgrunden till vårt forskningsproblem introduceras. Därefter motiverar vi uppsatsens 

forskningslucka och i kapitlets sista del följer uppsatsens syfte och frågeställningar.  

3.1. Problemställning  

I dag ägnar en genomsnittlig svensk över sex timmar åt press, radio, tv och internet 

(Nordicom, 2014). Hela 75 procent av befolkningen läser i en dagstidning varje dag, vilket 

innebär att innehållet i dessa tidningar påverkar hur människor uppfattar sin omvärld 

(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). Det gemensamma idealet för journalistiken har länge 

varit att försöka ge en allsidig bild av händelser och nyheter (Johansson, 2015). Men 

samtidigt finns det forskning som pekar på en mediebransch där idealen om “journalistik i 

demokratins tjänst” har ersatts av mer marknadsorienterade ideal. I studier om mediernas 

innehåll och utformning har tabloidisering utmålats som en orsak till en ökad 

sensationsjournalistik (Fiske refererad i Storstad Gran, 2015). Som nämnt i inledningen har 

den tidigare forskningen haft ett nationellt- och internationellt fokus. För att bidra till 

forskningen kommer vi därför i denna uppsats att undersöka hur olika lokalmedier 

rapporterar om och gestaltar en lokal händelse med ett nationellt intresse.  

Specifikt ska denna uppsats undersöka hur Jönköpings-Posten och Jmini rapporterade om 

de uppmärksammade dubbelmorden i Norrahammar och Hökensås år 2015, och den 

efterföljande utredningen. Uppsatsen kommer tidsmässigt att utgå från det senare mordet, 

eftersom polisen då kopplade samman de fyra dödsfallen och inledde sin utredning om två 

dubbelmord. I samband med det inleddes även en intensiv nyhetsbevakning från både lokala 

och nationella medier. Att vi väljer att undersöka hur ett brott gestaltas motiveras av att 

ämnet är ett av de mest populära att både skriva och läsa om (Chermack, 1994). Ämnesvalet 

öppnar även upp för diskussioner om tabloidisering, eftersom kriminaljournalistik ofta 

kopplas samman med tabloidiserad journalistik (Hvitfelt, 2009). Då tabloidisering är ett 

begrepp med diffusa ytterkanter väljer vi att sätta det i relation till publicitetsreglerna och 

medielogikens dramaturgi. Två aspekter som påverkar hur nyheter formuleras och återges. 

Genom att undersöka artiklarna utifrån dessa aspekter, har vi möjlighet att se när 

publicitetsreglerna åsidosätts till fördel för denna dramaturgi. Det vill säga när läsarnas 

efterfrågan blir viktigare än reglerna för god publicitet. I detta gränsland mellan anpassning 

och överanpassning får vi möjlighet att föra en diskussion om innehållet i termer av 

tabloidisering.  
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Valet att undersöka Jönköpings-Posten och Jmini grundar sig i vårt syfte att öka vår kunskap 

om lokalmedier. Den förstnämnda tidningen representerar den traditionella lokalpressen 

med betalande prenumeranter, även om de i dag publicerar flera av sina artiklar kostnadsfritt 

på nätet. Jmini har till skillnad från JP inga prenumeranter utan finansierar stora delar av 

sin verksamhet genom annonsörer. Anledningen till att vi vill nyansera begreppet 

lokalmedier är att lokala nyheter är ett av de främsta skälen till att människor läser och 

prenumererar på tidningar (Nygren & Leckner, 2016). 

3.2. Forskningslucka 

Eftersom gestaltning av nyheter är ett väl utforskat ämnesområde, kommer här en 

motivering till hur vår uppsats bidrar till forskningen. Bakgrunden till vår uppsats grundar 

sig i att den tidigare forskningen fokuserat på lokalmedier i relation till nationella medier, 

och kvällspress i relation till dagspress. Studierna har således sett dessa olika nyhetsmedier 

som homogena grupper med likvärdigt innehåll. Med vår uppsats ämnar vi därför undersöka 

hur två lokalmedier gestaltar ett brott, utifrån antagandet att det finns variationer inom 

lokaljournalistiken. Det vill säga att lokaljournalistik är ett vidare begrepp än vad den tidigare 

forskningen presenterar den som. I vår uppsats hoppas vi kunna presentera en bild av hur 

olika medier på den lokala marknaden gestaltar en händelse, samt hur dessa gestaltningar 

eventuellt skiljer sig åt. 

3.3. Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att jämföra hur ett brott gestaltas av två lokaltidningar, och 

därigenom öka vår kunskap om lokaltidningar som informationskanal. Vidare syftar 

uppsatsen till att kartlägga huruvida innehållet är tabloidiserat eller inte.  

3.3.1. Frågeställningar 

• Hur gestaltar Jönköpings-Posten och Jmini de två dubbelmorden, och skiljer 

gestaltningar sig åt?  

• Hur framställs brottsoffer och gärningsman? 

• Hur förhåller sig tidningarna till pressetiken? 
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4. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning på området. Som bakgrund till vår 

undersökning har vi valt att utgå från forskning om tabloidisering och kriminaljournalistik. 

De två delarna bidrar till att ge stöd åt uppsatsens syfte att undersöka gestaltningen av ett 

brott, och sedan diskutera detta i termer av tabloidisering.  

4.1. Tabloidisering 

Tabloidiserade medier är ett väl utforskat ämnesområde, men erbjuder inga entydiga svar. 

Istället är det en stor spridning på resultatet mellan olika länder och forskare. Vad som är 

gemensamt för de olika studierna är dock att det sker en anpassning. Men hur denna ser ut 

och i vilken utsträckning den görs varierar.  

Wadbring (2012) har genomfört en kvantitativ innehållsanalys av Dagens nyheter, 

Norrländska Socialdemokraten, Smålandsposten och Nya Wermlands-Tidningen mellan 

1960 och 2010. Syftet med studien var att se om det skett en tabloidisering i den svenska 

journalistiken över tid. Hon menar att kärnan i tabloidiserade nyheter utgörs av ett 

nyhetsinnehåll med mjuka nyheter, där fokus ligger på personifiering och privatisering av 

politik, mindre politisk täckning, mer livstilsmaterial och mer underhållning. 

Studien har genomförts genom att tematisera innehållet i respektive tidning under en veckas 

tid under åren 1960, 1980, 2000 och 2010. Hon kommer fram till att det inte skett några 

stora förändringar hos lokala svenska morgontidningar utifrån ett kommersiellt perspektiv. 

Istället slår hon fast att den svenska utvecklingen stått relativt still i förhållande till vad 

internationella studier på området har visat.  

Wadbrings (2012) resultat överensstämmer med en studie genomförd av Randal A. Beam 

(2003) som undersöker skillnader i innehållet hos tidningar med stark respektive svag 

marknadsorientering. Studien har genomförts i USA genom två delstudier. Den första 

studien innebar en enkätundersökning med 406 chefredaktörer på 183 dagstidningar, och 

den andra delen av studien innefattade en innehållsanalys av artiklar ur tolv av dessa 

dagstidningar. Beam (2003) konstaterar att starkt marknadsorienterade och 

kommersialiserade medier inte skiljer sig nämnvärt mot konkurrerande tidningar med svag 

marknadsorientering. Studien visade att tidningar med stark marknadsorientering något mer 

frekvent producerade artiklar om den privata sfären än om den offentliga sektorn, i 

jämförelse med tidningar med svag marknadsorientering där artiklar om den offentliga 

sektorn var något vanligare. Beam (2003) kunde även se att starkt marknadsorienterade 

tidningar ofta illustrerade läsarvänlig grafik till nyheter, vilka bland annat visade statistik och 

sammanfattningar av artiklarna, alternativt gav förslag på vidare läsning. 
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Strömbäck (2008) har genomfört en undersökning som delvis berör temat 

kommersialiserade medier. I studien undersöker han förekomsten av nyheter som innehåller 

hot och våld i nyhetsrapporteringen från TV4, SVT1, SVT2, morgon- samt kvällstidningar. 

Mot bakgrund av att kvällstidningar historiskt sett varit mer kommersialiserade när det 

kommer till både format och innehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011) är hans resultat 

inte förvånande. Strömbäck (2008) finner att det i kvällstidningarna, Aftonbladet och 

Expressen, mer frekvent förekommer mjuka nyheter, såsom brott i jämförelse med 

morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Strömbäck (2008) kommer 

också fram till att det oftare rapporteras hårda nyheter i morgontidningar, såsom nyheter 

som rör ekonomi eller politik, än i kvällstidningar. Detta stämmer väl överens med Hvitfelts 

(2009) beskrivning av kvällstidningar. Han menar att innehållet i kvällstidningar har 

påverkats av den ökande konkurrensen i branschen, och att tidningarna allt oftare 

rapporterar om skandaler, brott och kändisar. Tre områden som ofta tillskrivs den 

tabloidiserade journalistiken (Hvitfelt, 2009).  

Celine Storstad Gran (2015) har i sin avhandling Tabloidisation of the Norwegian news 

media undersökt hur vissa karaktärsdrag från tabloidisering av fyra större norska 

nyhetsmedier skiljer sig mellan olika plattformar, online och i tryck. Syftet med hennes 

avhandling är att se hur tabloidiseringen kommer till uttryck i olika medieplattformar. 

(Storstad Gran, 2015). De nyhetsmedier som studien fokuserat på är, vad Storstad Gran 

(2015) själv benämner som tabloider, Verdens Gang och Dagbladet samt de tidningar som 

benämns som kvalitetsmedia, Aftenposten och Dagens Næringsliv. I sin avhandling 

undersöker hon tre av henne definierande karaktärsdrag hos tabloidiserade tidningar. Dessa 

är omfattning, form och tilltal. Hon förklarar dessa som: 

Omfattning - tabloidisering av omfattningen innebär en ökning av mjuka nyheter 

i förhållande till hårda nyheter, exempelvis en ökning av nyheter av 

allmänmänskligt intresse och en minskning av politiska nyheter. 

Form - tabloidisering av form innebär att mer yta används till rubriker och 

visuella hjälpmedel, och mindre till ren text. 

Tilltal - tabloidiseringen av tilltalet innebär ett mer avslappnat språk med en 

sensationell ton. Dessutom innebär det att en personifiering av nyheterna sker. 

Genom att undersöka nyheter i både tryckt och digital form, kommer Storstad Gran (2015) 

fram till att nyhetsrapporteringen på nätet är mer tabloidiserad. Trots att hon inte gör en 

tydlig uppdelning mellan hårda och mjuka nyheter, pekar hon på att nyheterna på nätet 

oftare innehåller underhållning. När det kommer till formen så är de två formaten lika. Men 

på nätet används ofta större rubriker och bilder, vilket hon ser som ett argument för 
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tabloidisering. Ett sista bevis för tabloidiseringen återfinns i det allmänna, personifierade och 

avslappnade innehållet.  

4.2. Kriminaljournalistik  

Nyheter som behandlar brott är bland det mest populära att både skriva och läsa om. För det 

första bidrar det till försäljning, och för det andra erbjuder det underhållning för läsarna i 

form av verkliga drama (Chermack, 1994). De två studierna nedan pekar båda i en gemensam 

riktning. Det handlar om att kriminaljournalistiken fått ett större individfokus och att 

aktörerna, snarare än brottet, fått utrymme i rapporteringen. Vidare visar studierna på att 

gärningsmannen blir framställd på ett negativt sätt och presenteras som ett hot mot 

samhället.  

I Det individuella brottet (2001) undersöker Demker och Duus-Otterström hur offer och 

förövare har framställts i medier åren 1965–2005. Genom att tolka och dekonstruera 

medierapporteringen om brott i tre tidningar, samt att dela upp innehållet i ”inkluderande” 

och ”exkluderande” berättelser ser de att en förändring av framställningen har ägt rum. Den 

inkluderande berättelsen innebär att läsaren kan identifiera sig med gärningsmannen. Att 

gärningen kan förklaras av olyckliga förhållanden och situationen som sådan. I den 

exkluderande berättelsen, vilket studien menar dominerar i dagens medierapportering, 

beskriver de istället gärningsmannen som enskilt ansvarig för sitt handlande. Här är det 

individen, snarare än situationen som förklarar hur brottet kunnat ske.  

De två sätten att berätta kopplas sedan till identitetsforskning och analyseras utifrån hur ”vi 

och dom” skapas för att tydliggöra gränsen mellan det normala och det onormala. Den 

exkluderande berättelsen om brottet handlar alltså om att göra gärningsmannen till den 

avvikande. Antingen genom att framställa gärningsmannen som kontrollerande, medveten 

och känslokall eller som en galning med psykisk sjukdom. Studien visar också att brottsoffer i 

dag framställs som skuldlösa och oskyldiga. Detta blir extra tydligt om de utsatta är barn eller 

åldringar. Det är den inkluderande berättelsen som kännetecknar konstruktionen av offret, 

det vill säga att personen skulle kunna vara vem som helst. Vad de i studien kommer fram till 

är en individualisering av hur de berättar om brottet. Gärningsmännen framställs 

exkluderande och ses som ett hot mot samhället, medan offren framställs på ett sätt som gör 

det möjligt för läsaren att identifiera sig med dem.  

Mördare och Poliser (Ghersetti & Hjorth, 2007) är en granskning av hur svenska medier 

rapporterade om mordet på Anna Lindh. I sin studie undersöker de hur tidningar, tv och 

radio rapporterade om händelsen. Från att utrikesministern mördades, till att rätt 

gärningsman greps och fälldes hade tre personer varit misstänkta för brottet. Dessa personer 

blev beskrivna och porträtterade väldigt negativt av olika medier under tiden de satt 
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frihetsberövade. En av de misstänkta gärningsmännen blev beskriven som en ”dubbelnatur, 

våldsbrottsling och nazist” och den andra som ”psykiskt labil, aggressiv och kriminell” 

(Ghersetti & Hjorth, 2007, s. 99). Vid sidan av de misstänkta gärningsmännen, Anna Lindh 

och polisen så var politiker och bekanta till gärningsmannen vanliga aktörer i 

rapporteringen. Det fanns dock en skillnad mellan kvällspressen och dagspressen. 

Kvällspressen hade ett större fokus på gärningsmannen och dennes bekantskaper, och hade 

oftast den misstänkte på bild. Detta till skillnad från dagspressen som oftast fokuserade på 

polisen och deras arbete. 
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5. Teori 

I detta kapitel redogör vi för vilka teorier som utgör uppsatsens ramverk, och hur dessa 

samverkar med varandra. De tre teorierna är gestaltning, tabloidisering och medielogikens 

dramaturgi. Dessa begrepp går på många sätt in i varandra och skapar på så sätt en god 

grund för vår analys. Genom vårt teoretiska ramverk har vi möjlighet att upptäcka nyanser i 

texten som annars skulle förblivit oupptäckta.  

5.1. Gestaltningsteori 

Eftersom vår uppsats syftar till att undersöka hur ett grovt brott gestaltas i lokalpressen, 

kommer vi att använda gestaltningsteorin som en övergripande tankeram i vår diskussion. 

Det vill säga att vi bemöter vårt material med vetskapen om att mediernas innehåll är en 

gestaltning av verkligheten. I uppsatsen utgår vi ifrån Jesper Strömbäcks (2014) definition av 

begreppet. Han förklarar att teorin används av två anledningar. Dels för att undersöka hur 

kommunikation gestaltar verkligheten, och dels hur denna gestaltning påverkar mottagarna. 

I vår studie kommer fokus att ligga på det första användningsområdet. Han förklarar att 

verkligheten är obegränsad samtidigt som medierna har en begränsning på grund av sitt 

format vilket gör det omöjligt att förmedla ett innehåll utan vissa förenklingar, förtydligande 

eller gestaltningar (Strömbäck, 2014). Gestaltningen kan exempelvis ske genom att 

journalisten beskriver någon som neurotisk, vacker eller eftertänksam. I dessa val sker en 

gestaltning utifrån hur journalisten väljer att framställa personen. Det är dessa ordval, 

förenklingar och tillspetsningar som bidrar till läsarens bild av verkligheten.  

5.2. Tabloidisering 

Tabloidisering, marknadsorientering eller kommersialisering. Begreppen är många och 

används ofta synonymt med varandra i den tidigare forskningen (Wadbring, 2012). För att 

undvika förvirring kommer vi att använda begreppet tabloidisering. I uppsatsen kommer vi 

att ta avstamp i hur Celine Storstad Gran (2015) definierar begreppet. Hon menar att 

tabloidisering har gått från att endast beskriva en tidningsstorlek, till att i dag handla om 

nyheternas innehåll och form. I sin avhandling lyfter hon fram Fiske (refererad i Storstad 

Gran, 2015) som konstaterar att tabloidisering karakteriseras av en sensationell stil, en 

populistisk ton och en otydlig gräns mellan nyheter och underhållning. Vidare hänvisar 

Storstad Gran till Elizabeth Bird (2009) som delvis bekräftar Fiskes definition. Men hon 

adderar även lättillgänglighet, individualisering och dramatisering av journalistiken som en 

del av tabloidiseringen. Mer konkret betyder det att texterna är utformade på ett berättande 

sätt med korta och slagkraftiga formuleringar och med bilder som dramatiserar innehållet 

(Bird, 2009). 



16 
 

Definitionerna av begreppet stämmer till stor del överens med den definition som Ingela 

Wadbring presenterar. Wadbring (2012) menar att tabloidiserade tidningar innehåller mer 

mjuka nyheter än tidigare, vilket hon förklarar som underhållning och livsstilsmaterial samt 

att dessa nyheter ofta framställs på ett mer personifierat sätt än tidigare.  

För att konkretisera denna sammanställning ytterligare är sensation ett centralt begrepp för 

förståelsen, eftersom ordet tidvis används synonymt med eller som ett komplement till 

tabloidisering.  

5.2.1. Sensationsjournalistik 

På samma sätt som tabloidisering omnämns och förklaras på olika sätt beroende på studie, 

varierar definitionen av sensationsjournalistik. Ghersetti (2000) sammanfattar dock dessa 

begrepp till en överskådlig definition.  

Hos en rad forskare används sensationsjournalistik synonymt med begreppen 

underhållningsjournalistik, infotainment, kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik. Med andra ord journalistik som sägs vara populistisk, trivial, 

spekulativ och skandalinriktad (Ghersetti, 2000, s. 11). 

Ghersetti (2004) menar att sensationer säljer. I takt med att nyhetsjournalistiken blir allt 

mer marknadsanpassad ökar kraven på att nyhetsförmedlingen ska vara enkel och billig att 

producera, samtidigt som den ska möta intresset från en stor publik. Detta bidrar till att 

nyhetsartiklar personifieras och fylls med värdeladdade ord för att tillgodose publikens krav 

på förenkling och sensationer. Resultatet blir att verkligheten anpassas till underhållning och 

sakligheten i rapporteringen minskar. Ofta kan man också se att publicistiska ideal och 

principer åsidosätts, i syfte att tillgodose jakten på annonsörer och mediepublik (Ghersetti, 

2004). 

Ghersetti (2004) förklarar att nyhetsjournalistik ska göra verkligheten begriplig, meningsfull 

och logisk. Detta gör journalister genom att vinkla nyheter och skapa identifikation med 

läsaren. I nyheter med sensationell stil är språket en viktig komponent. Hur en journalist 

väljer att beskriva olika skeenden skapar associationer och känslor hos mottagaren. Genom 

att beskriva en mördare som kallblodig görs rapporteringen mer sensationsinriktad och 

dramatiserad. Det tillför dynamik, liv och intresse till artikeln, även om dessa grepp stundtals 

går tvärt emot journalistens krav på saklighet, sanning och opartiskhet. 

5.3. Medielogikens dramaturgi 

Teorin om medielogik har flera dimensioner. Enligt Altheide och Snow (refererade i 

Strömbäck, 2015) formas innehållet efter hur väl det passar ett visst format, en viss 
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organisation, de yrkesmässiga normerna och behovet av uppmärksamhet. Medielogik 

handlar alltså om hur medier anpassar och bearbetar sitt innehåll i förhållande till en rad 

faktorer. Medielogiken kan ses som ett resultat av en ökad konkurrens på nyhetsmarknaden. 

Den ökade konkurrensen innebär fler alternativ för publiken, och därmed en minskad 

uppmärksamhet för de enskilda nyhetsförmedlarna (Strömbäck & Jönsson, 2005). Den sista 

delen av innehållets anpassning, behovet av uppmärksamhet, är därför grunden till 

framgång. 

Fritt översatt handlar teorin om hur medier presenterar sitt innehåll genom språk, stil och 

disposition. Den ursprungliga teorin har under de senaste tjugo åren nyanserats ytterligare. I 

Sverige har medielogiken kommit att användas för att förklara vilka olika berättartekniker 

journalister använder för att bli uppmärksammade av publiken; det vill säga medielogikens 

dramaturgi. Dessa är tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretion, 

personifiering och stereotypisering (Strömbäck & Nord, 2015). 

Tillspetsning. Eftersom utrymmet är begränsat måste även verkligheten bli begränsad. 

Det innebär att artiklarna måste vara formulerade på ett så kort och tydligt sätt som 

möjligt. Innehållet måste alltså spetsas till för att inte försvinna i det snabba 

informationsflödet.  

Förenkling. Tidsbrist och begränsat utrymme gör att en komplex händelse måste 

förenklas. Nyanserade och flerdimensionella argument måste ersättas av något enkelt och 

koncist. Eftersom budskapet ofta riktar sig till en masspublik bör alla kunna förstå 

innehållet.  

Polarisering. För att skapa uppmärksamhet är polarisering och konflikter en viktig teknik 

eftersom det väcker känslor. Dessutom förenklar det handlingen. En berättelse med två 

tydliga motpoler ges därför företräde framför ett mer nyanserat resonemang med flera 

perspektiv. 

