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Syftet med studien är att undersöka hur brottsoffret Lisa Holm framställs i två olika 

tidningsgenrer, kvälls-och morgontidningsgenren, genom en kvalitativ textanalys. Då fallet 

Lisa Holm blev ett av Sveriges mest välbevakade försvinnande och mord, undersöks hur hon 

porträtteras i Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering. Detta för att utreda om det 

förekommer likheter eller skillnader kring framställningen av henne, och vilka journalistiska 

grepp som användes vid rapporteringen av de båda tidningarna med utgångspunkt i bland 

annat medielogik och gestaltningsteori.  

Resultatet av undersökningen visade en tydlig likhet mellan de två tidningarna. Detta 

eftersom kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter rapporterade en 

snarlik skildring av brottsoffret Lisa Holm genom gestaltning och journalistiska grepp. Det 

innebär att de båda tidningarna har kommit närmare varandra gällande innehåll, och 

gränsen som skiljer de båda tidningsgenrerna åt har suddats ut. Därmed skapas en 
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ABSTRACT 

Author: Jennifer Eklund 

Title and subtitle: ”Lisa is a very positive and polite girl...” A qualitative study regarding the 

portrayal of crime victim Lisa Holm in swedish morning- and evening newspapers. 

Language: Swedish 

Pages: 52 

 

The purpose of this study is to examine how Lisa Holm is being portraited in the tabloid 

Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter through a qualitative text analysis. 

By examining the two different newspaper genres, it will become clear whether or not there 

exists similarities or differences in how the newspapers potrays Lisa Holm through the 

theories of media logic and framing theory.  

The result of this examination shows an obvious similarity between the two newspapers. This 

becomes clear as both Aftonbladet and Dagens Nyheter reported a very similar depiction of 

the crime victim Lisa Holm, through both framing and journalistic techniques. That means 

that the newspapers have approached each other in terms of content, and the line dividing 

the two newspaper genres has been blurred. An undifferentiated and stereotypical image is 

then being presented of the crime victim Lisa Holm that the readers will take part of.  
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1. Inledning 

"En stor vältränad man vars rygg det står polis på sitter och skakar och gråter bakom ett 

uthus". Polisen beskriver själva händelsen på Facebook efter att 17-åriga Lisa Holm påträffats 

död den tolfte juni år 2015. Försvinnandet och mordet på den 17-åriga flickan 

uppmärksammade och engagerade stora delar av det svenska folket, och mediebevakningen 

har därmed varit stort och intensivt kring fallet. (Svenska Dagbladet 2015, 2016b) Weibull & 

Wadbring (2014) menar att journalistikens roll i samhället är att informera, granska 

maktinnehavare och fungera som ett debattforum inom och mellan grupper. Till detta tillhör 

bland annat kriminaljournalistik vars uppgift är att rapportera kring brott och kriminalitet i 

samhället, och som har egna traditioner att följa inom journalistikformen (Pollack, 2001). 

Ester Pollack (2008) menar att medier och brott är två sammanlänkade begrepp. Medie-

forskningen har alltid haft ett intresse för brott och medier, men att det främst har fokuserats 

på våldseffekter och representation i mediebevakningen av brott. Dock menar författaren att 

det endast är några enstaka studier som har genomförts kring brottsrapportering, däribland 

gällande brottsoffer, i svensk press. (Pollack, 2001) Exempel på en av dessa studier är med 

fokus på bland annat mediernas konstruktion av 10-åriga brottsoffret Engla Höglund, som 

mördades av Anders Eklund den 5:e april år 2008 (Lindgren & Lundström, 2010). Liksom 

fallet Lisa Holm som denna studie ska inriktas på, fick försvinnandet och mordet på 10-åriga 

Engla stor massmedial uppmärksamhet och engagerade på så sätt hela det svenska folket 

(Sveriges Radio, 2015).  

Medierna är den dominerande källa som människor vänder sig till för att införskaffa 

information gällande brottslighet, lagstiftning och samhällets rättssystem (Pollack, 2001).  

Det ökade digitaliserade medieutbudet som sprids snabbt och gratis på internet och sociala 

medier, har medfört att konkurrensen mellan tidningsredaktioner har ökat och 

nyhetsredaktioner runt om i landet tvingas genomföra nedskärningar. Detta har påverkat 

bland annat journalistiska värderingar och innehållet i tidningarna (Nord & Strömbäck, 

2012). Tidningsinnehållet har också påverkats av tabloidiseringen, som har inneburit att 

morgon- och kvällstidningar har liknande journalistiska drag i sin rapportering (Weibull & 

Wadbring, 2014). Vid brottsrapportering kan detta innebära att en onyanserad bild av både  

fall och brottsoffer förmedlas till tidningarnas läsare. På så sätt bidrar medierna till att skapa 

en stereotypisk bild av ett brottsoffer, då endast begränsade perspektiv av offret presenteras i 

nyhetsrapporteringen (Nilsson, 2012).  

Denna studie faller inom det kriminaljournalistiska forskningsfältet och ska undersöka 

huruvida det finns några skillnader i porträtteringen av brottsoffret Lisa Holm i 
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nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, som är bland de två största rikstäckande 

tidningarna i Sverige. Detta för att ta reda på vilka journalistiska grepp som används vid 

beskrivningen av ett brottsoffer utifrån två olika tidningsgenrer. Genom en kvalitativ 

textanalys kommer tryckta nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter att analyseras 

under en bestämd tidsperiod bestående av sju dagar under sommaren år 2015, från den 9:e 

till 15:e juni. Därmed är denna studie en komparativ studie mellan de två tidningarnas 

framställning av ett brottsoffer. Ett analysverktyg kommer tillämpas på nyhetsartiklarna 

utifrån bland annat teorierna medielogik och gestaltningsteorin, och resultat från tidigare 

genomförda studier inom forskningsfältet. 

 

 Uppsatsens disposition 

Kapitel ett innehåller studiens inledning som ger en kort introduktion till forskningsfältet 

kriminaljournalistik och den faktiska studien. Kapitel två är studiens bakgrundskapitel och 

ger en överblick kring centrala begrepp och information som är återkommande i arbetet. I 

kapitel tre presenteras studiens problemformulering och syfte, som sedan följs av uppsatsens 

frågeställningar i kapitel fyra. Därefter presenteras resultat av tidigare forskning som kan 

relateras till denna studie i kapitel fem. Det teoretiska ramverket innehåller etablerade 

teorier inom det journalistiska fältet, och återfinns i kapitel sex. Metodkapitlet innehåller 

bland annat motivering av olika val och analysverktyget som ska tillämpas på 

nyhetsartiklarna i kapitel sju. Kapitel åtta innehåller studiens resultat av de analyserade 

nyhetsartiklarna, som sedan leder till studiens slutdiskussion i kapitel nio. Studien avslutas 

med slutsatser som svarar på studiens frågeställningar i kapitel tio. 
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2. Bakgrund och begrepp 

I detta avsnitt ges en kort översikt av brottsfallet Lisa Holm och dess händelseförlopp, samt 

en definition av begreppen brottsoffer och kriminaljournalistik. Därefter ges en kort 

beskrivning av kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter, 

tabloidiseringens betydelse, samt en definition av morgon- och kvällstidningsgenren. 

 Fallet Lisa Holm 

2.1.1. 17-årig flicka försvunnen 

Söndagen den 7:e juni år 2015 försvinner 17-åriga Lisa Holm, efter att ha avslutat sitt skift på 

kaféet ”På klostret” i Blomberg utanför Kinnekulle. Innan försvinnandet, ska flickan ha 

meddelat sina föräldrar att hon skulle påbörja den 3,5 mil långa resan hem till Skövde på sin 

moped. När hon inte hade kommit hem efter 1,5 timme blev föräldrarna oroliga och åkte till 

kaféet där flickans moped hittades på parkeringen med nyckeln kvar i tändningslåset. 

Föräldrarna förstod att något inte stod rätt till och kontaktade då polisen, som startade en 

förundersökning kring olaga frihetsberövande. (Svenska Dagbladet, 2016a) 

2.1.2. Sökandet 

Dagarna som följde gjordes många fynd, bland annat en handske och ett mobilfodral som 

båda misstänks tillhöra Lisa Holm. Sökandet efter flickan trappas upp, och under tisdagen 

väljer polisen i samråd med familjen att ta hjälp av allmänheten genom att publicera både 

bild och namn på flickan i medierna. Under onsdagen deltar uppemot 800 människor i 

sökandet efter Lisa Holm genom skallgång arrangerad av den ideella organisationen Missing 

People Sweden, där ytterligare fynd görs. Fram till torsdagen har över 100 personer förhörts 

av polisen, dock har ingen misstänkt gripits. (Svenska Dagbladet, 2016a) 

2.1.3. Lisa Holm hittas död 

På fredagskvällen den 12:e juni hittas en kvinnokropp i en byggnad på en närliggande gård, 

som under tidig lördagsmorgon bekräftas vara den försvunna 17-åringen Lisa Holm. Tre 

personer togs redan under fredagen in på förhör, och häktades under natten till lördagen för 

inblandning i mordet. De misstänkta visar sig vara litauiska medborgare bestående av två 

bröder och en kvinna som är gift med den äldre brodern. En tid senare släpps kvinnan som 

var misstänkt för skyddande av brottsling, och sedan även den yngre brodern. 

Brottsmisstankarna stärktes istället mot den äldre brodern. (Svenska Dagbladet, 2016a) 
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2.1.4. Domen 

Nerijus Bilevicius, den äldre utav de två bröderna, ställdes inför rätta i Skaraborgs tingsrätt 

den 28:e oktober år 2015. Han döms en tid senare för att ha bragt livet av Lisa Holm genom 

hängning till livstidstids fängelse, utvisning på obegränsad tid samt skadestånd. Domen 

fastslås senare av hovrätten. Rätten fastslog även att gärningsmannen hade sexuella motiv till 

brottet, som bland annat baserades på DNA-spår som hittades i byggnaden som Lisa Holm 

påträffats död. (Svenska Dagbladet, 2016a) 

 

 Brottsoffer 

Magnus Lindgren (2008) beskriver att det inte finns en allmän definition av begreppet 

brottsoffer, och därmed inte vilka eller vem som ska betraktas som sådant. Inte heller är 

begreppet definierat i den svenska lagstiftningen, även om det omnämns i bland annat 

anvisningar för Brottsoffermyndigheten. Författaren väljer att definiera begreppet brottsoffer 

som fysiska personer utsatta för någon form av brott. Definitionen inbegriper, förutom direkt 

drabbade av brott, även människor som är indirekt drabbade, till exempel barn som växer 

upp med våld i hemmet. I sin beskrivning av brottsoffer har författaren tagit hänsyn till 

Christies (2001) teori gällande det idealiska offret som ska uppfylla fem kriterier, och menar 

att bilden av det idealiska offret inte alltid överensstämmer med verklighetens brottsoffer. 

(Lindgren, 2008) 

 

 Kriminaljournalistik 

Begreppet kriminaljournalistik är en uråldrig form av journalistik som riktar in sig på 

massmediernas bevakning av ett samhälles kriminalitet (Nationalencyklopedin, u.å.). Pollack 

(2008) menar att brott med lätthet leder till att bli nyheter, då det utgör exempel på något 

som avviker från det normala och som därmed bryter mot rådande värderingar och normer i 

samhället. Hon beskriver kriminaljournalistik som något ständigt föränderligt och menar att 

begreppet påverkas av förändringar i samhället och därmed rådande nyhetsdiskurser. Hon 

framställer kriminaljournalistik som en speciell typ av journalistik som har egna traditioner 

gällande form och innehåll, som till exempel använder stereotyper för att öka 

igenkänningsfaktorn hos läsaren. Journalistikformen är dessutom mer begränsad gällande 

tillgång till källor än andra typer av journalistik och är på så sätt beroende av till exempel 

rättegångsmaterial, polismaterial och brottsstatistik och därmed även de myndigheter som 

tillhandahåller sådant material. (Pollack, 2001) 
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 Tidningarna i undersökningen 

2.4.1. Aftonbladet 

Den socialdemokratiskt obundna kvällstidningen Aftonbladet är sedan mitten av 1990-talet 

den största tidningen i Sverige ur ett ekonomiskt- och upplagemässigt perspektiv. Lars Johan 

Hierta grundade Aftonbladet år 1830. Idag har den norska mediekoncernen Schibsted det 

ekonomiska och industriella ansvaret för tidningens utveckling, medan Landsorganisationen 

(LO) behåller kontrollen kring tidningens politiska riktning. (Aftonbladet, u.å.) Med webb-tv, 

webb-tidning och mobiltidning når Aftonbladet ut till sina läsaren genom andra kanaler än 

endast den trycka tidningen. I september år 2016 hade Aftonbladet 3 292 000 läsare 

fördelade på de nämnda kanalerna, och når därmed 43 procent av Sveriges befolkning. 

(Aftonbladet, 2016)  

2.4.2. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en av Sveriges största morgontidningar, och grundades år 1864 av Rudolf 

Wall. Tidningen beskrivs som oberoende liberal, vilket var grundtanken som skapades av 

Wall, och tillhör idag Bonnierkoncernen. Förutom den tryckta papperstidningen, så ingår 

även webbtidningen, mobiltidningen och DN+ för Ipads i Dagens Nyheter. Papperstidningen 

säljs till 97 procent via abonnemang, och distribueras då till betalande prenumeranter. 

(Dagens Nyheter, 2016) En rapport från Orvesto visade att Dagens Nyheter når 1 078 000 

läsare per dag, fördelade på de digitala kanalerna och papperstidningen (Orvesto, 2016).  

 

 Tabloidisering och tidningsgenrer 

2.5.1. Tabloidformat 

Weibull & Wadbring (2014) menar att det som numera kallas kvällspress i Sverige, har sina 

rötter från USA där en ny tidningsform växte fram under 1800-talet och som senare nådde 

Europa under tidigt 1900-tal. I Sverige var kvällstidningarna inriktade på sensations-

journalistik med mycket bilder, men innehöll även opinionsmaterial i form av politiska 

kommentarer och kultursidor. Kvällstidningarna står i dag för undersökande journalistik, då 

författarna menar att de förväntas alltid stå jämsides med den vanliga människan. Senare 

övergick även de större morgontidningarna till tabloidformatet, som ett försök att 

modernisera tidningarna. (Weibull & Wadbring, 2014) År 2004 blev alla sektioner i Dagens 

Nyheter utgiven i tabloidformat (Dagens Nyheter, 2004). Kvällstidningarna har på så sätt 

influerat och därmed påverkat morgontidningarnas innehåll, efter att även den 

tidningsgruppen övergått till tabloidformatet. Tabloidiseringen av nästintill all nutida svensk 
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morgonpress har inneburit ett liknande tidningsinnehåll och journalistiska drag bland kvälls- 

och morgontidningar. Tabloidformatet har också bidragit till att en lättsammare journalistik 

presenteras i morgontidningarna än i jämförelse med tidigare. Tv, kändisar och sport får till 

exempel större utrymme i morgontidningarna än tidigare, eftersom kvällstidningarna sedan 

tidigare satsade på dessa redaktionella områden. (Weibull & Wadbring, 2014) 

2.5.2. Kvällstidningsgenren 

Gripsrud (1992) menar att kvällstidningsgenren innehåller personifierade och sensationella 

inslag, samt att den har affektion för chockerande innehåll och fokus på privatpersoner. 

Kvällspressen skriver om ämnen som väcker känslor och reaktioner bland sina läsare, 

däribland sex och död. Av den anledningen får brott större utrymme i kvällstidningar i 

jämförelse med morgontidningar, och ju mer detaljer brottet innehåller desto bättre. 

Författaren beskriver att kvällspressen består av underhållningsjournalistik som anses vara 

oseriös i många västeuropeiska länder, med många kommersiella och underhållande inslag i 

tidningarna. Detta menade han att även Sveriges kvällspress skulle komma att tillhöra, då 

informationsflödet förväntades öka och därmed trycket på journalistiken som 

nyhetsförmedlare. (Gripsrud, 1992) 

2.5.3. Morgontidningsgenren 

Lindgren och Lundström (2010) beskriver att journalistiska berättartekniker, exempelvis 

intensifiering och stereotypisering, är vanligare förekommande i kvällspressen än bland 

morgontidningar. På så sätt anses en morgontidning vara en mer seriös publikation än i 

jämförelse med en kvällstidning. Detta eftersom morgontidningar, så som Dagens Nyheter, 

betraktas som saklig och informerande. Därmed innehåller morgontidningar mindre 

chockerande och sensationella inslag för att på så sätt locka läsare. Istället får läsaren en mer 

djupgående läsning kring ett visst ämne. (Weibull & Wadbring, 2014) 
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3. Problemformulering och syfte 

 Problemformulering 

Det finns flera exempel där mediebevakningen kring brott har varit intensiv i svensk press, 

och brottsoffer har tagit större plats i nyhetsrapporteringen än någonsin tidigare. I och med 

den ökade bevakningen kring brottshändelser, väcks både intresse och sympati bland 

tidningsläsare som får ta del av mer information kring fallet i sig, brottsoffret och den 

eventuella gärningsmannen. (Demker & Duus-Otterström, 2011). Det innebär att läsarna blir 

intresserade och påverkas av mediernas brottsbevakning, som ofta saknar nyansering 

gällande både fallet och brottsoffret. Detta medför en samhällsproblematik då medierna 

bidrar till att skapa en stereotypisk bild av ett brottsoffer (Nilsson, 2012). Människor som har 

blivit utsatta för brott och avviker från stereotypen av ett brottsoffer riskerar då att hamna i 

utanförskap.  

Av den anledningen är det viktigt att studera brottsoffers framställning i svensk press, där 

Lisa Holm ses som ett givande exempel. Fallet Lisa Holm blev mycket välbevakat och 

engagerade hela det svenska fallet, och beskrevs flitigt i både morgon- och kvällstidningar 

(Svenska Dagbladet, 2016b). De båda tidningarna i undersökningen är tydligt definierade 

utifrån sina genrer men som enligt tabloidiseringen har kommit närmare varandra gällande 

innehåll. Detta innebär att olika aspekter av ett brottsoffer i nyhetsrapporteringen utesluts, 

vilket bidrar till att skapa en stereotypisk bild av ett brottsoffer. Därmed är det intressant att 

studera om det förekommer skillnader eller likheter i skildringen av brottsoffret Lisa Holm i 

de båda tidningarna. Denna studie bidrar då till en ny synvinkel inom det väletablerade 

forskningsfältet kriminaljournalistik, och det mindre undersökta området gällande 

brottsoffers framställning i svenska nyhetsmedier. 

 

 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur brottsoffret Lisa Holm porträtteras i 

Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering i ett av Sveriges mest välbevakade 

försvinnande och mord genom en kvalitativ textanalys. Därmed undersöks huruvida det 

förekommer skillnader eller likheter kring hur brottsoffret framställs i två olika 

tidningsgenrer med utgångspunkt i bland annat teorierna medielogik och gestaltningsteorin, 

genom att utreda vilka journalistiska grepp som tillämpades. Då de nämnda tidningarna är 

väletablerade på den svenska marknaden, är det viktigt att undersöka hur de förmedlar 

bilden av ett medialt uppmärksammat brottsoffer till sina läsare. 
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4. Frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras tre frågeställningar som har formulerats utifrån studiens syfte. 

Dessa är:  

 Hur porträtteras Lisa Holm i nyhetsartiklarna från kvällstidningen Aftonbladet 

respektive morgontidningen Dagens Nyheter?  

 Förekommer det skillnader eller likheter i de journalistiska grepp som används vid 

beskrivningen av Lisa Holm mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter? 

 Finns det uttryck för tidningsgenrernas definierade olikheter? 
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en forskningsöversikt inom journalistik och det 

kriminaljournalistiska forskningsfältet. Avsnittet kommer innefatta skillnader i 

porträttering av brottsoffer i kvälls- och morgontidningar, i vilken utsträckning brottsoffer 

förekommer i svensk nyhetsrapportering samt hur brottsoffer tidigare har konstruerats i 

nyhetsmedier.  

