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The objective of this bachelor thesis was to examine how the lifetime sentenced 

Johanna Möller, who in 2016 persuaded her boyfriend to kill her parents, is portrayed in 

Swedish news journalism. We analyzed 46 articles published in Swedish tabloid 

describing her character after she received her sentence in August 2017. 

The research questions were: How is Johanna Möller portrayed as a character? How is 

Johanna Möller portrayed as a criminal? How is Johanna Möller portrayed as a woman? 

Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) and the associated three-dimensional 

model was conducted to find and dissect discourses in the articles. We carried out the 

analysis from a gender-related theoretical perspective and drew parallels to earlier 

research concerning media and crime.  

Through the analysis, five discourses could be identified; The Non-agent, The Evil 

Woman and The Good Boy, Temptress, The Bad Mother and She Who Never Does 

Right.  

 

Not seldom is Johanna Möller described as promiscuous, evil and manipulative. Her 

role as a mother is also being repeatedly criticized even though her actual crimes are not 

related to her motherhood. Accordingly, the journalists are constantly looking for an 

explanation for her abnormal behaviour and she is often being described as a cold 

hearted yet emotional person, which can be seen as a significant paradox in the 

portrayal of her. Our conclusion is that no matter Johanna Möller’s actual crimes, her 

role as a woman has become the most present aspect of her actions.  
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1 Inledning 

Strax efter klockan 22.00 den 3 augusti 2016 bryter sig någon in i en semesterbostad 

utanför Arboga. Inne i huset ligger de äkta makarna Göran Möller och Ann Christina 

Möller och sover. Inkräktaren har fått information om var sovrummet i huset ligger och 

tar sig dit beväpnad med kniv. Göran Möller blir så våldsamt knivhuggen att han 

avlider. Uppsåtet att döda de båda misslyckas och Ann Christina Möller överlever dådet 

(Västmanlands tingsrätt dom 2017-08-21 i mål nr B 3570-16). 

Tio månader senare döms parets dotter Johanna Möller till livstids fängelse för anstiftan 

till mord då hon manipulerat sin 20-åriga pojkvän Mohammad Rajabi att mörda hennes 

föräldrar. Johanna Möller blir Arbogakvinnan med hela svenska folket och fallet har 

blivit ett av de mest uppmärksammade i svensk historia. I dag sitter Johanna Möller på 

kvinnoanstalten i Ystad.  

  

Med hjälp av kritisk diskursanalys kommer vi att undersöka hur svensk kvällspress 

(Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten och GT) porträtterar den livstidsdömda Johanna 

Möller. Vi kommer med hjälp av genusteori och tidigare forskning belysa hur genus 

konstrueras eller tar sig form i rapporteringen. Jarlbro (2013) tar upp den globala 

GMMP-studien (Global Media Monitoring Project) som visar att 46 procent av 

nyheterna i Europa konserverar könsstereotyper. Den svenska rapporten inom projektet 

visar att enbart 13 av 185 nyhetsartiklar utmanade stereotypa könsroller. Med hänsyn 

till tidigare forskning och Sveriges siffror i GMMP-studien anser vi att just 

konstruktionen av genus är ett viktigt forskningsområde för att skapa förståelse för 

varför en viss person konstrueras på ett visst sätt.  

 

Jarlbro (2013) menar även att framställningen av män respektive kvinnor ter sig olika i 

medier. Hon framhåller att kvinnor riskerar att bli förminskade när de tar plats i 

nyhetsjournalistiken. Män blir i större utsträckning kritiserade i sin offentliga roll 

medan kvinnor istället blir kränkta och kritiserade som privatpersoner. Banwart, 

Byström & Robertson (2003) studie visar att de kvinnliga kandidaterna i brittiska 

primärvalet år 2000 beskrevs i egenskap av mor eller hustru. De manliga 

konkurrenterna beskrevs å andra sidan i egenskap av sin arbetsroll.  
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Jewkes (2015) påvisar att detta angreppssätt även används när medier gestaltar 

gärningspersoner av olika kön. Medier tenderar att liksom här att lyfta fram och kritisera 

kvinnliga gärningspersoners privatliv. Beroende på kön tilldelas gärningspersonerna 

olika narrativ. En kvinna som begår brott skuldbeläggs enligt Jewkes (2015), i 

rapporteringen kring henne, i större utsträckning än en man som begår liknande 

aktioner.  

 

Genusperspektivet är intressant för vår studie eftersom att olika kön tilldelas olika 

egenskaper. Genom att ta reda på hur och vilka narrativ Johanna Möller tillskrivs kan vi 

finna ökad förståelse för tillskrivna karaktärsdrag kopplade till Johanna Möllers roll 

som kvinna. Enligt Jarlbro (2013) handlar genus om tolkningar av kön och inte 

biologiska skillnader och vi anser att det är av stor relevans att ta reda på vilken roll 

genusstereotyper spelar i rapporteringen kring Johanna Möller och därefter belysa 

underliggande genusdiskurser som konstrueras medvetet såväl som omedvetet i 

journalistiska artiklar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom att analysera artiklar om fallet Johanna Möller vill vi undersöka vilka mönster 

som går att finna i kvällspressens tillvägagångssätt i gestaltningen av henne. Syftet är att 

ta reda på hur rapporteringen tar sig i uttryck i förhållande till Johanna Möllers kön 

(kvinna).  

Vår frågeställning är följande:  

• Hur framställs Johanna Möllers karaktär? 

• Hur framställs Johanna Möller som brottsling? 

• Hur framställs Johanna Möller som kvinna? 

 

2 Bakgrund 

I december 2014 gifter sig Johanna Möller med Aki Paasila. De har då varit ett par i 

drygt tre år och har ett tvillingpar tillsammans. Johanna Möller har ytterligare fyra barn 

sedan tidigare förhållanden. Den 14 januari 2015 tecknas en livförsäkring på Aki 

Paasila på 2 000 000 kronor utan hans vetskap (Västmanlands tingsrätt dom 2017-08-21 

i mål nr B 3570-16). 
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Fredagen den 7 augusti 2015 åker Johanna Möller, Aki Paasila och tvillingarna till 

hennes föräldrars sommarbostad strax utanför Arboga. Klockan 09.00 den 8 augusti 

larmar Johanna Möller SOS och uppger att hennes man är försvunnen och att den 

roddbåt som legat vid bostadens brygga också är borta. Strax före klockan 10.00 

påträffas Aki Paasila död i vattnet nära bryggan. Aki Paasila antas ha drunknat och 

således inleds ingen förundersökning (Västmanlands tingsrätt dom 2017-08-21 i mål nr 

B 3570-16). 

Enligt tingsrättsdomen (2017-08-21 i mål nr B 3570-16) anmäler Johanna Möller sin 

makes dödsfall till försäkringsbolaget en vecka senare i syfte att få ut livförsäkringen på 

2 000 000 kronor. Efter diverse utredningsåtgärder beslutar försäkringsbolaget 

emellertid att vägra betala ut försäkringsbeloppet.  

Hösten 2015 startar Johanna Möller och en kollega från socialförvaltningen bolaget 

Pangelius Familjevårdshem AB, som arbetar med att placera ensamkommande 

flyktingbarn i boenden. Bolaget drev också ett eget flyktingboende i Arboga. I 

december 2014 träffar Johanna Möller för första gången Mohammad Rajabi på boendet. 

Hon får snabbt känslor för Mohammad Rajabi och paret inleder en relation. Mohammad 

Rajabi är född år 1996, vilket betyder att han var 19 år vid relationens start. Johanna 

Möller var vid tillfället 40 år. Det har senare framkommit att Johanna Möller ska ha haft 

sexuella förhållanden med flera andra yngre män på flyktingboendet (Västmanlands 

tingsrätt dom 2017-08-21 i mål nr B 3570-16). 

Den 3 augusti 2016 befinner sig Johanna Möllers föräldrar Göran Möller och Ann 

Christina Möller i deras sommarbostad. Någon gång efter klockan 22.00, när paret gått 

och lagt sig i bostadens sovrum, tar sig en person in i huset och angriper det sovande 

paret med kniv. Göran Möller avlider av skadorna. Ann Christina Möller överlever det 

grova våldet och larmar SOS strax efter klockan 23.00 (Västmanlands tingsrätt dom 

2017-08-21 i mål nr B 3570-16). 

Drygt två veckor efter mordet, anhålls Johanna Möller och Mohammad Rajabi, 

misstänkta för att ha mördat Johannas pappa och försökt mörda hennes mamma. I 

samma veva beslutar åklagare också, på begäran av försäkringsbolaget, att inleda en 

förundersökning angående Aki Paasilas dödsfall (Västmanlands tingsrätt dom 2017-08-

21 i mål nr B 3570-16).  
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Förhandlingarna i Arbogafallet inleds den 8 maj 2017 och Johanna Möller har sedan 

dess nekat till samtliga anklagelser och åtalspunkter. Förhandlingarna avslutas i juni och 

dom faller den 21 augusti 2017. Västmanlands tingsrätt dömer Johanna Möller till 

livstids fängelse för mord och försök till mord, anstiftan till mord, samt stämpling till 

mord i några fall, stämpling till grov misshandel i ett fall, grovt bedrägeri, försök till 

grovt bedrägeri (livförsäkringen i makens namn), brukande av falsk urkund, givande av 

muta, urkundsförfalskning och hot mot tjänsteman. Mohammad Rajabi döms till 14 års 

fängelse och utvisning för mord och försök till mord (Västmanlands tingsrätt dom 2017-

08-21 i mål nr B 3570-16). 

 

 

3 Teori och tidigare forskning 
 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. I vår underökning kommer vi att 

ta hjälp av diskursteori och vidare tillämpa genusteori samt tidigare forskning om 

medier och brott för att besvara våra frågeställningar.  

 

3.1 Diskursteori 

Begreppet diskurs kan ha olika definitioner beroende på sammanhang. Enligt Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) handlar diskurs om språk som social handling och är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen). 

 

Diskursteorin hjälper oss att förstå varför vissa saker känns självklara och lättare att ta 

till sig än andra. Samhället har under flera generationer skapat symboler för det 

normativa och när dessa symboler hamnar i fel kontext uppstår frågor och 

misstänksamhet (Lindgren, 2009). I vår studie analyseras en kvinna som hamnat ur sitt 

kontext och där förväntade symboler tillhörande det kvinnliga könet saknas eller har 

förändrats.  

  

Teorin syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion där i princip 

alla sociala fenomen är möjliga att analysera med diskursanalytiska redskap. Samhället 

och identiteter är föränderliga och ofixerade, likaså vårt språk. Det pågår en ständig 

social strid om definitioner av samhället och dess porträttering (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  
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3.2 Genusteori 

För att kunna kartlägga mönster och stereotyper i analysen av kvällspressens 

porträttering av Johanna Möller kommer vi att tillämpa genusteori. Genus handlar om 

tolkningar av kön och inte dess biologiska skillnader utan snarare de kulturella (Jarlbro 

2013). Eftersom att vi kommer att studera hur Johanna Möller framställs som kvinna 

kommer vi att fokusera på könsmärkning, förväntningar och föreställningar om de olika 

könen. Enligt Jarlbro (2013) framställs ofta män och kvinnor med olika karaktärsdrag, 

som att män är mer rationella och resultatdrivande och kvinnor mer känslostyrda. 

Genom att tillämpa genusteori och teorins beskrivningar av manligt och kvinnligt 

kommer vi utforska hur eventuell genusproblematik tar sig form i kvällspressens 

rapportering om Johanna Möller.  

 

3.2.1 Mannen som norm 

Enligt Hirdman (2003) jämförs kvinnor med män och inte tvärtom. Mannen verkar som 

norm och inte bara vad gäller muskelstyrka, längd och snabbhet. Det handlar om en 

statisk konstruktion, idealtypen av en man. Jämförelsen mellan kvinnan och mannen är 

således egentligen en jämförelse mellan en kvinna och en hel människa. Mannen verkar 

som människa i relation till kvinnan. Mannen är centrum i filosofiska samtal, han är 

människan i förhållande till djuren och han är grunden i uttryck som “människans sanna 

natur”. Den manliga normen är en kulturellt nedärvd självklarhet. Normen finns 

nedärvd och invävd i såväl tanken som språket.  

  

Hirdman (2003) tar upp synonymer till man och kvinna i Word-programmets 

synonymordbok. Enligt Word betyder man: mansperson, make, manfolk, människa, 

folk medan kvinna betyder honkön. Om vi ser till synonymerna som finns är man 

synonymt med; manfolk, maskulinum, karl, herre, skapelsens herre, karlslok, äkta man, 

äkta hälft, gemål, kontrahent, äktenskapspartner, arbetare, följe, mannar, trupp, styrka, 

person, individ medan synonymer till kvinna är; femininum, kvinnofolk, kvinnsperson, 

kvinns, kjoltyg, flicka, jungfru, husmor, hustru, husfru, maka, matrona gumma. 