Intensifiering. Genom att framställa händelsen som intensiv ökar möjligheten för att den 

ska uppmärksammas. 

Konkretion. Det är enklare att rapportera och gestalta en konkret händelse än någonting 

abstrakt. Dessutom är det enklare för mottagarna att förstå det. Av den anledningen 

försöker medier alltid att uppmärksamma det konkreta, eller att konkretisera det 

abstrakta eftersom de annars riskerar att förlora läsare. 

Personifiering. Människor är någonting väldigt konkret. Att rapportera en nyhet med ett 

mänskligt ansikte ökar därför chansen att det uppmärksammas. Dessutom ger det läsaren 

möjlighet till identifikation. 

Sterotypisering. Det är enklare för människor att förstå ny information genom 

stereotyper, eftersom en del av tolkningen då redan gjorts (Strömbäck & Nord, 2015).  
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6. Material och metod 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer vi att göra en kvalitativ 

innehållsanalys med utgångspunkt i medielogikens dramaturgi. I det här kapitlet kommer vi 

att redovisa metoden utifrån vilka för- och nackdelar den har samt hur vi tillämpar den med 

hjälp av vår analysmodell. Avslutningsvis kommer vi att presentera vårt material och hur vårt 

urval har gått till. 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Valet att använda en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod var till en början inte 

självklart. Den kvantitativa metoden har en fördel av att kunna analysera stora mängder 

material på en kortare tid, vilket gör att resultaten från en sådan studie går att generalisera i 

större utsträckning än vid en kvalitativ studie. En nackdel är dock att alla delar och kategorier 

som undersöks får lika stor betydelse i analysen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 

2012). Eftersom vår uppsats syftar till att undersöka två tidningar med olika ekonomiska 

förutsättningar, skulle en kvantitaitv metod därför kunna ge ett missvisande resultat. Detta 

med tanke på att antalet artiklar sannolikt skulle variera och därmed ge en obalans i 

resultatet till förmån för den ekonomiskt starkare tidningen. Genom en kvalitativ metod kan 

vi istället undersöka ett mindre material, men med fokus på de delar som bidrar till att kunna 

svara på uppsatsens syfte och frågeställningar.  

I uppsatsen lägger vi alltså inget värde i hur ofta ett ord eller begrepp förekommer. Vi 

fokuserar istället på hur det påverkar betydelsen av texten som helhet utifrån de teorier som 

vi har presenterat i vårt teorikapitel. Det vill säga hur orden och deras sammansättning 

påverkar textens mening (Ahrne & Svensson, 2015a).  

Genom att använda några av de 17 publicitetsregler som Sveriges journalister gemensamt har 

kommit överens om skapar vi en referenspunkt i diskussionen. Denna referenspunkt blir en 

motpol till den sensationsjournalistik som presenteras i de tabloidiserade medierna. På så 

sätt kan vi tydliggöra om tidningarnas gestaltning av brottet är tabloidiserad eller inte. Att vi 

väljer att använda oss av en referenspunkt är till viss del även för att motverka den kvalitativa 

metodens svagheter. Viss kritik mot kvalitativa metoder utgörs av det faktum att analysen 

sker direkt av forskaren och att det då kan infinna sig en viss partiskhet och färgning i 

resultatet. I vår uppsats har vi därför för avsikt att utgå från två tydliga perspektiv: 

tabloidisering och pressetik. Genom dessa perspektiv har vi möjlighet att hålla en viss distans 

till materialet och minska risken för ogrundade tolkningar. Ahrne och Svensson (2015b) 

menar dock att strävan efter minimal medverkan i forskningsprocessen är en trivalisering av 

både forskarens betydelse och samhällets komplexitet. Denna syn innebär att forskaren 
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enbart ses som ett verktyg för att uppmärksamma uppenbara skeenden i samhället, inte för 

att bidra med förslag till tolkning. Förutsättningen att beskriva samhället ur olika perspektiv 

är ett krav för samhällsvetenskaplig forskning. Med denna komplexitet i åtanke har vi 

förståelse för att tolkning av vår data kan skilja mellan olika forskare. Men genom att 

teoretiskt förankra våra tolkningar och samtidigt tydliggöra våra perspektiv gör vi det möjligt 

för läsaren att på egen hand göra en bedömning av analysen. 

Ahrne och Svensson (2015b) tar också upp hur trovärdighet kan skapas i kvalitativa analyser. 

De menar att trovärdighet är ett krav för att analysen ska tas på allvar, och de tar upp 

genomskinlighet som ett sätt att öka trovärdigheten. Med genomskinlighet i studien blir det 

möjligt för läsaren att tolka olika skeenden under analysen, och därigenom tolka materialet 

själv. I vår uppsats har vi för avsikt att visa upp de citat vi diskuterar kring, och där vi tycker 

oss se när innehållet är tabloidiserat eller inte. Genom att i texten redogöra för citaten skapas 

en transparens som öppnar upp för en kritisk diskussion och en insyn i det perspektiv vi 

erbjuder. Att redovisa vår forskningsprocess är ett sätt att öka kvalitén i vår studie (Ahrne & 

Svensson, 2015b) 

6.1.1. Analysmodell 

I vår uppsats kommer vi att analysera tio utvalda artiklar utifrån några av medielogikens 

dramaturgiska grundregler: tillspetsning, förenkling, intensifiering, konkretisering och 

stereotypisering. I dessa grundregler ingår vanligtvis även polarisering. Men eftersom vår 

studie behandlar ett brott anser vi att det finns det en inbyggd polarisering i rapporteringen. 

Dels brottsoffer mot gärningsman, dels gärningsman mot rättsväsende. Av den anledningen 

har vi valt att exkludera den delen från vår analysmodell. Vi har även valt att förena de två 

begreppen förenkling och tillspetsning eftersom de har stora likheter. När vi använder 

begreppet förenkling innebär det därför en text som skrivs ned i volym i syfte att bli tydligare 

och mer slagkraftig. 

Valet att använda medielogikens dramaturgi som utgångspunkt i vårt analysverktyg 

motiveras av att den tidigare forskningen beskriver ett medielandskap där konkurrensen 

blivit allt hårdare. Genom dramaturgin får vi möjlighet att undersöka hur innehållet 

disponeras, vilka tolkningar som får företräde, hur brottet och de inblandade gestaltas samt 

hur artiklarna vinklas. Vi kommer även närmare vårt syfte att undersöka huruvida innehållet 

i tidningarna är tabloidiserat eller inte. Detta eftersom medielogikens dramaturgi delar 

många gemensamma egenskaper med tabloidiseringen. Den stora skillnaden är att 

tabloidiserade medier förutom att erbjuda ett innehåll som är anpassat till dramaturgin, även 

fokuserar på att ett sensationellt innehåll där nyheter tidvis framställs som underhållning. 

Denna anpassning kan resultera i att publicitetsreglerna åsidosätts.  
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Nedan följer de fem frågor som vi har ställt till materialet, och som därmed utgör vår 

analysmodell.  

1. Sker det en förenkling av innehållet? 

2. Sker det en intensifiering av innehållet? 

3. Sker det en konkretion av innehållet? 

4. Sker det en personifiering av innehållet? 

5. Sker det en stereotypisering av innehållet?  

 

6.2. Material och avgränsning 

Att undersöka Jönköpings-Posten i relation till Jmini har flera anledningar. För det första är 

JP stadens äldsta tidning, och Jmini stadens yngsta. Dessutom har de olika sätt att bedriva 

sin verksamhet på. Från JP kan läsarna ta del av nyheter i både tryckt och elektronisk form. 

Tidningen finansieras i huvudsak genom prenumerationer och annonser, vilket skiljer sig 

från Jmini där huvuddelen av inkomsterna sannolikt kommer från annonsörer. Här erbjuds 

inte heller möjligheten till prenumeration. Detta innebär ett ökat krav på att varje artikel blir 

läst, eftersom tidningen annars riskerar att förlora inkomstbringande annonsörer. För att 

dessa olikheter ska bli så tydliga som möjligt har vi valt att jämföra Jmini med den tryckta 

tidningen från JP. Anledningen till det är att den tryckta tidningens betalande 

prenumeranter minskar kravet på att den enskilda artikeln måste locka till läsning, vilket är 

fallet för Jmini. Genom den distinktionen tror vi skillnaderna blir större och innehållet 

därmed enklare att kategorisera och analysera. 

Valet av tidningar motiveras ytterligare genom att flera lokaltidningar i Jönköping tillhör 

samma ägare. Jnytt och Jönköping Nu tillhör exempelvis samma koncern som JP, vilket kan 

antas medföra stora likheter i innehållet. Av samma anledning kan Jkpglive antas ha stora 

likheter med Jmini. Visserligen skulle en analys av samtliga tidningar ge ett större material, 

och därmed en större möjlighet till generella slutsatser. Men för att kunna göra en mer 

djupgående analys av materialen är begränsningen av vår uppsats nödvändig. 

För att begränsa materialet ytterligare har vi valt ut tre nyckelhändelser. Den första 

händelsen utspelar sig från den 28 maj 2015 då branden i Norrahammar inträffar fram till 9 

juni 2015 när gärningsmannen grips. Den andra händelsen är från den 23 juni 2015 när 

mordutredningen kopplas samman med branden i Hökensås till dess att domen presenteras. 

Den tredje händelsen är den 19 och 20 januari 2016 när gärningsmannen döms till livstids 

fängelse för fyra mord, två grova mordbränder och 36 grova bedrägerier. Att vi begränsar 

materialet till tre händelser beror på att uppsatsen har ett jämförande element i sin 
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frågeställning. Genom att avgränsa mängden artiklar och händelser blir det enklare att påvisa 

skillnader och likheter i materialet, vilket också gör det enklare att svara på studiens 

frågeställningar och syfte.  

6.3. Insamlingsmetod 

I valet av artiklar använde vi oss av söktjänsten Retriver Mediearkivet. Genom databasen 

begränsade vi tidsperioden från den 28 maj 2015, vilket var dagen då mordbranden i 

Norrahammar inträffade, till den 31 januari 2016, vilket var elva dagar efter att den 

misstänkte blivit fälld av Jönköpings Tingsrätt. Med sökorden dubbelmord* och 

Norrahammar var antalet artiklar 77 stycken från JP och 46 från Jmini. Av dessa valde vi ut 

fem artiklar från respektive tidning baserat på de tre nyckelhändelserna och antalet ord. Den 

andra parametern valde vi baserat på skillnaderna mellan de två tidningarna. En del av 

Jmini:s affärsidé är nämligen att erbjuda korta och lättillgängliga nyheter (Jmini, u.å), 

samtidigt som JP erbjuder nyheter i traditionell form. De utvalda artiklarna från Jmini var 

därför de med något längre texter, eftersom allt för stora skillnader i artiklarnas längd skulle 

kunna ha påverkat vår analys negativt. Detta eftersom artiklarna i JP då skulle fått ett större 

utrymme sett till antalet ord.  

6.4. Validitet och realibilitet 

Eftersom en kvalitativ undersökning bygger på tolkning kan det vara svårt att uppnå god 

validitet. Tolkningen av resultatet kan nämligen skifta mellan olika forskare. För att 

minimera denna subjektivitet har vi analyserat samtliga artiklar enskilt, och därefter jämfört 

våra resultat. På så sätt har eventuella skillnader i tolkningarna kunnat upptäckas och 

diskuteras. Ännu ett verktyg för att säkerställa validiteten har varit den teoretiska 

förankringen. Genom vårt analysschema har vi haft möjlighet att analysera artiklarna utifrån 

förutbestämda riktlinjer, vilket medför att vi endast undersöker det som studien syftar till att 

undersöka. 

En annan viktig del för att kunna genomföra en trovärdig studie är att erhålla en god 

reliabilitet. Här har vi fokuserat på att uppfylla genomskinlighetsidealet. Enligt idealet bör en 

studie utformas på ett sådant sätt att andra forskare har möjlighet att tolka vår empiri utifrån 

våra valda analysredskap (Esaiasson et. al., 2012). Av den anledningen är vår uppsats 

generös med citat och utdrag från materialet, eftersom detta bidrar till att tydligare förankra 

våra tolkningar i empirin. En annan viktig aspekt för genomskinligheten är att ta hänsyn till 

vilka alternativa slutsatser som kan tänkas finnas (Esaiasson et. al., 2012). För att uppfylla 

detta erbjuder vår uppsats flera perspektiv och förklaringsmodeller. Genom att ge läsaren en 

bakgrund av kriminaljournalistik och lokaljournalistik å ena sidan och pressetik, dramaturgi 
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och tabloidisering å andra sidan öppnar uppsatsen upp för flera möjliga slutsatser. Att sedan 

väga de olika alternativen mot varandra i diskussionen, bidrar till att slutsatsen blir mer 

nyanserad och därmed underbyggd. Reliabiliteten har också styrkts genom att de utvalda 

artiklarna är publicerade under olika skeenden i utredningen och åtalet. Genom denna 

tidsmässiga skillnad har vi möjlighet att se skillnader i tidningarnas gestaltning i takt med att 

fler fakta i målet blir kända. 

Vi är medvetna om att den valda analysmodellen inte gör det möjligt för oss att dra generella 

slutsatser om rapporteringen i tidningarna. Däremot kommer den ge oss möjlighet att se 

skillnader i gestaltningen av det specifika brottet. Visserligen kan det finnas artiklar som 

motsäger vårt resultat under tidsperioden, men då en begränsning av uppsatsen varit 

nödvändig tar vi ingen hänsyn till detta. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat. För att göra det lättöverskådligt har vi 

kategoriserat det i tre huvuddelar: gärningsman, offer samt brott och utredning. Under varje 

rubrik kommer sedan empirin att vara uppdelad efter respektive tidning och artiklarna 

presenterade i kronologisk ordning. På så sätt kan du som läsare följa hur gestaltningen 

förändras över tid, men också se hur gestaltningarna skiljer sig åt. 

7.1. Gärningsman 

Jmini 
Gärningsmannen har i artiklarna blivit tillskriven flera olika benämningar och egenskaper. I 

inledningen av rapporteringen blev gärningsmannen benämnd i relation till sin ålder, sitt 

arbete och sin civilstatus. Han kallades bland annat familjefar (artikel 1), 51-åringen, 

mordmisstänkte 51-åringen (artikel 2) och företagare (artikel 3). Men i takt med att 

utredningen fortgick förändrades tonen och han fick istället benämningar i relation till 

brottet. De kallade honom misstänkt dubbelmördare, mördare, misstänkt 51-årig 

dubbelmördare (artikel 4) och slutligen dubbelmördaren, mordbrännaren och bedragaren 

(artikel 5). Sett utifrån en tidsaxel skedde det alltså en förändring i hur tidningen valde att 

benämna gärningsmannen. Från familjefar till misstänkt mördare, mördare och slutligen 

till hans fullständiga namn. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för 

förändringsprocessen.  

I de första artiklarna hade beskrivningarna av gärningsmannen ett tydligt fokus på hans 

privatliv och arbete. Den bild av gärningsmannen som förmedlades var en framgångsrik och 

ostraffad familjefar.  

[...] en familjefar och har inte tidigare straffats för något grövre brott. Han är 

dessutom aktiv i finansbranschen och hade flera kontor runt om i landet. (artikel 1) 

Denna beskrivning av gärningsmannen fortsatte även i den andra artikeln där människor i 

hans närhet fick uttrycka sina reaktioner på gripandet. I ingressen beskrev de att nyheten 

väckt starka känslor och förvåning. 

Nyheten om den mordmisstänkte 51-åringen från Jönköping har väckt starka 

reaktioner hos folk och många har svårt att ta in och förstå vad som har hänt. - Han 

var ju världens lugnaste människa, säger en barndomsvän till 51-åringen. (artikel 2)  

Artikeln fortsätter och vad som troligtvis är samma person beskriver gärningsmannen som 

en begåvad person: 
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Han var en snäll och trevlig kille med toppbetyg i skolan, berättar en chockad 

barndomsvän till den mordmisstänkte. (artikel 2)  

Att de beskrev barndomsvännen som “chockad” förstärkte känslan av att den misstänkte inte 

uppfattades som den våldsamma typen. I ett avslutande citat framkommer det dock en bild 

av gärningsmannen, som till viss del kontrasterade med den övriga bilden. För mannen 

kunde”[...] bli arg, men det krävdes väldigt mycket” (artikel 2).  

I rapporteringen som följde beskrev tidningen hur morden i Norrahammar gått till och hur 

polisen hade kopplat samman utredningen med mordbranden i Hökensås. I dessa artiklar 

skedde också den största förändringen i hur gärningsmannen beskrevs. Den tredje artikeln 

“Företagare misstänks för fyra mord” (artikel 3a) hade en rubrik som till stor del stämde 

överens med de första artiklarna. Det vill säga med ett fokus på mannens yrke. Samma artikel 

ligger i dag uppe på Jmini:s hemsida under den nya rubriken “Misstänkt seriemördare i 

Jönköping” (artikel 3b). Om denna skillnad berodde på att Jmini hade uppdaterat sin artikel 

efter att Retriever Mediearkivet hämtat artikeln låter vi vara osagt, men noterbart är att 

artikeln numer benämner gärningsmannen som misstänkt seriemördare.  

Den stora brytpunkten i hur gärningsmannen benämns kommer dock i samband med att 

förundersökningsprotokollet blivit tillgängligt 2015-11-11 (A. Gårdman, personlig 

kommunikation, 13 december, 2016). Från att ha beskrivits som företagare och familjefar 

blev han nu tillskriven epitet som misstänkt dubbelmördare, misstänkt mördare och 

mördare (artikel 4). I artikeln blev morden beskrivna och gestaltade på ett detaljerat sätt. 

Därtill refererade de till ett förhör som polisen hade hållit med mannen. Han blev här 

benämnd som mördaren. Journalisten skrev: ”Under förhör bekänner mördaren” (artikel 4). 

Det kan vara så att journalisten begått ett misstag och refererat till gärningsmannen som 

mördaren, men det kan också vara så att journalisten hade dömt gärningsmannen på 

förhand och valde här att inte skriva exempelvis den misstänkte mördaren. Oavsett om 

benämningen av gärningsmannen som mördare är ett misstag eller inte så blev han här 

framställd som skyldig. 

I den sista artikeln som redogör för den fällande domen benämns mannen som 

“dubbelmördaren, bedragaren, mordbrännaren” (artikel 5) men även som “52-åringen”. Men 

förutom dessa beskrivande benämningar valde de även att publicera namn, hemort och bild 

på gärningsmannen. De skrev: 

Det blev alltså livstids fängelse för Zoran Radovanovic från Bankeryd som slog ihjäl 

ett par i Norrahammar och i Hökensås och sedan tände eld på fastighetern [sic]. 

(artikel 5) 
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Vidare refererade de till åklagaren i målet, som tidigare hade beskrivit honom som 

hänsynslös och planerande.  

Åklagaren Pernilla Törsleff har beskrivit Radovanovic som en hänsynslös mördare 

som noga har förberett morden med inköp av bland annat tändvätska, basebollträ 

och kofot inför morden hemma hos paret i Norrahammar. (artikel 5) 

Genom att referera till hennes tidigare uttalande förstärker de bilden av gärningsmannen 

som en kall och hänsynslös mördare. I slutet av artikeln konstaterade de att ”Han har erkänt 

att han mördat paret i Norrahammar, men menar att det var en desperat gärning i stundens 

hetta, där gammalt groll var orsaken.” (artikel 5), vilket ytterligare stärker uppfattningen av 

att han inte kunde kontrollera sig.  

Jönköpings-Posten 
I Jönköpings-Posten har beskrivningen av gärningsmannen sett likartad ut från att han blev 

gripen till att han senare dömdes till livstids fängelse. Vid gripandet för mordet i 

Norrahammar benämnde tidningen honom som en man i 50-årsåldern, en välkänd 

företagare och familjefar (artikel 6). Deras val att benämna honom som en medelålders man 

och företagare fortsatte även efter att han erkänt sig skyldig till dubbelmordet i 

Norrahammar. I två av fem artiklar valde de att lyfta upp hans yrkesroll redan i 

huvudrubriken och skrev: ”Känd företagare anhållen för dubbelmord” (artikel 7) och 

”Affärsmannen erkänner dubbelmordet” (artikel 9). Det var dock först efter att domen mot 

honom hade fallit som tidningen valde att benämna honom som dubbelmördare (artikel 10). 

Genom artiklarna växte bilden av en framgångsrik och ordningsam person fram. Detta blev 

extra tydligt i artikel sex där JP skrev:  

Mannen, som är i 50-årsåldern, är en känd företagare och går gärna klädd i kostym, 

både i jobbet och privat. Han har ett stort kontaktnät och familj. (artikel 6) 

Att de kommenterade hur mannen gick klädd och vad han arbetade med, gav inte läsaren av 

artikeln något svar på varför han misstänktes för mordet. Inte heller påverkade det hur 

människor i hans närhet reagerade på nyheten om hans gripande. Vad beskrivningen 

däremot bidrog till var bilden av en person som varit väletablerad i samhället. Personer i 

hans omgivning blev förvånade när de nåddes av nyheten. En av dessa kommenterade: 

Kan det verkligen stämma? Det är helt ofattbart om det är han. Han är en 

supertrevlig kille, väldigt korrekt och omtyckt av många, säger en person. (artikel 6) 

När mannen senare misstänktes på nytt, och polisen kopplade samman de två utredningarna, 

valde JP att återkoppla till dessa källor igen. De kommenterade då att flera personer med 

nära relationer till mannen hade beskrivit honom som en lugn och trevlig person. 
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7.2. Offer 

Jmini 
De fyra personer som mördades av mannen hade ett begränsat utrymme i tidningen. De 

benämndes genomgående som de två personerna, paret, mannen och kvinnan eller 

omskrivningar av dessa benämningar. Endast i den artikel där en beskrivning av brottet i 

Norrahammar gavs, frångick tidningen sitt mönster och benämnde mannen som det första 

offret (artikel 4). 