 Forskningsöversikt 

Vid litteratursökningen hittades mestadels studier inom den kvantitativa forskningsansatsen 

som undersökte bland annat i vilken utsträckning brottsoffer, gärningsmän och brott i 

allmänhet förekommer i nyhetsartiklar från kvälls- och dagstidningar. Flertalet av dessa 

studier var genomförda under sent 1990-tal. Mycket har hänt sedan dess, men endast några 

få studier har tillkommit inom området. Majoriteten av de kvalitativa studierna inom 

forskningsområdet, varav några presenteras nedan, undersöker både hur brottsoffer och 

gärningsmän porträtteras i svenska medier. Det är då framförallt offentliga personer, till 

exempel prinsessan Diana och utrikesministern Anna Lindh, som har varit studieobjekt. 

Därmed har studier gällande framställning av icke-offentliga personer som brottsoffer inte 

genomförts i samma utsträckning.   

Generellt finns endast några få genomförda studier gällande brottsoffers framställning i 

svensk press. Pollack (2001) beskriver att medieforskningen främst har fokuserat på 

våldseffekter och representation av våld i mediernas nyhetsrapportering. Därmed är det inget 

nytt fenomen inom journalistik att studera brott, och kriminaljournalistik är ett väletablerat 

forskningsområde. Lindgren och Lundström (2010) menar dock att det inom forskningsfältet 

kriminaljournalistik endast har genomförts ett fåtal studier gällande brottsoffer i svenska 

nyhetsmedier, däribland hur dessa porträtteras i kvälls- och morgontidningar. En tidigare 

kandidatuppsats har undersökt skillnader i rapporteringen av fallet Lisa Holm mellan en 

rikstäckande tidning och en lokaltidning (Andersson & Lundberg, 2015). Ingen tidigare 

studie har dock undersökt hur brottsoffret Lisa Holm porträtteras i en rikstäckande kvälls- 

och morgontidning, och om det därmed förekommer skillnader eller likheter i 

framställningen av henne. Jag kompletterar därmed detta relativt outforskade område med 

denna studie. 
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 Brottsoffer i kvälls-och morgontidningar 

Bo Nilsson (2012) har genomfört en kvalitativ studie gällande hur brottsoffer skildras i nutida 

svensk press. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i diskursteori och bygger på 

nyhetsartiklar från både kvälls- och morgontidningar, bland annat Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Tidningen, under år 2010. Resultatet av den genomförda studien visade att både 

kvälls- och morgontidningar är onyanserade i sin rapportering av brottsoffer, och författaren 

menar att medier tillsammans med andra aktörer skapar en stereotypisk bild av ett offer. I 

det analyserade materialet är det dominerade temat att offret far väldigt illa samt mår dåligt, 

och genom olika berättartekniker stärks dessa beteenden i framförallt kvällstidningarna. 

Dock visade nyhetsartiklarna att Dagens Nyheter rapporterade om att offer känner sig 

kränkta av rättsväsendet eller sjukvården, vilket författaren menar är ett vanligt knep som 

medierna använder. (Nilsson, 2012) 

Nilssons (2012) studie visade därmed ingen märkbar skillnad mellan kvälls- och 

morgontidningars framställning av brottsoffer i sin rapportering. Författaren tror detta beror 

på att offerskap har ett kommersiellt och medialt värde, och beskriver att offer används som 

”lockvara” ur ett ekonomiskt perspektiv bland medierna. (Nilsson, 2012) 

 

 Nyhetsrapportering gällande brottsoffer 

Demker & Duus-Otterströms (2011) studie är en historisk jämförelse av offer och förövare i 

svenska medieberättelser mellan år 1965 och 2005. Genom en kvalitativ textanalys har 

författarna undersökt nyhetsartiklar gällande brott, förövare och offer under en vecka i 

oktober under de nämnda åren från Aftonbladet och Göteborgs-Tidningen som en ram för en 

explorativ analys av två våldsbrott i Sverige. (Demker & Duus-Otterström, 2011) 

Resultatet av studien visar att beskrivningen av brottsoffer i nyhetsrapporteringen har 

utvecklats genom åren som analyserats. En tydlig skillnad som påvisas är att brottsoffer tar 

mer plats i nyhetsbevakningen än tidigare, vilket också innebär att tidningsartiklarnas 

innehåll har fokuserat mer på brottsoffret än gärningsmannen. Författarna menar att detta 

beror på att medierna vill väcka sympati bland publiken genom att fokusera på brottsoffret, 

för att på så sätt få fler läsare. I den historiska jämförelsen med de tidigare analyserade 

artiklarna från år 1965, framställs offren numera ofta som oskuldsfulla och med en mer 

omfattande personbeskrivning i nyhetsrapporteringen. En av slutsatserna som författarna 

kom fram till i studien var att fokus i nyhetsrapporteringen har flyttats allt mer från 

gärningsmännen till brottsoffret. (Demker & Duus-Otterström, 2011) 
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 Porträttering av brottsoffer 

Nils Christie (2001) beskriver i sin forskning bilden av det idealiska offret, och tar upp 

karaktäristiska utgångspunkter som skildrar både offret och gärningsmannen. Beskrivningen 

av dessa kriterier är att offret inte har någon anknytning till gärningsmannen som är ond, 

stark och stor, samt att offret är svagt och är upptagen med att genomföra en respektabel 

syssla och befinner sig i vad som anses vara en säker miljö. Han menar också att det ligger i 

de flesta människors intressen att skydda framförallt kvinnor och barn mot våld och brott. 

Detta eftersom kvinnor och barn anses vara mer hjälplösa än män vid mötet med potentiell 

förövare, och är på så sätt i större risk att falla offer för brott. Författaren beskriver i sin 

studie att framställningen av ett idealoffer väcker sympati och empati bland publiken, vilket 

bidrar till ett ökat engagemang som kan hjälpa och stödja offret och dess familj i den svåra 

situationen som de befinner sig i. (Christie, 2001)  

Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har i sin kvalitativa studie undersökt 

övergripande mönster i representationen av offer och gärningsmän i svensk dagspress mellan 

år 1995 och 2008. Studien innefattade bland annat offerframställningar i uppmärksammade 

fall så som mordet på 10-åriga flickan Engla Höglund och Sveriges utrikesminister Anna 

Lindh. Författarna kom i sin studie fram till att mediernas representation av brottsoffer ofta 

påminner om varandra, då de många gånger har en återkommande bestämd beskrivning. 

Författarna menar att offren representeras ofta som välmående, harmoniska och positiva 

människor. Brottsoffrens roll i det sociala kollektivet och dennes personliga förhållanden till 

människor i dess umgängeskrets visade sig vara en viktig komponent i mediernas 

beskrivning av offret. Det konstaterades dessutom att det är mer vanligt förekommande att 

brottsoffret är en kvinna eller ung flicka, vilket även stödjs av Christies (2001) forskning 

gällande det ideala offret. Majoriteten av brottsoffren som representeras i medierna har blivit 

mördade, blivit utsatt för sexuellt våld, rån eller misshandel. En stor del av de analyserade 

artiklarna av representationen gällande brottsoffer utgjorde brott av sexuell karaktär, 

exempelvis pedofili, sexuella övergrepp och våldtäkter. (Lindgren & Lundström, 2010) 
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6. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel beskriver och definierar det teoretiska ramverk som kommer tillämpas på 

denna studie, och består av medielogik, gestaltningsteorin samt Christies teori gällande 

offerskapande. Samtliga teorier är väletablerade inom journalistik- och 

samhällsforskningen. I slutet av kapitlet ges en kort introduktion till det analysverktyg som 

ska tillämpas på nyhetsartiklarna utifrån delar av de presenterade teorierna.  

 Medielogik 

Strömbäck (2009) beskriver att teorin om medielogik handlar om hur medierna använder sig 

av ett antal olika berättartekniker, bland annat förenkling och personifiering. Detta för att på 

så sätt reducera informationsmängden i en nyhet, samtidigt som man vill fånga läsarnas 

uppmärksamhet. Berättarteknikerna bidrar på så sätt till att bland annat påverka publikens 

uppfattning genom att endast visa en del av en nyhet, och används ofta i samband kring 

rapportering av brottsfall. Rapporteringen blir vanligtvis en utdragen process, eftersom 

nyhetsmedier ofta väljer att bevaka rättegångar och fastställande domar gentemot misstänkta 

gärningsmän. Därmed anpassas och komprimeras beskrivningen av fallen för att passa in i 

medieformatet, vilket bland annat bidrar till att den tidsmässiga ordningen av en händelse 

som presenteras i nyhetsmedier inte representerar verklighetens händelseförlopp. 

(Strömbäck, 2009)  

Författaren menar att de olika berättarteknikerna kan förklaras som ett sätt för medierna att 

överleva i samhällets och människors dagliga tillvaro. Han beskriver att vi lever i en tid som 

präglas av ett konstant informationsöverskott, samtidigt som bekräftelsebehovet ökar 

tillsammans med det konstanta underskottet på uppmärksamhet. Berättarteknikerna bidrar 

på så sätt till ett nytt perspektiv för människor att förhålla sig till gentemot medier. De sju 

berättarteknikerna som ingår i teorin om medielogik presenteras ytterligare nedan. 

(Strömbäck, 2000) 

6.1.1. Tillspetsning 

Genom tillspetsning tydliggörs och förkortas en nyhetshändelse. Medieformatets begränsade 

utrymme innebär att nyhetsmediers information och beskrivningar måste anpassas efter 

formatet, och endast formuleras i huvudpunkter. Långa, detaljerande och målande 

beskrivningar ersätts på så sätt istället av korta och slagkraftiga formuleringar. För att 

nyhetsartikeln inte ska försvinna bland alla övriga nyheter, tillspetsas nyhetens innehåll för 

att utmärka sig bland konkurrenterna. (Strömbäck, 2000) 
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6.1.2. Förenkling 

Berättartekniken förenkling påminner om den tidigare presenterade tillspetsning, då båda 

syftar till att anpassa sig till begränsade utrymmen i medieformatet och tidsnöd bland 

mottagarna. Förenklingens syfte är att de flesta människor ska kunna förstå ett mediums 

innehåll, som har en bred målgrupp. Detta görs genom att informationens mångfald 

begränsas, nyanseringar minskar och komplexiteten reduceras i en nyhet. (Strömbäck, 2000) 

6.1.3. Polarisering 

Författaren menar att uppmärksamheten gällande en nyhet upprätthålls genom att 

kontraster i synsätt presenteras. Detta eftersträvas för att skapa nyansering i problematiken 

som presenteras i nyheten. Polarisering innebär att det ges företräde till säkra perspektiv som 

har förenklats, och som därefter ställs mot varandra, snarare än att det bedrivs djupare, 

prövande och mer omfattande argumentation i nyhetsmedierna. (Strömbäck, 2000) 

6.1.4. Intensifiering 

Genom intensiva och konkreta uttryck skapar levande och mer intresseväckande 

rapportering än i jämförelse med en försiktigare beskrivning av en händelse, vilket resulterar 

i mer uppmärksamhet. Författaren menar mediers rapportering av specifika och aktiva 

händelser, så som sammanstötningar och ockupationer, bidrar till ett materials intensitet 

som i sin tur väcker intresset hos läsaren. (Strömbäck, 2000) 

6.1.5. Konkretion 

Det är lättare för mottagare att ta till sig information gällande, och förstå, konkreta fenomen 

snarare än abstrakta. Det är på så sätt enklare för medier att rapportera kring konkreta 

fenomen, vilket gör att medier med bred målgrupp som ska nå ut till många använder sig av 

berättartekniken konkretion. Detta kan exempelvis utövas vid bevakningen av planetens 

klimatförändringar, då det är mer troligt att medier väljer att rapportera om sådant som kan 

illustreras, döda djur, snarare än ozonhålets utbredning. (Strömbäck, 2000) 

6.1.6. Personifiering 

Författaren menar att personifiering används i medierna för att ge ett ansikte på en 

problematik eller åsikt, för att på så sätt locka uppmärksamhet och intresse bland 

mottagarna. Det finns ett allmänintresse hos människor gällande sådant som handlar om oss 

själva och personer vi kan identifiera oss med. Människor blir därför intresserade, mottagliga 

och berörda vid rapportering av människor, vilket bidrar till att medier använder sig av den 

populära berättartekniken. (Strömbäck, 2000) 
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6.1.7. Stereotypisering 

En stereotyp beskrivs som en del av människors gemensamma tänkande, och är igenkännlig 

för alla. Stereotyper skapar ordning i det översköljande informationsflödet för oss 

människor, och ingår även i våra kognitiva scheman. För att hantera all information, används 

generaliseringar och förenklingar som i sin tur skapar igenkänningsfaktorer och förutfattade 

meningar. Medierna använder sig av information som finns underliggande i stereotyper, för 

att mottagaren ska känna igen sig och ha lättare att relatera till materialet. (Strömbäck, 

2000) 

 

 Gestaltningsteori 

Strömbäck (2009) beskriver att teorin medielogik handlar till stor del om det begränsade 

medieformatet, och om hur olika berättartekniker används för att bearbeta innehållet i en 

nyhet genom att reducera information och locka mottagarna till läsning. Gestaltningsteorin, 

som också kallas framing theory, kan förklaras och förstås utifrån tre nära sammankopplade 

perspektiv. Teorin beskriver dels hur medierna gestaltar verkligheten och hur det på så sätt 

påverkar människors egna uppfattningar av samma verklighet. Ur ett andra perspektiv 

handlar gestaltningsteorin dels om hur medierna väljer att gestalta verkligheten ur en viss 

synvinkel, vilket innebär att andra synvinklar utesluts. På så sätt återger och sprider 

medierna ideologiers och olika maktcentras sätt att beskåda verkligheten till sina mottagare. 

Utifrån det tredje perspektivet beskrivs teorin handla om innehållet i medierna, och vad det 

faktiskt representerar. (Strömbäck, 2009) 

Det är ett vanligt förekommande antagande bland människor att nyhetsmedier representerar 

en spegelbild av den faktiska verkligheten, och att man genom nyheter i tidningar, internet 

och sociala medier får ta del av en objektiv beskrivning av verkligheten. Detta är dock 

författaren kritisk till, och menar att det uppstår en konflikt mellan mediernas begränsade 

format och verklighetens obegränsade format. Framställningen av verkligheten måste 

naturligt begränsas, och i den utvalda beskrivningen framhålls vissa aspekter, medan andra 

väljs bort. Alla typer av medier präglas av olika val som görs, varav vissa är medvetna medan 

andra är rutiniserade. Författaren menar att man bör se nyheter som gestaltningar eller 

rekonstruktioner av verkligheten, istället för spegelbilder. (Strömbäck, 2009) Detta är något 

som Entman (1993) beskriver i sin studie och som flitigt har citerats av andra författare 

gällande definitionen av begreppet gestaltning: 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, 
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in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

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

(Entman, 1993, s. 52).  

Detta var en av flera definitioner gällande gestaltning, men det finns återkommande element 

i flertalet begreppsbeskrivningar som är centrala inom gestaltningsteorin. Den 

grundläggande aspekten är att gestaltningar inte går att undkomma, då gestalta innebär att 

kommunicera. Gestaltningar är dessutom uttryck för att på ett omedvetet eller medvetet sätt 

organisera information, och formas genom selektion av bland annat perspektiv, ord och 

källor. En annan central aspekt inom gestaltningsteorin är att det som har en innebörd för 

människors föreställning av verkligheten är nyheternas bild av den, och inte verkligheten i 

sig. Detta eftersom det utökade medieutbudet och informationsflödet har bidragit till att 

människor är desto mer mottagliga för mediers påverkan än tidigare. (Strömbäck, 2009) 

 

 Christies teori gällande offerskapande 

Christie (2001) presenterar i sin teori gällande offerskapande fem kriterier som ska uppfyllas 

för att personen som har blivit utsatt för någon typ av brottslig handling ska kunna ses som 

det idealiska offret. Begreppet syftar främst på individer som kompromisslöst tillhandahåller 

en samhällsstatus som brottsoffer när de drabbas av någon typ av brott. Därmed poängterar 

han att begreppet idealoffer inte innefattar människor som utser sig själva som offer, eller 

människor som blir drabbade av brottslighet i högre utsträckning än andra på grund av olika 

faktorer. Författaren beskriver det idealiska offret ur ett samhällsperspektiv, och därmed hur 

samhället uppfattar denne, och inte ur ett medialt perspektiv. (Christie, 2001) Dock menar 

Demker & Duus-Otterström (2011) att brottsoffer har tagit större plats i 

nyhetsrapporteringen än tidigare, vilket även inkluderar bevakningen av de idealiska offren.  

I teorin gällande offerskapande presenteras fem kriterier som uppfylls av ett idealoffer. Dessa 

återkommande igenkänningsfaktorer menar författaren ger det ideala offret en liknande 

social status som en människa som beskrivs som en hjälte. De fem kriterier som ska uppfyllas 

för ett idealt offer innebär att  

 offret är svagt 

 offret är upptagen med en respektabel syssla 

 offret befinner sig på en säker plats 

 gärningsmannen är stor och ond 

 gärningsmannen är okänd för offret. (Christie, 2001) 



18 
 

Författaren ger i sin studie olika exempel på hur dessa kriterier kan uppfyllas, vilket konkret 

innebär att ett idealoffer därmed skapas. I ett av exemplen som presenteras beskrivs 

idealoffret som en äldre kvinna på väg hem från sin sjuka syster som hon har tagit hand om, 

mitt på ljusa dagen. På väg hem blir hon utsatt för brott och blir rånad av en vuxen man som 

är narkotikamissbrukare. (Christie, 2001) 

 

 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Utifrån de presenterade teorierna inom journalistik, har ett analysverktyg skapats som ska 

tillämpas på nyhetsartiklarna i denna studie. De delar av teorierna som har valts ut för att 

utvecklas och därefter användas till analysverktyget är tillspetsning, förenkling, 

intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering som ingår i teorin medielogik. 

Polarisering ingår inte i analysverktyget, då denna typ av berättarteknik inte återfanns i 

materialet. Gällande gestaltningsteorin kommer perspektivet som beskriver huruvida vissa 

attribut framhävs medan andra väljs bort i nyhetsrapporteringen att tillämpas, tillsammans 

med Christies fem kriterier som ska uppfyllas för att ett idealt offer ska skapas. 
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7. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodval och det material som ligger till grund för 

studiens analys. Kapitlet innehåller även motiveringar av val som har genomförts, så som 

val av tidningar och tidsperiod. Analysverktyget som baserats på delar av teorier och 

tidigare forskningsresultat presenteras därefter, innan en slutlig metoddiskussion förs 

gällande bland annat objektivitet och studiens validitet och reliabilitet. 

 Kvalitativ textanalys 

Bergström och Boréus (2012) menar att textanalyser präglas av relationer mellan grupper 

och människor. Detta eftersom det är någon som har producerat texten, samtidigt som det 

förmodligen är någon som är textens mottagare. På så sätt påverkar texter samhället och 

föreställningar om hur det borde vara, och påverkar då även i slutändan samhällets 

människor. Textens innehåll speglar därmed människors omedvetna och medvetna 

föreställningar gällande ett fenomen. (Bergström & Boréus, 2012)  

Genom en kvalitativ textanalys kan textens innehåll undersökas och information som i första 

anblicken är dolt för läsaren kan genom intensiv läsning tolkas av läsaren, för att sedan 

kunna förstås i ett sammanhang (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Då 

denna studie ska undersöka hur Aftonbladet och Dagens Nyheter använder olika 

journalistiska grepp vid beskrivningen av brottsoffret Lisa Holm i sina nyhetsartiklar, anser 

jag att metodvalet är passande för denna typ av undersökning. Studien har också en 

komparativ analysinriktning, eftersom en jämförelse sker mellan de två tidningarna och dess 

genrer.  

 

 Material och urval 

7.2.1. Tidningar 

Valet att tillämpa tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter till denna studie beror till stor 

del på att de båda är rikstäckande, väletablerade på den svenska tidningsmarknaden och att 

de är direkta konkurrenter. I och med tabloidformatet så har även tidningarna kommit att 

likna varandra gällande innehåll och utformning. Därmed vore det intressant att studera 

eventuella likheter eller skillnader i tidningarnas porträttering av Lisa Holm.  

Allt fler människor tar del av och läser tidningsartiklar på internet, vilket innebär att antalet 

läsare av papperstidningar minskar för varje år. En årlig studie som har genomförts av 

Svenskarna och internet (2015) visar att det är vanligast att människor läser en kombination 
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av nät-och papperstidningar för att ta del av nyheter. Dock visar studien att majoriteten av 

befolkningen över 16 år fortfarande läser papperstidningar istället för nättidningar 

(Svenskarna och internet, 2015). Av den anledningen analyseras papperstidningsartiklar i 

denna studie, istället för digitala nyhetsartiklar. 