Eftersom synonymerna och betydelserna kommer ifrån en äldre version av Word-

programmet har vi även tittat på synonymerna i en nyare version.  
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Enligt Word version 15.41 är synonymer till man; manskap, mannar, arbetare, 

styrkande, styrkt, styrkta, styrka, styrkor, folk, karl medan synonymer till kvinna är; 

dam, kvinnfolk, kvinnsperson, kvinns, lady, madame, tant, tjej, donna, brud.  

  

Mannen betraktas som en mansperson med varierande teman. I hans betydelse ryms 

alltifrån skapelsens herre till karlslok - mannens privilegium att vara den han vill. 

Därefter kommer mannen som norm; person, individ. Kvinnan däremot är könet som 

bedöms efter ålder och ifall hon är någons eller ingens; jungfru, änka, maka, gumma 

(Hirdman, 2003). 

 

3.2.2 Historiskt perspektiv 

Hirdman (2008) inleder sin bok Genus - om det stabilas föränderliga former med att 

påvisa att skillnader på hur vi skriver om män och kvinnor går långt bak i historien. 

Genom att citera källor med ett spännvidd på 2000 år tydliggör hon hur vi systematiskt 

genom historien märkt män och kvinnor på olika sätt. Bland hennes exempel återfinns 

bibeln, filosofer, reformatorer, författare och vetenskapsmän. Ett av citaten hon tar upp 

är skrivet av Philus från Alexandria ca 100 e.kr.  

  

“Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat 

med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den 

passiva kategorin snarare än den aktiva. Så är också fallet med de två ingredienser som 

konstituerar vår livsprincip - det rationella och det irrationella. Det rationella som tillhör 

själen och förståndet är maskulint, det irrationella, känslans område feminint. Själen 

tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, liksom mannen och kvinnan.” (Hirdman, 2003 

s.19).  

  

Hirdman (2003) menar att dessa röster ligger som ett bakgrundsbrus i den västerländska 

2000-åriga historien och talar om vad en kvinna är, bör vara, kan göra och inte kan 

göra. Samtidigt talar de, om mer underförstått, om vad en man är. 

 

 

3.2.3 Mediebilden av kriminella kvinnor 

Jewkes (2015), liksom Hirdman (2008) menar att mediebilden av kvinnor och dess 

porträttering går långt bak i tiden. Enligt Jewkes (2015)  härstammar mediebilden av 

kvinnor som begår allvarliga brott från hednisk mytologi, judisk-kristen teologi och 
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klassisk konst och litteratur. Trots skillnaden mellan de olika förhistorierna konstrueras 

kvinnor fortfarande genom någon eller flera av dessa traditioner som inrymmer bilder 

av häxor, satanister, vampyrer och onda fresterskor för att beskriva kvinnlig ondska. 

Nämnda bilder av kvinnor används ofta tillsammans med hänvisningar till lesbianism 

och mytiska monster av avvikande natur. Även om en kvinna i fråga inte passar in i 

någon av dessa kategorier, härstammar hon ändå från alla vilket gör att gestaltningen 

innehåller underliggande meningar som betraktas som tabu.  

Två återkommande mediebilder av kvinnor som begår allvarliga brott härstammar från 

grekisk mytologi och handlar om två kvinnofigurer med avvikande natur. Medusa, 

monstret med hår av ormar som förvandlade sina offer till sten med sin blick och 

Medea, en tjuserska som mördade sina barn när hon blev förälskad (Jewkes, 2015).  

Kvinnor som begår allvarliga brott blir ofta porträtterade på samma sätt och med samma 

termer som medier porträtterar barn som begått allvarliga brott. I frånvaro av alternativa 

diskurser som kan förklara existensen av våld och ondska hos de som för samhället ofta 

betraktas som goda och oskyldiga använder journalister istället termer som ren och skär 

ondska. De porträtterar kvinnor som begår allvarliga brott som passiva och instabila 

med avsaknad av moralisk kompass. De målas således upp som att de inte är kapabla att 

agera som vuxna människor. De standardiserade narrativen som används för att 

konstruera kvinnor som begått allvarliga brott är; sexuellt avvikande, avsaknad av 

fysisk attraktion, dåliga fruar, dåliga mödrar, mytiska monster, galna kossor och 

ondskefulla manipulatörer (Jewkes, 2015). 

  

Enligt Jewkes (2015) är fysiskt attraktiva kvinnor emellertid inte skonade från mediers 

narrativ gällande kvinnliga brottslingar. I de fall när en kvinna uppfattas som fysiskt 

attraktiv använder medier, precis som vid avsaknad av vackra fysiska attribut, det emot 

henne. Hon blir således gestaltad som femme fatale som snärjer sina offer med sin 

skönhet. Ett exempel på denna typ av rapportering är rapporteringen kring mörderskan 

Lee Harvey som presenterades med huvudrubriker som “Looks that could kill”. 

 

Jarlbro (2013) diskuterar i sin bok Genusmedveten journalistik det paradoxala 

förhållningssätt till kvinnor som inom genusteori kallas för Dubbel bestraffning och 

handlar om att kvinnor inte kan göra rätt hur de än är eller agerar. En brittisk studie 

visar att kvinnor i det brittiska parlamentet, under primärvalet 2000, i medier 
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omnämndes med ålder, civilstatus och klädval. Studien visar att dessa attribut inte 

applicerades på deras manliga kollegor. Tidningarna i studien hade rent kvantitativt fler 

artiklar om kvinnliga politiker, dock handlade den centrala delen av rapporteringen om 

berörda kvinnors privatliv (Banwart, Byström & Robertson, 2003). 

 

3.2.4 Kvinnor som begår brott tillsammans med män 

Enligt Jewkes (2015) använder medier ofta narrativet om lesbianism för att förklara 

kvinnor som begår allvarliga brott. Detta är någonting som blir problematiskt när 

kvinnor begår brott i partnerskap med män eftersom relationen insisterar på deras 

heterosexulitet. Medierna kan alltså inte konstruera dessa kvinnor som lesbiska. 

Mediers lösning på sådana här typer av partnerskap är att skuldbelägga kvinnan i fråga 

med tesen att en sadistisk man inte skulle kunna agera utan en undergiven kvinna.  

Kvinnor som mördar i allians med sina män är de mest problematiska för institutioner 

som försöker förstå dem och kommunicera deras aktioner till resten av samhället - 

särskilt eftersom deras offer ofta är unga kvinnor och barn som betraktas som 

“oskyldiga”. Dessa mördande kvinnor får varken sympati som offer eller som hämnare 

(Jewkes, 2015).  

Det finns endast två brott där en kvinna kan bibehålla sin humanitet och undvika att bli 

tillskriven som ond. Det första av dessa är äktenskapsmord, där gärningskvinnan kan 

ses handla i självförsvar mot en kränkande eller våldsam partner och det andra är 

barnamord, där en kvinnas aktioner kan beskrivas med att hon var arg och ledsen. I båda 

fallen kan kvinnan i fråga betraktas som ett offer som inte är ansvarig för sina 

handlingar (Jewkes, 2015). 

Enligt Jewkes (2015) är medierna som mest skenheliga när de målar upp kvinnor som 

helgonlika eller som hängivna mödrar. Den verkliga kvinnan misslyckas med att leva 

upp till dessa omöjliga ideal och sexualiseras i sin tur av de som jobbar inom 

rättssystemet när de inte lever upp till förväntningarna. Som ett resultat av detta blir 

kvinnor ständigt straffade för sitt beteende. Inte minst av medier. Domstolarna är 

således mer benägna att straffa kvinnor som inte ingår i den moderliga, monogama och 

heterosexuella normen. 
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3.2.5 Stereotyper 

När vi tittar närmare på de narrativ som används när medier konstruerar historier av 

allvarliga brott karaktäriseras kvinnor som dåliga mödrar, även när de inte har barn - 

eller har begått brott mot barn utan vuxna. Män som mördat eller begått allvarliga brott 

beskrivs å andra sidan ytterst sällan som dåliga fäder. Däremot konstrueras stereotyper 

skapade av antaganden om socioekonomisk klasstillhörighet, ras, ålder och familj både 

för män och kvinnor (Jewkes, 2015).  

Jewkes (2015) menar att det inte är en fråga om att män som mördar blir tolererade och 

förstådda. De porträtteras liksom kvinnor som monster, dock inte till samma grad. 

Manligt våld accepteras på ett annat sätt då det uppfattas existera.  

Förståelse för avvikande kvinnor existerar varken i mediebilden eller i vår 

samhällsuppfattning. Skadliga stereotyper baserade på kvinnors utseende, sexualitet och 

beteende är däremot högst närvarande i diskurser både om alldagliga kvinnor och 

kvinnor som begår allvarliga brott (Jewkes, 2015).  

Jarlbro (2013) skriver att rapportering om män och kvinnor i det offentligheten inte är 

genusneutrala. Medierna använder sig helt enkelt av stereotyper för att porträttera 

kvinnor. De framställs med karaktäristiska drag såsom att män är rationella och 

resultatinriktade medan kvinnor är känslosamma. “Anledningen till att medierna 

använder stereotyper är således att vi lättare ska känna igen oss” (Jarlbro, 2013, s. 63). 

Slutsatsen av ökad forskning är att varken akademisk feminism eller samhället i stort är 

redo att konfronteras med en verklighet där även kvinnor kan vara onda, sadistiska eller 

våldsamma. Uppfattningen om att män är mer aggressiva än kvinnor uppmuntrar inte 

bara den kulturella ignoransen om att kvinnor också har potential för våldsbrott, den 

tjänar också till att förneka tanken på att kvinnor kan begå brott just som kvinnor 

(Jewkes, 2015).  

 

 

4 Metod och material 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilken metod som använts i studien. Vi 

kommer också att motivera vårt urval som ligger till grund för det empiriska materialet i 

studien. 
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4.1 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Vi valde att använda oss av en kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis) för att 

granska kvällspressens porträttering av Johanna Möller ur ett genusperspektiv. Metoden 

passar vår studie då syftet med en kritisk diskursanalys är att belysa strukturella och 

kulturella samhällsfenomen och de sociala identiteter som diskurser bidrar till att 

konstruera (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Vi använde oss av Faircloughs analysmodell, ett analytisk ramverk centraliserat till den 

kritiska språkmedvetenheten med motiv att avslöja eventuella ojämlika 

maktförhållanden i diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Modellen är 

baserad på tre dimensioner: 

• Texten och dess egenskaper  

• Den diskursiva praktiken 

• Den sociala praktiken (kallas också sociokulturell praktik) (Fairclough, 1995). 

  

Fairclough (1995) menar att de tre dimensionerna är relaterade till varandra och att den 

diskursiva praktiken fungerar som medlare mellan texten och den sociala praktiken då 

den analyserar hur texter produceras och konsumeras.  

  

Texter kan ses som diskursiva praktiker som under produktion påverkas av 

producentens egna erfarenheter och preferenser. När du som läsare konsumerar texten 

som en individ med unik bakgrund, påverkar det din tolkning av texten (Berglez, 2019). 

Berglez hänvisar till van Dijks (1988) forskning kring den diskursiva praktiken och 

menar att kognition spelar en stor roll i tolkning av text, det vill säga inbyggda 

förståelser kring ämnet i fråga. Producenten frammanar kognitiva scheman som 

konsumenterna redan är införstådda med.  

  

Med social praktik menar Fairclough (1995) att produktionen och konsumtionen av 

texter är inbäddade i övergripande språk- och samhällsstrukturer, som kanske inte är 

synliga för gemene man. Även van Dijk (1988) beskriver hur en nyhetstext exempelvis 

inte är en slumpmässig kombination av tecken, utan har en bakomliggande struktur 

kopplad till den sociala praktiken ur ett kognitivt perspektiv.  
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Fairclough (1995) framhåller att man ska göra systematiska analyser av tal och 

skriftspråk i exempelvis massmedier för att hitta mönster. Vi har enligt Faircloughs 

modell därför fokuserat på textens lingvistisk för att ta fram vilka ordval som gjorts och 

om det har använts uttryck av betydelse för framställningen av Johanna Möller och 

andra samhälleliga maktstrukturer, främst ur ett genusperspektiv. Genusteorierna 

kommer att användas som medel för att besvara vår frågeställning. Vårt mål är således 

inte att bekräfta eller granska ifall modellerna är korrekta. 