I det granskade materialet var detta den enda direkta informationen vi fick om paret. Det vill 

säga att det är ett par bestående av en man och en kvinna. Men genom artiklarna blev det 

även bekräftat att de hade en relation till gärningsmannen sedan flera år tillbaka. Läsaren 

fick alltså ingen information om i vilken ålder de var, vad de arbetade med eller hur de 

uppfattades av sin omgivning. Visserligen kan paret tillskrivas egenskaper som försvarslösa 

och godtrogna, eftersom den brottsberättelse som förmedlas i tidningen redogör för ett 

händelseförlopp där mannen i Norrahammar och mördaren fikar tillsammans innan mordet 

äger rum. Men sådana antaganden finns det inte täckning för i det manifesta budskapet.  

I den sista artikeln framkom det att domen även inkluderade flera fall av ekonomisk 

brottslighet. Men om dessa får läsaren inte mer information än att de var 17 till antalet.  

Jönköpings-Posten 
Offren får förhållandevis lite utrymme i JP. Den information läsaren fick handlade om 

utredningen och brottet. De mördade blev ofta beskrivna som ett par, eller vid ett fåtal 

tillfällen som enskilda individer. I den inledande rapporteringen konstaterade tidningen att 

offren i Norrahammar var “ett gift par i 70-årsåldern” (artikel 7). Den enda gången som de 

två offren blev beskrivna annorlunda var i samband med redogörelsen för mordet. Där skrev 

tidningen: 

Mannen slogs ihjäl vid datorn vid klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i 

en och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll han även henne. (artikel 9) 

Förutom att de var ett par var detta första gången, i de fem artiklarna från JP, som deras 

könstillhörighet presenterades. Vad gäller rapporteringen om offren från Hökensås blev de 

omtalade i artikel åtta där de kallades Hökensåsparet. Utöver benämningen beskrev 

tidningen dem som äldre, vilket också var den enda övriga informationen som gavs. 

Frånsett egenskaper som ålder, kön och civilstatus gav tidningen information om att de båda 

paren hade kopplingar till gärningsmannen. Det framgick att att det mördade paret i 

Hökensås tidigare hade bott grannar med mannen, men också att det fanns “affärskopplingar 
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mellan mannen och det par som misstänks mördats i Hökensås” (artikel 8). Denna koppling 

skulle också ha funnits till det mördade paret i Norrahammar. 

51-åringen [har] avsatt Norrahammarparets pengar på ett konto i Schweiz. Totalt 

handlar det om 800 000 kronor som han var skyldig paret. När de ska ha krävt 

tillbaka pengar allt mer intensivt våren 2015 kände han sig så pressad att han slog 

ihjäl dem. (artikel 9) 

I samband med att det ekonomiska motivet växte fram, kom även information om att 

gärningsmannen utsatt ytterligare 17 personer för bedrägeri. Dessa blev dock bara 

omnämnda en gång i det analyserade materialet. Där skrev tidningen: ”När det gäller 

bedrägeridelen mot 17 personer erkänner 51-åringen att han gjort sig skyldig till grov 

förskingring.” (artikel 9). 

7.3. Brott och utredning 

Jmini 
Det fanns några återkommande faktorer i hur Jmini valde att beskriva utredningen och 

brottet. I den första artikeln som publicerades om gripandet för mordet i Norrahammar skrev 

tidningen att polisen hade tagit in en misstänkt man till förhör. De refererade till polisen som 

konstaterade att gripandet hade gått lugnt till och att ett första förhör med mannen hade 

genomförts. Dessutom hade de genomfört en husrannsakan i hans hem. De förklarade att 

mannen hade kopplats till mordet genom ett antal flaskor med tändvätska som polisen hittat 

i anslutning till det brandskadade huset. Eftersom dessa flaskor endast såldes i en butik i 

Jönköping, hade polisen snabbt kunnat lokalisera köparen och den nu gripne mannen. 

Polisen hittade kopplingen mellan mannen och brottsplatsen med hjälp av tomma 

flaskor för tändvätska som låg i den utbrunna villan. Tändvätskan såldes endast i en 

särskild butik i Jönköping. Efter att ha granskat övervakningsfilmerna från butiken 

upptäckte man att det var 51-åringen som köpt dem, enligt SVT. (artikel 1) 

I artikeln låg fokus på polisens arbete och hur de hade kopplat mannen till brottet. Brottet 

som sådant hade därmed en mer passiv roll i framställningen. Detta fokus på utredningen 

fortsatte även senare i rapporteringen, ”Företagare misstänkt för fyra mord” (artikel 3a), där 

Jmini redogjorde för vilket brott mannen var häktad för, var utredningen stod och vilka brott 

som han ytterligare kommit att misstänkas för. Denna information presenterade tidningen 

genom att citera åklagaren i fallet. Som läsare fick man även information om att polisen i 

Jönköping hade tagit över ansvaret för utredningen i Hökensås. 

Men i samband med att åtalet presenterades den 11 november 2015 flyttade artiklarna fokus 

från utredningen till brottet. Med rubriken ”Slog ihjäl mannen - väntade sedan på frun” 
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(artikel 4) beskrev tidningens reporter hur dubbelmordet i Norrahammar hade gått till. 

Artikeln var skriven i presens och framstod genom sin ocensurerade beskrivning nästan som 

tagen ur ett filmmanus. Deras sätt att beskriva brottet började redan i ingressen.  

Den misstänkte dubbelmördaren sitter med mannen i Norrahammar och fikar innan 

han slår ihjäl honom med ett baseballträ [sic] och gör sedan samma sak när frun 

kommer hem. Dagen därpå hittar två fönsterputsare liken. (artikel 4) 

Därefter fortsatte Jmini att utveckla sin ocensurerade framställning av brottet. De 

nyanserade händelseförloppet genom att berätta att mannen i paret och gärningsmannen 

under en längre tid suttit och ätit räkmackor tillsammans i offrets bostad. Därefter ska de ha 

flyttat ner i källaren vilket blev platsen där mannen mördades.  

Mannen som sedan blev första offret i huset tar med den misstänkte mördaren ner i 

källaren och sätter på datorn. Den misstänkte dubbelmördaren tar då fram 

baseballträt [sic] (som han hade i en väska med sig) som han inhandlade dagen innan 

på butiken Intersport och slår mannen flera gånger i huvudet tills han faller ner och 

dör. Mordet ska ha skett vid 20-tiden. Frun kommer sedan hem runt 21.30 och den 

misstänkte dubbelmördaren hoppar fram och slår även henne på liknande vis, men 

hon hinner aldrig dö innan han sätter huset i brand. Hon tros ha dött både av slagen 

mot huvudet och bröstet, samt av branden, då av rökförgiftning. (artikel 4) 

Beskrivningen av brottet var visuell med formuleringar som att gärningsmannen ”slår ihjäl 

honom”, ”slår mannen flera gånger i huvudet tills han faller ner och dör” och att han senare 

”hoppar fram och slår henne”. Dessutom benämnde tidningen det mördade parets kroppar 

som ”lik” när de hittades, vilket var en mer makaber omskrivning av mer neutrala 

benämningar som “de livlösa kropparna” eller “det döda paret”. Avslutningsvis i artikeln 

refererar Jmini till ett utdrag ur ett förhör med gärningsmannen där han förklarade motivet 

till brottet, det hade handlat om ”Pengar. Avslutade gamla affärer som, ja, som vi inte riktigt 

var överens om” (artikel 4). Till denna artikel bifogade Jmini även bilder på det buckliga 

basebollträet som användes, vilket förstärkte den språkliga gestaltningen som vittnade om att 

paret hade utsatts för synnerligen grovt våld den kvällen. 

I den sista artikeln ”Dubbelmördaren döms för fyra mord” fortsatte tidningen att fokusera på 

brottet snarare än på vilka grunder gärningsmannen dömdes, man skrev:  

Radovanovic har förutom dubbelmord och mordbrand lurat 17 kunder på över 5 

miljoner kronor. Till skillnad från de 17 lurade kunderna, så har de döda parens 

pengar hamnat på ett konto i Schweiz. (artikel 5)  
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Frånsett utdrag av domen refererade tidningen till den kända kriminologen Leif GW Persson 

som ska ha uttalat sig om att brottet var ”ett helt unikt fall” (artikel 10). Därefter lät de ett 

tidigare citat från åklagaren lyftas fram. Hon beskrev då en ”hänsynslös mördare som noga 

har förberett morden med inköp av bland annat tändvätska, basebollträ och kofot inför 

morden hemma hos paret i Norrahammar” (artikel 5). Åklagaren och GW:s ord bidrog till att 

brottet blev beskrivet och framställt på ett mer brutalt sätt. 

Jönköpings-Posten 
I de undersökta artiklarna fann vi att JP på ett nyanserat sätt gestaltade och rapporterade om 

brotten och utredningen. Bland annat lät man i de fall det var applicerbart både försvar och 

åklagare komma till tals (artikel 7, 8, 9). 

Under den inledande rapporteringen var informationen om utredningen knapphändig. Detta 

berodde på att åklagarsidan inte ville kommentera den pågående utredningen. Inte heller 

presenterades det några större spekulationer från tidningens sida. Vad som däremot 

framkom var att polisen ännu var osäkra på hur det morden hade gått till. Bland annat 

citerades chefen för polisområde Jönköping:  

En eller fler gärningsmän har med uppsåt orsakat de här människornas död. Det 

innebär att vi utreder det som ett dubbelmord. (artikel 7) 

I citatet konstaterade polisen att de misstänkte ett grovt brott, vilket ytterligare förstärktes 

genom det faktum att riksmordskommissionen blivit inkopplad i utredningen. Vidare gav 

artikeln information om att en husrannsakan hade genomförts i mannens bostad och att han 

nu på sannolika skäl var misstänkt för dubbelmordet. Det var även i denna artikel som 

tidningen för första gången informerade om att gärningsmannen tilldelats en 

försvarsadvokat. På frågan om hur den tilltalade ställde sig till anklagelserna svarade 

försvarsadvokaten att han varken hade pratat med sin klient eller satt sig in i målet. Men 

noterbart var att advokaten fick utrymme att kommentera anklagelserna.  

För att ge läsaren en snabb överblick av den information som fanns tillgänglig bifogade JP 

även en kortare sammanfattning av händelserna i slutet på de två första artiklarna. Dessa 

redovisades i form av tidsaxlar. (artikel 6 & 7)  

I samband med att förundersökningsprotokollet blev tillgängligt 2015-11-11 (A. Gårdman, 

personlig kommunikation, 13 december, 2016) förändrades rapporteringen något, och 

artiklarna blev underbyggda av fakta och citat från åklagare och advokat. Här blev även 

kopplingen till de två morden och den grova mordbranden i Hökensås presenterade. På 

samma sätt som vid mordet i Norrahammar blev representanter från rättsväsendet citerade 

och uppgifter bekräftade (artikel 8). Gärningsmannens advokat fick i artikeln utrymme att 

kommentera de nya anklagelserna, och meddelade att hans klient förnekade. Men det var 



30 
 

inte enbart bekräftade uppgifter som fick utrymme i artikeln. JP refererade till en obekräftad 

källa som hade dragit paralleller mellan morden i Norrahammar och Hökensås. 

Enligt uppgifter till Jönköpings-Posten är fallet snarlikt med dubbelmordet i 

Norrahammar. Det finns affärskopplingar mellan mannen och det par som misstänks 

mördats i Hökensås. (artikel 8) 

Utdraget gav information om att det fanns likheter mellan de två dubbelmorden, men också 

att det fanns affärskopplingar mellan gärningsman och offer. Men hur tidningen kommit 

över uppgifterna blev inte beskrivet. 

I de två avslutande artiklarna rapporterade JP om rättegången (artikel 9 & 10). Liksom 

tidigare förekom det uttalanden från både åklagare och försvarsadvokat där de 

kommenterade bevisningen och utredningen. I samband med erkännandet skrev tidningen: 

51-åringen erkänner nu utan omsvep dubbelmordet i Norrahammar. Men han menar 

att det inte var planerat. [...] Den misstänkte har tidigare sagt att han brukat våld 

mot paret i Norrahammar och i förhör har han sagt att han ’slog ihjäl dem’.      

(artikel 9) 

Tidningen kommenterade här att mannen erkänt sig skyldig till morden i Norrahammar. 

Dessa uppgifter blev även bekräftade av försvarsadvokaten som konstaterade att det var svårt 

att hävda någonting annat än mord, baserat på det som framkommit av åtalet. 

Har han gjort som åklagaren sagt är det svårt att hävda dråp. Det är en rejäl 

misshandel med ett basebollträ, det är mycket våld som har använts. (artikel 9) 

I artikeln fick även åklagaren utrymme att ge sin bild av åtalet. Hon hävdade dock, till 

skillnad från gärningsmannen, att dubbelmordet var planerat. Enligt henne ska mannen ha 

planerat mordet genom inköp av bland annat basebollträ och tändvätska. 

Hon [åklagaren] menar att dubbelmordet var planerat och visade hur 51-åringen 

någon dag före dådet köpte det basebollträ som sedan användes vid brottet. Han 

handlade också tändvätska, något som finns på övervakningsfilm. (artikel 9) 

Senare i samma artikel redogjorde tidningen för hur dubbelmordet hade gått till och gav på 

ett detaljerat vis information om händelseförloppet: 

Mannen slogs ihjäl vid datorn vid klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i 

en och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll han även henne. Hon avled 

dock inte direkt utan dog av koloxidförgiftning efter att huset började brinna.   

(artikel 9) 
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Som en avslutning på artikeln presenterades en kort sammanfattning av en del av åtalet som 

inte hade tillägnats något större utrymme i våra artiklar. Mannen hade nämligen även åtalats 

för flera fall av ekonomisk brottslighet.  

När det gäller bedrägeridelen mot 17 personer erkänner 51-åringen att han gjort sig 

skyldig till grov förskingring. Åklagaren har i första hand yrkat på grovt bedrägeri. 

(artikel 9) 

Någon vidare information om de ekonomiska brotten gavs inte här, och inte heller i den 

avslutande artikeln. Där skrev tidningen endast att han blivit åtalad för 36 fall av grovt 

bedrägeri. Huruvida han dömdes för dessa framkom inte. I artikeln låg istället fokus på den 

delen av domen som behandlade dubbelmorden. Enligt domen ska motivet till 

dubbelmorden ha varit ekonomiska: 

Tingsrätten slår fast att 52-åringen i båda fallen har haft ekonomiska motiv. Han har 

haft täta affärskopplingar med paren och när hans agerande ifrågasatts så har han 

mördat dem. (artikel 10) 

I artikeln citerades lagmannen tillsammans med rådmannen i målet. De kommenterade den 

fällande domen med att det handlade om ”brutala mord” (artikel 10). Vidare kommenterade 

de den bevisning som fått gärningsmannen fälld:  

När det gäller mordet i Norrahammar har han erkänt att han berövat båda makarna 

livet och anlagt brand. I Hökensås har han förnekat mord och mordbrand. Där anser 

vi att bevisningen är så pass stark att den tilltalade personen är skyldig till detta. 

(artikel 10) 

Avslutningsvis bekräftade lagmannen JP:s tidigare spekulation om att morden i Hökensås 

hade stora likheter med morden i Norrahammar. Under rapporteringen om brottet och 

utredningen kom inte offrens anhöriga till tals. 
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8. Analys  

I följande kapitel kommer vi redogöra för hur resultatet kan tolkas utifrån medielogikens 

dramaturgi. Övergripande kunde vi se att JP erbjöd lite fler perspektiv och att rapporteringen 

var något mer personifierad jämförelsevis med Jmini. Däremot var Jminis rapportering 

något mer intensiv och konkret i förhållande till JP:s. Båda tidningarna gjorde liknande 

förenklingar av innehållet. 

8.1. Förenkling 

Jmini.  
De brott som artiklarna behandlar är komplexa och har flera inblandade parter. Men 

eftersom nyhetsrapportering kräver ett förenklat innehåll, görs det ständigt konkretiseringar 

av berättelserna. Vad som kännetecknar artiklarna i Jmini är bristen på perspektiv. I tre av 

fem artiklar ligger det huvudsakliga fokuset på gärningsmannen och brottet. Undantaget är 

artikel ett, där gärningsmannen har gripits och artikel tre, där mordutredningarna har 

kopplats samman. Men det bör dock tilläggas att en kort beskrivning av honom även sker i 

dessa artiklar. 

Den generella rapporteringen får därför en viss övervikt på information om gärningsman och 

brott, men saknar samtidigt alternativa vinklar och perspektiv. Exempelvis är brottsoffren 

nästan helt osynliga i alla de analyserade artiklarna. De tillskrivs varken ålder, egenskaper 

eller attribut utan framställs endast i förhållande till brottet. Som läsare får man bara 

information om att det handlar om två par bestående av två män och två kvinnor. 

Förutom den enformiga vinklingen sker det även ett fåtal språkliga förenklingar. I den andra 

artikeln från Jmini sammanfattar de innehållet med rubriken: ”Mordmisstänkte sänder 

chockvågor genom Jönköping” och låter gärningsmannens gamla skolkamrat kommentera 

gripandet. Det är dock bara den skolkamraten som citeras i artikeln. Att den 

“mordmisstänkte sänder chockvågor genom Jönköping” (artikel 2) anspelar dock på en hel 

stad i chock, vilket troligtvis inte är fallet. En annan språklig förenkling sker när tidningen 

skriver ”Misstänkt seriemördare i Jönköping” (artikel 3b). Genom att kalla honom 

seriemördare blir formuleringen mer slagkraftig och känsloladdad. 

I den avslutande artikeln skriver de att ”dubbelmördaren, bedragaren och mordbrännaren” 

(artikel 5) har dömts till livstids fängelse. Genom de tre orden sammanfattar tidningen 

domen på ett kort och slagkraftigt sätt. Artikeln fortsätter sedan i en enkelspårig stil och det 

perspektiv som finns är att gärningsmannen är hänsynslös och kall, och att brottet är unikt. 

Domens utfall kommenteras inte mer än med inledningen: ”det blev alltså livstids fängelse”, 
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vilket tyder på att journalisten förväntat sig det utfallet och därmed dömt mannen på 

förhand. 

Sammanfattningsvis presenterar Jmini en förenklad bild av innehållet när det kommer till 

perspektiv. Artiklarna vinklar ofta innehållet till att handla om gärningsmannen och brottet, 

snarare än utredningen och polisarbetet. Endast vid ett fåtal tillfällen görs det undantag.  

Jönköpings-Posten 
Här för tidningen genomgående ett resonemang där flera perspektiv på utredningen och 

åtalet presenteras. Exempelvis får både åklagare och försvarare uttala sig om bevisning och 

åtal (artikel 7, 8, 9). Genom att låta flera sidor av rättegången uttala sig ökar komplexiteten 

och rapporteringen blir mer allsidig. Bland annat citeras chefen för polisområde Jönköping: 

En eller fler gärningsmän har med uppsåt orsakat de här människornas död. Det 

innebär att vi utreder det som ett dubbelmord. (artikel 7) 

Efter citatet får den tilltalades försvarsadvokat uttala sig om åtalet. Han konstaterar dock att 

han inte har haft någon möjlighet att granska bevisningen eller tala med sin klient, vilket gör 

det svårt för honom att bemöta anklagelserna. Genom att väga kommentarer och uttalanden 

mot varandra såsom påvisats ovan framhålls två perspektiv på anklagelser och utredning. 

Man får som läsare information om hur både polisen och försvarsadvokaten ser på 

anklagelserna. Vid de tillfällen som artiklarna hänvisar till den misstänkte gärningsmannen, 

sker det dock en förenkling. Han benämns som företagare och finansman. Genom att skriva 

ner hans person till en yrkesroll blir det enklare för läsaren att skapa sig en bild av honom.  

I samband med att domen presenteras gör tidningen ett antal förenklingar. Bland annat 

förenklas motivet till morden när tidningen skriver: 

Tingsrätten slår fast att 52-åringen i båda fallen har haft ekonomiska motiv. Han har 

haft täta affärskopplingar med paren och när hans agerande ifrågasatts så har han 

mördat dem. (artikel 10) 

Genom citatet skrivs en serie händelser och motiv ner till en kort och slagkraftig mening som 

inte kräver någon djupare bearbetning från mottagaren. Det är rimligt att anta att 

bakgrunden till morden hade en mer invecklad förklaring, än att de skulle ha skett på grund 

av att han ifrågasattes. I artikeln fortsätter tidningen att ge en förenklad bild av domen. Detta 

genom att enbart ge lagmannen utrymme att kommentera, vilket innebär att 

försvarsadvokaten och gärningsmannen inte får bemöta utfallet. Att endast låta en sida av 

åtalet uttala sig bidrar till en förenkling av perspektiven. Visserligen har nu domen mot 

gärningsmannen fallit, vilket kan förklara valet att endast redogöra för ett perspektiv. Ett 

exempel på denna ensidighet sker när lagmannen i rättegången kommenterar bevisningen: 
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När det gäller mordet i Norrahammar har han erkänt att han berövat båda makarna 

livet och anlagt brand. I Hökensås har han förnekat mord och mordbrand. Där anser 

vi att bevisningen är så pass stark att den tilltalade personen är skyldig till detta. 

(artikel 10) 

För att nyansera rapporteringen hade en kommentar från försvaret bidragit till en ökad 

förståelse. Men istället konstruerar tidningen en förenklad bild av domen. Däremot är själva 

beskrivningen av den bevisning som lett fram till domen allsidig och omfattande. 