7.2.2. Nyhetsartiklar 

Tidsperioden för att inhämta material från mediearkivet Retriever Research, i form av 

nyhetsartiklar, baseras på att främsta fokus under de åtta dagarna låg på brottsoffret Lisa 

Holm då hon var försvunnen och senare hittas död. Från den 16:e juni och framåt, med några 

få undantag, flyttas istället fokus till stor del på de numera häktade personerna som 

misstänks för mordet på flickan. (Dagens Nyheter, u.å.) Materialet för denna studie består 

därmed av sju nyhetsartiklar från Aftonbladet, och sex nyhetsartiklar från Dagens Nyheter. 

Detta eftersom Aftonbladet var först med att rapportera om den försvunna 17-åringen den 

9:e juni, och Dagens Nyheter den 10:e juni. Detta ger ett analysmaterial bestående av totalt 

13 nyhetsartiklar som ska bearbetas genom en kvalitativ textanalys. 

Det är nyhetsartiklarnas ingress och brödtext som kommer att analyseras i denna 

undersökning. Därmed utelämnas bland annat nyhetsartiklarnas rubriker och bilder från 

denna studie, då jag vill undersöka tidningarnas framställning av Lisa Holm genom olika 

journalistiska grepp i deras producerade nyhetstexter.   

7.2.3. Sökord 

För att finna dessa nyhetsartiklar användes sökorden ”Lisa Holm” och ”Kinnekulle” i 

mediearkivet Retriever Research från den 9:e till 15:e juni år 2015 i papperstidningarna 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Sökordet ”Kinnekulle” tillkom eftersom Lisa Holms namn 

inte publicerades i medierna förrän den 10:e juni, medan platsen för försvinnandet alltid haft 

ett tydligt avtryck i de båda tidningarna (Dagens Nyheter, u.å.). 

7.2.4. Urval 

Genom att tillämpa sökorden ”Lisa Holm” och ”Kinnekulle” i mediearkivet Retriever 

Research under den valda tidsperioden, hittades sju nyhetsartiklar från Aftonbladet och sex 

nyhetsartiklar från Dagens Nyheter. Detta innebar att bland annat krönikor och 

debattartiklar valdes bort vid inhämtningen av analysmaterialet, och endast nyhetsartiklar 

hanterades i studien för att på så sätt kunna undersöka hur brottsoffret porträtterades i de 

båda tidningarna. 
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 Analysverktyg 

Studiens första frågeställning, hur Aftonbladet respektive Dagens Nyheter porträtterar 

brottsoffret Lisa Holm, besvaras genom tre analysfrågor som presenteras nedan. 

7.3.1. Attribut 

Den första analysfrågan utgår från gestaltningsteorin utifrån perspektivet att vissa attribut 

framhävs, medan andra väljs bort. Den tidigare forskningen visar bland annat att brottsoffer 

ofta framställs som positiva och välmående människor (Lindgren & Lundström, 2010). Med 

begreppet attribut menas att flickans utseende, personlighet eller sociala status framkommer 

och beskrivs i nyhetsartiklarna (se bilaga 1).  

 Vilka av Lisa Holms attribut framhävs i nyhetsartikeln? 

7.3.2. Berättarteknik 

Den andra analysfrågan utgår från teorin medielogik och de olika berättartekniker som 

används vid nyhetsrapportering. Teorin kan återkopplas till gestaltningsteorin, då vissa 

attribut framhävs av ett brottsoffer för att människor på så sätt ska kunna identifiera sig med 

denne genom berättartekniken personifiering. Andra berättartekniker som tillämpats är 

tillspetsning, förenkling, intensifiering, konkretion och stereotypisering som används för att 

bland annat reducera och förstärka information, exempelvis brottsoffrets attribut, i 

nyhetsartiklar. 

 Vilken berättarteknik tillämpas i nyhetsartikeln? 

7.3.3. Idealt offer 

Den tredje analysfrågan utgår från Christies fem kriterier för ett idealt offer, för att 

undersöka om Lisa Holm uppfyller dessa (se bilaga 2). Därmed kan det ses som en förklaring 

till att fallet blev välbevakat av nyhetsmedier. Teorin kan kopplas till berättartekniken 

stereotypisering, då kriterierna kan ses som igenkänningsfaktorer för den stereotypiska 

bilden av ett offer.  

 Uppfyller brottsoffret Lisa Holm Christies fem kriterier för ett idealt offer? 

Nyhetsartiklarna ska skrivas ut och numreras. Därefter ska de läsas igenom grundligt, och de 

mest relevanta avsnitten i artikeln markeras. Sedan tillämpas de tre analysfrågorna på de 

markerade avsnitten som skrivs ned på ett dokument, som har samma nummer som artikeln, 

för att sedan kunna appliceras på studiens resultatavsnitt. Först därefter kan studiens andra 

och tredje frågeställningar besvaras, när analysarbetet har genomförts. Detta för att se om 
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det förekommer några skillnader eller likheter mellan tidningarnas beskrivning av 

brottsoffret och hur det tas i uttryck. 

 

 Metoddiskussion 

7.4.1. Objektivitet 

Då kvalitativ textanalys är en tolkande analysmetod innebär detta svårigheter gällande att 

förbli helt objektiv i sitt arbete. Detta är något nästintill omöjligt, då alla människor påverkas 

av tidigare erfarenheter och värderingar som i sin tur påverkar människors tolkningar och 

uppfattningar gällande olika fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Som ensam uppsatsskrivare 

blir detta speciellt tydligt, då arbetet inte analyseras utifrån två människors perspektiv och 

tidigare erfarenheter. 

7.4.2. Externt och internt bortfall 

Det kan ha uppstått ett externt bortfall vid inhämtningen av material, där sökorden för att 

hitta nyhetsartiklarna inom den valda tidsramen var ”Lisa Holm” och ”Kinnekulle”. Det 

externa bortfallet kan ha uppstått om artiklar som hade varit relevanta för studien hade fallit 

bort vid användningen av de två sökorden. Detta anser jag dock inte som troligt, då både 

platsen för händelsen och flickans namn har varit återkommande i materialet överlag. Ett 

mer inriktat sökord kunde istället ha bidragit till ett ännu mindre material att undersöka i 

studien.  

Det interna bortfallet för denna studie är mindre artiklar som på något sätt är relaterade till 

tidningens huvudnyhetsartikel. Dessa mindre artiklar är vanligt förekommande hos 

framförallt kvällstidningen Aftonbladet och valdes bort, då det hade blivit ett för stort 

material att bearbeta i och med arbetets tidsbegränsning. Även en större nyhetsartikel från 

Aftonbladet valdes bort i urvalsprocessen. Detta eftersom artikeln överlag återberättar 

samma typ av information som huvudnyhetsartikeln, till exempel att människor känner sig 

oroliga gällande vad som kan ha hänt Lisa Holm och att den påträffade kroppen med stor 

sannolikhet är den försvunna 17-åringen (Aftonbladet, 2015).  

7.4.3. Validitet 

Validiteten som mäts i en studie beskriver hur väl det valda analysverktyget faktiskt värderar 

det som ska undersökas i studien (Esaiasson et al., 2012). Denna studie ska utreda hur 

brottsoffret Lisa Holm porträtteras i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta undersöktes 

genom operationalisering av nyhetsartiklar från de nämnda tidningarna, genom tillämpning 

av ett eget utformat analysverktyg. Detta visar därmed ett nära samband mellan 
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undersökningens teoretiska utgångspunkt och operationalisering, vilket innebär att 

validitetsproblemen i denna studie inte är märkbart stora. 

7.4.4. Reliabilitet 

En god reliabilitet innebär oerhörd noggrannhet vid tillämpning och användning av ett 

analysverktyg. Oftast beror ett sämre resultat av en studies reliabilitet på slarvfel vid 

insamlingen eller bearbetningen av det insamlade materialet. (Esaiasson et al., 2012) För att 

påverka denna studies reliabilitet, har ett analysverktyg med tydligt formulerade frågor till 

materialet tillämpats. Varje nyhetsartikel har fått ett nummer för att de inte ska blandas ihop, 

och de relevanta styckena markeras i artikeln. Samtliga artiklar har lästs och analyserats 

flertalet gånger, för att förstärka reliabiliteten genom att minska slarvfel. För att påverka 

reliabiliteten har dessutom tidigare forskning och det teoretiska ramverket kopplats till 

studiens diskussion och resonemang. 
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8. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas i samma ordning som de tre analysfrågorna 

var ställda till materialet (se 7.3). Resultatet av Aftonbladets analyserade nyhetsartiklar 

presenteras först, och följs därefter av nyhetsartiklarna från Dagens Nyheter. De mest 

centrala delarna kommer lyftas fram och exemplifieras. Först därefter kan eventuella 

likheter och skillnader mellan de olika tidningarna påvisas i det analyserade materialet. 

 Aftonbladet 

Inom den valda tidsperioden för inhämtning av material hittades totalt sju artiklar från 

kvällstidningen Aftonbladet. Resultatet av dessa presenteras nedan.  

 Vilka av Lisa Holms attribut framhävs? 

8.2.1. Utseende 

Aftonbladets beskrivning av Lisa Holms utseende är inriktad på klädsel, kroppsbyggnad och 

hårfärg. Detta efter att Aftonbladet, som var först med att rapportera om flickans 

försvinnande, publicerade polisens signalement av flickan som skulle bidra med tips som 

kunde hjälpa polisen i sökandet efter henne. Polisens signalement av flickans utseende är 

kort och koncist, och de mest centrala delarna av hennes attribut framhävs i texten: 

Lisa Holm är 165 cm lång, har långt blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon hade 

vid försvinnandet på sig en rosa/vit Henri Lloydjacka, svarta Adidasbyxor eller 

jeans. (Artikel 2) 

Beskrivningen av flickans utseende ovan var den mest centrala som återfanns i det 

analyserade materialet från Aftonbladet, med endast några få undantag. I tidningen återger 

en kollega till Lisa Holm en kort beskrivning av henne, där hon menade att Lisa Holm hade 

på sig mycket kläder kvällen hon försvann på grund av det blåsiga vädret ute. Ett annat 

undantag är alla olika fynd som gjordes av både polisen och Missing People i sökandet efter 

flickan, däribland en handske som konstaterades tillhöra henne (Artikel 2).  

Det förekommer därmed inte mycket information i det analyserade materialet i Aftonbladet 

gällande Lisa Holms utseende, trots att hon var försvunnen i ytterligare två dagar. Det tros 

bero till stor del på att polisen, i samråd med Lisa Holms föräldrar, valde att gå ut med bild 

och namn på den försvunna 17-åringen efter att hon varit försvunnen i två dagar (Artikel 2). 

På så sätt fick läsarna en tydligare beskrivning av flickan efter att porträttbilden på henne 

släpptes. Detta eftersom det säkerligen fanns fler 17-åriga flickor med rosa och vita jackor och 

jeans i närliggande område som stämde in på den försvunna flickans signalement.  
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8.2.2. Personlighet 

I det analyserade materialet från Aftonbladet återfanns beskrivning av brottsoffrets 

personlighet och psykiska attribut. Därmed fick läsarna dels ta del av vem Lisa Holm var som 

person i rapporteringen av fallet. Tidigt i rapporteringen av fallet ger tidningen en 

beskrivning av flickans personlighet: 

Allt som hittills har kommit fram tyder på att det är en skötsam tjej och det finns 

ingen anledning till att hon skulle hålla sig borta, säger Christer Fuxborg. – Man 

bedömer att det inte är ett frivillig försvinnande, utan misstänker att det kan vara 

någon form av tvång. (Artikel 1) 

Citatet från en artikel ovan innefattar dels ett personlighetsdrag hos flickan, nämligen 

skötsamhet, och dels att hon genom egen handlingskraft inte skulle hålla sig borta frivilligt 

från sin familj och vänner, vilket tyder på att hon har starka känslor för dessa. Detta kan 

kopplas till flickans karaktär, då beskrivningen ovan menar att det inte ligger i flickans 

karaktär att försvinna frivilligt från de som hon tycker om. Hon uppfattas därmed som 

oskyldig till sitt försvinnande och att det därmed inte har skett frivilligt, eftersom någon form 

av tvång misstänks vid försvinnandet. 

Ett annat exempel från tidningen som beskriver hennes personlighet kommer från ett citat 

från en kollega som beskriver sista gången hon träffade Lisa Holm ”Och hon var glad och 

trevlig som vanlig.” (Artikel 2). Citatet visar en positiv aspekt av brottsoffrets personlighet, 

som menas med att hon vanligtvis alltid är glad och trevlig. Det innebär per automatik att 

aspekter i flickans personlighet som kan uppfattas vara negativa inte omnämns i tidningens 

nyhetsartiklar, till exempel sur- eller trötthet. Genom att tidningen använder orden ”som 

vanligt” kännetecknar detta att det inte tillhör till vanligheterna att hon uppvisar negativa 

egenskaper, utan besitter främst positiva personlighetsdrag.  

8.2.3. Social status 

Social status var det mest förekommande attributet i det analyserade materialet från 

Aftonbladet. Återkommande innehåll i kategorin var brottsoffrets umgängeskrets, till 

exempel familj och kollegor, som hade en relativt central roll i materialet. Dock var det mest 

återkommande inom kategorin attribut Lisa Holms arbete och hennes materiella 

tillhörigheter: 

Bland polisens hetaste spår finns 17-åringens mobilskal och delar av hennes mobil. 

Föremålen hittades i förrgår i närheten av hennes arbetsplats – ett kafé på 

Kinnekulla. (Artikel 3) 
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Kaféet på Kinnekulle är en central plats i det analyserade materialet, och som är mycket 

återkommande bland tidningens nyhetsartiklar. Det beror troligtvis på att det var här 

brottsoffret försvann spårlöst efter sitt arbetspass, och platsen hamnar på så sätt i fokus i 

rapporteringen av fallet. Det är också kaféet som tidningen ofta väljer att utgå ifrån och 

förhålla sig till vid beskrivningen av andra platser i området: 

Det nya fyndet, eller fynden, gjordes på ett stort fält. Det ligger nära den grusväg 

där mobilskalet hittades, omkring en kilometer söder om kaféet. (Artikel 4) 

Brottsoffrets materiella tillhörigheter hittades allteftersom i sökandet efter henne, och kom 

att kallas fynd i tidningen. Det är därmed förståeligt att brottsoffrets materiella ting, eller 

fynd, var ett återkommande tema i det analyserade materialet. För varje dag som flickan var 

försvunnen hittades flertalet nya fynd i form av bland annat mobilskal, handskar och 

smycken som bekräftades tillhöra brottsoffret enligt hennes föräldrar. Det återges detaljerade 

beskrivningar av var polisen har återfunnit flickans tillhörigheter, medan tillhörigheterna i 

sig inte beskrivs på samma sätt. Tidningens läsare får till exempel inte reda på vilken färg 

eller formgivning som hennes mobilskal eller handske har. 

 

 Vilka berättartekniker tillämpas? 

8.3.1. Tillspetsning 

Bland det analyserade materialet återfanns ett flertal exempel på användning av tillspetsning 

vid rapportering av fallet. Ett utav dessa exempel återfinns redan i Aftonbladets första artikel 

gällande den försvunna flickan: 

Det här ser inte bra ut, säger Lars Johansson, kriminalkommissarie vid grova 

brottsroteln i Skaraborg. (Artikel 1) 

Tidningen väljer att publicera citatet ovan från en lokal kriminalkommissarie, vilket 

förmedlar bilden av att en allvarlig situation har inträffat. Detta trots att det framkommer 

tydligt i artikeln att ingen vet vad som har hänt med den försvunna flickan. I artikeln beskrivs 

nämligen fallet som ett mysterium, och det framgår att polisen endast kan spekulera kring 

vad som faktiskt hänt.  

Ett annat exempel utifrån berättartekniken är sättet att använda korta och slagkraftiga 

meningar för att öka intresset bland publiken. Tidningen beskriver händelseförloppet när 

Lisa Holms pappa åker till hennes arbetsplats och hittar hennes övergivna moped på kaféets 

parkering. Sedan fortsätter beskrivningen: ”Med nycklarna kvar i tändningslåset.” (Artikel 1). 
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Detta skapar en dramatisk effekt, som bidrar till en känsla av ett mysterium kring 

försvinnandet av flickan.  

8.3.2. Förenkling 

Precis som berättartekniken tillspetsning, återfinns förenkling bland det analyserade 

materialet från Aftonbladet. Tidningen har i ett citat beskrivit en grov förenkling av 

händelseförloppet gällande hur flickan försvann: 

Hon gick ut från där hon jobbade och sen har hon bara gått runt husknuten och 

försvunnit, säger Lars Johansson, kriminalkommissarie vid grova brottsroteln i 

Skaraborg. (Artikel 2) 

Därmed utelämnas all information gällande de fynd och andra ledtrådar som har 

framkommit i utredningen. Dessutom kan förenklingen av händelseförloppet tolkas som om 

personen i fråga menar att flickan har försvunnit på eget bevåg, då citatet syftar på att hon 

själv ”…gått runt husknuten och försvunnit…” (Artikel 2). Detta motstrider dock polisens 

tidigare uttalande i tidningen, där de menar att det inte finns något som tyder på ett frivilligt 

försvinnande. Därmed kan denna typ av grova förenklingar skapa en viss förvirring bland 

läsarna. 

Tidningen använder sig utav andra typer av förenklingar bland det analyserade materialet för 

att reducera komplexiteten. Detta genom att bland annat förenkla informationen gällande 

antal och tid. Vid sökandet efter Lisa Holm, intervjuar tidningen ”… två av alla de som 

engagerat sig i 17-åringens försvinnande.” (Artikel 3). En exakt siffra på hur många personer 

som deltog i den sökningsinsatsen återfinns inte i artikeln. Denna typ av diffusa angivelser av 

antal var vanligt förekommande i materialet.  

8.3.3. Intensifiering 

Tidningen använder sig i stor utsträckning av berättartekniken intensifiering i det 

analyserade materialet för att väcka intresse genom intensifierade begrepp och 

formuleringar. Detta förtydligas inte minst när tidningen beskriver fallet som ”… ett 

mysterium vad som har hänt 17-åriga Lisa Holm.” (Artikel 2). Genom att beskriva fallet som 

ett mysterium förmedlas en dramatisk föreställning av händelsen till läsarna. Det bidrar till 

att läsarna vill veta mer kring vad som har hänt den försvunna flickan, vilket är anledningen 

till att berättartekniken flitigt tillämpas i materialet.  

För att påvisa utsträckningen av berättartekniken i det analyserade materialet, återfinns fler 

intensifierade uttryck i samma artikel:  
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Dessutom utreder polisen ett besök på flickans jobb. – Den uppgift som finns om 

att en person ska ha betett sig konstigt på kaféet i lördags är en sådan uppgift som 

vi går vidare med. (Artikel 2) 

Vidare i artikeln beskrivs inte hur denna person betedde sig på ett avvikande sätt, och på så 

sätt vad som var konstigt med personens beteende. Citatet ovan är den enda informationen 

gällande personen som uppträdde konstigt som presenteras, vilket innebär att 

informationsmängden tyder på att personen i fråga inte är misstänkt för något brott. 

Tidningen använder istället informationen till att bygga upp en spänning som ska vilja få 

människor att veta mer om den mystiske personen.  

Aftonbladets egna utsända reporter var på plats vid gripandet av de misstänkta bröderna och 

frun: 

Strax före klockan 22 slog polisen till mot en byggnad, en vagnhall, en dryg 

kilometer från kaféet. Enligt Aftonbladets reporter Oskar Forsberg tvingades 

polisen ta till våld för att komma in i byggnaden: - De har brutit upp en dörr och 

det kommer fler poliser hit hela tiden. (Artikel 5) 

Händelseförloppet där de misstänkta personerna grips innehåller flera intensifierade inslag 

för att höja spänningen i nyheten. Underrubriken till stycket ovan var ”Tog till våld” (Artikel 

5), vilket i första anblicken kan uppfattas som att våld utövades gentemot eller av de 

misstänka personerna. Att det sedan framkommer att polisen har tagit till våld för att bryta 

upp en dörr till en byggnad, gör det tydligt att berättartekniken har tillämpats för att bidra till 

materialets intensitet. Att dessutom Aftonbladets egen utsända reporter är den som 

rapporterar om gripandet i artikeln, gör att objektiviteten kring händelsen kan ifrågasättas. 