 

Fairclough (1995) ser gärna att man använder forskningsreslutaten progressivt och att 

man försöker göra människor mer medvetna om diskurser som bidrar till att förstärka 

ojämlika maktrelationer. Här hänvisar Fairclough (1995) till den kritiska 

språkmedvetenheten för att försöka att ge människor insikt och vetskap kring den 

diskursiva praktik som de konsumerar genom text. Målet med en kritisk diskursanalys 

är således att individer ska bli mer medvetna om de ramar som hämmar deras språkbruk 

och om de möjligheter som finns att motverka struktuella diskurser (Fairclough, 1995).  

 

4.2 Analysfrågor 

Diskursanalysen bygger på ett kritiskt kunskapsintresse som uttrycker misstänksamhet 

mot det du som läsare mottar. Varför ser medierna och deras texter ut som de gör? Ur 

vems perspektiv beskrivs verkligheten? Vilka antaganden tas? Analytiska frågor av 

detta slag kan riktas till journalistiska texter för att få en uppfattning av eventuella 

diskurser i det som skrivs (Berglez, 2019). Fairclough (1995 s.5) har utformat tre frågor 

som med fördel appliceras på journalistiska texter: 

1. Hur är världen (händelser, relationer, etc) representerad? 

2. Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? (De som det skrivs om i texten, 

reportern, läsaren). 

3. Vilka relationer konstrueras mellan textens aktörer? 

  

Med inspiration från både Berglez allmänna frågor till diskursanalysen och Faircloughs 

analysfrågor har vi själva formulerat frågor till studiens empiriska material: 

  

• Hur beskrivs Johanna Möller och vilka egenskaper tillskrivs hon? 

• Vilka ord och uttryck används för att beskriva Johanna Möller?  

• När och hur kommer Johanna Möller till tals?  
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• Vem får uttrycka sig om Johanna Möller och på vilket sätt?  

• Hur beskrivs relationer mellan Johanna Möller och andra personer? 

• Vilken uppfattning erbjuds läsaren att få av Johanna Möller som person? 

 

4.3 Urval 

Eftersom att vi utförde en kvalitativ studie gjorde vi inledningsvis ett strategiskt urval. 

En studie av Jesper Strömbäck (2008) visar att kvällspressen är de som använder sig 

mest av Human touch på respektive förstasidesartiklar. Begreppet hänvisar till artiklar 

rörande brott, nöje, livsstil och katastrofer. Forsberg (2015) menar att kvällspressen är 

intresserad av nyheter som kan dramatiseras och inte i lika hög grad som lokalpressen 

tar hänsyn till ortsbefolkningens känslor. Eftersom att vi ville belysa intressanta 

genusdiskurser valde vi med stöd i tidigare forskning att uteslutande använda oss av 

kvällspressartiklar då de i större utsträckning dramatiserar sitt innehåll. Vår uppfattning 

var att sannolikheten att finna journalistik som kunde besvara vår frågeställning var 

större i kvällspress än lokal - och dagspress. 

 

För att orientera oss bland tidningar använde vi oss av mediearkivet Retriever. 

Sökningen utfördes den 10 december 2019 och vi valde att avgränsa oss till artiklar som 

gått i print från den dagen tingsrättsdomen föll fram till sökningstillfället (2017-08-21 

fram till 2019-12-10). Varför vi valde att använda oss av tryckt material är emellertid 

för att det materialet har prioriterats in i tidningarna fysiska format.  

 

I vår sökning användes sökordet “Johanna Möller” och sökningen gav totalt 436 träffar i 

tryckt kvällspress. Den svenska kvällspressen utgörs av Aftonbladet, Expressen, 

Kvällsposten och GT.  

 

Vi förväntade oss att sökordet “Johanna Möller” skulle ge träffar på artiklar som inte 

alls berörde henne eller fallet utan exempelvis andra personer med samma namn och 

artiklar innehållande listor på brottslingar. Detta visade sig stämma och totalt kunde 121 

sådana artiklar sållas bort.  

 

Eftersom att Expressen, Kvällsposten och GT ligger under samma ägare återfanns i 

urvalet många dubbletter. Dessa sållades också bort. Vi valde även att sålla bort artiklar 

som huvudsakligen innehöll sakliga och rent polisiära uppgifter om fallet eftersom att 
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de inte innehöll någonting som direkt beskrev Johanna Möllers persona och på så vis 

inte skulle bidragit till teoretisk mättnad. Sökordet “Johanna Möller” gav också träffar 

på artiklar endast rörande Mohammad Rajabi. Dessa sållades bort på samma grunder 

som de andra - de innehöll inte beskrivningar av Johanna Möller. 56 av de återstående 

artiklarna var förstasidor. Även dessa gallrades bort.  

 

Efter våra urvalsbegränsingar återstod 46 artiklar som behandlade Johanna Möllers 

persona. Det empiriska materialet valdes utifrån vårt mål med studien. Detta kallas för 

ett målstyrt urval (Bryman, 2018). Avgränsningarna och begränsningarna av artiklarna 

gjordes således för att besvara vår frågeställning. 

 

4.4 Metodkritik 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) finns det vissa brister med den kritiska 

diskursanalysen som helhet, men också i Faircloughs angreppssätt. Det största 

problemet med Faircloughs modell är några oklarheter mellan det diskursiva och det 

icke-diskursiva. Inom analysmodellens ramar är gränserna mellan diskursanalys och 

analysen av den sociala praktiken otydliga. Det ges heller inga riktlinjer för hur mycket 

social analys som behövs för att analysen ska anses fulländad (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

  

Berglez (2019) pekar på hur viktigt det är att det finns en balans mellan teori och empiri 

för att den kritiska diskursanalysen ska hålla som metod. En studie som enbart ägnar sig 

åt en detaljerad empirisk språkanalys utan att fokusera på hur texten samspelar med 

samhälle och ideologi räcker inte. Studien tappar då sitt vetenskapliga värde och sin 

status som forskning.  

 

Det vi fann något problematiskt med nyttjandet av Faircloughs kritiska diskursanalys 

var våra egna associationer och premisser inför diskurserna. Våra personliga antaganden 

om hur saker och ting brukar vara bidrog till en försiktighet med att inte låta dessa 

fördomar påverka vid analys och slutsats. I enlighet med Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) synpunkter har vi också haft en del svårigheter med att veta när analysen är 

tillräckligt stark för att anses vara fulländad. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Inom vetenskapen ställs särskilt höga krav på att vi ska kunna styrka våra påståenden 

och slutsatser. Giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är väsentligt för det 

vetenskapliga arbetssättet oavsett metod och teori. I forskningen har ett argument 

validitet om det har med ämnet att göra. Reliabiliteten finner vi i att uppgifterna som 

anges är korrekta (Ekström & Johansson, 2019). 

  

Reliabiliteten i vår studie vilar mycket på vårt sätt att arbeta med urval av empiriskt 

material och dess innehållande diskurser. Vi har varit transparenta i vårt 

tillvägagångssätt och valt en urvalsmetod som vi själva tror kommer att hjälpa oss att 

besvara våra forskningsfrågor på ett optimalt sätt. Vi kan å andra sidan inte försäkra om 

att andra forskare hade utgått ifrån samma empiriska material och således tolkat samma 

diskurser. En person med andra kulturella förutsättningar behöver exempelvis inte finna 

samma diskurser då våra samhälleliga perspektiv bottnar i kognitiva premisser (van 

Dijk, 1988). Vi har diskursteorin som grund för våra perspektiv i studien och vi vill 

påminna om den ständiga striden kring definitionen av samhället och hur det 

porträtteras som Winther Jørgensen & Phillips (2000) tar upp i sin bok Diskursanalys 

som teori och metod. Vi är också medvetna om att vi utan vetskap kan ha gått miste om 

relevanta artiklar för att ytterligare stärka diskurserna.  

 

Jesper Strömbäcks studie, som vi använder oss av i kapitel 5.3 Metod och urval, som 

påvisar vilka svenska tidningar som skriver flest brottsrelaterade artiklar är från år 2008. 

När vi genomför vår uppsats är studien drygt elva år gammal och kan därför anses något 

inaktuell för vår samtid och därmed tappa viss reliabilitet. Vi väljer ändock att låta 

studien motivera vårt val av tidningar eftersom att vårt huvudsakliga syfte med 

undersökningen inte tar något centralt avstamp i vilken tidning som publicerat mest 

material utan snarare hur materialet ser ut. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

De grundläggande etiska frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de som är direkt inblandade i forskningen (Bryman, 2018). I vår studie 

hade vi inga direkt inblandade personer, eftersom att vi genomförde en kvalitativ 

undersökning av journalistiska texter. Dessa texter handlar dock uteslutande om en 
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person och dennes privatliv. Personen i fråga och de som fallit offer för hennes brott har 

närstående och för dessa kan det vi tar upp i studien vara känsligt. Med respekt för 

anhöriga till Johanna Möller, Mohammad Rajabi, Göran Möller och Aki Paasila har vi 

agerat med försiktighet i analysdelen och inte använt oss av egna värderande omdömen. 

Vi har också varit noga med att inte blanda in eventuella personliga åsikter i den 

analytiska processen, för att i största mån vi kan vara teoretiskt styrda. Valet att inte 

anonymisera några namn togs eftersom att samtliga namn redan har publicerats 

offentligt. 

 

5 Analys 

Analysen kommer att presenteras tematiskt utifrån de diskurser vi funnit i det empiriska 

materialet. Bryman (2018) menar att teman fastslås genom repetition. Det vill säga, 

upprepas någonting flera gånger i olika texter kan ett mönster identifieras. För att dessa 

mönster ska kategoriseras som teman måste de kunna kopplas till undersökningens 

forskningsfrågor. Genomgående i det empiriska materialet har vi funnit en övergripande 

diskurs om att Johanna Möller regelbundet framställs som avvikande. Under temat har 

vi hittat ytterligare diskurser som kommer vara utgångspunkterna i vår analys. 

Diskurserna är; Icke-kvinna, Den onda kvinnan och den snälla pojken, Fresterska samt 

Den dåliga modern. Utöver dessa har vi funnit ytterligare en diskurs; Hon som aldrig 

gör rätt. 

 

5.1 Den avvikande kvinnan 

5.1.1 Icke-kvinna 

Jewkes (2015) menar att tanken på kvinnlig ondska är så frånvarande i samhällsbilden 

att medier istället använder sig av narrativ som uppfattas avvikande gentemot rådande 

könsnorm för att förklara en kvinnas illdåd. Medier försöker följaktligen porträttera 

kvinnan i fråga så långt ifrån normen som möjligt för att kunna förklara för både sig 

själva och publiken hur händelsen har kunnat äga rum.  

 

Någonstans och av någon anledning gick allting snett. Johanna Möller förlorade sig i 

girighet och manipulationer. (Aftonbladet Specialbilagor, 2018-03-20, GÅTAN Johanna 

Möller) 
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Att journalisten skriver att Johanna Möller har förlorat sig själv i girighet och 

manipulation antyder att Johanna Möller egentligen är någon annan eller skulle kunna 

vara. Tanken att hon skulle kunna vara ond av naturen finns inte med i beräkningen. Det 

som tycks oförståeligt är hennes brott och hennes beteende i rättssal och fängelse. 

Hennes beteende går långt utanför ramarna för hur en kvinna bör vara och det tycks så 

oförklarligt att hon, enligt journalisten, är en gåta.  

 

– Hinseberg är den enda rimliga placeringen och de som sitter där sjunger inte i kyrkans 

flickkör, om jag säger så. Där kommer hon att bli riktigt uppskattad. (Expressen, 2017-

08-22, Möllers nya liv - inlåst med Sveriges farligaste kvinnor)  

 

Här verkar flickor som sjunger i kyrkans kör som motsatsen till kriminella kvinnor. Det 

onda ställs mot det goda. Jewkes (2015) menar att medier är som mest skenheliga när de 

målar upp kvinnor som helgonlika. Kvinnor som misslyckas med att leva upp till denna 

norm blir i sin tur straffade, inte minst av medier. Normen om hur en kvinna bör vara 

och agera reproduceras vid uttalanden likt det nämnda.  

Enligt Jarlbro (2013) visar en rad olika studier att kvinnor i offentligheten har svårt att 

bli tagna på allvar och att medierna ofta fokuserar på det faktum att de är just kvinnor. 

Detta är någonting vi sett genomgående i artiklarna om Johanna Möller.  

 

Hon är inte den ensamma, arga mannen som till slut mördar i raseri. Hon är inte särskilt 

lik andra kvinnliga mördare heller. Hon kommer från en familj som haft det väl ställt, 

har drivit ett framgångsrikt företag och skaffat flera barn. Mördaren som sitter framför 

mig är ju mamma också, precis som jag. Men vad fick henne att gå så långt över alla 

gränser att hon hamnade här, i hovrätten, som livstidsdömd? Inget missbruk i bagaget. 