Vidare förekom det sällan värdeladdade ord som visualiserade händelserna. I artikel nio 

beskrev tidningen hur gärningsmannen ”slog ihjäl dem [paret]” (artikel 9), vilket var ett citat 

som hade hämtats ur ett förhör med gärningsmannen. Att använda sig av citatet, snarare än 

en egen omskrivning av mordet gör att de tillskriver dödandet ett skeende - han slog dem till 

döds. Även när lagmannen beskriver brottet uttrycker han att det är “brutala mord” (artikel 

10), vilket vittnar om en stor mängd våld. Att tidningen väljer att presentera det citatet bidrar 

också till att beskriva ett skeende, men utan att göra det med några faktiska detaljer. 

Ordvalen bidrar därmed till en förenkling av hur morden beskrivs.  

Sammanfattningsvis kunde vi under analysen av JP:s artiklar se att de gjorde en komplex 

rapportering där flera sidor fick möjlighet att uttala sig. De använde sällan värdeladdade ord 

vilket bidrog till en nyanserad bild av brottet och utredningen.  

8.2. Intensifiering 

Jmini 
Av de analyserade artiklarna sker den tydligaste intensifieringen i artikeln med rubriken 

”Mordmisstänkt sänder chockvågor genom Jönköping” (artikel 2). För det första är det en 

väldigt laddad formulering som anspelar på starka känslor, och för det andra saknar den full 

täckning i artikeln. I sin ingress skriver de att nyheten har ”väckt starka reaktioner hos folk 

och att många har svårt att ta in och förstå vad som hänt” (artikel 2). Men i den fortsatta 

läsningen av artikeln är det endast en person som blivit intervjuad och som stärker 

påståendet. 

De laddade formuleringarna fortsätter och i den fjärde artikeln är rubriken: ”Slog ihjäl 

mannen – väntade på frun”. Det finns två centrala delar i rubrikens uppbyggnad. Dels är 

ordvalet slog ihjäl en mer laddad och intensiv omskrivning av det mer neutrala ordet 

mördade. Detta beror på att slog ihjäl tillför ett visuellt element till beskrivningen. Sedan 

bidrar den andra delen av citatet till att intensifiera beskrivningen ytterligare, då man får 

reda på att gärningsmannen väntade på frun. Genom rubriken visualiseras hur 

gärningsmannen är känslokall nog att invänta kvinnan efter att ha mördat hennes man. Valet 
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att skriva ingressen i presens ”Den misstänkte dubbelmördaren sitter med mannen i 

Norrahammar och fikar innan han slår ihjäl honom med ett baseballträ[sic]” (artikel 4) 

bidrar också till en intensifiering av artikeln eftersom tempusformen placerar läsaren i 

händelsernas centrum. Att artikeln beskriver hur den misstänkte mördaren flera gånger slår 

mannen med ett basebollträ i huvudet innan han faller ner och dör, bidrar till en väldigt 

känslostark gestaltning. Dessutom valde de att bifoga en bild på det basebollträ som 

användes, vilket ytterligare bidrog till gestaltningen.  

Även i artikeln som publicerades i samband med att domen föll skedde även en viss 

intensifiering. De konstaterade att detta var ”ett helt unikt fall” (artikel 5) och refererade 

uttalandet till den välkände kriminologen Leif GW Persson. Att beskriva något som unikt och 

samtidigt hänvisa till Sveriges mest kända kriminolog bidrar till en stark intensifiering av 

innehållet. Även det faktum att åklagaren i nästkommande stycke, refererad under rubriken 

”kall mördare”, konstaterat att gärningsmannen är hänsynslös faller under samma rubrik. 

Genom att förstärka brottets karaktär och mördaren som person blir innehållet mer 

intensifierat. 

Jönköpings-Posten 
Vid ett fåtal tillfällen skedde en intensifiering i artiklarna. Detta skedde både i samband med 

att tidningen redogjorde för att gärningsmannen erkänt dubbelmordet i Norrahammar 

(artikel 9) och när de redogjorde för den fällande domen (artikel 10). I den första av dessa två 

artiklar är det ett dramatiskt händelseförlopp som presenteras.  

Mannen slogs ihjäl vid datorn vid klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i 

en och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll han även henne. Hon avled 

dock inte direkt utan dog av koloxidförgiftning efter att huset började brinna.   

(artikel 9) 

Även om händelserna i sig själva är dramatiska, så bidrar tidningens ordval och korta 

meningar till att ytterligare dramatisera innehållet. Men även i samband med att JP beskriver 

vilka motiv som låg bakom morden, och hur gärningsmannen noga planerat dådet sker det 

en viss intensifiering. Här är det inte ordvalen och meningsuppbyggnaden som påverkar, 

utan innehållet. Genom att beskriva hur gärningsmannen planerat dåden och med vilka 

bristfälliga motiv han tagit livet av fyra personer framstår brottet som besinningslöst.  

8.3. Konkretion 

Jmini 
Fyra mord, två mordbränder och flera bedrägerier. I Jmini:s artiklar har det skett en 

konkretisering av innehållet genom att bryta ner händelserna i tre delar: brott, känslor och 
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gärningsman. Den sista delen diskuterar vi under personifiering. För det första får de olika 

brotten olika utrymme i rapporteringen. Ekobrotten får ett väldigt begränsat utrymme och 

förklaras inte lika ingående som våldsbrotten. Visserligen rapporterade inte tidningen om 

den ekonomiska brottsligheten innan förundersökningsprotokollet blev offentligt. Men även 

efter denna tidpunkt fick inte uppgifterna något större utrymme i artiklarna. De analyserade 

artiklarna berör endast den ekonomiska brottsligheten vid två tillfällen. Den första gången är 

när de tar ett utdrag från förundersökningsprotokollet. ”Pengar. Avslutade gamla affärer 

som, ja, som vi inte riktigt var överens om” (artikel 4, 5), säger den misstänkte 

gärningsmannen. Den andra gången är i artikeln där domen mot honom presenteras.  

Radovanovic har förutom dubbelmord och mordbrand lurat 17 kunder på över 5 

miljoner kronor. Till skillnad från de 17 lurade kunderna, så har de döda parens 

pengar hamnat på ett konto i Schweiz. (artikel 5) 

Vad som blir tydligt är att beskrivningen av den ekonomiska brottsligheten alltid sker i 

relation till de mördade paren, med undantag för den första meningen i citatet ovan. 

Bakgrunden till det är konkretisering. Att beskriva ekonomisk brottslighet lika ingående som 

att beskriva ett mord, kräver en mer komplex framställning. Med andra ord konkretiserar 

tidningen de 17 fallen av bedrägeri genom att endast beskriva de två fall av bedrägeri som 

berör de mördade paren. 

Vid beskrivningen av morden är redogörelsen ingående och detaljerad. I en steg för steg 

redogörelse förklarar Jmini hur gärningsmannen bestämt träff med det manliga offret i hans 

bostad. De börjar med att äta räkmackor tillsammans, för att därefter gå ner till datorn i 

källaren. Samtidigt som mannen startar datorn tar gärningsmannen fram det medhavda 

basebollträt och slår offret i huvudet tills han faller ner och dör. Tidningens redogörelse är 

både visuell och detaljerad. Skildringen avslutas med att frun till mannen kommer hem och 

att gärningsmannen då hoppar fram och dödar henne också. Detta fokus på brottet 

genomsyrar hela rapporteringen. Istället för att beskriva utredningen, deras framsteg eller på 

vilka grunder de gjort sina val konkretiserar tidningen ner berättelsen till att handla om 

brottet.  

Den andra delen av konkretiseringen handlar om känslor. 

Nyheten om den mordmisstänkte 51-åringen från Jönköping har väckt starka 

reaktioner hos folk och många har svårt att ta in och förstå vad som har hänt. - Han 

var ju världens lugnaste människa, säger en barndomsvän till 51-åringen. (artikel 2) 

Även om det är enkelt att bryta ner utredningen till att handla om morden, är det ännu 

enklare att beskriva känslor. I artikeln konstaterar de att nyheten väckt starka reaktioner och 
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att människor har svårt att förstå det som inträffat. Beskrivningen sammanfattar det som 

läsarna antagligen känner, det som inte går att greppa.  

Jönköpings-Posten  
Generellt sett är artiklarna från JP utvecklande och nyanserade. Men det finns en punkt där 

konkretiseringen är ett återkommande inslag i rapporteringen. Detta sker i samband med att 

de beskriver brottet och hur gärningsmannen gick tillväga.  

Mannen slogs ihjäl vid datorn vid klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i 

en och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll han även henne. Hon avled 

dock inte direkt utan dog av koloxidförgiftning efter att huset började brinna.   

(artikel 9) 

Här ger tidningen en konkret redogörelse för hur morden i Norrahammar gick till. Även om 

det tidigare i artikeln redogörs för vilka motiv som åklagaren ansåg att gärningsmannen 

hade, är redogörelsen för brottet kort och komprimerad. Den del som är mest komprimerad i 

artiklarna är dock den som behandlar ekonomisk brottslighet. Trots att gärningsmannen 

förskingrat pengar från 17 personer är nedanstående citat den information som tidningen 

presenterar.  

När det gäller bedrägeridelen mot 17 personer erkänner 51-åringen att han gjort sig 

skyldig till grov förskingring. Åklagaren har i första hand yrkat på grovt bedrägeri. 

(artikel 9) 

Här sammanfattar JP en åtalspunkt bestående av 36 fall mot 17 personer. Den enda 

information som presenteras är alltså vad gärningsmannen är anklagad för, hur han ställer 

sig till anklagelserna och hur många målsägande det är. Även när domen mot honom faller så 

är beskrivningen av den ekonomiska brottsligheten kortfattad.  

Den sista delen av konkretion handlar om tidningens användning av punktlistor. Både i 

samband med att tidningen placerar händelserna i en tidsaxel (artikel 1 & 2) och i den 

avslutande artikeln där de stolpar upp innehållet i en lista. Att stolpa upp innehållet gör 

framställningen konkret och utan invecklade resonemang.  

8.4. Personifiering  

Jmini 
Personifieringen är som nämnt den tydligaste konkretiseringen i tidningen. Här handlar det 

om hur Jmini placerar människor i centrum för sin rapportering. I de analyserade artiklarna 

är det flera olika personers röster som uppmärksammas. Den tydligaste personifieringen sker 

dock av gärningsmannen. När de beskriver honom målar de upp bilden av en ostraffad 
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familjefar som är aktiv i finansbranschen. Dessa två beskrivningar följer sedan 

gärningsmannen genom hela rapporteringen, även om hans epitet förändras i takt med att 

utredningen fortskrider. Att inledningsvis beskriva honom som familjefar och företagare 

anspelar på egenskaper hos en person från en stabil tillvaro. 

Han var en snäll och trevlig kille med toppbetyg i skolan, berättar en chockad 

barndomsvän till den mordmisstänkte. […] Sen kunde han bli arg, men det krävdes 

väldigt mycket. (artikel 2) 

En “chockad” barndomsvän får berätta om hur han minns gärningsmannen. Genom att låta 

honom uttala sig, personifierar tidningen innehållet. Men det bidrar också till att ge 

gärningsmannen ett ansikte. Förutom att vara en vanlig kille, en familjefar och företagare så 

kunde han bli arg. Att i slutet av artikeln lyfta fram ett citat som kontrasterar den bilden, 

adderas ytterligare en dimension till personifieringen av gärningsmannen. Citatet avslutar 

artikeln och står helt fritt utan att journalisten väljer att kommentera det. Det fungerar 

istället som en förenklad förklaring till hur gärningen kunnat ske. Att gärningsmannen trots 

sin lugna och trevliga personlighet kunde bli arg. Citatet öppnar alltså upp för tolkningen att 

det var hans ilska som kom till uttryck i Norrahammar. 

I samband med att förundersökningsprotokollet blir offentligt, förändras beskrivningen av 

gärningsmannen. Från en trevlig och snäll företagare till en misstänkt dubbelmördare, 

misstänkt mördare och mördare (artikel 4). Beskrivningen av gärningsmannen går nu från 

den osannolika till den dömda. Tidningen redogör nu för en person som är hänsynslös och 

kall. Genom att tillskriva gärningsmannen nya egenskaper, får läsarna en ny bild av vem han 

faktiskt är. Han personifieras. Det är dock valet att i den sista artikeln publicera bild, 

fullständigt namn och bostadsort som personifieringen blir som tydligast. 

Det blev alltså livstids fängelse för Zoran Radovanovic från Bankeryd som slog ihjäl 

ett par i Norrahammar och i Hökensås och sedan tände eld på fastighetern [sic]. 

(artikel 5) 

 
Detta fokus på gärningsmannen blir uppenbart eftersom varken offren eller deras anhöriga är 

synliga i de analyserade artiklarna. Det enda utrymmet som de får är i samband med 

brottsberättelsen. Därmed får läsaren inte någon information om vilka de var, mer än att de 

hade en affärskoppling till gärningsmannen. 

Vid sidan av gärningsman och offer, finns företrädare för rättsväsendet representerade. Här 

sker personifieringen genom att namnge sina källor. I rapporteringen får åklagarna Pernilla 

Törsleff och Anders Brokelind uttala sig om utredningen och brottet. 
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Åklagaren Pernilla Törsleff har beskrivit Radovanovic som en hänsynslös mördare 

som noga har förberett morden med inköp av bland annat tändvätska, basebollträ 

och kofot inför morden hemma hos paret i Norrahammar. (artikel 5) 

Genom att namnge representanterna från rättsväsendet blir innehållet mer personifierat, än 

om motsvarande referat endast skulle ha hänvisats till åklagaren. 

Sammanfattningsvis sker personifieringen i tre dimensioner. Dels genom att tillskriva 

gärningsmannen egenskaper och attribut som ger honom ett ansikte. Dessa attribut tillskrivs 

honom genom både representanter från rättsväsendet och från personer i hans närhet. Av de 

personer som representerar rättsväsendet förekommer deras uttalanden med namn, vilket 

också är ett sätt att personifiera innehållet.  

Jönköpings-Posten 
I flera av de analyserade artiklarna sker det en personifiering. Gärningsmannen personifieras 

genom att bli tillskriven flera egenskaper och källor personifieras genom att namnges.  

När tidningen beskriver gärningsmannen i egenskap av en familjefar (artikel 6 & 7) och 

diverse omskrivningar av företagare (artikel 6,7,8,9) sker det en personifiering. Genom att 

beskriva honom i egenskap av vem han är och vad han arbetar med blir det enklare för 

läsaren skapa en bild av honom, och artiklarnas innehåll enklare att förstå (Strömbäck & 

Nord, 2015).  

Mannen, som är i 50-årsåldern, är en känd företagare och går gärna klädd i kostym, 

både i jobbet och privat. Han har ett stort kontaktnät och familj [...] - Kan det 

verkligen stämma? Det är helt ofattbart om det är han. Han är en supertrevlig kille, 

väldigt korrekt och omtyckt av många, säger en person. (artikel 6)  

Genom att koppla ihop det faktum att han är en känd företagare och att han gärna går klädd 

i kostym, målas en bild upp av en framgångsrik person. En person som är otänkbar som 

skyldig till fyra mord, två grova mordbränder och 36 fall av bedrägeri. Denna otänkbarhet 

förstärks ytterligare genom att citera en person som är bekant med gärningsmannen.  

Bilden av den stabila, trevliga och företagsamma mannen förändras dock något i samband 

med att brotten blir beskrivna. Han benämns ännu i relation till sitt yrke, men framstår 

genom beskrivningen av brottet som planerande och känslokall. Åklagaren anser nämligen 

att gärningsmannen har planerat morden genom inköp basebollträ och tändvätska, samtidigt 

som JP redogör för hur mordet i Norrahammar ska ha gått till.  

Mannen slogs ihjäl vid datorn vid klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i 

en och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll han även henne. Hon avled 
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dock inte direkt utan dog av koloxidförgiftning efter att huset började brinna.   

(artikel 9) 

Nu målas det istället upp en bild av en kallblodig och beräknande mördare. I samma artikel 

som ovan får även gärningsmannens försvarsadvokat kommentera anklagelserna. På frågan 

om det kan handla om dråp får journalisten svaret: 

Har han gjort som åklagaren sagt är det svårt att hävda dråp. Det är en rejäl 

misshandel med ett basebollträ, det är mycket våld som har använts. (artikel 9) 

Ett citat där försvarsadvokaten konstaterar att brottet varit av sådan art att det inte går att 

hävda dråp, är svårt att kombinera med den inledande beskrivningen av en trevlig företagare 

i kostym. Den beskrivning som nu sker förändrar bilden av gärningsmannen och lutar mer åt 

en beräknande och våldsam person.  

Den andra delen av personifieringen handlar om de namngivna källorna. I artiklarna blir 

alltså de personer som citeras tillskrivna sitt fullständiga namn. Genom att namnge 

representanter från rättsväsendet, försvaret och polisen blir det enklare för läsaren att 

associera med personen som blir citerad. Nedan följer ett exempel på detta.  

När det gäller mordet i Norrahammar har han erkänt att han berövat båda makarna 

livet och anlagt brand. I Hökensås har han förnekat mord och mordbrand. Där anser 

vi att bevisningen är så pass stark att den tilltalade personen är skyldig till detta, 

säger Jan Warén. (artikel 10) 

Här citateras lagmannen Jan Warén. Hade de istället valt att skriva “enligt uppgifter från 

tingsrätten”, hade redogörelsen blivit mer opersonlig. På samma sätt namnges även 

försvarsadvokaten, åklagarna och polisen.  

I artiklarna finns det ytterligare aktörer som får betydligt mindre utrymme - offren. Frånsett 

att de beskrivs som ett äldre par i 70-årsåldern och att de har haft affärskopplingar till 

mannen tillskrivs de inga egenskaper. Visserligen vittnar brottsberättelsen om att de varit 

godtrogna och försvarslösa, eftersom mannen i Norrahammar först fikat tillsammans med 

gärningsmannen innan han mördades. Denna beskrivning av offret uttrycks dock inte explicit 

i artikeln, utan kan endast utläsas ur textens latenta budskap.  

Sammanfattningsvis kunde vi se att det skedde en personifiering i samtliga artiklar. 

Tyngdpunkten för denna personifiering låg hos gärningsmannen, även om representanter för 

rättsväsendet blev tillskrivna sina fullständiga namn.  

8.5. Stereotypisering 

Jmini 
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Det sker en viss stereotypisering av gärningsmannen efter att åtalet presenteras. Från att ha 

beskrivits som den osannolika gärningsmannen förändras tonläget och attribut som kall och 

hänsynslös tillskrivs mannen. Men även tidigt i rapporteringen (artikel 2) beskriver 

barndomsvännen hur han kunde bli arg, men att det krävdes mycket. Den sammantagna 

bilden av de egenskaper som tillskrivs gärningsmannen, bidrar till bilden av honom som en 

udda och avvikande person. En person som skulle kunna ha förmågan att ta livet av fyra 

personer. 

Även offren framställs något stereotypt, även om de inte tillskrivs några explicita egenskaper. 

Men av den brottsberättelse som artiklarna flera gånger återkommer till utkristalliserar sig 

en bild av godtrogna och försvarslösa offer. Visserligen återger de troligen bara det som 

framkommit av förundersökningsprotokollet. Dock bidrar valet att i detalj återge brottet till 

ett offer som har tillit till gärningsmannen, men som berövas på den tilliten i samma stund 

som han mördas genom ett slag bakifrån. 

Jönköpings-Posten 
Här förekom det inga stereotypa beskrivningar av vare sig gärningsmannen eller brottsoffren 

i artiklarnas manifesta budskap. Genom att granska textens latenta budskap går det dock att 

utläsa en stereotyp bild av gärningsmannen. När tidningen redogör för mordet i Norrahamar 

beskriver åklagaren en planerande mördare: 

Hon [åklagaren] menar att dubbelmordet var planerat och visade hur 51-åringen 

någon dag före dådet köpte det basebollträ som sedan användes vid brottet. Han 

handlade också tändvätska, något som finns på övervakningsfilm. (artikel 9) 

Att dubbelmordet var planerat och att han först slagit ihjäl paret med ett basebollträ och 

sedan tänt eld på deras hus skapar bilden av en känslokall person. I kombination med att 

gärningsmannens advokat hävdat att det på grund av mängden våld som riktats mot 

kropparna är svårt att hävda dråp (artikel 9), adderas ytterligare en egenskap till 

gärningsmannen. Han framställs som våldsam. Den stereotypa bilden av en mördare som 

kall, planerande och våldsam blir här underbyggt av citat.  

Men även brottsoffren framställs stereotypt. Att den mördade mannen i Norrahammar först 

fikat tillsammans med gärningsmannen tyder på en ovetande, oskyldig och försvarslös 

person. I beskrivningen av mordet blir blir också det kvinnliga offret framställt som ovetande 

och försvarslöst, då gärningsmannen överraskar henne i hemmet (artikel 9).  
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9. Diskussion 

I vår analys blev det flera gånger tydligt att medielogikens dramaturgi tillämpades, om än på 

olika sätt. Ett direkt samband mellan användning av dramaturgiska verktyg och brott mot 

pressetik finns inte. Däremot innebär de dramaturgiska verktyg som medielogiken innefattar 

till att förenklingar, intensifieringar och personifieringar ibland gör att publicitetsreglerna 

åsidosätts till fördel för nyheter med större chans för uppmärksamhet. Eftersom reglerna är 

vaga har journalister möjlighet att tolka dessa fritt, vilket innebär att nyheterna gestaltas på 

olika sätt beroende på hur tolkningen har gjorts.  