Detta eftersom reportern med största sannolikhet vet hur tidningen använder sig av olika 

berättartekniker, vilket innebär att olika sekvenser i händelsen intensifieras medan andra 

faller bort i rapporteringen.  

8.3.4. Konkretion 

Ett mordfall är i sig självt en konkret händelse, där det finns ett brottsoffer och gärningsman. 

Tidningen har i det analyserade materialet använt konkretion för att skapa en konkret bild 

till sina läsare av exempelvis omgivningarna kring området som försvinnandet ägde rum. I 

exemplet nedan illustreras platsen där man söker efter Lisa Holm som både oangenäm och 

farlig, för att på så sätt förmedla en konkret bild av sökområdet till läsarna:  

Inne bland träden finns, enligt boende i området, ett så kallat ”blöthål”. – Det är 

inget område man går igenom frivilligt säger en man som bor i närheten. (Artikel 

2)  
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Exemplet ovan visar att det förekommer minimalt med information gällande blöthålet i 

sökområdet, vilket innebär att information om varför blöthål uppstår inte presenteras i 

nyhetsartikeln. Detta för att tidningen vill nå ut till en bred målgrupp, där alla kan förstå att 

blöthål inte är något positivt. Konkretion används även av Aftonbladet för att koppla den 

övergripande händelsen, flickans försvinnande, till den oro, förtvivlan och rädsla som 

illustreras i det lilla samhället. Dessa känslor kan en bred målgrupp förhålla sig till genom 

egna erfarenheter, vilket innebär att det är lättare för mottagaren att förstå innehållet: 

- Det är riktigt otäckt, jag har småsyskon som är i samma ålder, säger en ung kille 

som kört runt i omgivningarna på fyrhjuling. (Artikel 1) 

I det analyserade materialet framkommer också att tidningen återkommer till att Lisa Holm 

fortfarande är saknad, samt hur länge hon har varit försvunnen. I artikel fyra skriver till 

exempel tidningen att ”Lisa Holm, 17, har varit försvunnen i snart fem dygn.” Detta är ett sätt 

att underlätta för läsaren att förstå händelseförloppet, genom att illustrera antalet dagar som 

hon har varit försvunnen.  

8.3.5. Personifiering 

De analyserade nyhetsartiklarna från Aftonbladet visade att tidningen använder sig frekvent 

av personer som får komma till tals i olika sammanhang vid rapporteringen av fallet. Ett 

exempel på detta framgår tydligt i artikel två, då tre olika representanter från polisen, en 

boende i Kinnekulleområdet samt en kollega till Lisa Holm citeras i samma artikel. Det 

innebär att artikeln är till stor del uppbyggd på privatpersonernas och polisens uttalanden, 

för att tidningen på så sätt ska kunna rapportera utifrån olika perspektiv på fallet. Polisen får 

möjlighet att uttala sig kring fallets utveckling, de boende om områdets landskapsterräng, 

och kollegan till Lisa Holm får uttala sig om sista gången de sågs: 

- Hon tog på sig lager på lager eftersom det var så blåsigt den kvällen. Och hon var 

glad och trevlig som vanlig, säger Rebecka. (Artikel 2) 

Genom att kollegan får beskriva Lisa Holms personlighet i artikeln, gör det lättare för läsare 

att identifiera sig och bli berörda av både kollegan och Lisa Holms situation. Detta eftersom 

kollegan var den siste som såg henne innan försvinnandet, vilket skapar ett intresse bland 

läsarna av att få veta mer. Andra privatpersoner än Lisa Holms kollega har uttalat sig i 

tidningens nyhetsartiklar. En privatperson som bor i närheten och som har deltagit i 

sökinsatsen uttalar sig om sin oro:  

- Det är så konstigt hur någon bara kan försvinna så där. Och att något sådant här 

händer så nära, säger Petra Wersén. (Artikel 3) 
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I uttalandet ovan representerar fallet Lisa Holm ett samhälles problematik, där människor 

som bor i området där flickan försvann inte längre känner sig trygga i sin hemort. Detta 

eftersom en ung flicka kunde försvinna utan vidare, i en liten ort i närheten av där 

privatpersonen troligtvis själv bor. Aftonbladet tillämpar personifiering för att på så sätt 

tydliggöra ord på känslor som de boende tros ha gällande den numera minskade tryggheten 

på orten. Det blir således tydligt att hela orten har påverkats av flickans försvinnande, vilket 

berör läsare som får ta del av andra människors rädsla och oro i sin egen hembygd.   

8.3.6. Stereotypisering 

Bland Aftonbladets nyhetsartiklar hittades underliggande information som återfinns i 

stereotyper, och som skapar bland annat förutfattade meningar genom förenklingar och 

generaliseringar. I materialet framträdde denna typ av berättarteknik i synnerhet när de två 

bröderna och frun greps, och därmed presenterades i tidningen för första gången. En 

presstalesman på polisen beskriver händelsen: 

De båda männen belades med handfängsel innan de fördes ut ur villan. – Det kan 

finnas skäl till det om man inte lyssnar på polis och gör som man blir tillsagd, sa 

Ulla Brehm efteråt till Aftonbladet. (Artikel 6) 

Den underliggande informationen i uttalandet ovan är att de båda männen gjorde någon typ 

av motstånd mot polisen, eftersom de annars inte skulle ha behövt bära handfängsel. Genom 

att de inte följer med polisen frivilligt till förhör skapas förutfattade meningar om att de båda 

männen har något att dölja, och att de därmed måste vara skyldiga till mordet på Lisa Holm.  

Stereotypen av de skyldiga personerna förstärks även i nästa artikel. Detta eftersom de tre 

uppges ha betett sig på ett avvikande och misstänkt sätt vid mötet med Missing People, som i 

sin tur kontaktade polisen. Läsarna ges möjlighet att dra generella slutsatser och skapa 

förutfattade meningar om de misstänkta. Det avvikande beteendet som uppmärksammades 

av en hjälporganisation, som har en tydlig maktposition, förstärker uppfattningen av att de 

häktade personerna har något att dölja och är på så sätt skyldiga till brottet: 

”Mötet med de tre, och hur de uppträdde, gjorde att Missing People tipsade polisen 

om dem.” (Artikel 7) 

 

 Uppfyller Lisa Holm kriterierna för ett idealt offer? 

8.4.1. Svagt offer 

Genomgående i Aftonbladets nyhetsartiklar presenteras Lisa Holms ålder i samband med 

hennes namn, till exempel ”17-åriga Lisa Holm” (Artikel 2) och ”17-åringen” (Artikel 3). Detta 
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förtydligar både att den försvunne personen är en flicka, samt att hon ännu inte fyllt 18 år 

och är därmed, juridiskt sätt, ett barn. Därmed kan Lisa Holm uppfattas som ett svagt offer. 

8.4.2. Utövar en respektabel syssla 

Vid 18-tiden på söndagskvällen stängde kaféet på Kinnekulle där 17-åringen jobbat 

på helgerna och där hon även skulle sommarjobba. Efter att 17-åringen och hennes 

två unga kollegor hade låst sa de hej då. Flickan skickade sms till sin pappa och 

meddelade att hon strax skulle sätta sig på EU-mopeden och åka hem. (Artikel 1) 

I artikeln beskrivs hur Lisa Holm precis hade avslutat sitt arbetspass en söndag i juni, och 

hade låst dörren till kaféet tillsammans med sina kollegor. Därefter var hon på väg hem på 

sin moped från sin arbetsplats. Att arbeta anses vara en respektabel syssla att utföra, om det 

är möjligt, då man tjänar egna pengar och därmed bidrar till samhällets välfärd. Detta 

kriterium uppfylls på så sätt av Lisa Holm, eftersom hon just hade avslutat sitt arbetspass, 

och skulle åka hem från sin arbetsplats innan hon försvann.  

8.4.3. Säker plats 

Kaféet där Lisa Holm arbetade, och försvann ifrån, beskrivs som ”det lilla kaféet precis intill 

vägen” (Artikel 1). Att samhället dessutom beskrivs vara en ”idyll” (Artikel 6) ger antydningar 

till att samhället i sig är litet, där brott inte förekommer i samma utsträckning som i större 

städer. På så sätt ges indikationer till att området innan försvinnandet upplevts som tryggt 

bland de boende, och att det därmed är oförståeligt att något kunde hända på just den 

platsen: 

- Det är så konstigt hur någon bara kan försvinna så där. Och att något sådant här 

händer så nära, säger Petra Wersén. (Artikel 3) 

Då Lisa Holm befann sig på sin arbetsplats innan hon försvann, kan hon därmed inte 

klandras för att befinna sig där. Detta eftersom den allmänna uppfattningen är att 

arbetsplatser ska vara trygga och säkra för personalen att vistas i. Därmed uppfyller Lisa 

Holm kriteriet att befinna sig på en plats som uppfattas vara säker för henne att vistas vid. 

Detta trots att det återfinns information i materialet vilket tyder på att kaféet tidigare har 

varit måltavla för brott i form av stölder: 

- Jag har fått som vana att kolla av lite hur det ser ut här när jag åker, bara för att 

kolla om det är någon som hänger kvar. Det sägs att det varit lite stölder här men 

jag såg inget konstigt alls, säger Rebecka. (Artikel 2) 
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8.4.4. Stor och ond gärningsman 

De två bröderna som är misstänkta för mordet på Lisa Holm beskrivs vara 31 samt 35 år 

gamla, och frun till en av bröderna är 34 år gammal (Artikel 7). Det kan då antas att 

framförallt de båda bröderna är fysiskt större än Lisa Holm, som är 165 centimeter lång och 

beskrivs ha en smal kroppsbyggnad (Artikel 1). Därmed antas kriteriet uppfyllas gällande att 

gärningsmannen är ”stor” i jämförelse med offret. 

Däremot beskriver tidningen att de två bröderna ”… inte är kända av polisen sedan tidigare.” 

(Artikel 6). Detta motsäger kriteriet för att gärningsmannen är ond, då de båda bröderna inte 

har ett kriminellt förflutet, vilket innebär att kriteriet inte uppfylls. Männen beskrivs istället 

som vanliga medborgare som har kommit till Sverige från Litauen för att arbeta, och jobbar 

inom byggbranschen:  

Tidningen uppger att de två männen var byggarbetare och arbetade med att lägga 

om ett tak i området. (Artikel 6).  

8.4.5. Gärningsman okänd för offret 

För att detta kriterium ska uppfyllas, ska Lisa Holm varken ha sett eller träffat 

gärningsmannen tidigare. Det analyserade materialet i tidningen visar dock att den ene 

broderns fru, som misstänks för grovt skyddande av brottsling, ska ha arbetat i samma 

byggnad som brottsoffret:  

Hon städade, skriver tidningen Expressen, på kaféet där Lisa Holm jobbade. 

(Artikel 6) 

Informationen ovan innebär att kriteriet med största sannolikhet inte har uppfyllts. Detta 

eftersom Lisa Holm förmodligen har åtminstone hört talas om kvinnan som städar på kaféet, 

eller till och med har haft någon typ av kontakt med henne. Argumentet stärks av att kaféet 

tidigare har beskrivits som ”litet” (Artikel 1) i tidningens material, vilket innebär att det är få 

människor som arbetar på kaféet. Av den anledningen borde alla av kaféets medarbetare 

känna till varandra, inklusive Lisa Holm och kvinnan som städar.  

 

 Dagens Nyheter 

Inom den valda tidsperioden för inhämtning av material hittades totalt sex artiklar från 

morgontidningen Dagens Nyheter. Resultatet av dessa presenteras nedan.  
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 Vilka av Lisa Holms attribut framhävs? 

8.6.1. Utseende 

Bland det analyserade materialet från Dagens Nyheter återfinns inte mycket information 

gällande Lisa Holms utseende. Detta tros bero på att tidningen rapporterade om fallet först 

när bild och namn hade publicerats på flickan. Trots detta utger tidningen polisens 

signalement på den försvunna flickan, vilket fokuserar på flickans kroppsbyggnad, hårfärg 

och klädsel: 

Lisa Holm är 165 cm lång, har blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon hade vid 

försvinnandet på sig en rosa och vit Henry Lloyd-jacka, svarta Adidasbyxor eller 

jeans. (Artikel 9) 

Utöver polisens signalement finns det bland materialet ytterligare beskrivning av Lisa Holms 

klädsel, till exempel en handske som hittas tidigt av polisen i sökandet efter flickan (Artikel 

8). Dock ges ingen vidare beskrivning av handskens färg och formgivning. Gällande den 

upphittade handsken framkommer det endast information om att föräldrarna tror att den 

kan tillhöra deras försvunna dotter, vilket senare bekräftas (Artikel 9). 

8.6.2. Personlighet 

Tidningen rapporterar återkommande om Lisa Holms personlighetsdrag. Detta beror 

troligtvis på att läsarna ska få chans att lära känna brottsoffret genom hennes psykiska 

attribut, vilket skapar en djupare förståelse och uppfattning i jämförelse med fysiska attribut. 

Ägaren av kaféet där Lisa Holm arbetade beskriver varför de höll öppet under veckan som 

hon var försvunnen: 

Det är så de vill ha det och vet att Lisa vill ha det. Lisa är en väldigt glad och trevlig 

flicka, alert, ambitiös, och tycker om att vara här eftersom det är fart och fläkt hela 

tiden, säger Lena Svedung. (Artikel 10) 

Uttalandet ovan ger en beskrivning av Lisa Holms personlighet utifrån olika aspekter av 

begreppet. Dels genom att hennes beteende beskrivs; att hon är glad, trevlig, alert och 

ambitiös. Därmed återfinns inte eventuellt negativt beteende som flickan kan ha uppvisat, i 

uttalandet. Eftersom arbetet på kaféet innebär mycket ”…fart och fläkt…” (Artikel 10) kan det 

till exempel ha inneburit svårigheter att hantera stress vid många besökare på kaféet. Dels 

beskrivs också att Lisa Holm tyckte om att vara på kaféet, vilket innebär att hon hade positiva 

känslor gentemot sin arbetsplats. Uttalandet ger också en beskrivning av hur Lisa Holm hade 

agerat om hon inte var försvunnen. Det menas nämligen att flickan hade instämt med att 

hålla kaféet öppet, och att det därmed var något hon själv skulle ha önskat och uppskattat. 
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Uttalandet beskriver då Lisa Holms personlighet utifrån tre perspektiv; beteende, känslor 

och handling.   

Lisa Holms karaktär beskrivs frekvent i tidningen, då det vid flertalet tillfällen påpekas att 

allt tyder på att hon inte har försvunnit frivilligt. Uttalandet nedan ger tydliga indikationer på 

att det inte ingår i flickans karaktär att försvinna från sin familj och sina vänner:  

- Det finns inget som tyder på att hon självmant håller sig borta, säger Christer 

Fuxborg, polisens presstalesman vid region väst. […] Christer Fuxborg berättar att 

det inte finns något i flickans historia som skulle tyda på att hon är hotad eller 

förföljd av någon. (Artikel 8) 

Uttalandet i tidningen ger antydan till att Lisa Holm inte umgås med människor med 

kriminellt förflutet, vilket isåfall kan vara en anledning till att uppleva bland annat våld och 

hot. Istället ges indikationer på att hon har ett tryggt och ordnat liv. Detta stärks också av att 

flickan arbetar vid sådan ung ålder, vilket tyder på ett karaktärsdrag som innebär att hon vill 

vara en god medborgare och därmed bidra till samhället.  

8.6.3. Social status 

Kategorin social status innefattar bland annat brottsoffrets arbetsplats, utbildning och 

materialla tillgångar. Kring det senare hittades det mycket information bland tidningens 

nyhetsartiklar, till exempel Lisa Holms upphittade mobil, mobilfodral och handske. Vidare 

ges dock ingen beskrivning till läsarna om föremålen. Lisa Holms arbetsplats, kaféet, är 

utgångspunkt för artiklarnas beskrivning av andra platser som genomsöks kring Kinnekulle. 

Detta eftersom det var platsen som Lisa Holm försvann: 

På tisdagen hittades en handske i ladan tvärsöver vägen, och hennes mobilskal och 

delar av en telefon en kilometer söderut. (Artikel 9) 

De tre omhändertogs av polis i en byggnad i anslutning till Blombergs säteri, några 

hundra meter från kaféet där Lisa Holm försvann. (Artikel 12) 

Förutom Lisa Holms materiella tillgångar som hittades i sökandet efter henne, är flickans 

föräldrar, kollegor och vänner förekommande aktörer i materialet. Lisa Holms vänner 

beskrivs som ledsna, vilket tyder på att hon var en omtyckt, och numera saknad, vän. Utifrån 

tidningens artikel skapas då en positiv bild av flickan genom att hon tilldelas egenskaper som 

överensstämmer med läsarnas föreställning av en god vän. Detta förstärks av att stämningen 

på skolan där Lisa Holm studerade beskrivs som märklig, vilket tyder på att hela skolan 

påverkades av hennes försvinnande och inte bara hennes närmsta vänkrets. (Artikel 9)  

Lisa Holms föräldrar förekommer bland materialet i samband med att nya tillhörigheter till 

deras dotter hittas. Detta eftersom tidningen beskriver hur föräldrarna bekräftar att Lisa 
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Holm äger liknande föremål som hittas i sökandet. Ägaren till kaféet där Lisa Holm arbetade 

får också uttala sig i tidningens material, där också flickans familj nämns ytterligare: 

- Först och främst är det familjens önskemål. Det pratar vi om varje dag, Lisas 

mamma och jag. (Artikel 10) 

På så sätt får läsarna en närmare relation till hennes familj och umgängeskrets, och kan då 

identifiera sig med den saknad och oro som de måste känna under tiden som deras dotter och 

vän är spårlöst försvunnen.  

 

 Vilka berättartekniker tillämpas? 

8.7.1. Tillspetsning 

Inom berättartekniken används korta och slagkraftiga ord och formuleringar, för att på så 

sätt väcka intresse bland läsarna genom dramatiska effekter. Detta förekommer bland 

Dagens Nyheters analyserade nyhetsartiklar vid rapporteringen av fallet. Tidningen väljer till 

exempel att avsluta en artikel, som till stor del har handlat om hur Missing People utför sina 

sökningar efter flickan, med två korta och slagkraftiga meningar: 

Sökandet fortsätter. Lisa Holm är fortfarande borta. (Artikel 10) 

Då det framkommer tydligt i citatet ovan att flickan fortfarande inte är återfunnen och 

sökandet fortsätter, kvarstår läsarnas intresse för fallet. Tidningen förkortar och 

sammanfattar nyhetshändelsen, som återger information om det dåvarande utgångsläget. Ett 

annat exempel utifrån det analyserade materialet är när tidningen beskriver hur polisen 

undersöker inkomna tips: 

Någon hade observerat en manlig besökare på kaféet som uppträdde konstigt. 

(Artikel 8).  

Vidare ges ingen ytterligare beskrivning gällande på vilket sätt mannen betedde sig på ett 

avvikande sätt. Detta tyder på att berättartekniken tillspetsning används, genom att nyheten 

förkortas och endast formuleras i huvudpunkter för att på så sätt väcka intresse bland läsare 

och därmed stå ut bland andra nyhetsmediers rapporteringar. 

8.7.2. Förenkling 

Berättarteknikerna tillspetsning och förenkling är nära besläktade, då formatet anpassas 

utifrån de båda teknikerna. Förenkling innebär att bland annat komplexiteten i nyheten 

minskar för att tidningen ska nå en bred målgrupp, vilket återfinns i det analyserade 
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materialet. Ett exempel som påvisar detta är när polisen beskriver i ett uttalande i tidningen 

hur de arbetar i sökandet efter flickan: 

- Vi knackar dörr, kartlägger fastigheter via register, tittar i ödehus, jordkällare, vi 

vänder på varenda sten i området. (Artikel 11)  

Uttalandet beskriver exempel utifrån vilka typer av platser och fastigheter som polisen letar 

efter flickan i inom sökområdet. Nyheten förenklas genom användningen av metaforen 

”vända på varenda sten”, som läsare kan relatera till och därmed förstå utifrån artikelns 

sammanhang. Metaforen syftar på att polisen kommer att noggrant genomsöka hela 

sökområdet efter flickan. Dock inte genom att vända på varenda sten, som är ett bildligt 

uttryck. Genom att återge en kort sammmanfattning av genomsökningsarbetet förenklas och 

reduceras nyhetens komplexitet och nyansering.  