Ingen trasig barndom såvitt känt. (Expressen, 2017-12-21, Goda förvridna intentioner 

från mamman Johanna Möller) 

 



  
 

17 

Hur Johanna Möller kunde misslyckas så grovt som människa och kvinna att hon nu 

sitter livstidsdömd saknar enligt krönikören förklaring. Enligt Jewkes (2015) är 

kvinnors ondska så oförståeligt att det kontinuerligt görs försök att hitta anledningar till 

vad som utlöser den. I samhället uppfattas inte denna avvikelse att existera i naturlig 

form hos en kvinna, någonting måste alltså ha gått snett. Johanna Möller tas inte bara 

emot som en grov brottsling, det måste även finnas bakomliggande orsaker till att hon är 

det.   

Den vanligaste bakomliggande faktorn till att en kvinna begår brott och avviker från 

lagarna är en strulig barndom. En uppväxt präglad av våld, missbruk och mobbning kan 

resultera i dålig självkänsla och problem med självkontroll (Chesney-Lind & Pasko, 

2003). Därför är det inte konstigt att journalisten nämner att Johanna Möller till synes 

inte har haft en trasig barndom.  

 

Kanske var det när hon tecknade livförsäkringen på sin make Aki Paasila. Kanske var 

det i bilen på väg ut till sommarstället, där de skulle tillbringa helgen. Resan som Aki 

aldrig återvände från. Den gången kom hon först undan. Fick hon blodad tand? Ingen 

kom på henne och livet fortsatte som vanligt. Var det därför hon bestämde sig att ha 

ihjäl sina föräldrar? (Expressen, 2017-12-21, Goda förvridna intentioner från mamman 

Johanna Möller) 

 

Genomgående i krönikan söker journalisten en förklaring till Johanna Möllers 

irrationella beteende. Jewkes (2015) menar att gestaltningar av mördande kvinnor ofta 

ser ut på detta vis och det hela grundar sig i försök att rentvå henne. Funktionen av 

oskyldiggörandet är att få samhället att inse att det inte hör till kvinnans roll eller natur 

att mörda. Normen om att kvinnor ska vara stabila och goda rubbas och enligt Jewkes 

(2015) beskrivs inte sällan sådan här kvinnor som icke-kvinnor. 

 

Flera av Johanna Möllers släktingar har pekat ut henne som manipulativ. Hon är en 

person med ”psykopatiska drag”, enligt systern. (Expressen, 2017-08-21, Johanna 

Möllers utspel - från hoten till tårarna) 
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– Det är jag som person, jag kan stänga av, jag kan överleva det mesta. (Expressen, 

2017-08-21, Johanna Möllers utspel - från hoten till tårarna) 

 

Johanna Möller gestaltas här som manipulativ och beräknande. De gånger Johanna 

Möller själv får komma till tals är vanligtvis när hon säger någonting som bekräftar de 

egenskaper hon har blivit tillskriven. Hon har bland annat sagt att hon kan stänga av 

sina känslor, vilket bekräftar hennes släktingars yttrande om att Johanna Möller 

använder känslor i manipulativt syfte. Att Johanna Möller själv, i samma artikel, 

bekräftat sin förmåga att stänga av gör inte temat till en icke-diskurs. Tvärtom är 

diskursen högst närvarande eftersom att citatet är taget ur kontext. Citatet härstammar 

från en konversation med polisen där Johanna Möller beskriver hur hon känslomässigt 

ska överleva tiden i fängelse. Vidare fortsätter Johanna Möller att beskrivas som 

känslokall.  

 

– Jag uppfattar det inte som att hon har känslor på det sätt som jag har känslor. Hon är 

kall och beräknande. Hon säger vissa saker för att få vissa saker. Hon har en plan, sa 

systern i sitt vittnesmål. (Expressen, 2017-11-19, Möllers närmaste som visar sin avsky) 

 

Jewkes (2015) teori är applicerbar i diskursen om icke-kvinnan. Flera av de vanligaste 

narrativen appliceras på Johanna Möllers persona. Genom att applicera narrativ som inte 

är typiska för kvinnor på Johanna Möllers persona framstår hon som ett ovanligt 

fenomen som behöver tolkas. Vilket hon till viss del är, det är ovanligt att kvinnor begår 

sådana här typer av brott men det diskursiva ligger i att samhället inte är mottagligt för 

den här typen av kvinnlig ondska vilket kan vara anledning till att egenskaper som 

ligger långt ifrån kvinnliga sådana tillämpas. 

 

5.1.2 Den onda kvinnan och den snälla pojken 

Enligt Jewkes (2015) är det problematiskt för medier såväl som för samhället när 

kvinnor och män begår brott i partnerskap. Emellertid är den vanligaste lösningen att 

skuldbelägga kvinnan i fråga med narrativt om att mannen, som är ond av sin natur, inte 

hade kunnat utföra sina brott utan en underdånig kvinna.  
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Forskningen stämmer till viss del in på hur kvällspressen gestaltat paret Johanna Möller 

och Mohammad Rajabi. Johanna Möller är den som i huvudsak skuldbeläggs för dåden 

men hon porträtteras inte som en undergiven kvinna - snarare som överordnad 

Mohammad Rajabi och som hjärnan bakom dåden i Arboga. Att Johanna Möller 

porträtteras på detta sätt får henne att framstå än mer avvikande då det inte är det 

typiska förhållningssättet till kvinnor som begår brott i partnerskap med män.  

När rapporteringen handlar om Mohammad Rajabi är det ofta fokus på hans mående 

och vi som läsare erbjuds att känna sympati. I relation till hur Johanna Möller framställs 

finns det stora skillnader i respektive rapporteringar trots att brottet begåtts av båda 

parter och mordet faktiskt verkställts av Mohammad Rajabi.  

 

Nu sitter han på häktet i Huddinge och får enligt sin försvarare Lars Jähresten möjlighet 

att umgås och prata med andra personer som sitter häktade misstänkta för brott. Rajabi 

ska även ha fått prata med sin mamma i telefon.  

– Han mår lite bättre nu, säger Jähresten. (Aftonbladet, 2017-11-08, Möllers nya krav i 

rätten) 

 

Det är inte typiskt att mannen i sådana här brott behandlas på ett sådant här sätt, 

däremot menar vi att Johanna Möller upplevs än mer som en ondsint, galen kvinna när 

Mohammad Rajabi upprepade gånger målas upp som ett offer för hennes uppsåt. 

Jewkes (2015) menar att mannen vanligen är den som kommer lindrigare undan 

skuldbeläggning.  

 

Men Johanna Möller har inte gett upp hoppet om att återigen få kalla Mohammad 

Rajabi för sin. För trots att ex-pojkvännen uttryckt sitt hat mot henne, och trots att han 

pekat ut henne som hjärnan bakom attacken mot hennes föräldrar, söker hon kontakt 

med honom. (Aftonbladet, 2018-02-24, Hon har friat till pappans mördare) 

 

Mohammad Rajabi gestaltas inte som en person som av sin natur är kapabel till de brott 

han begått vilket inte stämmer överens med Jewkes (2015) som menar att både 

samhället och medier ofta porträtterar män som att de bär på en ondska som med hjälp 
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av en kvinna kan ta sig uttryck. Men liksom tidigare nämnt skuldbeläggs Johanna 

Möller till större grad vilket överensstämmer med hur sådan här typ av rapportering 

vanligen ser ut.  

Narrativet om att mannen är den resonabla och kvinnan den känslostyrda går att 

dechiffrera främst i ordval och meningsuppbyggnader. Könsstereotypiseringar kan gå 

obemärkta förbi av såväl producent som läsare då den kognitiva tolkningen och 

uppfattningen av kön och dess egenskaper är hårt inpräntade i hur vi tänker (van Dijk, 

1988). När Mohammad Rajabi får uttala sig eller när han blir nämnd i artiklar används 

ofta neutrala ord. Detta tar sig i uttryck exempelvis när Mohammad Rajabi vill 

någonting. Ordet som brukas är ofta just ordet vill.  

 

Han [Mohammad] vill få ett kortare fängelsestraff än de 14 år som Västmanlands 

tingsrätt dömde honom till. Och han vill inte bli utvisad efter avtjänat straff. 

(Aftonbladet, 2017-11-08, Möllers nya krav i rätten) 

 

När Johanna Möller å andra sidan vill någonting benämns det istället ofta som krav. Vi 

anser att detta angreppssätt erbjuder mottagaren att skapa uppfattningar om Johanna 

Möller som ihärdig och mödosam.  

 

Johanna Möller i tårar - kräver att få berätta. (Expressen, 2017-12-15, Johanna Möller i 

tårar, kräver att få berätta) 

 

Mönstret fortsätter att upprepa sig genomgående i rapporteringen. När Mohammad 

Rajabi får uttala sig använder kvällspressen vanligtvis ord som enligt eller säger. När 

Johanna Möller gör detsamma används istället ord som påstår och hävdar.  

 

Paret ska tillsammans ha åkt till stugan, enligt Rajabi. Men Möller nekar bestämt till 

inblandning i mordet och menar själv att det är omöjligt att hon ska ha hunnit köra från 

sommarhuset till hemmet i Eskilstuna. Det hävdar hon till exempel i ett av många brev 
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hon skickat till Aftonbladets kriminalreporter Eric Tagesson. (Aftonbladet, 2017-11-08, 

Möllers nya krav i rätten) 

 

Mohammad Rajabi framställs sammanfattningsvis i högre grad ur en neutral synvinkel 

och som en rationell person. Vi tror på hans ord. Johanna Möller å andra sidan 

ifrågasätts genom att tydliggöra att hennes ord får stå för henne.  

Diskursen om Den onda kvinnan och den snälla pojken är väletablerad i flera texter i 

det empiriska materialet. Det diskursiva i denna typ av gestaltning är att ju godare 

Mohammad Rajabi framstår, desto än mer avvikande och ondsint ter sig Johanna 

Möller.  

 

Även expojkvännen Mohammad Rajabi har berättat att Möller försökte övertala honom 

till gärningen lång tid innan mordet och att hon själv körde honom till sommarstugan 

och räckte över en kniv till honom. I utbyte skulle hon gifta sig med Rajabi, vilket 

skulle underlätta för honom att få uppehållstillstånd. (Aftonbladet, 2017-09-18, EXTRA 

‘Ska bevakas hårdare - för manipulativ’) 

 

Återigen blir Johanna Möllers manipulativa sida synlig. Hon har under långt tid försökt 

övertala Mohammad Rajabi och till slut är det hon som kör honom till sommarstugan i 

Arboga och räcker över mordvapnet. I gengäld skulle paret gifta sig och Mohammad 

Rajabi få uppehållstillstånd. Texten väcker sympati för Mohammad Rajabi och vi frågar 

oss hur Johanna Möller kan utnyttja honom på ett sådant icke empatiskt vis.  

 

Rajabi och Möller träffades när han bodde på ett boende för ensamkommande som 

Johanna Möller drev, men snart föreslog hon för Rajabi att han skulle flytta hem till 

henne i stället. Redan första kvällen inledde de en sexuell relation, enligt vad Möller 

berättat. [...] Rajabi har i efterhand gjort klart att han aldrig älskade den över 20 år äldre 

kvinnan och att han ofta funderade på att lämna henne. (Aftonbladet, 2018-02-24, Hon 

har friat till pappans mördare) 
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Citatet kan tolkas som att förhållandet är påtvingat av Johanna Möller och att 

Mohammad Rajabi fallit offer för hennes ondska. Likaså här konfirmeras inte tidigare 

forskning hur medier vanligen framställer gärningspersonerna i heterosexuella relationer 

där paret begår brottet tillsammans. Artiklarna som ligger till grund för analysen har 

även kontinuerligt fokuserat mycket på åldersskillnaden dem sinsemellan vilket inte får 

Johanna Möller att framstå i bättre dager, snarare tvärtom. Vi menar att ålderskillnadens 

konstanta närvaro i artiklar och vilken framtoning den har, gör att läsaren erbjuds 

uppfatta Mohammad Rajabi som mycket ung och okababel till att tänka själv. Genom 

att upprätta en desperation tycks Mohammad Rajabis motiv mer mottagligt när han 

framställs som en ung pojke som aldrig älskade Johanna Möller och egentligen är ute 

efter uppehållstillstånd. 