9.1. Hur förhåller sig tidningarna till pressetiken?  

Ge korrekta nyheter 
När det gäller att ge korrekta nyheter ska bland annat rubriken ha täckning i texten. Överlag 

följs denna regel, men det finns två undantag. I två artiklar från Jmini har tidningen valt 

rubriker som förmedlar starka känslor. Visserligen finns det substans i rubrikerna, men de är 

överdrivna och missvisande. Den första är ”mordmisstänkte sänder chockvågor genom 

Jönköping” och den andra är ”misstänkt seriemördare i Jönköping”. Den första rubriken 

leder läsaren vidare till information om att nyheten ”väckt starka reaktioner hos folk och [att] 

många har svårt att ta in och förstå vad som hänt”. Att efter denna rubrik och ingress sedan 

bara citera en person gör att artikelns rubrik och ingress framstår som något överdriven. De 

inledande texterna har alltså inte täckning i den fortsatta framställningen. I den andra 

artikeln använder tidningen begreppet seriemördare (artikel 3b). Enligt 

nationalencyklopedin (u.å) är detta en person som mördat fler än tre personer vid olika 

tillfällen. Med andra ord kvalificerar inte de två dubbelmorden att ge mannen den 

benämningen. Tidningen har här delvis frångått publicitetsreglerna till förmån för en 

medielogisk anpassning. Genom att använda ett mer uppseendeväckande språk är det större 

sannolikhet att nyheten uppmärksammas. 

En annan del av att ge korrekta nyheter är att ”ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja 

mellan faktaredovisning och kommentarer” (PO, u.å). Här finns det en skillnad mellan hur de 

två tidningarna skriver. I JP underbygger de alla citat med namngivna källor och tydliggör på 

så sätt vad som är egna slutsatser och tankar och vad som är citat och fakta. På så sätt blir det 

enkelt för läsaren att särskilja de två. Olikt detta sätt att redogöra för sin information är 

gränsen mellan faktaredovisning och egna slutsatser mer otydlig i Jmini. Denna skillnad blir 

exempelvis tydlig i den första artikeln. Där konstaterar Jmini att han ”inte tidigare straffats 

för något grövre brott”, medan JP erfar samma påstående. Här drar Jmini en egen slutsats, 

medan JP redovisar att deras påstående inte är säkerställt.  
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Respektera den personliga integriteten 
Denna regel säger att tidningen ska överväga den publicitet som kan skada människors 

privatliv. Detta är extra viktigt i sådan rapportering som berör brott, och hänsyn ska tas till 

offren och deras anhöriga. Inte heller ska personers etniska ursprung, kön, yrke och så vidare 

framhävas om det saknar betydelse för sammanhanget (PO, u.å). När det gäller offren är 

båda tidningarna försiktiga med information. I analysen blir detta tydligt eftersom samtliga 

artiklar saknar beskrivningar av offren och vilka de var. Istället hamnar huvudfokuset på 

gärningsmannen som tillägnas stor uppmärksamhet och tillskrivs flera egenskaper och fakta. 

Men samtidigt finns det en skillnad i hur de två tidningarna väljer att presentera dessa fakta. 

Jmini beskriver gärningsmannen som en 51-årig finansman och familjefar från Jönköping 

med flera kontor runt om i Sverige. Med den informationen skulle det vara möjligt för läsaren 

att selektera ut ett fåtal tänkbara gärningsmän, vilket innebär att den personliga integriteten 

här äventyras. Även om det finns stora likheter i hur JP beskriver gärningsmannen är de mer 

försiktiga med att placera honom geografiskt, och hänvisar därför till en man från 

Jönköpings län. 

Hör båda sidor 
För att rapporteringen ska bli nyanserad och allsidig är det viktigt att ge personer som 

kritiseras möjlighet att bemöta kritiken. Det är också viktigt att försöka återge alla parters 

ståndpunkter. När Jmini redogör för utredningen, åtalet och brotten saknas kommentarer 

från försvaret. Dock finns det utdrag från förundersökningsprotokollet där gärningsmannen 

citeras, men något utrymme för försvarsadvokaten att kommentera uppgifterna ges inte. 

Detta till skillnad från JP som för ett resonemang där flera perspektiv på utredningen 

presenteras. Här får både försvarare och åklagare utrymme att kommentera bevisning och 

åtal. Men det finns undantag. I artikeln där domen presenteras får inte försvarsadvokaten 

utrymme att kommentera utfallet. Visserligen är gärningsmannen då dömd, vilket minskar 

kravet på att höra båda sidor.  

Enligt regeln är det också viktigt att tänka på att en person som misstänks för ett brott alltid 

ska betraktas som oskyldig innan domen fallit. Det är av den anledningen noterbart att Jmini 

innan domen benämner den misstänkte gärningsmannen som mördaren. Att det skulle röra 

sig om en felskrivning är inte uteslutet. Men i samband med att domen faller inleds deras 

artikel med ”det blev alltså livstids fängelse”, vilket stärker bilden av att tidningens 

journalister dömt gärningsmannen i förhand. 

Var försiktig med namn 
Att publicera namn i samband med brott är känsligt. Det är därför viktigt att noga överväga 

konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Regeln öppnar dock upp 

för publicering av namn om ett allmänintresse föreligger. Här gjorde de två tidningarna olika 
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val. Jmini valde att publicera både namn och bild på gärningsmannen i samband med att 

domen föll, till skillnad från JP som fortsatt höll identiteten hemlig. Att den senare tidningen 

valde att inte publicera namnet förklarades av att det skulle innebära onödigt lidande för 

mannens familj. Tidningens ansvariga utgivare påpekade att allt talade för en publicering av 

namn och bild, men att den sekundära publicitetsskadan skulle blivit för stor (Ottosson, 

2016). 

Trots den uppenbara skada som JP menade att publiceringen skulle medföra valde Jmini att 

se till allmänintresset. Huruvida deras val var rätt eller inte, är inte denna uppsats syfte att 

avgöra. Däremot innebär deras publicering troligen till fler läsare och ett större intresse än 

om artikeln hållit gärningsmannen fortsatt anonym. 

9.2. Hur gestaltar JP och Jmini brotten, och skiljer sig 
gestaltningarna åt? 

Strömbäck (2014) förklarar att gestaltningsteori kan användas på två sätt, dels för att 

undersöka hur kommunikation gestaltar verkligheten, dels hur denna gestaltning påverkar 

mottagarna. Som vi förklarar i vårt teorikapitel har vi använt teorin för att undersöka hur 

tidningarna gestaltar nyheten genom sitt innehåll. Strömbäck (2014) påpekar att det måste 

ske en viss typ av förenklingar, förtydliganden och gestaltningar när en obegränsad verklighet 

ska anpassas till ett begränsat medieformat. Under analysen av artiklarna fann vi tre delar 

som utmärkte sig i gestaltningen: deras val av fokus, olika perspektiv och framställningen av 

offer.  

Utredning och brott 
För det första fanns det en skillnad i hur rapporteringen såg ut innan och efter att 

förundersökningsprotokollet blev offentligt. Från att de båda tidningarna behandlat 

utredningen, ändrade Jmini fokus till att handla om brottet och gärningsmannen. I Mördare 

och Poliser (Ghersetti & Hjort, 2007) påstås denna skillnad vara vanlig i jämförelser mellan 

dagstidningar och kvällstidningar. De konstaterar att dagstidningar ofta fokuserar på 

polisens arbete och att kvällstidningar ger mer utrymme åt gärningsmannen.  

I Jmini gestaltas gärningsmannen på ett sätt som påminner om Demker och Duus-

Otterströms (2001) exkluderade berättelse. Gärningen förklaras inte utifrån hans situation, 

utan av honom som person. För att stärka den exkluderande berättelsen utmålas han som 

avvikande. Denna gestaltning växer dock fram över tid. Inledningsvis beskrev både JP och 

Jmini honom som en ostraffad familjefar i finansbranschen. Men i takt med att fler uppgifter 

blev kända förändrades gestaltningen i Jmini. Han blev då beskriven som en hänsynslös och 

kall mördare. Detta fokus medförde även att utredningen och polisens arbete fick mindre 
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utrymme i de analyserade artiklarna. Av vilken anledning tidningen gjort denna uppdelning 

kan förklaras på flera olika sätt.  

Utifrån uppsatsens medielogiska inriktning är Jmini:s val att fokusera på brottet och 

gärningsmannen ett sätt att intensifiera, konkretisera och personifiera rapporteringen. 

Genom att fokusera på brottet blir framställningen per automatik mer dramatiserad och 

intensiv. Dessutom är det enklare att redogöra för det konkreta brottet, än för den 

uppsättning av perspektiv som krävs för att beskriva utredningen. Visserligen sker det alltid 

en vinkling av innehållet vid en gestaltning, eftersom verkligheten är obegränsad. Detta gäller 

även vid tidningens gestaltning av nyheten. När de använder formuleringar som kallblodig 

och hänsynslös blir rapporteringen mer dramatiserad och sensationsinriktad, vilket kan vara 

en motsättning för journalistikens krav på saklighet, sanning och opartiskhet eftersom de då 

fokuserar på vad läsarna vill ha, snarare än behöver (Ghersetti, 2004). Deras gestaltning 

påminner här om vad Strömbäck och Jönsson (2005) beskriver som journalistik i 

marknadens tjänst. Det vill säga nyheter som är säljbara och vinstgenererande för tidningen. 

Deras modell i kombination med vetskapen om att brott är någonting som människor gärna 

läser om (Chermack, 1994), medför att gestaltningen har alla ingredienser som gör en nyhet 

säljbar.  

Motsatsen är enligt samma teori journalistik i demokratins tjänst. Det vill säga att förse 

medborgare med viktig samhällsinformation. Med tanke på att JP redan har en del av sin 

inkomst säkrad genom betalande prenumerationer, är behovet av att erbjuda säljbara 

nyheter mindre. Att deras gestaltning bygger på utredningen, snarare än brottet, kan därför 

till viss del även förklaras av Strömbäcks och Jönssons (2005) förenklade modell. Skillnaden 

i behov medför att JP inte behöver rapportera om det som genererar flest läsare, utan om det 

som är viktigast för samhället. Det vill säga hur utredningen fortlöper och vilka framsteg som 

gjorts. 

Perspektiv 
Att se medielogikens dramaturgi som ett resultat av ökad konkurrens innebär att innehållet 

är anpassat för att uppmärksammas. Ju större anpassning som görs, desto mer förenklat, 

konkret och intensifierat blir innehållet. Den gestaltning som JP presenterar är nyanserad i 

form av flera perspektiv, underbyggda citat och fokus på utredningen. Genom att låta 

försvarsadvokaten bemöta de anklagelser och misstankar som riktas mot hans klient, får 

läsaren möjlighet att göra sin egen värdering av utredningen utifrån den givna 

informationen. Tidningen gör heller inte några egna tolkningar av fakta och information, 

utan redovisar den i form av citat från namngivna källor. I det undantagsfall där 

informationen inte är bekräftad tydliggörs detta genom att tidningen erfar det påstådda. 

Detta skiljer sig från Jmini, där deras fokus på gärningsmannen resulterat i att den övriga 
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rapporteringen är ensidig och saknar perspektiv. I artiklarna presenterar de anklagelser och 

bevisning mot gärningsmannen, men utan att det bemöts av försvarsadvokaten. Inte heller 

presenteras dessa bevis i form av direkta citat, utan genom referat. Dessutom tenderar deras 

gestaltning att döma mannen på förhand, vilket blir blir tydligast i den sista artikeln där de 

konstaterar: ”det blev alltså livstids fängelse”. 

En del av förklaringen till skillnaderna mellan tidningarnas gestaltningar ligger i att JP inte 

gör några större anpassningar till de dramaturgiska verktygen. Visserligen finns det 

undantag som kan tillskrivas dessa. Däribland förenklingar av händelseförlopp och 

konkretiseringar av utredningen, vilket Beam (2003) tillskrev tidningar med stark 

marknadsanpassning. Han menade att dessa tidningar ofta illustrerade läsvänlig grafik som 

exempelvis gav sammanfattade artiklarnas innehåll. Men samtidigt kan dessa förenklingar 

förklaras av begränsningar i tidningens format. 

Offer 
Den sista delen av tidningarnas gestaltning var offrets framställning. Det var också denna 

delen där tidningarna hade störst likheter. I både JP och Jmini hade dessa personer 

begränsat utrymme. När det gällde dubbelmorden blev offren gestaltade som äldre par med 

affärskopplingar till gärningsmannen. Denna gestaltning presenterades oftast i samband med 

brottsberättelsen. Att offren är osynliga blir extra tydligt i artiklarna från Jmini, där brottet 

personifieras genom gärningsmannen. När Demker och Duus-Otterström (2001) undersökte 

framställningen av brottsoffer kom de fram till att dessa ofta gestaltades som skuldlösa och 

oskyldiga. Denna konstruktion var extra tydlig när offren var barn eller åldringar. Vår 

uppsats bevisar inte motsatsen, men bekräftar inte heller deras slutsats. Anledningen till att 

offren tillägnas lite uppmärksamhet i artiklarna skulle kunna förklaras genom 

publicitetsreglerna. På samma sätt som JP motiverar sitt val att inte publicera 

gärningsmannens namn (Ottosson, 2016), skulle valet att anonymisera offren kunna 

förklaras på samma sätt. Det handlar om att ”Respektera den personliga integriteten” (PO, 

u.å.). 

Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga 

publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga 

Eftersom brottet som gestaltas av lokaltidningarna har en tydlig geografisk koppling till 

närområdet är det troligt att flera läsare har kopplingar till offren. Av den anledningen är det 

troligt att tidningarna tagit extra stor hänsyn till offrens anhöriga. Detta trots att 

medielogiken förespråkar personifiering. Men även offren som blivit utsatta för ekonomisk 

brottslighet får inget utrymme i rapporteringen. Här är det dock svårt att förklara 

anonymiseringen genom publicitetsreglerna. Istället skulle det kunna handla om 
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komplexiteten i att beskriva ekonomisk brottslighet. Eftersom det skulle krävas mer ingående 

redogörelser för att kunna beskriva dessa brott väljer de båda tidningarna att förminska 

denna del i sina gestaltningar.  

9.3. Slutsatser 

Den första delen av denna uppsatsen syftade till att jämföra hur nyheten blev gestaltad av två 

tidningar, och därigenom öka vår kunskap om lokaltidningar som informationskanal. Som en 

andra del av uppsatsen var syftet att kartlägga huruvida innehållet var tabloidiserat eller inte. 

Den sammanfattade bilden var två tidningar med både likheter och skillnader. JP erbjöd en 

rapportering som fokuserade på polisens arbete, utredningen och rättegången. Detta fokus 

genomsyrade samtliga av de analyserade artiklarna från tidningen, vilket skiljde sig från 

Jmini där gestaltningen hade ett större fokus på gärningsmannen och brottet. I Jmini:s 

artiklar var också anpassningen till medielogikens dramaturgi större. 

Av vilken anledning denna skillnad uppkommit kan förklaras på flera sätt. En orsak skulle 

kunna vara ekonomisk. Att Jmini gestaltade nyheten utifrån gärningsmannen skulle kunna 

bero på att dessa nyheter går att skapa utifrån redan tillgängliga material. För att kunna 

gestalta nyheten utifrån flera perspektiv, liksom i JP, krävs mer fältarbete och därmed högre 

kostnader. Men även det faktum att Jmini i större utsträckning än JP är beroende av enskilda 

läsare, kan ha påverkat deras mer frekventa användning av dramaturgiska verktyg. Genom 

att göra innehållet personifierat och förenklat genom gärningsmannen, samt intensifierat 

genom brottet är chansen att nyheterna blir lästa större. Denna förklaring överensstämmer 

till stor del med hur Ghersetti (2004) menar att den marknadsanpassade journalistiken har 

ökat kraven på nyheter som är enkla och billiga att producera, samtidigt som de möter 

intresset från en stor publik. Hon förklarar vidare att verkligheten i denna journalistik 

anpassas till underhållning och att sakligheten minskar. I samband med att Jmini 

dramatiserar sitt innehåll genom medielogiken, tänjer de tidvis på publicitetsreglerna. Det är 

möjligt att den frekventa anpassningen till medielogikens dramaturgi i kombination med den 

generösa tolkningen av publicitetsreglerna kan vara ett tecken på tabloidisering. 

Att tidningarna gjorde olika gestaltningar innebar att deras hållning gentemot 

publicitetsreglerna varierade. I marknadsanpassade medier åsidosätts ofta publicistiska ideal 

och principer när de försöker tillgodose jakten på annonsörer och läsare Ghersetti (2004). 

När Jmini valde att göra en generös tolkning av regeln: “respektera den personliga 

integriteten”, fick läsarna ett mer personifierat innehåll. På samma sätt blev regeln ”ge 

korrekta nyheter” åsidosatt till fördel för mer intensifierade och sensationella rubriker. Vad 

som skiljer Jmini från JP är att den senare gör anpassningar till medielogikens dramaturgi 

utan att äventyra publicitetsreglerna. 
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Enligt den definition av tabloidisering som denna uppsatsen utgår ifrån kännetecknas 

innehållet av lättillgänglighet, dramatisering, personifiering, sensationer, populism och en 

otydlig gräns mellan nyheter och underhållning. Av dessa kännetecken återfinns stora delar i 

medielogikens dramaturgi. Resultatet av vår uppsats tyder därför på att artiklarna från Jmini 

delvis har ett tabloidiserat innehåll. Även JP gör anpassningar av sitt innehåll, men erbjuder 

ännu läsarna perspektiv som gör det möjligt att dra egna slutsatser. Inte heller innehåller 

deras artiklar information som utmanar publicitetsreglerna. Vår analys tyder därför på att JP 

gjort nödvändiga anpassningar till sitt format, utan att ha för avsikt att vinkla sitt innehåll 

efter vad läsare och annonsörer efterfrågar.  
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10. Metodreflektion 

I detta kapitel reflekterar vi över hur väl vår metod har fungerat för att besvara våra 

frågeställningar och studiens syfte. Genom den kvalitativa innehållsanalysen kunde vi 

analysera tidningarnas artiklar på djupet, och därigenom upptäcka vilka gestaltningar och 

anpassningar som hade gjorts. Men att vår analys gick på djupet bidrog också till vissa 

begränsningar. Anledningen var att vårt urval på endast fem artiklar från respektive tidning 

inte gav oss ett tillräckligt stort material för att kunna dra generella slutsatser om 

tidningarnas rapportering om brottet. Detta medför att vissa skillnader i gestaltningarna 

endast beror på vårt urval. Ett exempel på det är hur den ekonomiska brottsligheten 

gestaltas. I vår studie ser vi att det sker en förenkling i rapporteringen av den ekonomiska 

brottsligheten i båda tidningarna. För att förklara dessa brott skulle det krävas en omfattande 

och komplex framställning. Att förklara dessa händelser på ett förståeligt vis skulle också 

kräva en skicklig journalist. Men eftersom vår uppsats är begränsad till 10 artiklar, är det 

också baserat på dessa tio artiklar som vi drar slutsatsen att innehållet är förenklat.  

Det är med andra ord möjligt att dessa brott förklaras i andra artiklar från tidningarna, och 

då på ett djupare plan. Vår begränsning blir här en svaghet som vid en mer omfattande studie 

skulle kunna stärkas upp genom att addera en kvantitativ metod till undersökningen. Men 

för att kunna svara på vår studies syfte bedömmer vi att den valda metoden har varit 

fruktbar. Detta eftersom den gett oss möjlighet att undersöka texterna på ett djupare plan, 

och därigenom upptäcka gestaltningar och anpassningar till medielogikens dramaturgi. Ett 

problem med analysmodellen var inledningsvis att kategorierna hade stora likheter med 

varandra, vilket gjorde det svårt att avgöra vilken kategori olika citat skulle kategoriseras 

under. För att åtgärda detta förenade vi ”tillspetsning” och ”förenkling” under en gemensam 

kategori samt valde att analysera samma citat under flera kategorier. Vårt val blev senare en 

styrka eftersom vi nu hade möjlighet att diskutera vissa citat genom olika perspektiv.  

Ytterligare en styrka med uppsatsen var vårt val att använda en referenspunkt. Genom 

publicitetsreglerna fick vi möjlighet att se när medielogikens dramaturgi tillämpades på ett 

sätt som äventyrade de publicistiska idealen. Det var först då vi kunde dra slutsatser om 

tidningarnas innehåll var tabloidiserat, eller bara anpassat till formatet.  
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Förslag på vidare forskning 

Vår studie har visat på skillnader i hur två lokaltidningar gestaltar en nyhet, trots att de har 

samma avstånd till händelsen. Men eftersom denna studie är begränsad till hur ett brott 

gestaltas i två lokaltidningar, vore det intressant att undersöka ett större material med en 

kvantitativ metod. De studier som hittills har genomförts med en kvantitativ metod har ofta 

fokuserat på hur lokala mediers innehåll har förändrats över tid. En studie om vilka 

variationer det finns inom lokaljournalistiken idag hade därmed bidragit till forskningsfältet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Pressetiska regler (po, u.å) 

Ge korrekta nyheter 

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 

möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

Var generös med bemötanden 

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 

påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 

lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som 

har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en 

redaktionell kommentar. 

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör 

den egna tidningen. 

Respektera den personliga integriteten 

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

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av 

hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga 

publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande. 
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Var varsam med bilder 

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det 

vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad 

genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 

Hör båda sidor 

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 

kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam 

på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 

om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

Var försiktig med namn 

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

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

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. 
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Bilaga 2 
 
Artikel 1 

  

En person gripen för dubbelmordet 
 Jmini. 2015-06-08 13:05. Uppdaterad 2015-06-09 17:08 
En 51-årig man från Jönköpingstrakten greps under
måndagsmorgonen misstänkt för dubbelmordet i
Norrahammar.