Berättartekniken återkommer i en senare artikel bland analysmaterialet: 

Det var ett fynd som Missing People rapporterade till polisen som ledde till 

gripandet. (Artikel 12) 

Tidningen har i uttalandet förenklat hur det ledde till att de misstänka gärningsmännen 

greps. Detta eftersom tidningen grundligt har, i en tidigare artikel, beskrivit hur volontärer 

från Missing People arbetar. I artikeln beskrivs hur det i varje patrull finns en patrulledare, 

som kontaktar sin gruppchef vid upphittande av intressanta fynd. Slutligen kontaktas 

polisen. (Artikel 10) I uttalandet återfinns inte information gällande till exempel på vilken 

organisationsnivå som fyndet hittades av Missing People, vilket ger tydliga indikationer på 

att uttalandet har förenklats för att reducera informationsmängden.  

I materialet framkommer det att förenkling även används vid angivelser av antal, för att på så 

sätt reducera komplexiteten i nyheten. Av den anledningen används inte exakta tal i 

rapporteringen, utan istället avrundas talen. Tidningen uppger till exempel att antalet förhör 

som har hållits är ”Runt 100…” (Artikel 11), och att det ”… dök runt 900 personer upp för att 

hjälpa till.” (Artikel 10). 

8.7.3. Intensifiering 

Redan tidigt i tidningens rapportering av fallet används berättartekniken, för att på så sätt få 

ökad uppmärksamheten från sina läsare: 

Att något skulle hända här är obegripligt. Att tänka sig det värsta är outhärdligt. 

(Artikel 9)  

I uttalandet används intensiva uttryck, så som obegripligt och outhärdligt, för att öka 

nyhetens intensitet och nyfikenhet bland läsarna. Eftersom uttrycken har en negativ 
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betydelse, förutsätts att något fasansfullt har hänt flickan. Detta trots att det i samma artikel 

framkommer att man ännu inte vet var Lisa Holm är, eller vad som har hänt henne. I detta 

stadie endast misstänker polisen att hon har blivit ofrivilligt bortförd. Därmed motsäger 

tidningens uttalandet och den presenterade faktan kring fallet varandra, vilket skapar en 

konflikt.  

På åkern bredvid vår går en annan patrull. Någon har observerat spår i gräset, som 

om ett djur eller en människa rört sig över åkern. – Ring gruppchefen så får vi se, 

säger Kenneth Söderlind när patrullens ledare kommer fram och ber om råd. 

(Artikel 10) 

En av tidningens nyhetsartiklar avslutades med uttalandet ovan, och därmed får läsarna inte 

ta del av vad det var för spår som hade hittats. Detta gör att spänningen och dramatiken 

kring fallet höjs, då läsarna vill veta vad som kan ha hittats av volontärerna i sökningsarbetet. 

Genom denna typ av levande nyhetsrapportering, gör att nyheten blir mer intresseväckande 

än vad den egentligen är.  

Andra exempel utifrån tidningens nyhetsartiklar påvisar användningen av intensiva uttryck 

och beskrivningar för att skapa intresse bland läsarna. I uttalandet nedan framkommer det 

att det inte är fastställt att den upphittade mobiltelefonen tillhör Lisa Holm. Platsen där 

mobiltelefonen hittades beskrivs ändå som högintressant av tidningen, utan någon vidare 

förklaring till varför platsen är intressant för polisen. Uttalandets intensiva natur tyder på att 

tidningen kan ha efterkonstruerat informationen som utlämnats av polisen, för att på så sätt 

öka dramatiken kring de fynd som gjorts. 

Det är delar av en mobiltelefon som hittats. Vi har inte säkerställt att den tillhör 

Lisa, men platsen är högintressant, uppger Stefan Gustafsson, presstalesman vid 

region väst... [...] Det kan tillhöra vem som helst – men vi har fått bekräftat att Lisa 

Holm hade ett likadant fodral enligt föräldrarna. (Artikel 8) 

8.7.4. Konkretion 

Berättartekniken används för att anpassa informationen till den tilltänka målgruppen, och 

förmedlar därmed konkreta budskap som läsare lätt kan relatera till. Bland det analyserade 

materialet från Dagens Nyheter hittades exempel där de konkretiserar information för att på 

så sätt underlätta förståelsen för tidningens läsare vid svåra begrepp: 

Polisens it-forensiker har också undersökt datatrafiken i området för att se om 

någon suttit i kaféets närhet och surfat eller skickat meddelanden. (Artikel 11) 

Genom att återge exempel på hur utfallet av undersökningen av områdets datatrafik kan 

komma att se ut, att polisen hittar något typ av aktivitet, konkretiseras informationen i citatet 
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ovan. Om tidningen istället inte hade angett ett exempel på vad undersökningens resultat kan 

medföra så hade informationen förblivit abstrakt, och kan ha inneburit eventuella svårigheter 

för läsare.  

Tidningen använder sig även av berättartekniken för att konkretisera och därmed illustrera 

omgivningen runt Kinnekulle. Detta för att skapa intresseväckande rapportering genom att 

förmedla en bild av omgivningen till tidningens läsare. Detta framkommer bland annat när 

Missing People söker efter Lisa Holm, och områdets terräng beskrivs: ”Gräset på åkermarken 

är ett par decimeter högt.” (Artikel 10). I en annan artikel återges ännu en illustrerande 

beskrivning av omgivningen: 

… vi står mitt i en idyll där orkidéerna nyss blommat uppe på kullen och glimtar av 

solnedgången glittrar i Vänern. Vägen där kaféet ligger är vältrafikerad. Sträckan 

härifrån till platsen där mobilen hittades är enslig men inte helt skymd. Det ligger 

hus uppe bland grusvägarna och åkrarna, inte många men de finns. (Artikel 9) 

Tidningen konkretiserar även de fynd som hittas i sökandet efter Lisa Holm, genom att 

beskriva vad som hittats. Läsarna får då veta att polisen i sökningsarbetet hittar bland annat 

flickans handske och mobiltelefon (Artikel 8). 

8.7.5. Personifiering 

Tidningens rapportering av fallet fylls med diverse uttalanden från människor med olika 

roller i samband med Lisa Holms försvinnande. Ägaren av kaféet där flickan arbetade och 

försvann får bland annat uttala sig i det analyserade materialet, och anses vara en av 

huvudaktörerna bland tidningens nyhetsartiklar. Hon figurerar som en representation av 

flickan själv och flickans familjs vilja och åsikter, genom att hålla öppet kaféet under tiden 

som Lisa Holms är försvunnen. När flickan senare hittas död hålls kaféet stängt, och en 

minnesplats upprättas: 

Först och främst är det familjens önskemål. Vi pratar om det varje dag, Lisas 

mamma och jag. Hon säger: ”Lena, det är så viktigt att ni har öppet, att ni är glada, 

att ni skrattar. (Artikel 10)  

Café på klostret höll stängt under lördagen, men vid en träbänk utanför dörren 

hade Lena Svedung, som driver kaféet, ställt i ordning en minnesplats. […] Vi 

behöver hämta andan… (Artikel 12)  

Kaféet där Lisa Holm arbetade representerar på så sätt också bygdens känslostämning efter 

försvinnandet och mordet på Lisa Holm. Detta eftersom det var hit som människor i området 

kom för att uttrycka oro för sin egen, och sin familjs säkerhet, men också sorg för vad som 

hade drabbat den 17-åriga flickan. Tidningen vill troligtvis att läsare ska bli berörda av 
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uttalandet nedan, eftersom många av dessa kan identifiera sig med andra människor och 

känslan av oro för sin familj: 

Simone Skog och Mikael Sandström var några av alla de som lämnade en bukett 

blommor på minnesplatsen. – Sådant här ska inte få hända. Vi bor inte så långt 

härifrån och har själva två döttrar, sade Simone Skog. (Artikel 12) 

Även människor som arbetade med fallet på något sätt har fått stor plats i det analyserade 

materialet från Dagens Nyheter. Bland dessa var personal från både polisen och Missing 

People, där återkommande personer i fallet får en kort introduktion. Detta beror troligtvis på 

att läsare ska på så sätt kunna skapa en relation till de som ofta uttalar sig om fallets 

utveckling: 

Kenneth Söderlund är pressansvarig på Missing people och även vice ordförande i 

organisationen. Han är en av dem som är på plats i Blomberg för att organisera 

sökandet. (Artikel 10) 

Det blåste lite i söndags också, säger Lisbert Kjellner på polisens mobila enhet 

medan hon trycker ned plastbland i en svart sopsäck. (Artikel 9) 

Dagens Nyheters egen utsända reporter får också uttala sig i materialet. Eftersom det 

framkommer att hon själv kommer ifrån området, och har arbetat på kaféet, skapas ett 

intresse bland läsare att ta del av hennes erfarenheter av området, som bland annat beskrivs 

som ”… en idyll där orkidéerna nyss blommat uppe på kullen…” (Artikel 9). Hennes 

uttalanden berör också läsarna vid rapporteringen av fallet, då människor kan identifiera sig 

med känslor som uppstår när något så oväntat sker i ens egna hemtrakter: 

Stället där Lisa Holms mobilskal hittades är bara några hundra meter från min 

familjs hus. (Artikel 9) 

8.7.6. Stereotypisering 

Kinnekulleområdet beskrivs i det analyserade materialet bland annat som ”… det lilla 

samhället” och som ”…en idyll…”(Artikel 9, 10). Bland nyhetsartiklarna ges det även uttryck 

för att det är svårt att begripa att en sådan fruktansvärd händelse skulle kunna inträffa just i 

den här lilla bygden. (Artikel 9) Därmed finns det ett underliggande och gemensamt 

tänkande bland människor, som genomsyras i nyhetsartiklarna, att sådana händelser inte 

inträffar på små naturnära orter som Kinnekulle. Den stereotypiska uppfattningen är därmed 

att denna typ av brott bara inträffar i större städer, där kriminalitet rent allmänt är mer 

vanligt förekommande, och att sådana incidenter inte kan inträffa i mindre byar och orter.  

Tidningen presenterar också en stereotypisk illustrering av brottsoffret Lisa Holm: 
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- Ingen hotbild som är känd av oss. Alla samtal med flickans vänner, 

arbetskamrater och föräldrar tyder på att hon är en punktlig och skötsam tjej, och 

vi har inte hittat något annat att gå vidare på. (Artikel 11) 

Tidningens läsare blir tilldelade bilden av brottsoffret som en helylletjej som både studerar, 

arbetar, har goda relationer till både vänner och familj och tycks inte umgås med människor 

med kriminellt förflutet. Den förutfattade meningen som skapas bland läsarna blir på så sätt 

att flickan själv inte har kunnat påverka att hon hamnade i sin fruktansvärda situation.   

 

 Uppfyller Lisa Holm kriterierna för ett idealt offer? 

8.8.1. Svagt offer 

Tidningen benämner brottsoffret på olika sätt. Materialet visade att tidningen bland annat 

benämner henne endast som ”flickan”, men använder också hennes fullständiga namn, ”Lisa 

Holm” (Artikel 11). På så sätt förtydligas det faktum att hon är en flicka. Även hennes ålder 

förtydligas ofta i samband vid benämningen av henne, och tidningen presenterar henne 

bland annat som ”17-åriga flicka” (Artikel 8) och ”17-åriga Lisa Holm” (Artikel 9). Då det 

tydligt framgår att hon är både en kvinna och ett barn, kan Lisa Holm framstå som ett svagt 

offer. 

8.8.2. Utövar en respektabel syssla 

Bland tidningens nyhetsartiklar framgår det tydligt att Lisa Holm just hade avslutat sitt 

arbetspass på kaféet, och var just på väg att åka hem när hon plötsligt försvann:  

Det var här 17-åriga Lisa Holm försvann i söndags efter att ha avslutat sitt 

arbetspass på fiket. (Artikel 9) 

Eftersom hon fortfarande befann sig på sin arbetsplats när hon försvann, anses Lisa Holm 

uppfylla kriteriet att utöva en respektabel syssla. Att arbeta anses nämligen vara en allmänt 

respektabel syssla att utföra, då hon på så sätt bidrar till samhällets välfärd genom sitt arbete 

på kaféet.  

8.8.3. Säker plats 

Omgivningen kring Lisa Holms arbetsplats beskrivs i det analyserade materialet: 

 … en idyll där orkidéerna nyss blommat uppe på kullen och glimtar av 

solnedgången glittrar i Vänern. […] Korna som enda sällskap. (Artikel 9).  
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Området illustreras i målande beskrivningar med positiv framtoning, och det kan tolkas som 

ett vackert, lugnt och rofyllt område. Därmed ges antydan till att området runtomkring kaféet 

upplevs vara en säker plats att befinna sig på.  

Efter att ha avslutat sitt arbetspass i söndags kväll skickade flickan ett sms till sin 

pappa och berättade att hon var på väg hem. […] De fann hennes moped stå orörd 

vid kaféet. (Artikel 8) 

I uttalandet ovan framgår det att Lisa Holm just avslutat sitt arbetspass och var på väg hem 

med sin moped, som hittades precis utanför kaféet av hennes pappa. Flickan befann sig 

därmed fortfarande på sin arbetsplats under tidpunkten hon försvann, vilket innebär att hon 

inte kan klandras för att befinna sig vid den platsen. Detta eftersom arbetsplatser förväntas 

vara en säker plats för människor att befinna sig på. Lisa Holm uppfyller därmed kriteriet 

genom att hon befann sig på sin arbetsplats innan hon försvann, vilket är en plats som anses 

vara säker.   

8.8.4. Stor och ond gärningsman 

I det analyserade materialet från tidningen framkommer det att tre personer togs in till 

förhör för misstänkt inblandning i mordet på Lisa Holm. Det visar sig sedan vara två bröder 

och den ene broderns fru, som alla är i 30-årsåldern. De båda männen anhölls misstänkta för 

mordet på flickan, och kvinnan för grovt skyddande av brottsling. (Artikel 12) Kriteriet ”stor” 

syftar på att gärningsmannen är större än brottsoffret, vilket åtminstone de två bröderna 

endast antas kan vara. Detta eftersom Lisa Holm beskrivs ha en smal kroppsbyggnad och är 

endast 165 centimenter lång (Artikel 10), och de båda männen är över 30 år och beskrivs 

arbeta med bland annat bygg- och reparationsjobb som kan vara fysiskt krävande (Artikel 

12). Tolkningen blir därmed att kriteriet uppfylls av gärningsmännen. 

Enligt flera källor som bor i eller har god insikt i närområdet har de tre under en 

längre tid anlitats för att utföra reparations-, bygg- och städjobb åt Blombergs 

säteris ägare… (Artikel 12) 

Tidningen beskriver att de tre misstänka arbetar i Kinnekulleområdet, vilket ger indikationer 

på att de varken har ett kriminellt förflutet eller har någon form av drogmissbruk. Detta 

eftersom det isåfall skulle ha inneburit svårigheter att behålla ett jobb under en lång tid om 

de misstänkta hade missbrukat någon form av drog. Om de misstänkta dessutom hade haft 

ett kriminellt förflutet så hade chansen varit stor att de inte ens hade fått jobbet från första 

början. Därmed ges indikationer för att gärningsmännen inte är ”onda”, och kriteriet uppfylls 

därför inte.  
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8.8.5. Gärningsman okänd för offret 

Enligt flera källor som bor i eller har god insikt i närområdet har de tre under en 

längre tid anlitats för att utföra reparations-, bygg- och städjobb åt Blombergs 

säteris ägare, som också äger andra tomer och fastigheter i trakten. Bland annat 

ska det ha handlat om arbeten i ladorna några tiotal meter från Café på klostret där 

Lisa Holm arbetade. (Artikel 12) 

Tidningen ger, i citatet ovan, indikationer på att Lisa Holm och de misstänkta 

gärningsmännen kan ha sett varandra, eller till och med träffats. Detta grundas på dels på att 

de enligt tidningen ska ha arbetat i närheten av varandra, men också dels på grund av det 

faktum att de arbetade i en liten by. Brottsoffret kan därmed ha noterat någon, eller alla, av 

de misstänkta gärningsmännen då det är få människor som befinner sig i området, i 

jämförelse med en större stad. Chansen är därför stor att gärningsmännen inte är okända för 

offret, och kriteriet uppfylls därmed inte.  

 

 Likheter och skillnader i materialet 

8.9.1. Likheter 

Efter att ha analyserat nyhetsartiklar från både Aftonbladets och Dagens Nyheter hittades 

centrala likheter i deras rapportering av fallet Lisa Holm. En utav dessa var att de båda 

tidningarna återkommande beskriver Lisa Holms attribut i form av personlighet. Detta 

eftersom centrala aktörer i fallet, till exempel polisen och kollegor, får uttala sig gällande 

denna aspekt i flickans attribut. I uttalanden i de båda tidningarna återges endast 

brottsoffrets positiva egenskaper, till exempel att hon var skötsam och snäll. Därmed 

utelämnades eventuella negativa personlighetsdrag som kunde förekomma hos flickan i 

tidningarnas rapportering. Därmed skapar tidningarna en positiv framställning av Lisa Holm 

till sina läsare. Dessutom poängteras det tydligt av de båda tidningarna att flickan har 

försvunnit ofrivilligt genom tvång, vilket påvisar hennes oskuldsfullhet i situationen. 

Kaféet där Lisa Holm arbetade och försvann ifrån har i både Aftonbladet och Dagens 

Nyheters rapportering varit en viktig utgångspunkt vid bland annat beskrivningen av andra 

platser och omgivningen där olika fynd upptäcks som tros tillhöra den försvunna flickan. 

Fynden som hittas allteftersom i sökandet efter flickan, till exempel en handske och 

mobiltelefon, får i de båda tidningarna stor plats i rapporteringen av fallet. Detta trots att 

fynden inte alltid ännu är bekräftade att tillhöra brottsoffret. Gemensamt för de båda 

tidningarna är även att de återger målande beskrivningar av omgivningen kring 
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Kinnekulleområdet, och området beskrivs bland annat som en idyll av både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. 

Resultatet visar att ingen av de båda tidningarna lägger någon större vikt vid att beskriva Lisa 

Holms utseende i samma utsträckning som personlighet och social status. Detta beror med 

största sannolikhet på att en bild på flickan publiceras i de båda tidningarna tidigt i fallet. 

Därmed behövdes ingen vidare beskrivning av flickans utseende i textform. 

I materialet återfanns samma typer av berättartekniker i de båda tidningarnas rapportering 

av fallet, dock i olika utsträckning. De båda tidningarna använder sig också av egenutsända 

reportrar, vilket visade sig påverka och förstärka de olika berättarteknikerna. I Aftonbladets 

fall så bidrog det till intensifiering av rapporteringen genom dramatiska formuleringar, samt 

till att läsare blev berörda genom användning av personifiering i Dagens Nyheters 

rapportering.  

En annan likhet som kan påvisas är att Lisa Holm uppfyller fem av tre kriterier för ett 

idealoffer utifrån det analyserade materialet från de båda tidningarna. Detta eftersom 

kriterierna att offret inte känner till gärningsmännen och att gärningsmännen är onda, inte 

uppfylls i varken Aftonbladets eller Dagens Nyheters nyhetsartiklar. Detta innebär att de 

båda tidningarna överlag har rapporterat liknande utifrån kriterierna gällande 

offerskapande.  

8.9.2. Skillnader 

Det fanns vissa skillnader mellan de två tidningarnas nyhetsrapportering gällande fallet. 

Bland Aftonbladets nyhetsartiklar återfanns mer detaljerade beskrivningar av de misstänkta 

gärningsmännen, där läsarna bland annat fick veta att två av de misstänkta hade litauiskt 

ursprung och att kvinnan arbetade som städare på kaféet där Lisa Holm arbetade. Denna typ 

av information fanns inte bland Dagens Nyheters nyhetsartiklar, utan istället ges 

övergripande fakta kring personerna som misstänks för mordet på flickan, till exempel deras 

ålder samt att de två männen är bröder.  