 

5.1.3 Fresterska 

Samhället och medier tenderar att lägga stor vikt och fokus vid en brottslig kvinnas 

sexualitet. För att narrativet om att en kvinna som begår brott bör vara avvikande från 

normen ska kunna tillämpas porträtterar medier inte sällan en brottslig kvinna som 

lesbisk eller med andra “avvikande” sexuella preferenser (Jewkes, 2015). Nyhetsvärdet 

ökar när kvinnor som begår brott kan marginaliseras som person genom deras sexuella 

preferenser. Både Johanna Möllers tidigare sexuella relationer, hennes nuvarande 

sexuella relationer och hennes relation till Mohammad Rajabi har flitigt florerat i 

kvällspressen och funnits synliga till allmän beskådning. Kvinnors sexualitet är en 

polariserad fråga i fall liknande Johanna Möllers. Inte sällan tar medier upp kvinnors 

sexualtitet och sexuella historia men mottsättningen sitter i att kvinnor antingen 

porträtteras som sexuellt promiskuösa eller som oerfarna och frigida (Jewkes, 2015). 

Denna diskurs är kopplad till dubbel bestraffning som inom genusteori handlar om att 

skuldbelägga kvinnor oavsett deras handlingar. Hur en kvinnas sexuella historia än ser 

ut, kommer den att vändas emot henne (Jarlbro, 2013).   

Detta diskurskapitel handlar således inte bara om att belysa hur kvällspressen skriver 

om  Johanna Möllers sexualitet utan också vilken stor plats den får i rapporteringen 

kring henne. I flertalet kvällspressartiklar skapar tidningarna nyhetsvärde genom att 

lyfta fram Johannas relationer med män som huvudnyhet. 
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Men Johanna Möller har inte gett upp hoppet om att återigen få kalla Mohammad 

Rajabi för sin. För trots att ex-pojkvännen uttryckt sitt hat mot henne, och trots att han 

pekat ut henne som hjärnan bakom attacken mot hennes föräldrar, söker hon kontakt 

med honom. Och i ett brev har hon sagt att hon fortfarande vill gifta sig med honom. 

(Aftonbladet, 2018-02-24, Hon har friat till pappans mördare) 

 

Johanna Möllers relationer till män utgör alltså en central del av rapportering kring 

henne. Hennes handlingar och relationer gestaltas som påtvingade och i sin tur hennes 

beteende som avvikande. Jewkes (2015) menar att samhällsnormen gällande kvinnor är 

att de är hängivna mödrar och lydiga sina män. Johanna Möllers beteende strider mot 

denna norm.  

 

– Hon skrev “sov i mitt rum”. Först sa jag nej men sen gick jag till hennes rum och vi 

hade sex, säger han. Mohammad blev lite förvånad: det var första gången en kvinna 

gjort så utan att de känt varandra, utan att de knappt pratat. (Aftonbladet, 2018-10-12, 

“Jag fattar inte varför, jag bara gör det”) 

 

Johanna Möllers icke-normativa beteende lyfts ännu en gång fram. Inte enbart 

beträffande att Mohammad Rajabi först sade nej till att sova ihop utan också i följande 

mening om att ingen kvinna gjort så förut. Citatet kan ses som en markering att det 

Johanna Möller gör är okvinnligt.  

Samtidigt som Johanna Möllers okvinnliga beteende gång på gång påvisas i artiklar om 

hennes persona är hennes sida som fresterska närvarande. Det finns en tydlig 

motsägelse i den typen av rapportering, trots att hon är ondsint, iskall och galen lyckas 

hon, enligt kvällspressen, snärja sina män och olika narrativ om en avvikande kvinna 

bekräftas. Johanna Möller kan upplevas som femme fatale som enligt Jewkes (2015) är 

ett begrepp som hänvisar till en kallblodig kvinna som lockar och överlistar män med 

sina fysiska attribut.  
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Det var första gången som 20-åringen bodde på hotell och det var en speciell känsla.  

– Jag kände att jag hade jättetur. Mina kompisar skämtade och sa till mig: “Mohammad, 

du har en sugarmama”.  (Aftonbladet, 2018-10-12, “Jag fattar inte varför, jag bara gör 

det”) 

 

Expojkvännen hävdar att Johanna Möller var tillsammans med flera män under tiden de 

var ett par. Deras eget förhållande ska ha präglats av “lögner, dubbelspel och 

manipulation”. (Expressen, 2018-03-02, Tidigare kärlekspartners liv med Johanna 

Möller)  

 

I det empiriska materialet har vi även funnit artiklar som behandlar vilka konsekvenser 

Johanna Möllers familj får utstå när hon beter sig på ett normbrytande sätt. Den starka, 

nedärvda samhällsnormen om att kvinnor bör vara lydiga konfirmeras när Johanna 

Möller, på en familjesemester, hellre stiftar nya bekantskaper med män än att vara en 

närvarande mor och dotter.  

 

Johanna Möller låg i poolen med en amerikansk soldat på familjesemestern, prioriterade 

sina olika män framför familjen och gjorde sin pappa så förkrossad att han grät på 

hotellrummet för att han ansåg att hans dotter inte kunde sköta sig. (GT, 2018-01-20, 

Kvinnorna mördar - för att bli fria att göra som de vill) 

 

Inte bara beter sig Johanna Möller som hon vill, hon prioriterar män framför sin familj 

vilket leder till att hennes far gråter då hans dotter inte kan sköta sig. Detta citat kan 

tolkas som att Johanna Möller än en gång frångår sitt syfte som kvinna om att vara en 

god mor och en foglig sådan.  

Upprepade gånger i det empiriska materialet lyfts Johanna Möllers icke normativa 

relationer till män fram och får inte sällan verka som huvudnyhet eller förklaring till 

hennes brott. Att Johanna Möller år 2005 registrerade sig på en eskortsida har fått ta 

plats i flera artiklar trots att det inte är relevant i förhållande till brotten hon är dömd för. 

Vi anser att detta kan vara ett sätt att påvisa en avvikande sexualitet, vilket i sin tur gör 



  
 

25 

det lättare för både medier och samhället att konstruera henne om en promiskuös kvinna 

med icke-typiska sexuella preferenser.  

 

5.1.4 Den dåliga modern 

I analysprocessen fann vi i ett tidigt skede diskursen om Den dåliga modern. Diskursen 

finns etablerad genomgående i analysmaterialet och handlar om att Johanna Möller 

kontinuerligt gestaltas som en dålig mor. Jewkes (2015) menar att narrativet om att en 

kvinna som begår brott även är en dålig mor ideligen tillämpas när medier gestaltar 

kvinnliga brottslingar. Narrativet tillämpas oavsett om barn tagit skada av brottet liksom 

ifall kvinnan i fråga har barn eller inte. Egenskapen appliceras inte vanligen på manliga 

brottslingar. Vi har funnit ett stort antal texter som konserverar stereotypen om att 

Johanna Möller är en dålig mor och hennes familjeroll är ständigt närvarande i 

rapporteringen kring henne.  

 

Mördaren som sitter framför mig är ju mamma också, precis som jag. Men vad fick 

henne att gå så långt över alla gränser att hon hamnade här, i hovrätten, som 

livstidsdömd? (Expressen, 2017-12-21, Goda förvridna intentioner från mamman 

Johanna Möller) 

 

Vad fick henne att gå så långt över alla gränser som mamma? Undrar journalisten och 

försöker hitta en förklaring till hur Johanna Möller kan agera så här. Johanna Möllers 

ansvarslöshet när hon begår brott bryter inte bara mot lagen, utan mot alla kulturella 

koder inom femininitet och kvinnlighet. Enligt Jewkes (2015) är det kvinnans biologiskt 

nedärvda roll som mamma och vårdare som gör det svårt för samhället att acceptera att 

kvinnor kan göra barn illa. Och trots att Johanna Möller inte begått brott gentemot barn 

har hon, enligt rådande samhällsnorm, varit en dålig mamma gentemot sina egna.  

 

En gränslöshet som spårade ur och gick över gränslöshetens egna gränser. Vid något 

ögonblick måste hon ha fattat beslutet som krossade hela den familj hon värnar så högt. 

(Expressen, 2017-12-21, Goda förvridna intentioner från mamman Johanna Möller) 
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I flera artiklar beskrivs Johanna Möller i första hand inte som en mördare, utan som en 

gränslös mamma som splittrat sin familj. Hennes moderskap framstår som en central del 

i rapporteringen kring henne och ställs nästan undantagslöst i förhållande till brotten 

hon begått vilket konfirmerar stereotypen av hur en god mor bör agera.  

 

Jag tänkte på att ha en mamma som gjorde så, som skyllde på sitt eget barn. Jag förstår 

det inte, hur kan en mamma säga så? (Aftonbladet, 2018-10-12, “Jag fattar inte varför, 

jag bara gör det”)  

 

Återigen lyfts Johanna Möllers “misslyckade” moderskap fram. Denna gång är det 

Mohammad Rajabi som får uttala sig kring hennes mammaroll. Att han nämner Johanna 

Möller på detta sätt är inte konstigt med tanke på att han enligt sig själv bär på ilska 

gentemot henne. Det är heller inte konstigt med tanke på det djupt nedärvda, kulturella 

narrativet om att kvinnor som felar även är dåliga mödrar. Det diskursiva handlar 

således inte om huruvida Johanna Möller är en dålig mamma eller inte, utan om att 

hennes moderskap får en så central plats i rapporteringen kring henne.  

 

Johanna Möller tycks tänka och fundera mycket. Men hur brotten hon är dömd för har 

påverkat hennes familj verkar inte vara ett prioriterat ämne i dessa funderingar. 

(Aftonbladet specialbilagor, 2018-03-20, GÅTAN Johanna Möller)  

 

I flertalet artiklar får Johanna Möller uttala sig om sin familj och i huvudsak sina barn. 

Att hennes familj inte skulle vara ett prioriterat ämne verkar således inte stämma men 

återigen sätts familjen och Johanna Möllers moderskap i centrum för diskussion.  

 

Först var Mohammad tveksam till att flytta hem till sexbarnsmamman Johanna, vars 

äldsta barn var i Mohammads ålder. Vad hade han där att göra? (Aftonbladet, 2018-10-

12, “Jag fattar inte varför, jag bara gör det”) 
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I artikeln lyfts Johannas Möllers roll som sexbarnsmamma fram. Det ifrågasätts vad en 

man i samma ålder som hennes eget barn har att göra hemma hos henne i egenskap av 

pojkvän. Enligt Jewkes (2015) är medierna som mest hycklande när de målar upp 

kvinnor som hängivna mödrar. Lever de inte upp till förväntningarna och misslyckas i 

rollen som mödrar blir de i sin tur straffade för sitt beteende. 

 

5.2 Hon som aldrig gör rätt 

Johanna Möller blir inte sällan dubbelt bestraffad i de anlyserade kvällspressartiklarna. 

Hur hon än handlar, ser ut och talar finns det kritik att rikta mot henne. Enligt Jarlbro 

(2013) är detta ett vanligt förhållningssätt till kvinnor i offentligheten. Genom att 

använda sig av dubbel bestraffning reproduceras stereotypen om av kvinnor inte kan 

handla rätt.  

 

“Vi kvinnor har aldrig rätt ålder. Vi är för unga, vi är för gamla. Vi är för magra, vi är 

för feta. Vi har för mycket make-up eller för lite. Vi lägger ner för mycket omsorg på 

hur vi är klädda, eller tycks vi inte bry oss tillräckligt om hur vi ser ut. Det finns inte en 

sak som vi kan göra rätt” (Jarlbro, 2013, s. 49). 

 

I flera artiklar kritiseras både Johanna Möllers fysiska attribut och hennes handlingar. 

En motsägelse i rapporteringen är hon i många artiklar framställs som en känslokall 

person men i andra, eller samma artiklar, gråter och är ledsen. Den dubbla 

bestraffningen blir synlig när hon faktiskt gör känsloyttringar, exempelvis i form av 

gråt, och kritiseras för att hon tvingat fram tårarna avsiktligt.  

 

När Möllers mamma säger man nog alltid kommer älska den människa man burit i sin 

mage böjer Johanna Möller på huvudet och torkar en tår från kinden. Kan det vara äkta? 

(GT, 2017-11-22, Ta chansen nu, Möller - berätta vad du har gjort) 
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– Hon kan koppla på gråt när hon tycker att det behövs. (Expressen, 2017-11-19, 

Möllers närmaste som visar sin avsky) 

 

Johanna Möllers mamma har i vittnesmål nämnt att hennes dotter visar både glädje och 

sorg när det passar henne. Mottagaren kan tolka detta som att Johanna Möllers känslor 

inte är äkta vilket kan påverka bilden av henne  - att varje gång hon gråter eller på andra 

sätt visar starka känslor är dessa känslor inte sanna. Även åklagare vill försäkra om att 

känslorna hon uppvisar inte är äkta.  