Enligt uppgifter ska polisen ha hittat kopplingen mellan
mannen och brottsplatsen med hjälp av tomma flaskor
för tändvätska - som endast såldes i en specifik affär i
Jönköping.

 Den 28 maj hittades en man och en kvinna avlidna i en
villa i Norrahammar. Händelsen rubricerades först som
mordbrand men ändrades sedan så att rubriceringarna
även innefattade två fall av mord.

 Klockan 08.30 under måndagsmorgonen greps en
man misstänkt för dubbelmordet. Gripandet ska enligt
polisen ha gått lugnt till och mannen fördes till
polishuset i Jönköping där han sedan hördes under
dagen. I samband med gripandet utförde polisen även
en husrannsakan.

 Tändvätska ledde polisen till mannen

 Polisen hittade kopplingen mellan mannen och
brottsplatsen med hjälp av tomma flaskor för
tändvätska som låg i den utbrunna villan. Tändvätskan
såldes endast i en särskild butik i Jönköping. Efter att
ha granskat övervakningsfilmerna från butiken
upptäckte man att det var 51-åringen som köpt dem,
enligt SVT.

 Mannen är nu på sannolika skäl misstänkt för två fall
av mord samt mordbrand.

 Familjefar i finansbranschen

 Mannen beskrivs som en familjefar och har inte
tidigare straffats för något grövre brott. Han är
dessutom aktiv i finansbranschen och har flera kontor
runt om i landet.

 Alexandra Andreasson

 press@jmini.se

 Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på
Facebook

© Jmini

Se webartikeln på http://ret.nu/eYYvxQ85

Nyheter - Högskolan i Jönköping/BIBSAM Uttag 2016-11-17
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Artikel 2 

  

Mordmisstänkte sänder chockvågor genom Jönköping 
 Jmini. 2015-06-09 10:06 
Nyheten om den mordmisstänkte 51-åringen från
Jönköping har väckt starka reaktioner hos folk och
många har svårt att ta in och förstå vad som har hänt.
- Han var ju världens lugnaste människa, säger en
barndomsvän till 51-åringen.

Mannen som nu sitter anhållen misstänkt för
dubbelmordet på ett par i Norrahammar beskrivs som
en seriös företagare och en skötsam och trevlig
familjeman.

 Barndomsvän i chock

 - Han var en snäll och trevlig kille med toppbetyg i
skolan, berättar en chockad barndomsvän till den
mordmisstänkte.

 Han beskriver 51-åringen som en mönsterelev med
5:or i allt och har svårt att förstå att mannen nu sitter
anhållen misstänkt för mord på två människor.

 - Sen kunde han bli arg, men det krävdes väldigt
mycket.

 Alexandra Andreasson

 alexandra.andreasson@jmini.se

 Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på
Facebook

© Jmini

Se webartikeln på http://ret.nu/CbNI3iur

Nyheter - Högskolan i Jönköping/BIBSAM Uttag 2016-11-17
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Artikel 3a 

  

Företagare misstänkt för fyra mord 
 Jmini. 2015-06-23 14:56. Uppdaterad 16:58 
51-åriga företagaren är nu delgiven misstanke om
dubbelmord i Hökensås. Han är nu misstänkt för
sammanlagt 4 mord.

Den man som misstänks för dubbelmordet i
Norrahammar i Jönköping har nu även delgivits
misstanke för två mord och grov mordbrand i
Hökensås.

 Utredningen av den brand där två personer miste livet i
Hökensås i mars återupptogs nyligen av polisen i
region Väst.

 Förundersökningsledningen övertogs i samband med
det av åklagare i Jönköping och polisens grupp för
grova brott i polisområde Jönköping fick hand om
utredningen. Uppgifter som kommit fram i det arbetet
har gjort att det nu finns en misstänkt gärningsman.

 - Den man som är häktad misstänkt för två fall av
mord och mordbrand i Norrahammar har blivit
informerad om att han även misstänks för två fall av
mord och grov mordbrand i Hökensås, säger Anders
Brokelind på åklagarkammaren i Jönköping.

 Mannen delgavs misstanken vid förhör under
gårdagen (måndag) och kommer att höras ytterligare
under utredningens gång. Mannen är i 50-årsåldern
och misstänks i nuläget för fyra mord och två fall av
grov mordbrand.

 - I det utredningsläget vi är nu har vi svårt att gå in på
vilka omständigheter det är som gör att mannen
misstänks även i Hökensåsbranden. Det är uppgifter
som polisens utredare behöver behålla för sig själva,
exempelvis inför de fortsatta förhören, säger åklagaren
Anders Brokelind.

 Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på
Facebook

© Jmini

Se webartikeln på http://ret.nu/dhL6n8cN

Nyheter - Högskolan i Jönköping/BIBSAM Uttag 2016-11-17
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Artikel 3b 
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Artikel 4 

  

Slog ihjäl mannen - väntade sedan på frun 
 Jmini. 2015-11-11 12:55. Uppdaterad 2015-11-12 18:10 
Den misstänkte dubbelmördaren sitter med mannen i
Norrahammar och fikar innan han slår ihjäl honom
med ett baseballträ och gör sedan samma sak när
frun kommer hem. Dagen därpå hittar två
fönsterputsare liken.

Den misstänkte 51-årige dubbelmördaren bestämmer
träff med mannen i Norrhammar vid 18-tiden den 27
maj och sitter under en längre tid och äter räkmackor i
hans hem.

 Mannen som sedan blev första offret i huset tar med
den misstänkte mördaren ner i källaren och sätter på
datorn. Den misstänkte dubbelmördaren tar då fram
baseballträt (som han hade i en väska med sig) som
han inhandlade dagen innan på butiken Intersport och
slår mannen flera gånger i huvudet tills han faller ner
och dör. Mordet ska ha skett vid 20-tiden. Frun
kommer sedan hem runt 21.30 och den misstänkte
dubbelmördaren hoppar fram och slår även henne på
liknande vis, men hon hinner aldrig dö innan han sätter
huset i brand. Hon tros ha dött både av slagen mot
huvudet och bröstet, samt av branden, då av
rökförgiftning.

 Fönsterputsare såg liken Dagen efter, de 28 maj,
upptäcker två fönsterputsare att paret ligger döda i
villan och polis och räddningstjänst tillkallas till
platsen.

 Var bekanta Den misstänkte dubbelmördaren var
bekanta med Norrahammarsparet sedan flera år
tillbaka.

 Gammalt groll Under förhör bekänner mördaren och
han när förhörsledaren frågar - Jag vet inte. Gammalt
groll, jag vet inte. Det

 Grollet ska handla om:- Pengar. Avslutade gamla
affärer som, ja, som vi inte var riktigt överens om säger
misstänkte mördaren.

© Jmini

Se webartikeln på http://ret.nu/Mjn7xpUj
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Artikel 5 

  

Dubbelmördaren döms för fyra mord 
 Jmini. 2016-01-19 13:03. Uppdaterad 16:09 
Det blev alltså livstids fängelse för Zoran Radovanovic
från Bankeryd som slog ihjäl ett par i Norrahammar
och i Hökensås och sedan tände eld på fastighetern.

Han döms också för en rad bedrägerier då han bland

annat ska ha lurat 17 personer på omkring 5 miljoner

kronor.

 14.00 idag, tisdag meddelades den dom som har

väckt stort intresse i media och för privatpersoner runt

om i Sverige. Dubbelmördaren, mordbrännaren och

bedragaren, Zoran Radovanovic 52 år från Bankeryd

meddelades idag att han får ett straff som innebär

livstid.

 FÖLJ DOMEN HÄR - 11,6 miljoner och livstid

 Åtalad på flera punkter Radovanovic har stått inför

rätta för fyra mord, grov mordbrand och grovt

bedrägeri, alternativt grov förskingring eller grov

trolöshet mot huvudman och han har erkänt två av

morden.

 Helt unikt Det beskrivs som ett helt unikt fall, något

som den välkände kriminologen Leif GW Persson väl

har understrukit. Brotten är unika då det är första

gången i svensk historia som någon fälls för fyra mord

där pengar är motivet.

 Kall mördare Åklagaren Pernilla Törsleff har beskrivit

Radovanovic som en hänsynslös mördare som noga

har förberett morden med inköp av bland annat

tändvätska, basebollträ och kofot inför morden hemma

hos paret i Norrahammar.

 Förskingrat över 5 miljoner Radovanovic har förutom

dubbelmord och mordbrand lurat 17 kunder på över 5

miljoner kronor.

 På bank i Schweiz Till skillnad från de 17 lurade

kunderna, så har de döda parens pengar hamnat på ett

konto i Schweiz. Och banken i Schweiz har fortfarande

inte gett svar på om det verkligen är 52-åringen som

kontrollerar kontot dit överföringarna gått, och heller

inte om det finns några pengar kvar. Och svaret är en

viktig bit för motivet till morden. Radovanovic hävdar

att han inte har med vare sig investeringarna eller

kontot i Schweiz att göra.

 I stundens hetta Han har erkänt att han mördat paret i

Norrahammar, men menar att det var en desperat

gärning i stundens hetta, där gammat groll var

orsaken. Det andra paret i Hökensås nekar han till att

ha mördat, och frågan i dag är om rätten dömer

honom mot hans nekande.

© Jmini

Se webartikeln på http://ret.nu/V0FxPLMx
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Artikel 6 
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Jönköping | 5TISDAGEN DEN 9 JUNI 2015
Del 1

Inget brott 
bakom ladu-
gårdsbrand
JÖNKÖPING Det lig-
ger inget brott bak-
om branden på Lön-
nebergs gård där ett 
50-tal kor dog för drygt 
två veckor sedan.

Nu lägger polisen ner 
sin utredning.
Polisen och räddnings-
tjänsten har försökt ta 
reda på hur den tragiska 
branden på Lönnebergs 
gård startade. Efter två 
veckors utredning kon-
staterar nu polisen att det 
inte finns något spår på att 
den ska vara anlagd.

– Jag fick i  dag besked 

från utredaren att man 
fått tillbaka svar från den 
tekniska undersökningen. 
Man har inte kunnat fast-
ställa brandorsak och det 
finns inget tecken på att 
det ska vara ett brott. Det 
finns inget att utreda vi-
dare, säger polisens pres-
stalesman Tommy Thorn-
gren, till JP.

Ett 50-tal kor omkom 
och ett 60-tal kunde räd-
das undan branden. Ladu-
gården blev totalförstörd. 
Nu läggs utredningen ner.

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

Det var en stor tragedi när ett 50-tal kor omkom i branden 
på Lönnebergs gård. Ett 60-tal kunde räddas. 
 Foto: JOHAN LINDBLOM

Dyrbarheter stals ur källare
VÄSTER I fredags upp-
täcktes en stöld i ett käl-
larförråd på Brunnsgatan 
i centrala Jönköping. Ett 
hänglås var uppbrutet 
och en silverljusstake, 

kläder och en bärbar dator 
saknas bland annat, enligt 
polisen.

Värdet av det stulna är 
uppskattat till hela 11 000 
kronor. 

Misstänks efter brand
VÄSTER En kvinna i 
70-årsåldern misstänks för 
allmänfarlig vårdslöshet 
efter att en brand startade 
i ett flerfamiljshus i västra 

Jönköping i fredags. Enligt 
polisen var brandorsaken 
en torrkokning efter att en 
gryta på spisen som hade 
glömts bort.

Lurad på falsk Iphone
JÖNKÖPING En man från 
Jönköping kom överens 
med en annan man om 
att köpa en mobiltelefon 
på Blocket. 

De träffades på M2 Cen-
ter där köparen betalade 
4 800 kronor och säljaren 
överlämnade en Iphone 

6 i en förpackning. När 
köparen senare öppnade 
förpackningen visade 
det sig att det inte var en 
äkta Iphone och att den 
dessutom inte fungerade, 
uppger polisen.

Händelsen är rubricerad 
som bedrägeri.

Man våldsam mot vakt
JÖNKÖPING En man i 
25-årsåldern misstänks 
för våld mot tjänsteman 
efter ett bråk under nat-
ten till söndagen i Jönkö-
ping. 

En ordningsvakt försök-

te omhänderta mannen 
för att avvisa honom från 
ett nöjesställe.

Då ska mannen ha 
slagit ett knytnävsslag 
i ansiktet på vakten och 
dragit honom i jackan.

Greps för misshandel
JÖNKÖPING En man i 
30-årsåldern greps i sön-
dags morse misstänkt för 
misshandel och olaga hot. 
Han ska ha gett sig på en 

jämnårig tjej och bland 
annat kastat ett glas i ryg-
gen på henne, tagit stryp-
grepp och sparkat henne 
på benen, enligt polisen.

Känd företagare anhållen för dubbelmord

En person har gripits misstänkt för mordet i Norrahammar på ett äldre par. Mannen som är företagare      greps under måndagsmorgonen.    Mordplatsen är fortfarande avspärrad. Foto: JOHANNA SVENSSON

”Helt ofattbart om det är han”
JÖNKÖPING En känd 
företagare från Jönkö-
pings län är anhållen 
för dubbelmordet som 
ska ha skett i Norra-
hammar för knappt två 
veckor sedan.

– Åh, herre Gud. Jag 
kan inte tro det om ho-
nom, säger en person i 
mannens närhet.
Mannen, som är i 50-års-
åldern, är en känd företa-
gare och går gärna klädd i 
kostym, både i jobbet och 
privat. Han har ett stort 
kontaktnät och familj.

När Jönköpings-Posten 

pratar med folk som kän-
ner den gripne mannen är 
responsen från flera håll 
stor förvåning.

– Kan det verkligen 
stämma? Det är helt ofatt-
bart om det är han. Han är 
en supertrevlig kille, väl-
digt korrekt och omtyckt 
av många, säger en person. 

Mannen greps under 
måndagsmorgonen och 
han hörs under dagen. I 
samband med gripandet 
har det gjorts husrannsa-
kan hemma hos mannen, 
enligt polisen.

Johanna Svensson
036-30 40 32

johanna.svensson@jonkopingsposten.se
Polisen gjorde under dagen en husrannsakan mot den 
misstänkte mannens bostad. Foto: JOEL JONSSON

"Helt ofattbart om det är han" 
 Jönköpings-Posten. 2015-06-09. Sida: 5 
Johanna Svensson 
JÖNKÖPING En känd företagare från Jönköpings län
är anhållen för dubbelmordet som ska ha skett i
Norrahammar för knappt två veckor sedan. - Åh, herre
Gud. Jag kan inte tro det om honom, säger en person i
mannens närhet.

Mannen, som är i 50-årsåldern, är en känd företagare
och går gärna klädd i kostym, både i jobbet och privat.
Han har ett stort kontaktnät och familj.

När Jönköpings-Posten pratar med folk som känner
den gripne mannen är responsen från flera håll stor
förvåning.

- Kan det verkligen stämma? Det är helt ofattbart om
det är han. Han är en supertrevlig kille, väldigt korrekt
och omtyckt av många, säger en person.

Mannen greps under måndagsmorgonen och han hörs
under dagen. I samband med gripandet har det gjorts
husrannsakan hemma hos mannen, enligt polisen.

© Jönköpings-Posten
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28-åringen erkänner Rosenlundsmord
ROSENLUND Den 
28-åring som miss-
tänks för mordet på en 
20-årig kvinna på Ro-
senlund har nu erkänt 
dådet.

– Han medger de fak-
tiska omständigheter-
na, säger 28-åringens 
advokat Erik Norman.
Det var för två veckor se-
dan som en 20-årig kvinna 
hittades död i en lägen-
het på Rosenlund. Den 
28-årige mannen greps på 
platsen under dramatiska 
former.

Mannen omhäktades 

av Jönköpings tingsrätt 
under måndagen. Häkt-
ningsförhandlingen hölls 
på den misstänktes egen 
begäran.

Han erkänner nu ”i prin-
cip” mordet, enligt hans 
advokat Erik Norman.

– Han medger de faktiska 
omständigheterna.

Enligt åklagaren Anders 
Brokelind ska någon sorts 
tillhygge ha används när 
kvinnan bragdes om livet.
Har han sagt något om 
motivet till dådet?

– Jag kommenterar inte 
eventuellt motiv, säger 
Erik Norman.

28-åringen har tidigare 

sagt att han saknar min-
nen från händelsen.
Varför erkänner han nu?

– Rent generellt kan man 
säga att när man gjort nå-
got som inte är trevligt har 
man en förmåga att block-
era det väldigt mycket. Jag 
vill inte spekulera, men jag 
tror att han har blockerat 
det inträffade, säger Erik 
Norman.

I och med omhäktning-
en har tingsrätten också 
beslutat att 28-åringen 
ska genomgå en rättspsy-
kiatrisk undersökning.

– Det har han inget att 
erinra emot, säger Nor-
man.

28-åringen vårdas för 
närvarande på rättspsy-
kiatrisk avdelning och 
var med på häktningsför-
handlingen via länk.

Åklagaren Anders Bro-
kelind säger att den tek-
niska undersökningen 
fortsätter för att samla be-
visning till ett åtal.

– Erkännandet kan inne-
bära att vi kan smalna in 
utredningen. Det är själv-
klart ingen nackdel. 

Åtal eller omhäktning 
ska ske senast 26 juni.

Peter Lindström
036 - 30 40 84

peter.lindstrom@jonkopingsposten.se
28-åringen greps i bostadsområdet på Rosenlund under 
dramatiska former. Foto: ELIN ELDERUD

JÖNKÖPING. En man 
i 50-årsåldern, som är 
en välkänd företagare 
i Jönköpings län, har 
gripits och anhållits 
misstänkt för dubbel-
mordet i Norraham-
mar.

Mannen greps i Jön-
köping under mån-
dagsmorgonen.

– Det gick lugnt till-
väga, säger polisens 
presstalesman Jan La-
gerqvist.
Gripandet skedde vid halv 
niotiden och mannen för-
des därefter till polishuset.

– En man har gripits och 
anhållits misstänkt för 
mord i två fall samt mord-
brand. Han kommer att 
höras under dagen. I sam-
band med gripandet har vi 
också gjort en husrannsa-
kan, säger Jan Lagerqvist.

Mannen är en välkänd 
företagare och familjefar 
från en ort i Jönköpings 
län. Han är enligt vad Jön-
köpings-Posten erfar tidi-
gare ostraffad.

Sannolika skäl
Polisen är mycket förtegen 
om gripandet och vill inte 
närmare gå in på vad hus-
rannsakan har gett. Han är 
nu misstänkt på sannolika 
skäl, vilket är den högre 
graden av misstanke.

Under måndagen hölls 
förhör med mannen, upp-
ger åklagaren Anders Bro-
kelind, som leder utred-
ningen.

– Jag vill inte gå in när-
mare på vad han har sagt 
i förhören.
Hur ställer han sig till 
misstankarna?

– Jag vill inte gå in på det 
i nuläget. Vi håller det för 
oss själva fram till häkt-
ningsförhandlingen, säger 
Anders Brokelind.

Enligt uppgifter till JP 
har det döda parets villa 
blivit utsatt för ett in-
brottsförsök. Något som 
polisen inte kan bekräfta.

– Vi är säkra på att ingen 
har varit inne på brotts-
platsen. Jag kan inte gå 
in på detaljer om någon 
försökt eller inte, säger 
polisens kommunikatör 
Tommy Thorngren.

Par i 70-årsåldern
Det var ett gift par i 70-års-
åldern som enligt polisen 
blev mördade. Den slut-
satsen presenterade man 
vid en presskonferens 
förra veckan. Samtidigt 
meddelade man då att 
Riksmordkommissionen 
kallats in för att stötta i 
utredningen.

– En eller fler gärnings-
män har med uppsåt or-
sakat de här människor-
nas död. Det innebär att vi 
utreder det som ett dub-
belmord, sade Johan Norr-

man, chef för polisområde 
Jönköping, då.

Under måndagsefter-
middagen blev Mats Er-
fors förordnad försvarsad-
vokat.

– Jag har bara fått förord-
nandet och vet inget mer. 
Jag har läst i media om den 
här händelsen. Men nu in-
väntar jag att jag ska få ta 
del av utredningen. Jag har 
inte pratat med den miss-
tänkte och inte varit med 
på några förhör, säger Mats 
Erfors till JP.

Daniel Hultqvist
daniel.hultqvist@hallpressen.se

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

Peter Lindström
036 - 30 40 84

peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Känd företagare anhållen för dubbelmord

En person har gripits misstänkt för mordet i Norrahammar på ett äldre par. Mannen som är företagare      greps under måndagsmorgonen.    Mordplatsen är fortfarande avspärrad. Foto: JOHANNA SVENSSON

FAKTA: Detta har hänt
DEN 28 MAJ  klockan 12.36 får SOS in larm om en brand i Norra-
hammar. Räddningstjänsten och polisen var snabbt på platsen. 
Rökdykare hittade två livlösa personer som senare dödförkla-
rades. 
POLISEN INLEDDE  en förundersökning med misstankar om att 
branden var anlagd. Nu utreds händelsen som ett misstänkt 
dubbelmord. 
JOHAN FRISK  på polisens grupp för grova brott leder förunder-
sökningen tillsammans med åklagare.
MÅNDAGEN DEN 8 JUNI  greps och anhölls en man i 50-årsål-
dern misstänkt på sannolika skäl för morden.

”Jag vill inte gå in närmare på vad han har 
sagt i förhören.”

ANDERS BROKELIND, ÅKLAGARE 

Chatta med polisen
Chatta med polisen på www.jp.se om morden. 
Chatten startar klockan 16.00 i dag, tisdag.
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Inget brott 
bakom ladu-
gårdsbrand
JÖNKÖPING Det lig-
ger inget brott bak-
om branden på Lön-
nebergs gård där ett 
50-tal kor dog för drygt 
två veckor sedan.