Som tidigare nämnt återfanns samma typer av berättartekniker från både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter, dock i varierad utsträckning. Bland Aftonbladets material förekom till 

exempel intensifiering i högre grad i jämförelse med Dagens Nyheter, som till exempel 

applicerades vid beskrivningen av hur de misstänkta gärningsmännen greps (se 8.3.3). 

Aftonbladet förmedlade också på så sätt en konkret känsla av mysterium och svårmodighet 

kring fallet till sina läsare genom användningen av intensifiering i rapporteringen. Den 

beskrivna känslan av hopplöshet gällande sannolikheten att hitta Lisa Holm vid liv återfanns 

inte bland Dagens Nyheters nyhetsartiklar. 
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I materialet från Dagens Nyheter var istället användningen av berättartekniken 

personifiering utmärkande i jämförelse med Aftonbladet. Detta eftersom bland annat 

människor som på något sätt arbetade med fallets utveckling och var därmed återkommande 

bland nyhetsartiklarna fick korta presentationer. Presentationerna innehöll en djupare 

beskrivning av deras befattningar, vilket gjorde att läsarna fick en närmare relation till de 

personer som arbetade med utredningen. Även Lisa Holms familj är mer synliga i materialet 

från Dagens Nyheter i relation till Aftonbladet, och deras tankar och känslor är mer 

framträdande i tidningen (se 8.7.5). 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de centrala delarna utifrån studiens redovisade resultat. 

Diskussionen disponeras utifrån frågeställningarnas ordningsföljd, och kommer att 

kopplas till studiens presenterade teorier och tidigare forskningsresultat.  

 Gestaltning och attribut 

Gestaltningsteorin förklarar hur medierna gestaltar deras utgångspunkt av verkligheten som 

i sin tur påverkar människors uppfattning, och hur gestaltningen presenteras i medierna ur 

en viss synvinkel som per automatik gör att andra synvinklar utesluts i rapporteringen 

(Strömbäck, 2009). Teorin kan därmed kopplas till Lisa Holms framställning i både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta eftersom samtliga av hennes attribut, som bestod av 

utseende, personlighet och social status, var synliga i de båda tidningarnas nyhetsartiklar.  

Gällande Lisa Holms utseende la varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter någon större vikt 

vid att varken beskriva eller portättera bland sina nyhetsartiklar, vilket beror på att både 

namn och bild på flickan publicerades tidigt i utredningen. Den tidigare forskningen tyder 

också på att medier inte fokuserar på brottsoffrens utseende, utan snarare deras 

personlighetsdrag och karaktär (Lindgren & Lundström, 2010). Jag anser att detta beror på 

att medier vill framkalla sympatier, genom att skapa en koppling mellan brottsoffret och sina 

läsare. Det tillför därmed inte så mycket givande information om flickan, genom att beskriva 

hennes utseende. Genom att istället beskriva hur hon var som person, så som hennes 

karaktäristiska drag, får läsarna istället möjlighet att lära känna henne på djupet. Min 

upfattning är att denna typ av journalistiska grepp används av tidningarna för att på så sätt 

locka fler läsare.  

Lisa Holms personlighet och karaktär var något som de båda tidningarna rapporterade enigt 

om, efter att människor med insyn i flickans liv och utredningen fått uttala sig bland 

nyhetsartiklarna. Dagens Nyheter beskriver bland annat flickan som skötsam, trevlig och 

punktlig (Artikel 10, 11). Så beskriver även Aftonbladet brottsoffret Lisa Holm i sina 

nyhetsartiklar tillsammans med andra positiva egenskaper som framhävs, där flickan bland 

annat beskrivs vara en glad person. Vid tidningarnas återberättande av vem Lisa Holm var 

som person lyfts endast hennes positiva egenskaper fram i nyhetsartiklarna. Detta är något 

som Lindgren & Lundström (2010) menar är vanligt vid representation av brottsoffer i 

medier, att de ofta har en bestämd och återkommande beskrivning. Precis som Aftonbladets 

och Dagens Nyheters porträttering av Lisa Holm, menar författarna att offer ofta 

representeras som positiva och välmående människor. Även i deras studie framhävdes endast 

offrens personliga egenskaper som anses vara positiva. (Lindgren & Lundström, 2010)  
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I nyhetsrapporteringen kring fallet intervjuas både privatpersoner och representanter från 

polisen som beskriver Lisa Holms personlighet. Vid intervjuerna nämns endast brottsoffers 

positiva personlighetsdrag. Detta anser jag bero på att tidningarna vill att deras läsare lättare 

ska kunna känna empati gentemot brottsoffret, dess familj och anhöriga genom att endast 

presentera Lisa Holms positiva personlighetsdrag. Detta för att på så sätt få fler läsare, enligt 

Demker & Duus-Otterström (2011). Om istället Lisa Holms negativa personliga egenskaper 

hade presenterats i de båda tidningarna, är min uppfattning att det hade inneburit 

svårigheter för läsarna att känna sympati för brottsoffret. Detta hade kunnat leda till att 

människor inte tagit del av fallet i lika stor utsträckning, vilket hade påverkat tidningarnas 

lönsamhet. Människor har lättare identifiera sig med, och intressera sig för, människor som 

liknar de själva (Strömbäck, 2009). 

Aftonbladet la stor tyngd på att beskriva de fynd som gjordes i sökandet efter flickan i 

jämförelse med Dagens Nyheter, vilka är hennes personliga tillhörigheter, samt att 

återberätta i vilka områden fynden hittats. Detta gjordes troligtvis av Aftonbladet för att 

signalera till sina läsare att framsteg görs i sökandet efter flickan, och på så sätt hålls intresset 

levande bland Aftonbladets läsare. Läsarna får också möjlighet att relatera till brottsoffret, då 

den allmänna uppfattningen är att tonåringar inte vill vara utan sin mobiltelefon frivilligt. På 

så sätt skapas en underliggande känsla i nyhetsartiklarna av att något inte står rätt till, och 

enligt Demker & Duus-Otterström (2011) vill medierna väcka sympatier och dramatik kring 

händelsen för att på så sätt få fler läsare.  

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltade närområdet kring Kinnekulle som liksom 

kaféet där Lisa Holm arbetade kom att få en signifikant betydelse i händelseberättandet. De 

båda tidningarna beskriver det lilla samhället som en idyll och återger målande beskrivningar 

av bygden som en oskyldig och bra plats att leva och arbeta i fram till händelsen, till sina 

läsare. Strömbäck (2009) menar att utifrån gestaltningsteorin utesluts vissa synvinklar i 

mediernas gestaltning. Detta kan tillämpas på de båda tidningarnas beskrivning av 

Kinnekulleområdet, då majoriteten av tidningarnas beskrivning av området innehåller 

positiva inslag. Endast Aftonbladet återger att kaféet tidigare har blivit utsatt för stölder, 

vilket var den enda negativa beskrivningen av området (Artikel 2). Andra eventuella negativa 

synvinklar, till exempel att det kan vara ensamt att leva och bo på landet, presenterades 

varken i Aftonbladet eller Dagens Nyheters nyhetsartiklar.  

Människor från hela Sverige kom att ta del av och engagera sig i fallet, vilket jag tror är en av 

anledningarna till att de båda tidningarna illustrerade det lilla samhället med målande 

beskrivningar. Att både Aftonbladet och Dagens Nyheter når ut till en bred målgrupp och 

läsarkrets som alla har olika förutsättningar och erfarenheter av Kinnekulleområdet, har 

detta varit en förutsättning för en djupare förståelse gällande fallet. Genom att främst 
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presentera bygden ur en positiv synvinkel bidrar till att skapa en obefogad oro och rädsla 

bland sina läsare. Detta eftersom tidningarna förmedlar bilden av att ingen går säker från att 

bli utsatt för våldsbrott, inte ens om man befinner sig på en idyllisk plats som Kinnekulle.  

 

 Uppmärksammat fall och idealoffer 

17-åriga Lisa Holm försvann från sin arbetsplats och hittades mördad några dagar senare i 

juni år 2015, vilket fick stor massmedial uppmärksamhet från hela landet. Anledningen till 

denna uppmärksamhet kan bland annat förklaras av Christies (2001) teori gällande 

offerskapande som baseras på fem kriterier (se 6.3).  

Christie (2001) beskriver att idealoffret tillhandahåller en samhällsstatus liknande en 

människa som anses vara en hjälte. Den massmediala uppmärksamheten fallet Lisa Holm 

fick kan därmed förklaras att flickan likställs med en hjälte, trots att hon inte uppfyllde 

kriterierna för ett idealt offer i tidningarnas nyhetsartiklar. Fallet blev trots detta mycket 

uppmärksammat, vilket innebär att andra faktorer spelar in förutom Christies teori. Dock 

kan teorin fortfarande appliceras på denna undersökning, då min uppfattning är att 

människor vill få reda på lika mycket information om en hjälte som ett brottsoffer. Detta 

eftersom en hjälte och ett brottsoffer anses tillhöra de ”godas sida”, och tvärtom anses boven 

och gärningsmannen vara de skyldiga och onda. Dock är min tolkning att människor vill ta 

del av information gällande gärningsmännen i samma utsträckning som brottsoffret, och att 

de får minst lika mycket plats i nyhetsrapporteringen. Detta motsäger då resultatet av 

Demker & Duus-Otterströms (2011) studie, och ett informationsbehov skapas hos 

tidningarnas läsare som vill veta mer om brottshändelsen, offrets personlighet och 

gärningsmännen.  

Ytterligare en förklaring till att fallet blev massmedialt uppmärksammat beskriver Lindgren 

& Lundström (2010), som menar att kvinnliga brottsoffer som utsatts för mord och är vanligt 

förekommande bland nyhetsmediers brottsrapportering. På så sätt var det utifrån Lindgren 

och Lundströms (2010) resultat förbestämt att fallet Lisa Holm skulle komma att bli 

uppmärksammat i medierna. Detta eftersom författarna beskriver det som vanligt 

förekommande att just mord på kvinnor observeras i nyhetsmedier, vilket troligtvis beror på 

att kvinnor anses vara mer hjälplösa än män vid mötet med en eventuell gärningsman. Enligt 

Christie (2001) ligger det därmed i människors intresse att skydda framförallt kvinnor och 

barn, då de anses vara svagare än män. Statistik från Brottsförebyggande rådet (2016) visar 

att 74 procent av de människor som föll offer för dödligt våld under 2015 var män, och att 

trenden har sett ut på liknande sätt sedan 1990-talet. Min upfattning är att detta gör 

brottsrapporteringen om kvinnor mer intressant och uppseendeväckande för läsare att ta del 
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av, då det är vanligare att män faller offer för dödligt våld. Det är på så sätt mer ovanligt att 

kvinnor, och framförallt barn, faller offer för mord. På så sätt avviker dessa typer av 

våldsbrott från det normala i mediernas brottsrapportering, vilket jag anser vara en 

anledning till att fallet Lisa Holm blev så pass uppmärksammat bland det svenska folket. 

Som tidigare nämnt uppfyllde inte Lisa Holm alla kriterier för ett idealt offer i varken 

Aftonbladets eller Dagens Nyheters nyhetsartiklar. Detta eftersom det inte framkom 

information i nyhetsartiklarna som kunde styrka att gärningsmännen var onda, samt att Lisa 

Holm eventuellt hade sett eller träffat de misstänkta gärningsmännen tidigare. Dock anser 

jag att Lisa Holm är ett idealiskt offer, trots att hon endast uppfyllde tre av fem kritier. Detta 

eftersom hon blev medialt uppmärksammad i hela Sverige. Lisa Holm erhöll därmed 

liknande status som en hjälte, då bland annat många människor berördes av fallet och genom 

sitt engagemang deltog i sökningar efter henne. De båda tidningarna återgav generellt 

liknande information kring fallet i sig och brottsoffret. Dock skiljde sig de två tidningarna åt 

vid berättandet om de tre misstänkta gärningsmännen.  

Aftonbladet beskriver kort efter att de tre misstänkta tagits in på förhör att de båda männen 

kommer från Litauen, att de inte har ett brottsligt förflutet och att kvinnan arbetar på samma 

kafé som Lisa Holm. I nyhetsartiklarna från Dagens Nyheter framkommer varken 

information om de misstänktas nationalitet eller om de har ett brottsligt förflutet. Demker & 

Duus-Otterström (2011) menar att brottsrapporteringens fokus har flyttats från 

gärningsmännen till brottsoffret, vilket kan ses som en anledning till varför Dagens Nyheter 

väljer att inte beskriva gärningsmännen lika utförligt som Aftonbladet. Dock är min 

uppfattning att människor fortfarande är intresserade att ta del av vilka typer av människor 

som skulle kunna genomföra en sådan fruktansvärd handling mot en ung flicka, för att på så 

sätt enas mot och fördöma de misstänkta gärningsmännen. På så sätt förmedlar även 

människor sitt stöd till offrets familj och anhöriga, genom att visa sympati och tydliggöra sitt 

förakt för vad som har hänt flickan.  

 

 Berättartekniker 

Olika berättartekniker användes vid framställningen av brottsoffret, utifrån teorin 

medielogik. Teorin utgår från att medier använder sig ofta av olika berättartekniker vid 

rapportering av brott, för att på så sätt reducera nyhetens informationsmängd samtidigt som 

nyheten fångar läsarnas uppmärksamhet. Likt gestaltningsteorin bidrar berättarteknikerna 

till att påverka publikens uppfattning genom att endast presentera begränsade perspektiv i en 

nyhet (se 6.1). (Strömbäck, 2009) 



49 
 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter tillämpade olika berättartekniker i sina nyhetsartiklar 

gällande fallet, samt vid beskrivningen av brottsoffret Lisa Holm. Som tidigare nämnt 

beskrivs flickan i de båda tidningarna bland annat som skötsam, rolig och trevlig. Med andra 

ord beskriver de båda tidningarna henne på liknande sätt rent personlighets- och 

karaktärsmässigt. Tidningarna poängterar dessutom hennes oskuld, genom att 

återkommande ge antydningar att flickan inte har försvunnit frivilligt. Genom 

berättartekniken stereotypisering skapar därmed de båda tidningarna en stereotypisk bild av 

brottsoffret Lisa Holm, eftersom hon utifrån sina personlighetsdrag, till exempel skötsamhet, 

omöjligt kan ha försvunnit självmant. Detta är något Nilsson (2012) menar att medier 

tillsammans med andra aktörer gör, nämligen skapar en stereotypisk bild av ett offer. Jag 

anser att det kan innebära att människor som utsätts för brott, men som inte passar in i 

stereotypen för ett brottsoffer, kan hamna i utanförskap. Detta eftersom de inte ses som ett 

brottsoffer av allmänheten på samma sätt som Lisa Holm och uppfattas istället som 

avvikande, på grund av mediernas stereotypisering av ett brottsoffer. 

Beskrivningen av brottsoffret Lisa Holm blir också en typ av personifiering som tillämpas av 

de båda tidningarna. Detta eftersom både Aftonbladet och Dagens Nyheter använder 

brottsoffret som ett sätt att försöka förklara händelsen, och varför detta har inträffat. 

Berättelsen blir på så sätt också mer levande. Lisa Holm ger, genom tidningarnas användning 

av personifiering, ett ansikte för den problematik som utspelar sig i Kinnekulleområdet. I 

området är människor oroliga för vad som kan hända de själva och deras familjemedlemmar, 

vilket innebär att boende i området inte längre kan känna sig trygga i sin egen hembygd. 

Detta berör i sin tur tidningarnas läsare, som kan relatera till känslan av minskad trygghet 

och oro för sin familj. Strömbäck (2009) menar att människor i allmänhet är intresserade av 

att läsa om andra människor och deras situationer, speciellt om läsarna själva kan relatera till 

de oroade byborna. Detta kan då ses som en anledning till varför brottsoffret får en allt större 

roll i brottsrapporteringen. 

 

 Tabloidisering och tidningsgenrer 

Teorin gällande tabloidisering menar att kvälls- och morgontidningar har kommit allt 

närmare varandra gällande innehåll (se 2.6.1). Detta trots att morgontidningsgenren och 

kvällstidningsgenren är nästintill varandras motsats när det kommer till vilken typ av 

innehåll som ska presenteras. Morgontidningarna ska vara informativa och objektiva i sin 

rapportering, medan kvällstidningarna satsar på sensationella och personifieriade inslag (se 

2.6.2 och 2.6.3).  
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Utifrån Aftonbladets och Dagens Nyheters nyhetsartiklar gällande framställningen av 

brottsoffret Lisa Holm, anser jag att tabloidiseringsteorin stämmer in och kan appliceras på 

denna undersökning. Detta eftersom de båda tidningarna rapporterade samma typ av 

information gällande brottsoffret, innehållande bland annat stereotypisering och 

personifiering. Enligt definitionen av de två tidningsgenrerna är det främst kvällstidningar 

som innehåller personifierade inslag. Detta överensstämmer dock inte med det analyserade 

materialet, då även Dagens Nyheters nyhetsartiklar innehåller personifiering i hög 

utsträckning. 

Nilsson (2012) menar att offerskap har ett kommersiellt värde, och används av medierna för 

att få fler läsare. Eftersom studien ger en antydan till att de båda tidningarna har kommit 

närmare varandra gällande innehållet, innebär detta att de är direkta konkurrenter i den 

hårdnande tidningsbranschen. Av den anledningen tror jag att Dagens Nyheter måste 

influeras av kvällstidningar, så som Aftonbladet, och därmed skapa intresseväckande och 

chockerande innehåll som läsare vill ta del av, för att på så sätt överleva på marknaden. Detta 

eftersom människors vardag numera präglas av konstant informationsöverskott, vilket gör 

att papperstidningarna måste hitta sätt att utmärka sig bland alla nyheter på till exempel 

sociala medier (Strömbäck, 2000). 

Undersökningen visar därmed att de båda tidningsgenrerna har kommit närmare varandra, 

enligt teorin tabloidisering. Dagens Nyheter upplevs därmed inte som mer informativ eller 

objektiv i sin rapportering om brottsoffret Lisa Holm i jämförelse med Aftonbladet. De båda 

tidningarna beskriver nämligen hennes personlighet, utseende och sociala status på liknande 

sätt som påminner om varandra. Denna likhet mellan tidningarnas rapportering av 

brottsoffret innebär att läsarna får ta del av en onyanserad beskrivning av verkligheten och 

Lisa Holm, där endast ett perspektiv framhålls. Bristen på andra synvinklar påverkar därmed 

läsarnas uppfattning och bild av ett brottsoffer, vilket kan skapa en konflikt med 

verklighetens offer. Detta eftersom inte alla människor har samma grundförutsättningar som 

Lisa Holm, vilket gör att offer som avviker från hennes beskrivna personlighetsdrag kan 

hamna i medialt och socialt utanförskap. Min uppfattning är att det finns risk att läsare kan 

anse att brottsoffer får skylla sig själv om denne har blivit utsatt för brott, om personen i 

fråga till exempel umgås kriminella människor eller själva har ett drogmissbruk. Strömbäck 

(2009) menar att människor antar att nyhetsmedier förmedlar en spegelbild av verkligheten, 

medan han själv poängterar att nyheter bör ses som en gestaltning av verkligheten.  
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10. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras slutsatser från studien som jag har kommit fram till. Dessa 

slutsatser ska ge svar på undersökningens frågeställningar, och presenteras i samma 

ordningsföljd som dessa.  

 Porträttering av Lisa Holm 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter porträtterar Lisa Holm på liknande sätt. Hennes 

personliga tillhörigheter, som kallas fynd bland nyhetsartiklarna, får stort utrymme i 

materialet efter att de hittas allteftersom. I de båda tidningarna beskrivs hon var skötsam, 

glad och trevlig. Hon framställs också som oskuldsfull, eftersom det återkommande beskrivs 

att fallet gäller ett oskyldigt bortförande av flickan i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta 

eftersom tidningarna vill väcka empati bland läsarna, för brottsoffret och hennes familj och 

anhöriga. 

I både Aftonbladets och Dagens Nyheters nyhetsartiklar uppfyllde Lisa Holm tre av fem 

kriterier för ett idealt offer utifrån Christies (2001) teori gällande offerskapande. Dock anser 

jag, trots att alla fem kriterier inte uppfylldes, att Lisa Holm är ett idealt offer då fallet ändå 

blev mycket uppmärksammat i hela Sverige. Detta beror på att människor intresserar sig för 

andra människor som de kan identifiera sig själva eller sin omgivning med, samt att det finns 

ett allmänintresse bland människor att skydda kvinnor och barn, vilket Lisa Holm var. Likt 

min undersökning, fann inte heller Nilsson (2012) några skillnader i brottsoffers 

framställning mellan kvälls- och dagstidningar i sin studie. 