 

– Johanna Möller ljuger om stort som smått. Hon kan gråta på beställning. Hennes 

trovärdighet är extremt låg och hennes uppgifter saknar bevisvärde, sade åklagaren 

Jessica Wenna i sin slutplädering. (Expressen, 2018-02-10, GW: Kvinnorna i fängelset 

är avundsjuka på Möller) 

 

När hon fick frågan hur släktingar mått efter Möllers mordattack brast hon ut i gråt och 

sa:  

– Det har varit jättejobbigt. (GT, 2018-01-12, Johanna Möllers tårar för pappan: “Jag 

fick frossa”) 

 

Johanna Möller får upprepad kritik när hon gråter eftersom tårarna framställs som oäkta. 

När hon däremot inte gråter gestaltas hon som manipulativ och oberörd. Vi tolkar detta 

paradoxala förhållningssätt till Johanna Möller likt hur vi i tidigare diskurskapitel 

diskuterat att medier liksom samhället gör försök att framställa henne som avvikande. 

Vår uppfattning grundar sig i att vara sig hon visar känslor eller inte, tycks någonting 

vara fel med hennes reaktion.  

 

På stora skärmar i salen spelas de upp: Människors berättelser om hur Johanna Möllers 

mord drabbat dem. Huvudpersonen sitter där och ser uttråkad ut och bemödar sig inte 

ens att titta upp på de anhörigas ansikten. (GT, 2017-11-22, Ta chansen nu, Möller - 

berätta vad du har gjort) 
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Vidare återfinns dubbel bestraffning beträffande Johanna Möllers utseende och ålder 

vilket Jewkes (2015) menar är ett vanligt förhållningssätt vid rapportering gällande 

offentliga kvinnor. I flera artiklar kan läsaren ta del av beskrivningar om Johanna 

Möllers attribut ur en negativ, bestraffande vinkel.  

 

Den svarta kajalen får blicken att se om möjligt ännu hårdare ut. Men det är dags nu, 

Johanna Möller. (GT, 2017-11-22, Ta chansen nu, Möller - berätta vad du har gjort) 

 

Jewkes (2015) tar i sin forskning om medier, brott och kön upp just dubbel bestraffning 

gällande utseende. Medier använder ofta narrativet om avsaknad av fysisk attraktion när 

de beskriver en ond eller brottslig kvinna. Kvinnor som däremot uppfattas fysiskt 

attraktiva är inte skonade från att bli bedömda gällande deras utseende. Liksom att 

avsaknad av yttre attraktion används emot kvinnan i fråga används således även 

uppfattad fysisk attraktion på samma sätt. När en ond kvinna inte uppfattas som fysiskt 

tilltalande beskrivs hon som ett avvikande monster, uppfattas hon däremot attraktiv 

appliceras begreppet femme fatale och rubriker likt “Looks that could kill” förekommer. 

Konsensus av detta är att hur kvinnan än ser ut, kommer det att vändas emot henne.  

Den dubbla bestraffningen existerar genomgående i det empiriska materialet oavsett 

vilken del av Johanna Möllers persona det gäller. Liksom tidigare nämnt uppfattar vi en 

stor paradox i rapporteringen eftersom att Johanna Möllers beteende aldrig tycks vara 

rätt. Någonting som diskuteras ofta är Mohammad Rajabis relation till Johanna Möller. 

Han är den som oftast får komma till tals gällande deras relation och sätter på så sätt 

prägeln för hur relationen uppfattas. Johanna Möllers relation till Mohammad Rajabi 

speglas huvudsakligen genom brev hon skickat till honom eller genom Mohammad 

Rajabis advokat som kontinuerligt menar att hon ska lämna honom ifred.  

 

Han tyckte om Johanna. Och han trodde att hon tyckte om honom också. (Aftonbladet, 

2018-10-12, “Jag fattar inte varför, jag bara gör det”) 
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Rajabi har i efterhand gjort klart att han aldrig älskade den över 20 år äldre kvinnan och 

att han ofta funderade på att lämna henne. (Aftonbladet, 2018-02-24, Hon har friat till 

pappans mördare) 

 

I citaten bestraffas Johanna Möller oavsett om hon älskade eller inte älskade 

Mohammad Rajabi. Det förstnämnda citatet innehåller dubbel bestraffning eftersom att 

det skildras som att hon aldrig tyckte om Mohammad Rajabi, mottagaren kan uppfatta 

det som att hon lurade honom och att han fallit offer för henne. I det sistnämnda 

utdraget blir hon bestraffad eftersom Mohammad Rajabi aldrig älskade henne.  

När denna typ av dubbel bestraffning används är Jarlbros (2013) teori om att kvinnor 

aldrig kan göra rätt eller vara rätt oavsett hur de handlar, ser ut eller är, applicerbar. 

 

5.3 Sammanfattning av diskurser 

De diskurser vi funnit är alltså; Den avvikande kvinnan, Icke-kvinna, Den onda kvinnan 

och den snälla pojken, Den dåliga modern och Hon som aldrig gör rätt. Samtliga 

diskurser går att koppla till genusteori och tidigare forskning om hur olika kön gestaltas 

i medier.   

 

6 Slutsats och diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka diskursiva mönster som uppträder i 

journalistikens gestaltning av Johanna Möller. Vi ville även ta reda på hur 

rapporteringen tar sig i uttryck i förhållande till Johanna Möllers roll som kvinna. Med 

hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys och tillhörande analysmodell har vi 

analyserat 46 artiklar publicerade efter fallen tingsrättsdom innehållande beskrivningar 

av Johanna Möller som person. Vid analys av materialet kunde vi kartlägga fem 

diskurser som uppträder i texterna för att koppla framställningen av Johanna Möller till 

diverse samhälleliga maktstrukturer, med särskilt fokus på genus. Diskurserna var; Icke-

kvinna, Den onda kvinnan och den snälla pojken, Fresterska, Den dåliga modern samt 

Hon som aldrig gör rätt.   
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Efter att vi analyserat vårt empiriska material har vi nått slutsatser gällande 

kvällspressens gestaltning kring Johanna Möllers karaktär, hennes egenskaper som 

brottsling och hennes roll som kvinna. I detta kapitel kommer vi att presentera och 

diskutera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie.  

 

Vi har kommit fram till att porträtteringen av Johanna Möller tar ett centralt avstamp i 

att hon avviker från rådande kvinnonorm. Johanna Möllers karaktär beskrivs 

huvudsakligen med adjektiv som manipulativ, iskall, lögnare och beräknande. Vi anser 

att rapporteringen kring Johanna Möller med få undantag kan kopplas till teorier och 

tidigare forskning om hur samhället och medier använder sig av olika narrativ och 

stereotyper när de gestaltar kvinnliga brottslingar liksom kvinnor överlag. Enligt Jewkes 

(2015) lyfts kvinnliga brottslingars, liksom offentliga kvinnors sexualitet ofta fram till 

allmän beskådning och ur en negativ vinkel. Detta menar vi är något som Johanna 

Möller genomgående utsätts för. Hennes sexuella preferenser och relationer har lyfts 

fram utan till synes respekt för hennes privatliv. Händelser som går flera år bakåt i tiden 

och i sig inte är relevanta för de brott hon står dömd för har lyfts fram i rapporteringen 

kring henne, till exempel att hon år 2005, elva år innan mordet på Göran Möller, 

registrerade sig på en eskortsida.  

 

Vi uppfattar att mottagaren, i nästan samtliga analyserade artiklar, erbjuds tolkningen av 

att Johanna Möller är en mycket speciell person med udda karaktär. Detta är någonting 

vi sett i både text och rubriksättning. Hon beskrivs ofta med egenskaper som kan ses 

som motsatsen till god. Hon beskrivs även genomgående som avvikande i hennes 

kvinnoroll om vi ser till hur normbilden för hur kvinnor ska vara ser ut. I artiklarna kan 

mottagaren ta del av och utläsa att Johanna Möller är krävande, manipulativ, 

promiskuös, ihärdig och samvetslös. Enligt Jewkes (2015) är mediebilden av en kvinna 

att är hon lydig. Johanna Möller gestaltas med egenskaper som är långt ifrån denna 

bild.  

 

Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att det är Johanna Möllers avvikande beteende 

som kvinna som tagit mest utrymme i svensk kvällspress. Fokuset i rapporteringen 

ligger på Johanna Möllers personlighetsdrag, uppväxt, sexuella relationer och hennes 

roll som mor. En stor del av det empiriska materialet centrerar till frågeställningen om 

hur brotten kunde ske. Det tycks vara intressant för journalistisken såväl som för 
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samhället att ta reda vad som gjort att Johanna Möller blivit den hon är och hur hon 

kunnat begå sina handlingar. Vi menar att dessa frågeställningar går att koppla till 

Jewkes (2015) forskning som beskriver hur medier och samhället ideligen försöker 

förstå och tolka kvinnor som begår okvinnliga handlingar. 

 

Vidare har vi tittat på vilka aktörer som fått komma till tals och också på så sätt givits 

utrymme att bygga Johanna Möllers karaktär. Vi har funnit att Johanna Möllers familj 

och anhöriga har fått stort utrymme i artiklarna och har ofta fått uttala sig om just 

hennes egenskaper. De har påstått att hon alltid varit en skicklig manipulatör som oftast 

får som hon vill genom att spela på sina egna och andras känslor. Vi menar att Johanna 

Möllers familj och anhöriga har behandlats som en säker källa. Samma citat från 

Johanna Möllers familj har återanvänts när ny information saknas, detta tror vi stärker 

familjens roll som respekterad aktör och personlighetsvittne.  

 

Familjens roll som aktör kan diskuteras med tanke på att det är just familjen som utsatts 

för Johanna Möllers dåd. Enligt dem själva bär de på stor ilska gentemot Johanna 

Möller vilket gör att de har motiv att framställa henne ur en negativ synvinkel. 

Emellertid använder tidningarna Johanna Möllers familj som ett förklarande medium 

för att utvidga porträtteringen ytterligare. Det kan även diskuteras att mottagaren 

erbjuds att hålla med om de egenskaper Johanna Möllers familj tillskrivit henne 

eftersom att Johanna Möllers egna uttalanden frekvent används i vad vi menar, syfte att 

bekräfta dessa egenskaper.   

 

När vi har tittat på hur Johanna Möller beskrivs som brottsling har vi funnit ett 

intressant förhållningssätt i relation till tidigare forskning. Yvonne Jewkes Media & 

Crime från 2015 har varit till stor nytta för att förstå hur medier har för vana att gestalta 

kvinnliga respektive manliga brottslingar. Johanna Möller begick, i partnerskap med 

Mohammad Rajabi, mordet och mordförsöket i Arboga. Enligt Jewkes (2015) beskrivs 

kvinnan i heterosexuella partnerskapsbrott vanligen som underordnad mannen. Vår 

uppfattning är att Johanna Möller, uteslutande, beskrivs överordnad Mohammad Rajabi. 

Däremot ska det påpekas att teorin antagligen inte är speciellt applicerbar på vårt 

empiriska material eftersom maktförhållandet mellan Johanna Möller och Mohammad 

Rajabi är tämligen obalanserat. Med obalanserat maktförhållande menar vi dels att 

Mohammad Rajabi är betydligt yngre än Johanna Möller men också att han som 
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flykting kommit till Sverige och enligt honom själv, är desperat efter ett 

uppehållstillstånd. Vidare i teorin menar Jewkes (2015) att kvinnan i sådana här fall, 

trots huruvida aktiv hon varit under brottet, alltid skuldbeläggs till högre grad än 

mannen i fråga. Vi anser att den delen av forskningen stämmer in på hur kvällspressen 

rapporterat kring paret.  

 

Det vi vill säga med denna slutsats är att Johanna Möller beskrivs som den ledande och 

mest aktiva i brottet. Mohammad Rajabi kan upplevas vara i beroendeställning och 

mottagaren erbjuds känna sympati för honom. Vi anser att det förhållningssätt 

journalistiken har till paret får Johanna Möller att framstå än mer avvikande och 

ondsint.  

 

Fortsättningsvis har vi funnit att framställningen av Johanna Möllers karaktär är något 

paradoxal. Vi uppfattar att hennes handlingar gestaltas ur en negativt synvinkel 

oberoende av hennes aktioner. Detta blir synligt bland annat genom Johanna Möllers 

känsloyttringar. När hon inte gråter eller visar tydliga känslor beskrivs hon som iskall, 

när hon å andra sidan faktiskt gör känsloyttringar beskrivs hon som manipulativ. Utan 

undantag verkar Johanna Möller aldrig kunna agera rätt, oavsett sina handlingar och 

attribut. Vi menar att denna typ av rapportering inte ger Johanna Möller en chans att 

göra rätt. Inte heller erbjuds mottagaren att skapa en egen bild av hennes persona 

eftersom att hennes aktioner konstant framställs som negativa. 