Nu lägger polisen ner 
sin utredning.
Polisen och räddnings-
tjänsten har försökt ta 
reda på hur den tragiska 
branden på Lönnebergs 
gård startade. Efter två 
veckors utredning kon-
staterar nu polisen att det 
inte finns något spår på att 
den ska vara anlagd.

– Jag fick i  dag besked 

från utredaren att man 
fått tillbaka svar från den 
tekniska undersökningen. 
Man har inte kunnat fast-
ställa brandorsak och det 
finns inget tecken på att 
det ska vara ett brott. Det 
finns inget att utreda vi-
dare, säger polisens pres-
stalesman Tommy Thorn-
gren, till JP.

Ett 50-tal kor omkom 
och ett 60-tal kunde räd-
das undan branden. Ladu-
gården blev totalförstörd. 
Nu läggs utredningen ner.

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

Det var en stor tragedi när ett 50-tal kor omkom i branden 
på Lönnebergs gård. Ett 60-tal kunde räddas. 
 Foto: JOHAN LINDBLOM

Dyrbarheter stals ur källare
VÄSTER I fredags upp-
täcktes en stöld i ett käl-
larförråd på Brunnsgatan 
i centrala Jönköping. Ett 
hänglås var uppbrutet 
och en silverljusstake, 

kläder och en bärbar dator 
saknas bland annat, enligt 
polisen.

Värdet av det stulna är 
uppskattat till hela 11 000 
kronor. 

Misstänks efter brand
VÄSTER En kvinna i 
70-årsåldern misstänks för 
allmänfarlig vårdslöshet 
efter att en brand startade 
i ett flerfamiljshus i västra 

Jönköping i fredags. Enligt 
polisen var brandorsaken 
en torrkokning efter att en 
gryta på spisen som hade 
glömts bort.

Lurad på falsk Iphone
JÖNKÖPING En man från 
Jönköping kom överens 
med en annan man om 
att köpa en mobiltelefon 
på Blocket. 

De träffades på M2 Cen-
ter där köparen betalade 
4 800 kronor och säljaren 
överlämnade en Iphone 

6 i en förpackning. När 
köparen senare öppnade 
förpackningen visade 
det sig att det inte var en 
äkta Iphone och att den 
dessutom inte fungerade, 
uppger polisen.

Händelsen är rubricerad 
som bedrägeri.

Man våldsam mot vakt
JÖNKÖPING En man i 
25-årsåldern misstänks 
för våld mot tjänsteman 
efter ett bråk under nat-
ten till söndagen i Jönkö-
ping. 

En ordningsvakt försök-

te omhänderta mannen 
för att avvisa honom från 
ett nöjesställe.

Då ska mannen ha 
slagit ett knytnävsslag 
i ansiktet på vakten och 
dragit honom i jackan.

Greps för misshandel
JÖNKÖPING En man i 
30-årsåldern greps i sön-
dags morse misstänkt för 
misshandel och olaga hot. 
Han ska ha gett sig på en 

jämnårig tjej och bland 
annat kastat ett glas i ryg-
gen på henne, tagit stryp-
grepp och sparkat henne 
på benen, enligt polisen.

Känd företagare anhållen för dubbelmord

En person har gripits misstänkt för mordet i Norrahammar på ett äldre par. Mannen som är företagare      greps under måndagsmorgonen.    Mordplatsen är fortfarande avspärrad. Foto: JOHANNA SVENSSON

”Helt ofattbart om det är han”
JÖNKÖPING En känd 
företagare från Jönkö-
pings län är anhållen 
för dubbelmordet som 
ska ha skett i Norra-
hammar för knappt två 
veckor sedan.

– Åh, herre Gud. Jag 
kan inte tro det om ho-
nom, säger en person i 
mannens närhet.
Mannen, som är i 50-års-
åldern, är en känd företa-
gare och går gärna klädd i 
kostym, både i jobbet och 
privat. Han har ett stort 
kontaktnät och familj.

När Jönköpings-Posten 

pratar med folk som kän-
ner den gripne mannen är 
responsen från flera håll 
stor förvåning.

– Kan det verkligen 
stämma? Det är helt ofatt-
bart om det är han. Han är 
en supertrevlig kille, väl-
digt korrekt och omtyckt 
av många, säger en person. 

Mannen greps under 
måndagsmorgonen och 
han hörs under dagen. I 
samband med gripandet 
har det gjorts husrannsa-
kan hemma hos mannen, 
enligt polisen.

Johanna Svensson
036-30 40 32

johanna.svensson@jonkopingsposten.se
Polisen gjorde under dagen en husrannsakan mot den 
misstänkte mannens bostad. Foto: JOEL JONSSON

Känd företagare anhållen för dubbelmord 
 Jönköpings-Posten. 2015-06-09. Sida: 4-5 
Daniel Hultqvist|Joel Jonsson|Peter Lindström 
JÖNKÖPING. En man i 50-årsåldern, som är en

välkänd företagare i Jönköpings län, har gripits och

anhållits misstänkt för dubbelmordet i Norrahammar.

Mannen greps i Jönköping under måndagsmorgonen.

- Det gick lugnt tillväga, säger polisens presstalesman

Jan Lagerqvist.

Gripandet skedde vid halv niotiden och mannen fördes

därefter till polishuset.

- En man har gripits och anhållits misstänkt för mord i

två fall samt mordbrand. Han kommer att höras under

dagen. I samband med gripandet har vi också gjort en

husrannsakan, säger Jan Lagerqvist.

Mannen är en välkänd företagare och familjefar från en

ort i Jönköpings län. Han är enligt vad Jönköpings-

Posten erfar tidigare ostraffad.

Sannolika skäl

Polisen är mycket förtegen om gripandet och vill inte

närmare gå in på vad husrannsakan har gett. Han är nu

misstänkt på sannolika skäl, vilket är den högre graden

av misstanke.

Under måndagen hölls förhör med mannen, uppger

åklagaren Anders Brokelind, som leder utredningen.

- Jag vill inte gå in närmare på vad han har sagt i

förhören.

Hur ställer han sig till misstankarna?

- Jag vill inte gå in på det i nuläget. Vi håller det för oss

själva fram till häktningsförhandlingen, säger Anders

Brokelind.

Enligt uppgifter till JP har det döda parets villa blivit

utsatt för ett inbrottsförsök. Något som polisen inte

kan bekräfta.

- Vi är säkra på att ingen har varit inne på

brottsplatsen. Jag kan inte gå in på detaljer om någon

försökt eller inte, säger polisens kommunikatör

Tommy Thorngren.

Par i 70-årsåldern

Det var ett gift par i 70-årsåldern som enligt polisen

blev mördade. Den slutsatsen presenterade man vid en

presskonferens förra veckan. Samtidigt meddelade

man då att Riksmordkommissionen kallats in för att

stötta i utredningen.

- En eller fler gärningsmän har med uppsåt orsakat de

här människornas död. Det innebär att vi utreder det

som ett dubbelmord, sade Johan Norrman, chef för

polisområde Jönköping, då.

Under måndagseftermiddagen blev Mats Erfors

förordnad försvarsadvokat.

- Jag har bara fått förordnandet och vet inget mer. Jag

har läst i media om den här händelsen. Men nu

inväntar jag att jag ska få ta del av utredningen. Jag

har inte pratat med den misstänkte och inte varit med

på några förhör, säger Mats Erfors till JP.

"Jag vill inte gå in närmare på vad han har sagt i

förhören. "
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ANDERS BROKELIND, ÅKLAGARE

Chatta med polisen

Chatta med polisen på www.jp.se om morden. Chatten
startar klockan 16.00 i dag, tisdag.

FAKTA: Detta har hänt

DEN 28 MAJ klockan 12.36 får SOS in larm om en
brand i Norrahammar. Räddningstjänsten och polisen
var snabbt på platsen. Rökdykare hittade två livlösa
personer som senare dödförklarades.

POLISEN INLEDDE en förundersökning med
misstankar om att branden var anlagd. Nu utreds
händelsen som ett misstänkt dubbelmord.

JOHAN FRISK på polisens grupp för grova brott leder
förundersökningen tillsammans med åklagare.

MÅNDAGEN DEN 8 JUNI greps och anhölls en man i
50-årsåldern misstänkt på sannolika skäl för morden.

© Jönköpings-Posten

Läs hela artikeln på http://ret.nu/RazU1tsr
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Diesel stals 
från lastbilar
JÖNKÖPING Diesel till 
ett värde av 7 800 kronor 
stals någon gång under 
helgen från ett trans-
portföretag i Jönköping. 
Tjuvarna har, enlig poli-
sen, stulit bränslet från 
två lastbilar.

Flera bilar  
vandaliserade
JÖNKÖPING Polisen har 
fått in ett flertal anmäl-
ningar om skadegörelse 
på bilar. I några fall har 
gärningsmännen krossat 
rutorna med stenar och 
i andra fall så har lacken 
repats med något föremål.

– Det är mycket skade-
görelse nu, jag vet inte 
vem det är som håller 
på med detta, säger Jan 
Lagerqvist på polisen.

Gräsklippare 
stulna
ROSENLUND Två robot-
gräsklippare har stulits 
från ett företag någon 
gång mellan 18 och den 
22 juni. Värdet på gräs-
klipparna anges till sam-
manlagt 30 000 kronor.

Missnöjd  
kund hotade  
personal
JÖNKÖPING En missnöjd 
kund hotade personalen 
på en bilverkstad i Jön-
köping med ett tillhygge. 
Enligt polisen så ska 
kunden ha påstått att me-
kanikerna har repat hans 
bil, något som de förnekar. 
Händelsen är polisanmäld 
som olaga hot.

Polisen grep 
påverkad man
JÖNKÖPING Polisen grep 
under måndagskvällen 
en man som uppträdde 
påverkat. Mannen greps 
i centrala Jönköping 
och det visade sig även 
att han bar en mindre 
mängd narkotika på sig.

Golfklubbor 
stals ur garage 
JÖNKÖPING Någon el-
ler några har gjort ett 
inbrott i ett garage i 
Jönköping. Tjuven eller 
tjuvarna har stulit golf-
klubbor till ett värde av 
6 000 kronor. 

Vinge stulen 
från V70
JÖNKÖPING Någon har 
stulit en vinge från en 
Volvo V70 som stod par-
kerad vid Ryhov under 
måndagen.

Han misstänks på nytt
Häktad misstänks för dubbelmord i Hökensås
JÖNKÖPING/HÖ-
KENSÅS Den med-
elålders man som är 
misstänkt för dubbel-
mordet i Norraham-
mar är nu även miss-
tänkt för ett dubbel-
mord i Hökensås.

Som JP tidigare har 
berättat finns det 
kopplingar mellan den 
misstänkte mannen 
och Hökensåsparet.
Enligt ett pressmedde-
lande från polisen miss-
tänks mannen för två fall 
av mord samt grov mord-
brand i Hökensås, där 
ett äldre par miste livet i 
mars.

– Den man som är häk-
tad misstänkt för två fall 

av mord och mordbrand 
i Norrahammar har bli-
vit informerad om att 
han även misstänks för 
två fall av mord och grov 
mordbrand i Hökensås, 
säger Anders Brokelind 
på åklagarkammaren i 
Jönköping.

Den medelålders mannen 
är en välkänd företagare i 
trakten och delgavs miss-
tanken under måndagen.

– I det utredningsläget vi 
är nu har vi svårt att gå in 
på vilka omständigheter 
det är som gör att mannen 
misstänks även i Hökens-
åsbranden. Det är uppgif-
ter som polisens utredare 
behöver behålla för sig 
själva, exempelvis inför 
de fortsatta förhören, sä-
ger Anders Brokelind.

Enligt uppgifter till Jön-
köpings-Posten är fallet 

snarlikt med dubbelmor-
det i Norrahammar. Det 
finns affärskopplingar 
mellan mannen och det 
par som misstänks mör-
dats i Hökensås.

Förra veckan började 
det utredas om mannen 
hade kopplingar till fallet 
i Hökensås.

– Vi tycker att han är skä-
ligen misstänkt för mord i 
två fall i Hökensås. Vad det 
är för motiv, vill jag inte gå 
in på, säger åklagaren An-
ders Brokelind.

Den misstänkte man-
nen och Hökensåsparet 
har också tidigare bott 
grannar i Jönköpingstrak-
ten. Paret hade en stuga i 
Hökensås och bodde i en 
ort i Jönköpings kommun.

Enligt mannens advo-
kat Mats Erfors, nekar han  

till brott när det gäller de 
nya anklagelserna.
Har du fått ta del av be-
visningen gällande ären-
det i Hökensås?

– Nej, det har jag inte. Jag 
har inte någon möjlighet 
att kommentera bevisläget.

JP har pratat med flera 
närstående personer till 
mannen och samtliga har 
gjort en samstämmig bild 
att mannen är en lugn och 
trevlig person.

– Kan det verkligen 
stämma? Det är helt ofatt-
bart om det är han. Han är 
en supertrevlig kille, väl-
digt korrekt och omtyckt 
av många, säger en person 
som JP pratat med. 

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

Den välkände företagaren erkände inblandning i dådet i Norrahammar under häktningsförhandlingen. Nu misstänks han för nytt dubbelmord. 
 Foto: ELIN ELDERUD

FAKTA: Detta har hänt
DEN 28 MAJ KLOCKAN  12.36 får SOS in larm om en brand i 
Norrahammar. Nu utreds händelsen som ett misstänkt dub-
belmord. Måndagen den 8 juni greps och anhölls en man i 
50-årsåldern misstänkt på sannolika skäl för morden.
DEN 23 JUNI DELGAVS  mannen misstankar om ett nytt dub-
belmord i Hökensås i närheten av Hjo. I mars avled ett äldre 
par efter en brand och nu finns det misstankar om att mannen 
mördat även dem.

Jerzy Sarnecki: Extremt ovanligt
JÖNKÖPING/HÖ-
KENSÅS Den häktade 
mannen är misstänkt 
för två dubbelmord.

– Det är extremt 
ovanligt i Sverige, sä-
ger Jerzy Sarnecki, 
professor i kriminologi.
– I Sverige har vi färre än 100 
mord, dråp och misshandel 
med dödlig utgång per år, så 
bara det att någon dödar en 
annan person är ovanligt, 
säger Jerzy Sarnecki.

Han säger vidare att det 
i de allra flesta fall handlar 

om en förövare som dödar 
en person.

– I några få fall om året 
kan det vara två, men då 
är de dödade vid ett och 
samma tillfälle.

Två dubbelmord, som 
det nu finns misstanke om 
att den häktade mannen 
har gjort sig skyldig till är, 
enligt Jerzy Sarnecki, en 
unik händelse.

– Jag kan inte påminna 
mig om att det har skett ti-
digare i Sverige, säger han. 

Vad tror du att det 
handlar om för männis-
ka, är han psykisk sjuk?

– Utan att ha följt histori-
en och veta vad det finns för 
motiv kan jag säga generellt 
att människor som begår 
brott av det här slaget säl-
lan är helt psykiskt friska, 
även om det inte är så att de 
ofta uppfyller kriterierna 
för grov psykiskt störning.

– Nu är han inte dömd, han 
är bara misstänkt, men det 
är hur som helst en mycket 
märklig och unik historia, 
säger Jerzy Sarnecki.

Stina Jonsson
036-304081

stina.jonsson@jonkopingsposten.se
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, säger att ett 
dubbelt dubbelmord är helt unikt. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Han misstänks på nytt 
 Jönköpings-Posten. 2015-06-24. Sida: 4 
Joel Jonsson 
JÖNKÖPING/HÖKENSÅS Den medelålders man som
är misstänkt för dubbelmordet i Norrahammar är nu
även misstänkt för ett dubbelmord i Hökensås. Som
JP tidigare har berättat finns det kopplingar mellan
den misstänkte mannen och Hökensåsparet.

Enligt ett pressmeddelande från polisen misstänks
mannen för två fall av mord samt grov mordbrand i
Hökensås, där ett äldre par miste livet i mars.

- Den man som är häktad misstänkt för två fall av
mord och mordbrand i Norrahammar har blivit
informerad om att han även misstänks för två fall av
mord och grov mordbrand i Hökensås, säger Anders
Brokelind på åklagarkammaren i Jönköping.

Den medelålders mannen är en välkänd företagare i
trakten och delgavs misstanken under måndagen.

- I det utredningsläget vi är nu har vi svårt att gå in på
vilka omständigheter det är som gör att mannen
misstänks även i Hökensåsbranden. Det är uppgifter
som polisens utredare behöver behålla för sig själva,
exempelvis inför de fortsatta förhören, säger Anders
Brokelind.

Enligt uppgifter till Jönköpings-Posten är fallet snarlikt
med dubbelmordet i Norrahammar. Det finns
affärskopplingar mellan mannen och det par som
misstänks mördats i Hökensås.

Förra veckan började det utredas om mannen hade
kopplingar till fallet i Hökensås.

- Vi tycker att han är skäligen misstänkt för mord i två
fall i Hökensås. Vad det är för motiv, vill jag inte gå in
på, säger åklagaren Anders Brokelind.

Den misstänkte mannen och Hökensåsparet har också
tidigare bott grannar i Jönköpingstrakten. Paret hade
en stuga i Hökensås och bodde i en ort i Jönköpings
kommun.

Enligt mannens advokat Mats Erfors, nekar han till
brott när det gäller de nya anklagelserna.

Har du fått ta del av bevisningen gällande ärendet i
Hökensås?

- Nej, det har jag inte. Jag har inte någon möjlighet att
kommentera bevisläget.

JP har pratat med flera närstående personer till
mannen och samtliga har gjort en samstämmig bild att
mannen är en lugn och trevlig person.

- Kan det verkligen stämma? Det är helt ofattbart om
det är han. Han är en supertrevlig kille, väldigt korrekt
och omtyckt av många, säger en person som JP pratat
med.

Nyheter - Högskolan i Jönköping/BIBSAM Uttag 2016-11-16

Sida 5 av 10



67 
 

  

FAKTA: Detta har hänt

DEN 28 MAJ KLOCKAN 12.36 får SOS in larm om en

brand i Norrahammar. Nu utreds händelsen som ett

misstänkt dubbelmord. Måndagen den 8 juni greps

och anhölls en man i 50-årsåldern misstänkt på

sannolika skäl för morden.

DEN 23 JUNI DELGAVS mannen misstankar om ett

nytt dubbelmord i Hökensås i närheten av Hjo. I mars

avled ett äldre par efter en brand och nu finns det

misstankar om att mannen mördat även dem.

© Jönköpings-Posten

Läs hela artikeln på http://ret.nu/oUPHxvQc
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JÖNKÖPING Den 
51-årige affärsmannen 
visade inga känslor när 
rättegången mot ho-
nom startade i Jönkö-
pings tingsrätt. Han 
satt mitt emot de dö-
das anhöriga med slut-
na ögon.

– Han är väldigt ång-
erfull och mår inte bra 
av att se de efterlevan-
de, säger hans advokat 
Leif Silbersky.
Intresset från media och 
allmänhet var stort när 
den omfattande rätte-
gången mot mannen som 
misstänks för två dub-
belmord startade under 
fredagen. Säkerhetssalen 
i Jönköpings tingsrätt var 
full och det fanns även en 
sidosal där intresserade 
kunde följa rättegången.

Den som ville se någon 
reaktion hos den miss-
tänkte blev besviken. Han 
visade ingenting under 
vice chefsåklagare Per-
nilla Törsleffs framställan 
av hur han ska ha planerat 
och utfört mordet av paret 
i Norrahammar.

Svart tröja och jeans
Blick stilla, iklädd en svart 
tröja, jeans och vita snea-
kers, satt han med slutna 
ögon bredvid sin advokat 
Leif Silbersky. Mitt emot 
honom satt åklagare, mål-
sägandebiträde och de tio 
barnen, som alla är vuxna, 
till de döda paren i Norra-
hammar och på Hökensås.

De anhöriga såg ibland 
ut att försöka tyda någon 
reaktion hos den miss-
tänkte affärsmannen. 

Dagens förhandling 
handlade om dubbelmor-
det i Norrahammar. Det 
erkänner han nu, samti-
digt som han fortsätter att 
neka till dubbelmordet på 
Hökensås. 

Enligt Silbersky ”ångrar 
han bittert det han har 
ställt till med”.

– Han är förstås väldigt 
pressad och börjar förstå 
vidden av det här. Gär-

ningen stämmer ju inte 
alls med hans person. Han 
är helt ostraffad, en vanlig 
man med stabil familjesi-
tuation.

Stora utgifter
Åklagaren Pernilla Törsleff 
menar att motivet till dub-
belmorden och de bedräge-
rier han åtalas för handlar 
om att affärsmannen levt 
över sina tillgångar. Hon 
visade hur hans inkom-
ster drastiskt minskade 
2010 och de kommande 
åren. Samtidigt hade han 
lika stora utgifter med 
utlandsresor och lyxkon-
sumtion.

Det basebollträ som ska 
ha använts vid mordet 
tog åklagaren Anders Bro-
kelind plötsligt fram i rätt-
en och visade upp. Något 
som många reagerade på

– Jag tycker att det var 

att överdramatisera, men 
jag valde att inte protes-
tera, säger Silbersky.

Brokelind själv menar 
att det var viktigt att visa 
upp det bästa beviset live 
för rätten.

Begär skadestånd
Barnen till de avlidna har 
förstås drabbats hårt av 
händelsen. De och deras 
anhöriga har inte kunnat 
jobba under perioder och 
har varit sjukskrivna, be-
rättade målsägandebiträ-
dena. De begär också stora 
skadestånd som den miss-
tänkte godtar.

– Han mår dåligt och 
vill inte ha diskussion om 
skadestånd, därför går han 
med på kraven, säger Sil-
bersky.