 

 Skillnader eller likheter i journalistiska grepp 

Vid beskrivningen av Lisa Holm användes liknande berättartekniker av både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter utifrån teorin medielogik. Resultatet visade att det var främst personifiering 

och stereotypisering som tillämpades vid beskrivningen av flickan, av de båda tidningarna.  

Tillämpningen av stereotypisering framgick genom att de båda tidningarna utifrån Lisa 

Holms personlighets- och karaktärsdrag skapade en stereotypisk bild av ett brottsoffer som 

omöjligt kan ha försvunnit frivilligt. Personifiering applicerades på materialet så att läsarna  

fick möjlighet till att skapa en relation till brottsoffret och dess familj, och gör dessutom 

berättandet mer levande genom att låta Lisa Holm som person förklara varför händelsen 

hade inträffat.  
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 Uttryck för genrernas definierade olikheter 

I resultatet framgick det att de båda tidningarna har kommit närmare varandra gällande 

innehåll, enligt tabloidiseringen. Resultatet ger en antydan till att definitionen som skiljer de 

båda tidningsgenrerna åt inte är absolut. Detta eftersom både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter beskrev Lisa Holms attribut och framställde henne genom journalistiska grepp på 

liknande sätt. Dagens Nyheter tillämpade till exempel berättarteknikerna intensifiering och 

personifiering i samma utsträckning som Aftonbladet i sina nyhetsartiklar, vilket inte 

överensstämmer med definitionen av morgontidningsgenren.  

Utifrån resultatet ges därmed en antydan till att Dagens Nyheter influeras av Aftonbladets 

journalistik vid rapporteringen av fallet Lisa Holm. Detta tros bland annat bero på 

konkurrensmässiga faktorer då tillämpning av olika journalistiska grepp används för att 

attrahera läsare, för att på så sätt överleva i den tuffa tidningsbranschen.  

 

 Förslag till vidare studier 

Denna studie har undersökt framställningen av brottsoffret Lisa Holm utifrån två olika 

tidningsgenrer, nämligen morgon- och kvällspress. Som förslag till vidare studier inom 

forskningsfältet brottsjournalistik, anser jag det vara intressant att undersöka skillnader 

kring hur brottsoffer skildras på internet och sociala medier genom webb-baserade tidningar, 

i jämförelse med traditionella papperstidningar. Detta eftersom det finns en tydlig trend som 

visar att allt färre människor läser papperstidningar, och istället tar del av nyheter på internet 

och sociala medier (Svenskarna och internet, 2015).  
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Bilaga 1 

Attribut 

En utav de tre analysfrågor som ställs till studiens material är vilka av Lisa Holms attribut 

som framhävs i nyhetsartiklarna utifrån gestaltningsteorin. Därmed presenteras en tydligare 

beskrivning av dessa attribut nedan.  

 

Utseende: innefattar information gällande flickans fysiska attribut, till exempel klädsel, hår, 

smink, ansiktsdrag och kroppsform. 

 

Personlighet: innefattar information gällande flickans psykiska attribut, till exempel 

känslor, beteende, karaktär och handlingar. 

 

Sociala status: innefattar information gällande flickans roll i olika grupper, så som hennes 

umgängeskrets. Men begreppet innefattar också information gällande hennes arbete, 

utbildning, inkomst samt materiella tillhörigheter.  
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Bilaga 2  

Idealt offer 

Christie (2001) beskriver fem kriterier som ska uppfyllas av ett idealt offer, och nedan 

presenteras en tydligare beskrivning av varje kriterium.  

 

Offret är svagt: Christie (2001) själv menar att kvinnor och barn anses vara mer hjälplösa 

och svagare än män. Detta innebär då att offret är en kvinna eller ett barn, eller en 

kombination av dessa. 

 

Offret är upptagen med en respektabel syssla: Innebär att offret till exempel arbetar, 

tar hand om någon eller utövar någon typ av aktivitet, så som sport.  

 

Offret befinner sig på en säker plats: En plats som offret inte kan klandras för att vara 

på och som anses vara säker av allmänheten. Dessa platser anses vara till exempel sitt arbete, 

hemma hos sig själv eller en närstående, eller på en restaurang.  

 

Gärningsmannen är stor och ond: Med ”stor” menas att gärningsmannen är större rent 

fysiskt än offret gällande längd och vikt. Gärningsmannen har med största sannolikhet ett 

kriminellt förflutet, samt har ett drogmissbruk.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret: Offret har inte sett eller träffat gärningsmannen 

tidigare, dock kan gärningsmannen ha uppmärksammat offret sedan tidigare. 
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Bilaga 3 
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Försvann - efter sms:et 
17-årig flicka spårlöst borta - moped hittad med nycklarna i: Riktigt otäckt 
Aftonbladet. Publicerat i print 2015-06-09.  

Kerstin Nilsson|Niklas Eriksson|Sanne Olsen. - 

kerstin.nilsson@aftonbladet.se|niklas.eriksson@aftonbladet.se|sanne.olsen@aftonbladet.se. Sektion: GENERAL.  

Sida: 8-9.  

Del: 1.  
 

Hon skickade ett sms och sa att hon var på 

väg hem från jobbet. Sedan dess är den 17-

åriga flickan försvunnen. Sent i går kväll 

fanns fortfarande inga svar på vad som 

hände efter att hon stängt kaféet på 

Kinnekulle. 

 

 

- Det här ser inte bra ut, säger Lars Johansson, 

kriminalkommissarie vid grova brottsroteln i 

Skaraborg. Vid 18-tiden på söndagskvällen stängde 

kaféet på Kinnekulle där 17-åringen jobbat på 

helgerna och där hon även skulle sommarjobba. 

 

Efter att 17-åringen och hennes två unga kollegor 

hade låst sa de hej då. Flickan skickade sms till sin 

pappa och meddelade att hon strax skulle sätta sig 

på EU-mopeden och åka hem. Kollegorna hade 

precis åkt i väg i bil. Då var klockan 18.23. - Det är 

sista gången hennes mobil har varit påslagen, säger 

kriminalkommissarie Lars Johansson. 

 

Körde åt motsatt håll 

På den lilla vägen mellan kaféet och en större gård 

passerade i går bilarna sakta mellan polisavspärrningarna och en del boende i området hade gett sig ut 

för att leta i området på eget bevåg. - Det är riktigt otäckt, jag har småsyskon som är i samma ålder, 

säger en ung kille som kört runt i omgivningarna på fyrhjuling. 

 

Till hemmet i Skövde från kaféet på Kinnekulle, i Götene, skulle det ta en knapp timme för 17-åringen 

att köra med moped. - Vid 20-tiden, när hon inte kommit hem, blev hennes föräldrar oroliga och en av 

dem satte sig i bilen och åkte åt motsatt håll, mot kaféet, om något hade hänt på vägen, säger Christer 

Fuxborg. Men flickan syntes inte till längs vägen - och vid kaféet stod mopeden kvar. 

 

Med nycklarna kvar i tändningslåset. 

En påse med hennes saker hittades också, men hjälmen var enligt uppgift borta. - Mopeden var snyggt 

och fint parkerad och det var inga konstigheter med den, att den inte startade eller så, säger Christer 

Fuxborg. Efter att själva först ha sökt i området kring kaféet och den stora gården intill larmade 

föräldrarna polisen strax före klockan 22 i söndagskväll. 

 

Finkammar området 

Redan då började polisen söka i området - och under gårdagen finkammade ett tiotal enheter det 

närmaste området kring kaféet. Med hund och sedan 16-tiden även med helikopter. - Man tittar i 

brunnar och söker lite mer noggrant igenom skrymslen och vrår. Man har hittat någonting i närheten 

av mopeden, som skulle kunna kopplas till henne. - Föremålet har visats för hennes föräldrar, men vi 

har beslutat att skicka det på dnaanalys, säger Christer Fuxborg. 
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Har pratat med kompisar 

Flickans mobil har pejlats - och sedan hon skickade sms:et till sina föräldrar har den inte använts. - Vi 

har också pratat med tjejoch killkompisar och försökt kartlägga de sista timmarna på söndagskvällen, 

säger Christer Fuxborg. Det är också i området där mobilen senast användes, vid kaféet och den 

gården, som polisen under måndagskvällen har koncentrerat sitt sökande. 

 

Ett mysterium 

I området finns en mängd lador och byggnader, gödselbrunnar och silos som har genomsökts. Vid 

21.30-tiden i går kväll sökte polis och räddningstjänst fortfarande ute på de närliggande fälten. Vad 

som hänt under de få minuterna från att 17-åringen sa hej då till kollegorna som åkte hem i bil och att 

hon skickade sms till sin pappa till då hennes telefon stängdes av är ett mysterium. 

 

"En skötsam tjej" 

Efter att hon satt nyckeln i mopeden utanför det lilla kaféet precis intill vägen är hon borta. På 

morgonen i dag fortsätter sökandet - då ska man också ta ställning till vad Missing people, som har 

erbjudit sig att hjälpa till, kan göra. Polisen ser allvarligt på försvinnandet och har rubricerat det som 

olaga frihetsberövande. Det är också sedan 14-tiden i går klassat som en så kallad "särskild händelse", 

vilket innebär att polisen kan frigöra mer resurser i sökandet. - Allt som hittills har kommit fram tyder 

på att det är en skötsam tjej och det finns ingen anledning till att hon skulle hålla sig borta, säger 

Christer Fuxborg. - Man bedömer att det inte är ett frivilligt försvinnande, utan misstänker att det kan 

vara någon form av tvång. 

 

Flickan är 165 centimeter lång, har långt blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon var vid 

försvinnandet klädd i en rosavit Henri Lloydjacka och svarta Adidasbyxor eller jeans. 

 

Bildtext: Polistekniker söker spår efter flickan. Ett fynd har skickats iväg för dna-analys.|En påse med 

flickans saker hittades också på platsen som har spärrats av av polisen.|HITTAR INGA SVAR Den 17-

åriga flickan skickade ett sms till sina föräldrar och berättade att hon skulle åka hem. Men hon dök 

aldrig upp. Senare hittades hennes moped utanför kaféet där hon jobbade helt orörd - men med 

nycklarna i låset.|Mobilen har pejlats - och sedan 17-åringen skickade sms:et till sina föräldrar har den 

inte använts.|Ett massivt polisuppbåd med hundar och helikopter söker efter flickan. 

 

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén. Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / 

retriever-info.com 

 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/I8yu6JEo  
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Sista spåren efter Lisa, 17 
■  Fodral och delar till en mobil har hittats ■  Polisen: Har fått in många 

intressanta tips 
Aftonbladet. Publicerat i print 2015-06-10.  
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Lisa Holm, 17, har nu varit försvunnen i 

över två och ett halvt dygn. Polisens enda 

spår är ett sms, en handske och delar av en 

Iphone. - Hon gick ut från där hon jobbade 

och sen har hon bara gått runt husknuten 

och försvunnit, säger Lars Johansson, 

kriminalkommissarie vid grova brottsroteln 

i Skaraborg. 

 

 

Det är fortfarande ett mysterium vad som hänt 17-

åriga Lisa Holm. Vid 22-tiden i går kväll släppte 

polisen ett nytt pressmeddelande om att inga 

framsteg gjorts i utredningen, meddelandet 

avslutades med: Ingen person har frihetsberövats. 

Ingen ytterligare information kan lämnas ut i 

nuläget. 

 

Vädjar till vittnen 

Tidigare under dagen gick polisen ut med namn 

och bild på den försvunna flickan tillsammans med 

en vädjan om att alla som sett eller har 

upplysningar om var Lisa är ska ringa 114 14.  

- Föräldrarna har gett sitt godkännande till att 

medierna publicerar namn och bild, säger Lars Johansson, kriminalkommissarie vid grova 

brottsroteln i Skaraborg.  

 

De söker också kontakt med alla som besökt kaféet under söndagen då Lisa Holm försvann. - Vi vill 

gärna komma i kontakt med alla som besökt kaféet under söndagen, de är inte misstänkta för något 

utan vi vill bara prata med dem och se om det kan finnas något som har stuckit ut från det normala, 

säger Lars Johansson. Den som har tips eller har besökt kaféet uppmanas att kontakta polisen på 114 

14. Det senaste spåret efter 17-åringen hittades vid 16.45 i går, en kort bit från kaféet där hon sågs sist. 

 

Söker med hundar 

Vid en grusväg på ängarna ovanför fiket hittades ett Iphonefodral som föräldrarna tror tillhör henne. 

Under kvällen gjordes det sen ytterligare fynd. Man har bland annat funnit delar av en mobiltelefon. 

Mobilfodralet som först hittades uppmärksammades av en militärpatrull, en kilometer söder om 

kaféet på Kinnekulle. Platsen bedöms nu som mycket intressant i sökandet efter den försvunna flickan 

och de tidigare avspärrningarna har utökats. Där, drygt femhundra meter fågelvägen från kaféet 

genomförde polisen under hela tisdagskvällen sökningar med hundpatruller. Polisens tekniker 

finkammade också området kring vägrenen och en bit in i buskagen vid en av de grusvägar som 

slingrar sig upp genom ängarna mot Kinnekulle. 

 

Avspärrat område 
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Från platsen där arbetet pågick fram till att solen gick ner syntes fortfarande kaféet och gården som 

finkammades redan under måndagen. Polisen spärrade där av ett flera hundra meter stort område 

med åkermark. - Vi har spärrat av området eftersom det kan finnas fler spår där, säger Stefan 

Gustafsson, polisens presstalesman. 

 

Finns ett 'blöthål' 

Inne bland träden finns, enligt boende i området, ett så kallat "blöthål" - Det är inget område man går 

igenom frivilligt säger en man som bor i närheten. Undersökningar i området fortsatte i går kväll och i 

dag. Under natten till i dag var de platser som polisen har gjort fynd på avspärrade och bevakade. 

Tidigare har polisen hittat en handske i en lada nära kaféet - ett fynd som polisen bedömde som 

särskilt intressant. - Det är en typ av handske som man använder när man kör motorcykel eller moped. 

Vi tror att den tillhör flickan, säger Lars Johansson. - Pappan har identifierat den. Frågan är hur den 

har kommit dit. Handsken har skickats på analys för att man säkert ska kunna säga att det är Lisas. 

 

Dessutom utreder polisen ett besök på flickans jobb. - Den uppgift som finns om att en person ska ha 

betett sig konstigt på kaféet i lördags är en sådan uppgift som vi går vidare med, säger Christer 

Fuxborg vid polisen. 

 

'Var glad och trevlig' 

Rebecka, 21, och två kollegor stängde kaféet tillsammans med Lisa Holm vid 18-tiden på 

söndagskvällen. - Jag har fått som vana att kolla av lite hur det ser ut här när jag åker, bara för att kolla 

om det är någon som hänger kvar. Det sägs att det varit lite stölder här men jag såg inget konstigt alls, 

säger Rebecka. 

 

Hade rosa/vit jacka 

Kollegorna är de sista som såg 17-åringen innan hon försvann. - Hon tog på sig lager på lager eftersom 

det var så himla blåsigt den kvällen. Och hon var glad och trevlig som vanlig, säger Rebecka. 

 

Enligt polisen tyder allt på att Lisa Holm blivit bortförd mot sin vilja. I nuläget har man dock ingen 

misstänkt. Sökandet efter den försvunna 17-åringen är inne på tredje dagen. 

 

Lisa Holm är 165 cm lång, har långt blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon hade vid försvinnandet 

på sig en rosa/vit Henri Lloydjacka, svarta Adidasbyxor eller jeans. 

 

Bildtext: BORTA SEN TRE DYGN Lisa Holm, 17, försvann spårlöst efter sitt jobb.|DELAR AV EN 

MOBIL Vid en grusväg på ängarna ovanför fiket hittades ett Iphonefodral som Lisas föräldrar tror 

tillhör henne. Senare gjordes ytterligare fynd, delar av en mobiltelefon.|Aftonbladet i går.|Ett massivt 

polisuppbåd söker efter flickan.|21-åriga Rebecka är kollega till Lisa.|Det senaste spåret efter 17-

åringen hittades vid 16.45 i går en kort bit från kaféet där hon sist sågs. 

 

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén. Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / 

retriever-info.com 

 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/rCX2nNxg  
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"Vi ser en röd tråd" 
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■  Här är nya spåren i sökandet efter Lisa, 17 ■  Polisen: Vi har hittat saker på olika 

avstånd 

 

KINNEKULLE/STOCKHOLM. Sökandet 

efter den försvunna 17-åringen Lisa Holm 

är inne på fjärde dygnet. Polisen har gjort 

nya fynd och ser en "röd tråd". - Nu måste 

vi reda ut varför de är där och hur de 

hamnat där, säger polisens 

presstalesperson Stefan 

 

...Gustafsson. Bland polisens hetaste spår finns 

17-åringens mobilskal och delar av hennes mobil. 

Föremålen hittades i förrgår i närheten av hennes 

arbetsplats - ett kafé på Kinnekulla. I går gjorde 

polisen ytterligare fynd. Det ska röra sig om flera 

personliga tillhörigheter - och det är säkerställt att 

de tillhör Lisa. 

 

- Det finns fynd i det avspärrade området som 

gjorts under dagen. De är kopplade till flickan, det 

är säkerställt via föräldrarna, sa polisens 

insatschef Martin Fredman i går kväll. Han vill 

inte gå in på vad det är polisen har hittat. 

 

Fynden är utspridda på olika platser, och det finns 

en "röd tråd" enligt polisens presstalesperson 

Stefan Gustafsson. - Vi har hittat saker mellan 

olika avstånd. Om det är flickan eller någon gärningsman som lämnat dem är omöjligt att säga, säger 

insatschefen Martin Fredman. Polisens första fynd var en handske, som några privatpersoner hittade i 

en lada på andra sidan vägen från kaféet. 

 

Delar från en mobil 

Nästa fynd var delar från 17-åringens mobiltelefon. De återfanns en liten bit upp på en grusväg, någon 

kilometer från hennes arbetsplats. Då finkammade polisens tekniker vägrenen vid vägen som löper 

rakt igenom de stora åkermarkerna på höjden söder om kaféet. Och det var där de senaste fynden 

gjordes på onsdagskvällen. - Fynden har inte gjorts i direkt anslutning till varandra, men det finns 

trots allt en röd tråd i det hela. Nu måste vi reda ut varför de är där och hur de hamnat där, säger 

Stefan Gustafsson. Grusvägen - där polisen hittat allt fler av Lisas tillhörigheter - ligger mitt mellan 

stora fält och leder till den större väg 44, och i förlängningen till E20. 

 

Hundratals sökande 

Längs den ensliga grusvägen har polisens hundpatruller jobbat i skift och systematiskt undersökt 

vägrenar, buskage och diken. Räddningstjänsten har hjälpt polisen, med att tömma och kontrollera 

brunnar. - Varje hus har en brunn. Sen finns det hundratals gamla ödetomter som också har gamla 
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brunnar, säger en boende i området. Grusvägen mynnar ut i en större asfalterad väg, som ansluter till 

väg 44. Där arbetade i går ett tiotal personer med avancerad utrustning, som metalldetektorer, och 

sökte av vägrenen. Sakta arbetade de sig fram, nästan strå för strå, i det höga gräset. 

 

Hundratals personer hade i går kväll anslutit sig till sökinsatsen i Missing Peoples regi. Petra Wersén, 

30, från Skövde och Pia Hallberg, 30, från Tidaholm var två av alla de som engagerat sig i 17-åringens 

försvinnande. - Det är självklart att man hjälper till, säger Petra. 

 

Letade efter kläder 

I gula västar gick de frivilliga i skallgångskedjor på ett flera kvadratkilometer stort område vid kafét 

där Lisa senast sågs. I första hand letar de efter kläder och andra spår. - Eventuellt hittar vi Lisa, eller 

något annat som kan hjälpa polisen att nysta upp den här oron för föräldrarna, säger Jan-Olof Säll, 

operativ chef för Missing People i Skaraborg. Sökandet skedde också från båt: polisen hade hjälp av 

kustbevakningen med att leta längs Vänerns stränder. - Det är så konstigt hur någon bara kan 

försvinna så där. Och att något sådant här händer så nära, säger Petra Wersén. 