 

Som kvinna beskrivs Johanna Möller ofta i sin roll som mor. Jewkes (2015) diskuterar i 

sin forskning att kvinnliga brottslingar i generellt porträtteras som dåliga mödrar. 

Jarlbro (2013) menar också att medier tenderar att kränka offentliga kvinnors privatliv i 

högre grad än de kränker mäns. Offentliga kvinnor blir ofta benämnda och omskrivna 

som hustruar eller mödrar (Banwart, Byström & Robertson, 2003). Detta är någonting 

vi upplevt vara en relativt stor del av rapporteringen kring Johanna Möller. Även här 

finner vi en något motsägelsefull hållning, hon beskylls inte sällan för att inte värna om 

sina barn trots att hon upprepade gånger yttrat att hon saknar dem. Fortsättningsvis 

menar vi att Johanna Möller i egenskap av mamma har fått stå till svars för sina 

handlingar och sitt beteende i stort. En intressant synvinkel på detta är att angreppssättet 

ofta handlar om hur en mor kan bete sig på ett sådant sätt som Johanna Möller gör och 

att rapporteringen ofta handlar om hennes liv innan mordet i Arboga. Det har bland 
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annat lyfts fram att hon mer gärna flirtar med olika män än att umgås med sina barn och 

sin familj. Detta anser vi vara att använda Johanna Möllers modersroll emot henne men 

också att reproducera bilden av hur en god mor bör bete sig.   

 

De diskurser vi kartlagt i det empiriska materialet grundar sig i etablerad 

genusproblematik. Diskurserna väcker frågor om hur samhället och medier tolkar och 

beskriver kvinnliga brottslingar men även kön överlag. Jewkes (2015) menar att 

narrativen om hur kvinnor bör vara är så pass djupt nedärvda att samhället inte är redo 

att ta emot och uppfatta kvinnlig ondska. Detta är någonting vi uppfattat i vår analys. 

Samtliga diskursiva praktiker i det empiriska materialet menar vi går att koppla till det 

rådande samhällsklimat där patriarkala strukturer alltjämt är synliga. Vi anser att vår 

studies resultat kan bidra till att skapa medvetenhet kring genusdiskurser och på så sätt 

generera bredare kunskap gällande underliggande förhållningssätt till olika kön.  

 

För vidare forskning menar vi att en komparativ studie mellan Johanna Möller och en 

manlig brottsling, dömd för liknande brott, är ett intressant område. Den enda 

genusjämförelsen som kunde göras i vår studie var Johanna Möller i förhållande till 

Mohammad Rajabi och med tanke på maktförhållandet dem sinsemellan tror vi att en 

komparativ studie med en manlig jämlik hade kunnat ge svar på ytterligare frågor. 

Behandlas två grova brottslingar, dömda för liknande brott men av olika kön, 

annorlunda? Vilka genusdiskurser går att finna? Vi tror att en sådan studie är viktig för 

att ge en bredare bild av hur mycket gärningspersonens kön faktiskt spelar roll i 

rapporteringen kring denne.  

 

En annan intressant infallsvinkel som inte behandlas i vår analys är att Mohammad 

Rajabi relativt snabbt erkände brotten medan Johanna Möller har fortsatt att neka till 

samtliga angklagelser. Om detta är någonting som kan ha avgjort rapporteringen kring 

dem vet vi inte, men vi anser att det kan vara en viktig faktor att analysera i vidare 

forskning. Behandlas gärningspersoner olika i medier beroende på hur de svarar inför 

anklagelser? 

 

Vidare tror vi att det finns stora möjligheter till fortsatta studier kring frågor rörande 

genus och brott i medier. Vårt specifika ämne beträffande Johanna Möller kan 

förslagsvis utvidgas med en bildanalys av de bilder som används vid rapporteringen om 
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henne för att synliggöra ytterligare problematik i hur hon framställs. Vi tror även att det 

hade varit intressant att ställa de diskurser vi fann i vårt empiriska material i förhållande 

till rättsväsendet. Behandlas exempelvis bevisföring mot en man respektive kvinna 

annorlunda med tanke på den diskursiva praktik som används i svensk kvällspress? 

Jewkes (2015) menar att kvinnor som går emot rådande kvinnonorm i högre grad 

riskerar att fällas i brottsmål än kvinnor som inte gör det. Detta anser vi vara ett stort 

samhällsproblem och ett forskningsområde som behöver utökas. 
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https://app.retriever-info.com/go-article/05734920181210058863b56a58b0300a2f08ced558dcc6/null/archive/search?md5=0464016cbbdb0cb52a46410c71ab9d96&timeStamp=1578391579000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05734920181210058863b56a58b0300a2f08ced558dcc6/null/archive/search?md5=0464016cbbdb0cb52a46410c71ab9d96&timeStamp=1578391579000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05734920181210058863b56a58b0300a2f08ced558dcc6/null/archive/search?md5=0464016cbbdb0cb52a46410c71ab9d96&timeStamp=1578391579000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057349201901176d232d6caaf01aeb9e72714c0941bd07/null/archive/search?md5=2c45249e414fdfbb6046d5ee3520c80f&timeStamp=1578391604000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057349201901176d232d6caaf01aeb9e72714c0941bd07/null/archive/search?md5=2c45249e414fdfbb6046d5ee3520c80f&timeStamp=1578391604000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057349201901176d232d6caaf01aeb9e72714c0941bd07/null/archive/search?md5=2c45249e414fdfbb6046d5ee3520c80f&timeStamp=1578391604000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0573492019022879e9ac477fbb5f5309090e368716b00b/null/archive/search?md5=37bb3f001925958711facac26bf83071&timeStamp=1578391619000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0573492019022879e9ac477fbb5f5309090e368716b00b/null/archive/search?md5=37bb3f001925958711facac26bf83071&timeStamp=1578391619000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0573492019022879e9ac477fbb5f5309090e368716b00b/null/archive/search?md5=37bb3f001925958711facac26bf83071&timeStamp=1578391619000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057742201803205e2bec0b1a3bae09b70535d818cd5c33/null/archive/search?md5=13bfe043e530d94093abc10c5b9da77f&timeStamp=1578392244000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057742201803205e2bec0b1a3bae09b70535d818cd5c33/null/archive/search?md5=13bfe043e530d94093abc10c5b9da77f&timeStamp=1578392244000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/057742201803205e2bec0b1a3bae09b70535d818cd5c33/null/archive/search?md5=13bfe043e530d94093abc10c5b9da77f&timeStamp=1578392244000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170821f3f3922c426d2b996c3bc2087f79544c/null/archive/search?md5=3ed4a2b9bfd8387fff51d373e345991c&timeStamp=1578391637000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170821f3f3922c426d2b996c3bc2087f79544c/null/archive/search?md5=3ed4a2b9bfd8387fff51d373e345991c&timeStamp=1578391637000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170821f3f3922c426d2b996c3bc2087f79544c/null/archive/search?md5=3ed4a2b9bfd8387fff51d373e345991c&timeStamp=1578391637000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170822c9555f3a9259629e1ebba0ef7ba75e8e/null/archive/search?md5=74b4772a0d48f10cbb3d6434dcd64f97&timeStamp=1578391649000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170822c9555f3a9259629e1ebba0ef7ba75e8e/null/archive/search?md5=74b4772a0d48f10cbb3d6434dcd64f97&timeStamp=1578391649000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020170822c9555f3a9259629e1ebba0ef7ba75e8e/null/archive/search?md5=74b4772a0d48f10cbb3d6434dcd64f97&timeStamp=1578391649000&account=4722


  
 

III 

Expressen, 2017-10-13, JOHANNA MÖLLERS VÄDJAN INIFRÅN CELLEN. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020171013b6a531473394c268700ede6e3ea86124/null/archive/search?md

5=ab9e57ad7d113686e6a035680bc67071&timeStamp=1578391670000&account=4722 

 

Expressen, 2017-10-31, Möllers krav: Vill bli körd till sommarstugan. Hämtad 2019-12-

10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201710319daa3bb2a4b11877815bf972afed58f1/null/archive/search?md5

=b86c91f46f4577397886b0aba9b32097&timeStamp=1578391719000&account=4722 

 

Expressen, 2017-11-07, ”JAG HAR PROVKÖRT STRÄCKAN” . Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020171107f178dd006a179521d0e1b13d5239a6b3/null/archive/search?md

5=5bdf666231a8850ae8b9fd4396cbed84&timeStamp=1578391741000&account=4722 

 

Expressen, 2017-11-08, Möllers ultimatum tvingade maken till sommarstugan. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020171108a32ce04a859a513b0cab6ac7c8ba293b/null/archive/search?md5

=89f4b1fa700ecb3ab7a899d0b7688ea0&timeStamp=1578391758000&account=4722 

 

Expressen, 2017-11-19, MÖLLERS NÄRMASTE SOM VISAR SIN AVSKY. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201711195d3540c0675517ecc0e4fabe5fd93515/null/archive/search?md5

=f2eaa792c18eb078af5cc2286af62f4a&timeStamp=1578391770000&account=4722 

 

Expressen, 2017-12-10, JOHANNA MÖLLERS KRIS MED FAMILJEN. Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509102017121035aab6dc64d52c48ed8de45a34d34256/null/archive/search?md

5=c9743682b8bdf1ba1c084ef634d6209d&timeStamp=1578391781000&account=4722 

 

Expressen, 2017-12-15, Johanna Möller i tårar – kräver att få berätta. Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020171215a17d26fb5f4534e2e2bdde5b398103c2/null/archive/search?md5

=c3780893c60c83a19ab78cf89ab2e667&timeStamp=1578391798000&account=4722 

https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171013b6a531473394c268700ede6e3ea86124/null/archive/search?md5=ab9e57ad7d113686e6a035680bc67071&timeStamp=1578391670000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171013b6a531473394c268700ede6e3ea86124/null/archive/search?md5=ab9e57ad7d113686e6a035680bc67071&timeStamp=1578391670000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171013b6a531473394c268700ede6e3ea86124/null/archive/search?md5=ab9e57ad7d113686e6a035680bc67071&timeStamp=1578391670000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201710319daa3bb2a4b11877815bf972afed58f1/null/archive/search?md5=b86c91f46f4577397886b0aba9b32097&timeStamp=1578391719000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201710319daa3bb2a4b11877815bf972afed58f1/null/archive/search?md5=b86c91f46f4577397886b0aba9b32097&timeStamp=1578391719000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201710319daa3bb2a4b11877815bf972afed58f1/null/archive/search?md5=b86c91f46f4577397886b0aba9b32097&timeStamp=1578391719000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171107f178dd006a179521d0e1b13d5239a6b3/null/archive/search?md5=5bdf666231a8850ae8b9fd4396cbed84&timeStamp=1578391741000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171107f178dd006a179521d0e1b13d5239a6b3/null/archive/search?md5=5bdf666231a8850ae8b9fd4396cbed84&timeStamp=1578391741000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171107f178dd006a179521d0e1b13d5239a6b3/null/archive/search?md5=5bdf666231a8850ae8b9fd4396cbed84&timeStamp=1578391741000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171108a32ce04a859a513b0cab6ac7c8ba293b/null/archive/search?md5=89f4b1fa700ecb3ab7a899d0b7688ea0&timeStamp=1578391758000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171108a32ce04a859a513b0cab6ac7c8ba293b/null/archive/search?md5=89f4b1fa700ecb3ab7a899d0b7688ea0&timeStamp=1578391758000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171108a32ce04a859a513b0cab6ac7c8ba293b/null/archive/search?md5=89f4b1fa700ecb3ab7a899d0b7688ea0&timeStamp=1578391758000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201711195d3540c0675517ecc0e4fabe5fd93515/null/archive/search?md5=f2eaa792c18eb078af5cc2286af62f4a&timeStamp=1578391770000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201711195d3540c0675517ecc0e4fabe5fd93515/null/archive/search?md5=f2eaa792c18eb078af5cc2286af62f4a&timeStamp=1578391770000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201711195d3540c0675517ecc0e4fabe5fd93515/null/archive/search?md5=f2eaa792c18eb078af5cc2286af62f4a&timeStamp=1578391770000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017121035aab6dc64d52c48ed8de45a34d34256/null/archive/search?md5=c9743682b8bdf1ba1c084ef634d6209d&timeStamp=1578391781000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017121035aab6dc64d52c48ed8de45a34d34256/null/archive/search?md5=c9743682b8bdf1ba1c084ef634d6209d&timeStamp=1578391781000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017121035aab6dc64d52c48ed8de45a34d34256/null/archive/search?md5=c9743682b8bdf1ba1c084ef634d6209d&timeStamp=1578391781000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171215a17d26fb5f4534e2e2bdde5b398103c2/null/archive/search?md5=c3780893c60c83a19ab78cf89ab2e667&timeStamp=1578391798000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171215a17d26fb5f4534e2e2bdde5b398103c2/null/archive/search?md5=c3780893c60c83a19ab78cf89ab2e667&timeStamp=1578391798000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171215a17d26fb5f4534e2e2bdde5b398103c2/null/archive/search?md5=c3780893c60c83a19ab78cf89ab2e667&timeStamp=1578391798000&account=4722