”Gärningen stämmer inte alls   med hans person”

Åklagarna Anders Brokelind och Pernilla Törsleff menar att dubbelmordet i Norrahammar var      planerat. De tror att det som fått den tidigare ostraffade mannen att mörda är en konflikt om pengar. 

Den misstänkte 51-åringen satt utan att visa några käns-
lor bredvid sin försvarare Leif Silbersky.

Det här basebollträet visades upp av åklagaren under 
rättegången. Det ska ha använts vid dubbelmordet i Nor-
rahammar. Foto: POLISEN 

”Han ångrar bittert 
det han har ställt till 
med”

51-ÅRINGENS ADVOKAT LEIF 
SILBERSKY

Affärsmannen erkänner dubbelmordet
JÖNKÖPING 51-åring-
en erkänner nu utan 
omsvep dubbelmordet 
i Norrahammar. Men 
han menar att det inte 
var planerat.
Den misstänkte har tidiga-
re sagt att han brukat våld 
mot paret i Norrahammar 
och i förhör har han sagt 
att han ”slog ihjäl dem”. 

Nu var dock första 
gången som han erkänner 
mord.

– Han erkänner det som 
lagts honom till last, sade 
hans försvarare Leif Sil-
bersky i rätten.

Men det gäller bara Nor-
rahammarsfallet, i Hö-
kensåsfallet nekar han till 
att ha något alls med pa-
rets död att göra.

Pengar motivet
Motivet till dubbelmordet 
i Norrahammar finns i en 
konflikt om pengar, menar 
åklagaren Pernilla Törsleff.

Hon visade hur 51-åring-
en avsatt Norrahammar-
parets pengar på ett konto 
i Schweiz. Totalt handlar 
det om 800 000 kronor som 
han var skyldig paret. När 
de ska ha krävt tillbaka 
pengar allt mer intensivt 

våren 2015 kände han sig 
så pressad att han slog 
ihjäl dem.

– Att han nu erkänner 
mord är inte förvånande, 
sade Törsleff efter rätte-
gången.

Hon menar att dubbel-
mordet var planerat och 
visade hur 51-åringen nå-
gon dag före dådet köpte 
det basebollträ som sedan 
användes vid brottet. Han 
handlade också tändvät-
ska, något som finns på 
övervakningsfilm

Innan han åkte till paret 
i Norrahammar köpte han 
champagne och räkmack-

or, enligt åklagaren för att 
försöka komma överens 
med paret. När inte det 
gick tog han fram base-
bollträet.

Nekar till planering
Mannen slogs ihjäl vid 
datorn vid klockan 20 på 
kvällen. 51-åringen vänta-
de sedan i en och en halv 
timme tills kvinnan kom 
hem. Då överföll han även 
henne. Hon avled dock in-
te direkt utan dog av kol-
oxidförgiftning efter att 
huset började brinna.

Enligt Leif Silbersky ne-
kar mannen bestämt till 

att ha planerat dubbel-
mordet.

– Han reagerar starkt på 
att åklagaren säger så. Det 
här har skett helt spontant 
och oöverlagt.
Kan det inte handla om 
dråp då?

– Har han gjort som åkla-
garen sagt är det svårt att 
hävda dråp. Det är en rejäl 

misshandel med ett base-
bollträ, det är mycket våld 
som har använts.

Vilket motiv mannen 
själv säger sig ha haft till 
dubbelmordet återstår att 
se. Han ska berätta om det 
i rätten på tisdag.

När det gäller bedrägeri-
delen mot 17 personer er-
känner 51-åringen att han 
gjort sig skyldig till grov 
förskingring. Åklagaren 
har i första hand yrkat på 
grovt bedrägeri.

Peter Lindström
036 - 30 40 84

peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Text:  
Peter Lindström

036-30 40 84
peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Foto:
Elin Elderud

elin.elderud@jonkopingsposten.se

”Har han gjort som 
åklagaren sagt är det 
svårt att hävda dråp.”
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JÖNKÖPING 51-åringen erkänner nu utan omsvep
dubbelmordet i Norrahammar. Men han menar att det
inte

var planerat.

Den misstänkte har tidigare sagt att han brukat våld

mot paret i Norrahammar och i förhör har han sagt att

han "slog ihjäl dem".

Nu var dock första gången som han erkänner mord.

- Han erkänner det som lagts honom till last, sade hans

försvarare Leif Silbersky i rätten.

Men det gäller bara Norrahammarsfallet, i

Hökensåsfallet nekar han till att ha något alls med

parets död att göra.

Pengar motivet Motivet till dubbelmordet i

Norrahammar finns i en konflikt om pengar, menar

åklagaren Pernilla Törsleff.

Hon visade hur 51-åringen avsatt Norrahammarparets

pengar på ett konto i Schweiz. Totalt handlar det om

800 000 kronor som han var skyldig paret. När de ska

ha krävt tillbaka pengar allt mer intensivt våren 2015

kände han sig så pressad att han slog ihjäl dem.

- Att han nu erkänner mord är inte förvånande, sade

Törsleff efter rättegången.

Hon menar att dubbelmordet var planerat och visade

hur 51-åringen någon dag före dådet köpte det

basebollträ som sedan användes vid brottet. Han

handlade också tändvätska, något som finns på

övervakningsfilm Innan han åkte till paret i

Norrahammar köpte han champagne och räkmackor,

enligt åklagaren för att försöka komma överens med

paret. När inte det gick tog han fram basebollträet.

Nekar till planering Mannen slogs ihjäl vid datorn vid

klockan 20 på kvällen. 51-åringen väntade sedan i en

och en halv timme tills kvinnan kom hem. Då överföll

han även henne. Hon avled dock inte direkt utan dog av

koloxidförgiftning efter att huset började brinna.

Enligt Leif Silbersky nekar mannen bestämt till att ha

planerat dubbelmordet.

- Han reagerar starkt på att åklagaren säger så. Det här

har skett helt spontant och oöverlagt.

Kan det inte handla om dråp då? - Har han gjort som

åklagaren sagt är det svårt att hävda dråp. Det är en

rejäl misshandel med ett basebollträ, det är mycket

våld som har använts.

Vilket motiv mannen själv säger sig ha haft till

dubbelmordet återstår att se. Han ska berätta om det i

rätten på tisdag.
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När det gäller bedrägeridelen mot 17 personer
erkänner 51-åringen att han gjort sig skyldig till grov
förskingring. Åklagaren har i första hand yrkat på grovt
bedrägeri.

"Har han gjort som åklagaren sagt är det svårt att
hävda dråp."

© Jönköpings-Posten

Läs hela artikeln på http://ret.nu/QuDF7Q6I
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Leif Silbersky: Jag är delvis besviken
JÖNKÖPING Åklaga-
ren Pernilla Törsleff är 
nöjd med domen.

52-åringens advokat, 
Leif Silbersky, är besvi-
ken.

– Mycket talar för att 
vi kommer överklaga.
I går klockan 14.00 med-
delades domen mot den 
52-årige finansmannen. 
Han döms för båda dub-
belmorden i Norraham-
mar och Hökensås. Nor-
rahammarsmorden har 
han tidigare erkänt, men 
han har förnekat all in-

blandning i morden på 
Hökensås.

– Jag är delvis besviken 
för man har dömt till mord 
och mordbrand trots att 
man inte har någon döds-
orsak eller brandorsak. Jag 
menar att i ett rättssäkert 
samhälle kan man inte 
döma på det sättet, säger 
Leif Silbersky som har va-
rit mannens advokat.

Under presskonferensen, 
som hölls av rådmannen 
Jan Josefsson och före detta 
lagmannen Jan Warén, pre-
senterades resonemanget. 
De har tittat på de inköp som 
mannen gjorde inför mor-

den i Hökensås. Mannen 
hade bland annat köpt kofot, 
silvertejp och rep. De hade 
också tittat på likheterna 
med fallet i Norrahammar.

Leif Silbersky befinner 
sig just nu utomlands och 
har inte hunnit tala med 
52-åringen ännu.

– Mycket talar för att vi 
kommer överklaga, säger 
han.

Åklagaren Pernilla Tör-
sleff är nöjd med utgång-
en. Tingsrätten hade gått 
helt på åklagarens linje. 

– Det är klart att vi är 
nöjda med utgången. Det 
är en välskriven dom och 

de har tryckt på många av 
de omständigheter som vi 
också har lyft fram, säger 
Pernilla Törsleff som varit 
åklagare i fallet.

Mannen dömdes mot 
sitt nekande i Hökensås-
delen. Där var bevisningen 
inte heller lika stark.

– Min uppfattning är att 
tingsrätten har bedömt att 
samtliga delar är välplane-
rade. Tillvägagångssättet 
har varit väldigt likt, det 
har vi också konstaterat, 
säger hon.

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se
Leif Silbersky säger att mycket talar för att man kommer 
att överklaga. Foto: ROBERT ERIKSSON

JÖNKÖPING Den 
52-årige finansmannen 
döms för båda dubbel-
morden i Norraham-
mar och Hökensås.

Straffet bestämdes 
till livstids fängelse 
och 11,6 miljoner kro-
nor i skadestånd.

– Det är brutala mord, 
säger lagmannen Jan 
Warén.

Under tisdagen med-
delades domen mot den 
52-årige finansman som 
var åtalad för fyra mord 
och 36 grova bedrägerier. 
Jönköpings tingsrätt hade 
kallat till presskonferens i 
en sal som till vardags an-
vänds för rättegångar. Råd-
mannen Jan Josefsson och 
före detta lagmannen Jan 
Warén har varit domare i 
målet och lade fram sitt 
resonemang.

– När det gäller mordet i 
Norrahammar har han er-
känt att han berövat båda 
makarna livet och anlagt 
brand. I Hökensås har han 
förnekat mord och mord-
brand. Där anser vi att be-
visningen är så pass stark 
att den tilltalade personen 
är skyldig till detta, säger 
Jan Warén.

Planerat dåd
De omständigheter 
som han syftar på är att 
52-åringen har använt sig 
av en hyrbil, trots att han 
har egen bil, och gjort in-
köp i form av en kofot och 
tändvätska.

– Det finns en rad om-
ständigheter som tyder på 
att det var planerat. När 
vi bedömt Hökensåsdelen 
har vi inte kunnat bortse 
från det som hände i Nor-
rahammar, de har stora 
likheter. Det har ingått i 
vår bedömning, säger Jan 
Warén.

Tingsrätten slår fast 
att 52-åringen i båda fal-
len har haft ekonomiska 
motiv. Han har haft täta 
affärskopplingar med pa-
ren och när hans agerande 

ifrågasatts så har han mör-
dat dem.

Knäckfrågan har legat 
i Hökensåsdelen. Där har 
åklagarsidan inte kunnat 
slå fast dödsorsak eller 
brandorsak för makarna. 
Där listar tingsrätten en 
rad omständigheter som 
gör att han blir fälld.

– Han besökte dem i de-
ras hus i anslutning till att 
branden började.

– Han hade samma dag 
köpt bland annat en kofot 
och tändvätska.

– I mannens kontor hit-
tades en identisk kofot 

som hade blod med DNA 
från makarna.

– På en väska som hitta-
des i mannens garage fanns 
blodstänk från kvinnan.

– Uppgifterna som man-
nen lämnat om händelsen 
framstår som efterhands-
konstruktioner.

– Någon alternativ för-
klaring har inte framkom-
mit.

Brutala mord
Nu döms han till livstids 
fängelse och sammanlagt 
11,6 miljoner kronor i ska-
destånd.

– Det är frågan om fyra 
mord. Brutala mord vill jag 
påstå och två grova mord-
bränder. Så något alterna-
tiv till det straffet har vi 
inte sett.

Dubbelmördaren dömd till   livstids fängelse

Rådmannen Jan Josefsson och före detta lagmannen Jan Warén har varit domare i                                  dubbelmordsfallet. Under tisdagen presenterade de domen mot 52-åringen. Han döms till livstids fängelse och skadestånd på 
11,6 miljoner kronor. Foto: JOHAN LINDBLOM

Den här bilden, från en övervakningskamera när 52-åring-
en köper tändvätska före morden i Norrahammar, var del i 
bevisningen. Foto: POLISEN 

Det var stort mediauppbåd när domen meddelades under 
tisdagen. Fallet har fått uppmärksamhet över hela landet.
 Foto: JOHAN LINDBLOM

”Det är frågan om 
fyra mord. Brutala 
mord vill jag påstå 
och två grova mord-
bränder.”

JAN WARÉN, DOMARE I FALLET

Text:  
Joel Jonsson
036-30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

Jönköping | 5ONSDAGEN DEN 20 JANUARI 2016
Del 1

Dömd man avled
JÖNKÖPING Påfölj-
den efter ett olaga hot 
från en man i 60-årsål-
dern, undanröjs i hov-
rätten efter att man-
nen avlidit. 

Men domstolen säger 
nej till dödsboets be-
gäran att slippa skade-
ståndet.
Den dömde numera av-
lidne mannen befann sig 
utanför kassorna på Ica 
Maxi, där också målsä-
ganden höll till. En person 
i sällskapet sparkade till 
en apelsin som träffade 
den alkoholpåverkade 
mannen. Mannen blev 
irriterad, konfronterade 
hen och var grov i mun. 
Två andra lade sig i, och 
det blev diskussion mel-

lan 60-åringen och en av 
personerna. Utanför af-
fären kom mannen efter 
och fortsatte att skälla. 
Målsäganden uppmanade 
honom att gå därifrån, när 
mannen sa att han skulle 
”snitta” honom. Sällskapet 
backade och ringde poli-
sen. Mannen, som avlidit 
efter domen i tingsrätten, 
har hävdat att han inte ha-
de någon kniv på sig. Efter 
dödsfallet har mannens 
dödsbo yrkat att han inte 
ska vara skyldig till ska-
deståndet på 5 000 kronor 
till personen som hotades. 
Det säger dock hovrätten 
nej till.

Johan Wallesjö
036-30 40 92

johan.wallesjo@jonkopingsposten.se

JP RÄTTAR: Litteraturfestival lördagen 
6 februari
Häromdagen kunde man läsa i JP att kulturarrang-
emanget Smålands litteraturfestival redan är slutsålt. 
Rätt datum för arrangemanget är lördagen 6 februari.

JÖNKÖPING Den 
52-årige finansmannen 
kan ha psykopatiska 
drag.

Det menar ekobrotts-
forskaren Tage Ala-
lehto.

– Han använder våld 
för att lösa sin situa-
tion.
Tage Alalehto är docent i 
sociologi och har forskat 
om ekobrott. Han har följt 
fallet med de båda dubbel-
morden.

När det gäller de grova 
bedrägerierna som man-

nen döms för följer han 
den klassiska mallen för 
en ekobrottsling.

– Han har betett sig som 
en traditionell ekobrotts-
ling. Där finns inget kon-
stigt eller ovanligt, säger 
Tage Alalehto.

Men när det kommer till 
de grova våldsbrotten som 
han nu döms för, två dub-
belmord, krävs något mer. 
Tage Alalehtos hypotes är 
att den 52-årige finans-
mannen kan vara psyko-
pat.

– Han manipulerar och 
bedrar för att hela tiden 
säkra sin makt och kon-

troll. När han tappar den 
då rinner det över för ho-
nom. Då går det inte att 
göra annat än att ta till det 
mest drastiska och det är 
våld, säger han.

52-åringen har försökt 
behålla sin sociala och fi-
nansiella position.

– Han vet på ett plan att 
han är en bluff, men han 
vill inte att andra ska veta, 
säger Alalehto.

Men han är ändå lite 
förvånad över att mannen 
dömdes för dubbelmordet 
på Hökensås.

– Tingsrätten räknar upp 
ett antal liknelser men jag 

tyckte att kriterierna var 
för få. Där hade förunder-
sökningen gjort för lite ar-
bete, säger han.

Men hade han inte bli-
vit avslöjad för Norraham-
marsmorden hade han 
fortfarande gått fri för de 
morden, menar han.

– Det är ett ganska så per-
fekt brott. Inte för att han 
planerat i alla detaljer men 
det är massa omständig-
heter som gör att det blir 
”väldigt lyckat”, säger han.

Joel Jonsson
036 - 30 40 79

joel.jonsson@jonkopingsposten.se

”Han vet att han är en bluff”

Dubbelmördaren dömd till   livstids fängelse

Rådmannen Jan Josefsson och före detta lagmannen Jan Warén har varit domare i                                  dubbelmordsfallet. Under tisdagen presenterade de domen mot 52-åringen. Han döms till livstids fängelse och skadestånd på 
11,6 miljoner kronor. Foto: JOHAN LINDBLOM

Polisen söker 
fortfarande 
vittnen
JÖNKÖPING Poli-
sen söker fortfarande 
vittnen till våldtäkts-
försöket på en kvinna 
i 40-årsåldern natten 
mot söndagen i centra-
la Jönköping.

– Det borde ha varit 
mycket folk i området 
vid det här tillfället, 
säger polisens förun-
dersökningsledare Mi-
kael Leidefors.
Som JP kunde berätta i 
måndags, blev en kvinna 
född 1978, överfallen av 
fyra män på vägen mellan 
Småländska kolonin och 
en taxikö mitt emot Scan-
dic Hotel. Männen dök upp 
bakifrån, tog tag i kvinnan 
och försökte dra ner hen-
ne på marken. Kvinnan 
har också uppgett att hon 
kände en hand under hen-
nes kjol. Våldtäktsförsöket 
avbröts tack vare två för-
bipasserande kvinnor. De 
började skrika på männen 
som då sprang från plat-
sen.

– Vi söker fortfarande 
efter vittnen och är fort-

satt intresserade av att de 
här två tjejerna hör av sig. 
De är ju huvudvittnen till 
händelsen, säger Mikael 
Leidefors, polisens förun-
dersökningsledare.

Han konstaterar att man 
därmed än så länge har 
knappt med uppgifter i 
förundersökningen, förut-
om den utsatta kvinnans 
uppgifter.

– Eftersom vi söker efter 
vittnen, vill vi inte gå ut 
med några uppgifter om 
signalement som kan på-
verka vittnena. Det vill vi 
därför heller inte göra när 
det gäller tillvägagångs-
sättet vid händelsen, säger 
Mikael Leidefors.

– Men brottet inträffade 
strax efter midnatt un-
gefär mittemot Velvet på 
Västra Storgatan, och vid 
den tidpunkten bör det ha 
varit mycket folk som rört 
sig i området.

Polisen vädjar nu till den 
som har sett något att höra 
av sig till polisen på tele-
fonnummer 114 14.

Johan Wallesjö
036-30 40 92

johan.wallesjo@jonkopingsposten.se

Kvinna bestulen på kort
JÖNKÖPING En kvinna 
från Jönköping född 1989 
blev av med 2 200 kronor 
från sitt kontokort, efter 
ett restaurangbesök på 
kvällen den 15 januari. 
Kvinnan blev bestulen på 

sitt kort, och dagen efter 
upptäckte hon att någon 
gjort ett kontantuttag på 
summan. Utdraget visade 
också att kontokortet 
hade använts vid ett köp 
på Preem i Huskvarna.

Dubbelmördaren dömd till livstids fängelse 
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Joel Jonsson 
JÖNKÖPING

Den 52-årige finansmannen döms för båda

dubbelmorden i Norrahammar och Hökensås. Straffet

bestämdes till livstids fängelse och 11,6 miljoner

kronor i skadestånd. - Det är brutala mord, säger

lagmannen Jan Warén.

Under tisdagen meddelades domen mot den 52-årige
finansman som var åtalad för fyra mord och 36 grova
bedrägerier. Jönköpings tingsrätt hade kallat till
presskonferens i en sal som till vardags används för
rättegångar. Rådmannen Jan Josefsson och före detta
lagmannen Jan Warén har varit domare i målet och
lade fram sitt resonemang.

- När det gäller mordet i Norrahammar har han erkänt
att han berövat båda makarna livet och anlagt brand. I
Hökensås har han förnekat mord och mordbrand. Där
anser vi att bevisningen är så pass stark att den
tilltalade personen är skyldig till detta, säger Jan
Warén.

Planerat dåd De omständigheter som han syftar på är
att 52-åringen har använt sig av en hyrbil, trots att han
har egen bil, och gjort inköp i form av en kofot och
tändvätska.

- Det finns en rad omständigheter som tyder på att det
var planerat. När vi bedömt Hökensåsdelen har vi inte
kunnat bortse från det som hände i Norrahammar, de
har stora likheter. Det har ingått i vår bedömning, säger
Jan Warén.

Tingsrätten slår fast att 52-åringen i båda fallen har
haft ekonomiska motiv. Han har haft täta
affärskopplingar med paren och när hans agerande
ifrågasatts så har han mördat dem.

Knäckfrågan har legat i Hökensåsdelen. Där har
åklagarsidan inte kunnat slå fast dödsorsak eller
brandorsak för makarna. Där listar tingsrätten en rad
omständigheter som gör att han blir fälld.

- Han besökte dem i deras hus i anslutning till att
branden började.

- Han hade samma dag köpt bland annat en kofot och
tändvätska.

- I mannens kontor hittades en identisk kofot som hade
blod med DNA från makarna.

- På en väska som hittades i mannens garage fanns
blodstänk från kvinnan.

- Uppgifterna som mannen lämnat om händelsen
framstår som efterhandskonstruktioner.

- Någon alternativ förklaring har inte framkommit.

Brutala mord Nu döms han till livstids fängelse och
sammanlagt 11,6 miljoner kronor i skadestånd.

- Det är frågan om fyra mord. Brutala mord vill jag
påstå och två grova mordbränder. Så något alternativ
till det straffet har vi inte sett.

"Det är frågan om fyra mord. Brutala mord vill jag påstå
och två grova mordbränder. "

JAN WARÉN, DOMARE I FALLET
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