  
 

IV 

 

Expressen, 2017-12-19, JOHANNA MÖLLER: JAG ÄR OROLIG FÖR MAMMA. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020171219c77a8758dca1311e7f2c07df00cf43ee/null/archive/search?md5

=89f6bdba18ea7db3ec8c02ac8552ee01&timeStamp=1578391813000&account=4722 

 

Expressen, 2017-12-23, MILJONERNA KROSSADE JOHANNA MÖLLERS FAMILJ. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201712238fd3ab0931ce11018ec165662060ae35/null/archive/search?md5

=5da9da111f50c60e4a332e17edf0a448&timeStamp=1578391828000&account=4722 

 

Expressen, 2017-12-30, MÖLLERS LIV MED SVERIGES FARLIGASTE KVINNOR. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509102017123056f6dc26e299da49564e1135bd29d027/null/archive/search?md

5=c77e37b16e6c4464873528127e9c985d&timeStamp=1578391847000&account=4722 

 

Expressen, 2018-01-13, Barnen går emot Möller i polisförhör. Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201801133799c38cab4eb5baf24550a8986d1cd2/null/archive/search?md5

=a6a130c116e25a62617ea902479998c0&timeStamp=1578391861000&account=4722 

 

Expressen, 2018-02-02, Möller skriver kokbok – med sin mördade pappas favoriter. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180202c814c53d65ba1f6f21014089040d05af/null/archive/search?md5

=cc6fd009c1c25dac1d4ca91597133f3a&timeStamp=1578391878000&account=4722 

 

Expressen, 2018-02-10, GW: Kvinnorna i fängelset är avundsjuka på Möller. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180210e38c2b7d471fb785325bfff77180dbab/null/archive/search?md5

=216d75377ed1be7265ab171202a9d1ef&timeStamp=1578391894000&account=4722 

 

Expressen, 2018-02-25, MÖLLERS VÄDJAN TILL BILLY, 62: LJUG MIG UT. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171219c77a8758dca1311e7f2c07df00cf43ee/null/archive/search?md5=89f6bdba18ea7db3ec8c02ac8552ee01&timeStamp=1578391813000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171219c77a8758dca1311e7f2c07df00cf43ee/null/archive/search?md5=89f6bdba18ea7db3ec8c02ac8552ee01&timeStamp=1578391813000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020171219c77a8758dca1311e7f2c07df00cf43ee/null/archive/search?md5=89f6bdba18ea7db3ec8c02ac8552ee01&timeStamp=1578391813000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201712238fd3ab0931ce11018ec165662060ae35/null/archive/search?md5=5da9da111f50c60e4a332e17edf0a448&timeStamp=1578391828000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201712238fd3ab0931ce11018ec165662060ae35/null/archive/search?md5=5da9da111f50c60e4a332e17edf0a448&timeStamp=1578391828000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201712238fd3ab0931ce11018ec165662060ae35/null/archive/search?md5=5da9da111f50c60e4a332e17edf0a448&timeStamp=1578391828000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017123056f6dc26e299da49564e1135bd29d027/null/archive/search?md5=c77e37b16e6c4464873528127e9c985d&timeStamp=1578391847000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017123056f6dc26e299da49564e1135bd29d027/null/archive/search?md5=c77e37b16e6c4464873528127e9c985d&timeStamp=1578391847000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/0509102017123056f6dc26e299da49564e1135bd29d027/null/archive/search?md5=c77e37b16e6c4464873528127e9c985d&timeStamp=1578391847000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201801133799c38cab4eb5baf24550a8986d1cd2/null/archive/search?md5=a6a130c116e25a62617ea902479998c0&timeStamp=1578391861000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201801133799c38cab4eb5baf24550a8986d1cd2/null/archive/search?md5=a6a130c116e25a62617ea902479998c0&timeStamp=1578391861000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201801133799c38cab4eb5baf24550a8986d1cd2/null/archive/search?md5=a6a130c116e25a62617ea902479998c0&timeStamp=1578391861000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180202c814c53d65ba1f6f21014089040d05af/null/archive/search?md5=cc6fd009c1c25dac1d4ca91597133f3a&timeStamp=1578391878000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180202c814c53d65ba1f6f21014089040d05af/null/archive/search?md5=cc6fd009c1c25dac1d4ca91597133f3a&timeStamp=1578391878000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180202c814c53d65ba1f6f21014089040d05af/null/archive/search?md5=cc6fd009c1c25dac1d4ca91597133f3a&timeStamp=1578391878000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180210e38c2b7d471fb785325bfff77180dbab/null/archive/search?md5=216d75377ed1be7265ab171202a9d1ef&timeStamp=1578391894000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180210e38c2b7d471fb785325bfff77180dbab/null/archive/search?md5=216d75377ed1be7265ab171202a9d1ef&timeStamp=1578391894000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/05091020180210e38c2b7d471fb785325bfff77180dbab/null/archive/search?md5=216d75377ed1be7265ab171202a9d1ef&timeStamp=1578391894000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201802258b48ad1a5efd1b9d7888153c7586087d/null/archive/search?md5=8da21873c3f6d4c48e86aae1c4777fb5&timeStamp=1578391911000&account=4722


  
 

V 

article/050910201802258b48ad1a5efd1b9d7888153c7586087d/null/archive/search?md

5=8da21873c3f6d4c48e86aae1c4777fb5&timeStamp=1578391911000&account=4722 

 

Expressen, 2018-02-28, Möller frias från anstiftan till mord på maken. Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180228f1c6dd60c22313207def8eb3981ab54b/null/archive/search?md5

=2962a93aa611c471325ac828b540a0cf&timeStamp=1578391932000&account=4722 

 

Expressen, 2018-03-02, Tidigare kärlekspartnerns liv med Johanna Möller. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201803023fe846be43cdcb72888487fa7293334e/null/archive/search?md5

=cf9c10ab8a75ddc6ce3bf9e938ec2827&timeStamp=1578391962000&account=4722 

 

Expressen, 2018-03-12, SÅ BLIR JOHANNA MÖLLERS LIV I FÄNGELSET. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509102018031232779ceed29e00b0e9510d9f84358049/null/archive/search?md

5=1c0ef90ba6e0fe33cd46c27c12e93e8f&timeStamp=1578391982000&account=4722 

 

Expressen, 2018-04-03, GW om Johanna Möllers hemliga liv och sexannons. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180403c5374ae2be49c227c2ddecece297869f/null/archive/search?md5

=eeb7d50a8533d53cff149bcf336f391f&timeStamp=1578392018000&account=4722 

 

Expressen, 2018-04-20, Johanna Möllers kamp: ”Vill inte att de missuppfattar”. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050910201804209a1d9af1ee4ebb093a862705634f15c6/null/archive/search?md5

=d30e4ad10b714699ba4e2859461f299e&timeStamp=1578392032000&account=4722 

 

Expressen, 2018-06-15, Johanna Möller pressar Rajabi från fängelset. Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180615db6d0836198ee1c8297839d02003c80d/null/archive/search?md

5=3d21b04aa6cc763191b0a8faeb2dd296&timeStamp=1578392099000&account=4722 

 

https://app.retriever-info.com/go-article/050910201802258b48ad1a5efd1b9d7888153c7586087d/null/archive/search?md5=8da21873c3f6d4c48e86aae1c4777fb5&timeStamp=1578391911000&account=4722
https://app.retriever-info.com/go-article/050910201802258b48ad1a5efd1b9d7888153c7586087d/null/archive/search?md5=8da21873c3f6d4c48e86aae1c4777fb5&timeStamp=1578391911000&account=4722
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VI 

Expressen, 2018-07-05, GW OM MÖLLERS NYA PLACERING: FÅR ETT BÄTTRE 

LIV. Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180705e5e297bfb6660fbba7fc8be2541b94f7/null/archive/search?md5

=048c8c4ce381e07f25106f9399ae2f5d&timeStamp=1578392115000&account=4722 

 

Expressen, 2018-09-07, Möller stoppas: Får inte kontakta exet. Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020180907dac86d9729a62765f4be53e12a8b22b1/null/archive/search?md5

=49c3be144212066b92fcdf8444bb6892&timeStamp=1578392143000&account=4722 

 

Expressen, 2018-11-09, Möller anklagas för dödsorder mot sin mamma inifrån 

fängelset: ”Hon vill ha hämnd”. Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-

info.com/go-

article/0509102018110931167ed6d54ee4c5baea0fcd3cfb87f4/null/archive/search?md5

=03dfdc3c343a1b68691df44a453ea3cd&timeStamp=1578392165000&account=4722 

 

Expressen, 2018-12-09, Johanna Möller skrämmer bort mördare ur fängelset. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509102018120999da460be2a71c6246f76f81cd1d6291/null/archive/search?md5

=a045d18429a05a566e13521ad0b33bbf&timeStamp=1578392189000&account=4722 

 

Expressen, 2018-12-11, JOHANNA MÖLLER MÅSTE STOPPAS. Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020181211562f18c5f579cf383b1b71f62d112439/null/archive/search?md5

=2bcd3af2f635db5d66dcaf0913b5e7d5&timeStamp=1578392207000&account=4722 

 

Expressen, 2019-01-22, Möllers strid mot Granvold inifrån cellen. Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05091020190122463a0da6975b5dfe57c7c034aab90570/null/archive/search?md5

=0751b0d514c0ef4eac2a1823e914e6f4&timeStamp=1578392224000&account=4722 

 

GT 

GT, 2017-10-13, MÅLET: KNÄCKA EX-POJKVÄNNENS TROVÄRDIGHET. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-
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VII 

article/050909201710139a911dcfe06d098a6421911e040e32bd/null/archive/search?md5

=04790ab6a89668a11547a08e363c9507&timeStamp=1578392313000&account=4722 

 

GT, 2017-12-21, Goda förvridna intentioner från mamman Johanna Möller. Hämtad 

2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/050909201712215d6bfd488e6c5cf45535c85a610ff1d4/null/archive/search?md5

=fedfd45c8d7c28c058a83037ed341999&timeStamp=1578392281000&account=4722 

 

GT, 2017-11-22, Ta chansen nu, Möller – berätta vad du har gjort. Hämtad 2019-12-

10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509092017112214f32f404723552153f92553e783343e/null/archive/search?md5

=a4cef2580d55a3b90feab08c988fed05&timeStamp=1578392330000&account=4722 

 

GT, 2018-01-20, Kvinnorna mördar – för att bli fria att göra som de vill. Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05090920180120f7217a6061402cb518e31a553cc1e579/null/archive/search?md5

=e01dd9f7a630f3a78696e59182dbfa04&timeStamp=1578392347000&account=4722 

 

GT, 2018-01-20, Johanna Möllers tårar för pappan: ”Jag fick frossa” . Hämtad 2019-

12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05090920180120f22d53a536c830a5fed45c87dc7ec664/null/archive/search?md5

=f753c446baa395c9fb8ed8c4614a5b52&timeStamp=1578392363000&account=4722 

 

GT, 2018-02-28, Ingen tog familjen på allvar – nu är det för sent. Hämtad 2019-12-10, 

från: https://app.retriever-info.com/go-

article/05090920180228e4158a3f78a46c9c1174fb97aa6271cb/null/archive/search?md5

=d5418433c3d48cdd0b563502ccf97592&timeStamp=1578392380000&account=4722 

 

GT, 2018-10-12, Möllers ord fick Rajabi att svika henne. Hämtad 2019-12-10, från: 

https://app.retriever-info.com/go-

article/05090920181012b58e19dd62903f6f22a63e12d37fe4cd/null/archive/search?md5

=55f1eb090247d9e0489b3f2b9d92cd98&timeStamp=1578392396000&account=4722 
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VIII 

Kvällsposten 

Kvällsposten, 2017-10-13, Möller hävdar sin oskuld – bevisen säger annorlunda. 

Hämtad 2019-12-10, från: https://app.retriever-info.com/go-

article/0509112017101332a829f24bf9aa1075f356f850db10da/null/archive/search?md5

=dcfcc178c497fe56de5a3f5121054b63&timeStamp=1578392294000&account=4722 
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