 

Trots de nya fynden, och trots polisens tankar om en röd tråd, så är det fortfarande ett mysterium vad 

som hänt 17-åriga Lisa Holm. Polisen sista pressmeddelande i går kväll sammanfattade läget: "Lisa 

Holm är inte återfunnen. Ingen har gripits". 

 

FÖRSVANN SPÅRLÖST EFTER SITT JOBBPASS 

 

7 JUNI - SÖNDAG 

► Lisa Holm, 17, stänger fiket vid klockan 18 tillsammans med tre kollegor. När de har städat och låst 

säger de hejdå. Lisa blir kvar sist. Hon messar sin pappa klockan 18.23 och säger att hon strax ska 

sätta sig på mopeden och åka den cirka 50 minuter långa vägen hem till Skövde. 

 

När Lisa fortfarande inte har kommit hem till klockan 20 kör hennes pappa för att möta henne. Han 

kör ända fram till kaféet. Där hittar han hennes moped med nycklarna i tändningslåset och en påse 

med några av hennes saker. Familjen larmar polisen och börjar leta själva. 

 

8 JUNI - MÅNDAG 

► Polisen startar utredningen genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassar polisen ärendet som 

en särskild händelse för att kunna sätta in nödvändiga resurser i fallet som nu rubriceras som 

människorov. 

 

Under dagen hittas en handske i en lada på motsatt sida vägen av kaféet. Lisas föräldrar har 

identifierat den som hennes. 

 

9 JUNI - TISDAG 

► Polisen börjar stoppa trafik för att visa en bild av Lisa och be om tips. På eftermiddagen går polisen 

ut med namn och bild på Lisa för att få allmänhetens hjälp att hitta henne. 

 

Vid 17-tiden meddelar polisen att de hittat ett skal till en mobiltelefon söder om kaféet. 

 

Under kvällen spärras ett område av kring en av de grusvägar som löper genom de stora ängarna upp 

mot Kinnekulle, bakom kaféet. Där hittar polisens tekniker bland annat delar av en telefon. 

 

10 JUNI - ONSDAG 

► Polisen utökar sökområdet vid grusvägen där de senaste fynden har gjorts. Uppåt 20 hundpatruller 

och lågt flygande helikopter söker av ängarna under förmiddagen. 

 

Polisen gör flera nya fynd. Tillhörigheterna hittas utspridda på ängarna omkring kaféet där flickan 
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försvann. De kan kopplas till 17-åringen och följe en "röd tråd", uppger polisen under eftermiddagen. 

 

■  Lisa, 17, försvann i söndags. De sista som såg henne var kollegorna på kaféet där hon arbetade. I 

närheten har en handske som tillhörde Lisa hittats. 

 

Här försvann Lisa, 17 

 

■  Polisen har hittat flera personliga tillhörigheter till Lisa i området. Bland annat ett mobilskal och 

delar av en mobiltelefon. - Vi har hittat saker mellan olika avstånd, säger Fredman. 

 

Området där polisen gjort sina fynd 

 

Polisen söker längs vägen 

 

■  Polisens tekniker söker av vägrenen vid vägen som löper rakt igenom de stora åkermarkerna. 

Grusvägen där polisen hittat fler och fler av Lisas tillhörigheter ligger mitt mellan stora fält och leder 

till den större väg 44, och i förlängningen till E20. 

 

Bildtext: Ett av polisens hetaste spår är 17-åringens mobilskal och delar av hennes mobil. I går gjorde 

polisen ytterligare fynd och det är säkerställt att de tillhör Lisa. Nu har även Missing-People kopplats 

in i sökandet.|NYA FYND Sökandet efter Lisa, 17, är inne på sitt fjärde dygn. I går gjorde polisen nya 

fynd och enligt Stefan Gustafsson vid polisen finns det en "röd tråd".|Tidigare i Aftonbladet.|Kaféet 

där Lisa arbetar. 

 

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén. Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / 
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KINNEKULLE/STOCKHOLM 

 

KINNEKULLE/STOCKHOLM. Polisen har 

gjort nya fynd i sökandet efter Lisa Holm, 

17. Men det är en kamp mot klockan. I går 

kväll tömde teknikerna en container vid 

kaféet där 17-åringen jobbade. - Vi kommer 

att jobba vidare i den omfattning vi 

påbörjat, säger Christer Fuxborg på 

polisen i Västra Götaland. 

 

 

Lisa Holm, 17, har varit försvunnen i snart fem 

dygn. Sökandet i terrängen fortsatte till sent i går, 

så länge dagsljuset tillät. Dörrknackning, 

bearbetning av tips och inre spaning fortsätter. 

Militär har deltagit i insatsen. I dag återupptas 

sökandet, med ett 60-tal poliser och både häst- 

och hundpatruller. 

 

Dessutom letar över tusen frivilliga med 

organisationen Missing People. Men det är en 

kamp mot klockan. - Fynden har gett bränsle till 

Missing People som varit med och sökt. Det gör 

att alla får råg i ryggen och känner att man drar 

sitt strå till stacken. Det är oerhört viktigt för alla 

inblandade att känna att vi når framgång, säger 

Christer Fuxborg, presstalesman på polisen i Västra Götaland. 

 

En tredje plats 

Polisens kriminaltekniker tömde i går en container alldeles bakom kaféet där Lisa Holm arbetar och 

senast sågs. Flera av fynden i går gjordes på en ny, tredje, plats skild från tidigare fyndplatser enligt 

TT. Att föremålen tillhör flickan är bekräftat. - Under eftermiddagen har Missing People varit i ett 

segment i det utökade sökområdet och gått skallgång. Där har de gjort det senaste fyndet, säger 

presstalesmannen Christer Fuxborg. - Föräldrarna har bekräftat att det tillhör dottern. 

 

Vad kan du berätta om de fynd ni gjort? - Spaningsledning har valt den taktiken att vi inte 

kommenterar det i nuläget. Är det någon som följer oss och lyssnar på medierna vill vi inte ge dem en 

fördel. De får sväva i ovisshet som alla andra, säger Fuxborg. 

 

"Mycket intressant" 

Ett av föremålen som hittades av Missing People upptäcktes runt klockan 13.30. - Polisen bedömer det 

som mycket intressant. Fyndet har hög dignitet, säger Kenneth Söderlund, pressansvarig på Missing 
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People. Området där fyndet gjordes har spärrats av. Dessutom har Missing People, på polisens 

uppmaning, lämnat det. - Alla är ute från området, som är runt 700 gånger 500 meter stort, säger 

Söderlund. Polisen uppger att det är föremål som hittats, inte en kropp. Det nya fyndet, eller fynden, 

gjordes på ett stort fält. Det ligger nära den grusväg där mobilskalet hittades, omkring en kilometer 

söder om kaféet. 

 

Lada spärrades av 

Över området började en helikopter åter att söka. En lada, som ligger vid kaféet där 17-åringen arbetar, 

spärrades av igen. - Vi kommer att ta dit hundar, säger Fuxborg. Till SvD säger han att fynden hittills 

inte tyder på blodsutgjutelse. Sammanlagt ett tiotal fynd kan nu kopplas till 17-åringen, uppger 

Christer Fuxborg. Kända fynd är handsken i ladan bredvid kaféet, Lisas Iphoneskal och delar av en 

mobiltelefon. Enligt uppgifter till Aftonbladet består de senaste fynden bland annat av ett klockspänne 

och skoavtryck på en åker vid Medelplana kyrka, norr om kaféet, några kilometer från de första 

fyndplatserna. Dagens Nyheter uppger att en ring ska ha hittats i förrgår kväll. 

 

Fått in ett kvitto 

Enligt uppgifter till Aftonbladet har man även funnit ett kvitto. Det ska ha kommit från en mataffär i 

Skövde. Kvittot ska ha hittats på samma plats som handsken, enligt Skaraborgs Allehanda. - Ett kvitto 

från en viss dag har begärts ut och polisen var tydliga med att det gällde den försvunna Lisa Holm, 

säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet. Polisen vill i nuläget inte bekräfta uppgifterna om kvittot. 

 

Över 100 personer har förhörts, uppger SVT. Polisen har ännu inte genomfört några 

husrannsakningar. Ingen uppgift, om någon misstänkt eller frihetsberövad, fanns sent i går kväll. 

 

FÖRSVANN SPÅRLÖST EFTER SITT JOBBPASS 

 

7 JUNI - SÖNDAG 

► Lisa Holm, 17, stänger fiket vid klockan 18 tillsammans med tre kollegor. När de har städat och låst 

säger de hejdå. Lisa blir kvar sist. Hon messar sin pappa klockan 18.23 och säger att hon strax ska 

sätta sig på mopeden och åka den cirka 50 minuter långa vägen hem till Skövde. 

 

När Lisa fortfarande inte har kommit hem till klockan 20 kör hennes pappa för att möta henne. Han 

kör ända fram till kaféet. Där hittar han hennes moped med nycklarna i tändningslåset och en påse 

med några av hennes saker. Familjen larmar polisen och börjar leta själva. 

 

8 JUNI - MÅNDAG 

► Polisen startar utredningen genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassar polisen ärendet som 

en särskild händelse för att kunna sätta in nödvändiga resurser i fallet som nu rubriceras som 

människorov. 

 

Under dagen hittas en handske i en lada på motsatt sida vägen av kaféet. Lisas föräldrar har 

identifierat den som hennes. 

 

9 JUNI - TISDAG 

► Polisen börjar stoppa trafik för att visa en bild av Lisa och be om tips. På eftermiddagen går polisen 

ut med namn och bild på Lisa för att få allmänhetens hjälp att hitta henne. 

 

Vid 17-tiden meddelar polisen att de hittat ett skal till en mobiltelefon söder om kaféet. 

 

Under kvällen spärras ett område av kring en av de grusvägar som löper genom de stora ängarna upp 

mot Kinnekulle, bakom kaféet. Där hittar polisens tekniker bland annat delar av en telefon. 

 

10 JUNI - ONSDAG 



69 
 

► Polisen utökar sökområdet vid grusvägen där de senaste fynden har gjorts. 

 

Uppåt 20 hundpatruller och lågt flygande helikopter söker av ängarna under förmiddagen. Polisen gör 

flera nya fynd. Tillhörigheterna hittas utspridda på ängarna omkring kaféet där flickan försvann. De 

kan kopplas till 17-åringen och följe en "röd tråd", uppger polisen under eftermiddagen. 

 

Bildtext: BORTA I FEM DYGN NU Kriminaltekniker tömde arbetar och senast sågs. Sökandet efter 17-

åringen är nu inne på sitt femte dygn. Men polisens kamp mot klockan blir allt tajtare. Fynd gjordes i 

går en container alldeles bakom kaféet där Lisa Holm på ett annat ställe som är skilt från tidigare 

fyndplatser. Att sakerna som hittats tillhör Lisa Holm har bekräftats av polisen.|En ring, ett kvitto, ett 

mobilfodral, ett klockspänne och ett skoavtryck är några fynd som polisen tror har koppling till Lisa 

Holm.|Kaféet där Lisa arbetar. 
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■  Polisen har hittat en död person ■  Tre personer anhölls sent i natt 

 

KINNEKULLE/STOCKHOLM. En död 

person hittades i sökområdet vid 

Kinnekulle i går kväll. - Polisen bedömer 

att det med största sannolikhet är den 

försvunna Lisa Holm, säger polisens 

presstalesperson Jenny Widén. Under 

natten anhölls en kvinna och två män som 

hämtats till förhör tidigare under kvällen. 

 

 

Sökandet efter Lisa Holm, 17, ser ut att vara över. 

Strax efter midnatt uppgav polisens 

presstalesperson Jenny Widén att polisen hittat 

en död person i området vid Kinnekulle: - Polisen 

har under kvällen anträffat en avliden person. De 

bedömer att det med största sannolikhet är den 

försvunna Lisa Holm. 

 

Underrättade anhöriga 

I går kväll underrättades Lisa Holms anhöriga. 

Det är fortfarande oklart om det fanns några 

tecken på yttre våld mot den avlidna personen. 

Jenny Widén vill inte heller gå in på var och när 

kroppen hittades. - Kroppen har anträffats i det 

aktuella sökområdet, men exakt var kan jag inte 

gå in på just nu, säger Jenny Widén. - Den tekniska undersökningen kommer att pågå under hela 

natten. 

 

Villa spärrades av 

Vid 20-tiden i går kväll togs en kvinna och två män in till förhör. Enligt Aftonbladets reporter på plats 

påträffades de tre i närheten av en villa. Den ska ligga omkring 300 meter från kaféet där Lisa Holm 

jobbade. Efter omhändertagandet spärrades villan av. Senare under kvällen utökades avspärrningarna. 

Tillslaget följdes av ett stort pressuppbåd. - Jag fick en chock. Det var helt oväntat. Polisen knackade 

på och sa att de kommit fel. Sedan gick de till grannen och förde ut de här personerna, säger en granne 

som vill vara anonym. 

 

Tog till våld 

Strax före klockan 22 slog polisen till mot en byggnad, en vagnhall, en dryg kilometer från kaféet. 

Enligt Aftonbladets reporter Oskar Forsberg tvingades polisen ta till våld för att komma in i 

byggnaden: - De har brutit upp en dörr och det kommer fler poliser hit hela tiden. En boende i 

området berättar för Aftonbladets reporter att polisen söker igenom huset med hundar. - Det såg ut 

som att hundarna hade fått upp ett spår, säger vittnet. 
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Tusentals har deltagit i sökandet och polisen har fått in över 700 tips i jakten på den försvunna Lisa 

Holm. 

 

■  TIDIGARE I AFTONBLADET: 

 

Bildtext: FÖRSVANN I SÖNDAGS Lisa Holm, 17, försvann i söndags efter att hon stängt fiket där hon 

jobbat under dagen.|Jenny Widén.|JOBBADE SENT I NATT Under natten arbetade polisens tekniker i 

området vid Kinnekulle där en person, som man tror är försvunna Lisa, hittades död.|TOGS IN TILL 

FÖRHÖR Tre personer togs in till förhör av polis på fredagskvällen. De anhölls senare under natten, 

misstänkta för mord och skyddande av brottsling. KRISTER SÖRBÖ, VG 
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KINNEKULLE STOCKHOLM 

 

KINNEKULLE/STOCKHOLM. Polisen 

plockade in två män och en kvinna till 

förhör - efter att Missing People gjort ett 

viktigt fynd. - Det skedde en kontakt 

mellan Missing People och de här 

personerna. Det gjorde att vi fick upp 

intresset för dem, säger Martin Fredman, 

polisens insatschef. Några timmar senare 

hittades Lisa Holm, 17, död, vid en 

gödselbrunn. Nu är de två männen 

misstänkta för mord, 

 

...kvinnan för skyddande av brottsling. Sökandet 

efter den försvunna Lisa, 17, är över. Strax efter 

midnatt, natten till i går, berättade polisen att de 

hittat en död person i sökområdet vid Kinnekulle. 

Vid niotiden i går morse kom beskedet: den döda 

var 17-åriga Lisa Holm. - Flickan är identifierad 

av sina föräldrar, sa Ulla Brehm, presstalesperson 

på polisen, till Aftonbladets reporter på plats. 

 

Anhölls för mord 

Kvällen innan, vid 20-tiden i förrgår, hämtade 

polisen två män och en kvinna till förhör. Enligt Aftonbladets reporter på plats påträffades personerna 

i ett bostadshus cirka 300 meter från det kafé där Lisa Holm jobbade. Enligt polisen är de tre i 30-

årsåldern. Männen är misstänkta för mord och kvinnan för grovt skyddande av brottsling. Strax efter 

midnatt, natten till i går, anhölls de tre av jouråklagare. Litauisk polis bekräftar för Aftonbladet att de 

anhållna männen är litauiska medborgare. - Vi har fått information från svensk polis att de är gripna, 

men i nuläget bara misstänkta, säger kommissarie Andrzej Roginski. 

 

Städade på kaféet 

Han säger att männen befann sig i Sverige för att arbeta men han har ingen information om hur länge 

de varit här. - De är inte kända av polisen sedan tidigare. Han berättar att litauisk polis har ett nära 

samarbete med svensk polis. - Vi är redo 24 timmar om dygnet för att bistå med information. 

 

Den misstänkta kvinnan är, enligt Andrzej Roginski inte litauisk medborgare. Hon städade, skriver 

tidningen Expressen, på kaféet där Lisa Holm jobbade. Tidningen uppger att de två männen var 

byggarbetare och arbetade med att lägga om ett tak i området. Utredningen leds nu av vice 

chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm. Senast på tisdag klockan tolv måste han ta ställning till om de 

misstänkta ska begäras häktade. 

 

Advokat Thomas Ört företräder en av de misstänkta männen. Han uppger att han är belagd med 
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yppandeförbud. De båda männen belades med handfängsel innan de fördes ut ur villan. - Det kan 

finnas skäl till det om man inte lyssnar på polis och gör som man blir tillsagd, sa Ulla Brehm efteråt till 

Aftonbladet. 

 

"Otroligt stöd" 

På en presskonferens i går tackade polisens insatschef Martin Fredman för alla frivilliga insatser. - Vi 

har haft ett otroligt stöd från Missing People och andra organisationer. Det var ett fynd som gjordes av 

Missing People som satte polisen på rätt spår. - Under fredagen gjorde Missing People ett fynd vid en 

intressant plats. De berättade om det för polisen, och det gjorde att vi tog oss till det området. - Fyndet 

som gjordes var föremål som kunde kopplas till Lisa Holm. 

 

I samband med att Missing People hittade föremålet hade de kontakt med de personer som nu sitter 

anhållna. - Det skedde en kontakt mellan Missing People och de här personerna. Det gjorde att vi fick 

upp intresset för dem, säger Martin Fredman. 

 

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska ett antal av fynden gjorts på platser som redan genomsökts. Det 

tyder på att någon placerat ut dessa saker efter att polisen sökt igenom platserna. 

 

FÖRSVUNNEN I FEM DYGN - SEN HITTADES LISA HOLM DÖD 

 

7 JUNI - SÖNDAG 

■  Lisa Holm, 17, stänger fiket vid klockan 18. Hon messar sin pappa klockan 18.23 och säger att hon 

ska sätta sig på mopeden och köra cirka 50 minuter hem till Skövde. När Lisa inte har kommit hem 

klockan 20 kör hennes pappa för att möta henne. Vid kaféet hittar han hennes moped med nycklarna i 

tändningslåset. Familjen larmar polisen. 

 

8 JUNI - MÅNDAG 

■  Polisen börjar leta i närområdet. Vid 14-tiden klassar polisen ärendet som en särskild händelse för 

att kunna sätta in nödvändiga resurser i fallet som nu rubriceras som människorov. 

 

9 JUNI - TISDAG 

■  På eftermiddagen går polisen ut med namn och bild på Lisa. Vid 17-tiden meddelar polisen att de 

hittat ett skal till en mobiltelefon söder om kaféet. Under kvällen spärras ett område av kring en av de 

grusvägar som löper genom ängarna. 

 

10 JUNI - ONSDAG 

■  Polisen utökar sökområdet . Uppåt 20 hundpatruller och en helikopter söker av ängarna under 

förmiddagen och gör flera nya fynd. De kan kopplas till 17-åringen. 

 

11 JUNI - TORSDAG 

■  En person från Missing people gör ett nytt fynd strax söder om kaféet. Lisa Holms föräldrar 

bekräftar att det tillhör deras dotter. 

 

12 JUNI - FREDAG 

■  Polisen tar in en kvinna och två män till förhör. Enligt uppgift till Aftonbladet har de jobbat i 

ladugården mitt emot kaféet. Missing people avbryter sökandet. Under kvällen hittar polisen en död 

person. 

 

13 JUNI - LÖRDAG 

■  Under natten anhålls de tre personerna. De två männen är misstänkta för mord, och kvinnan är 

misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Vid 9-tiden på morgonen bekräftar polisen att det är Lisa 

Holm som har hittats död. Hon har identifierats av sina föräldrar. 
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Bildtext: HÄR HITTADES LISA Polisen kallar till pressträff sent på fredagskvällen och meddelar att 

man hittat en kropp i sökområdet. "Vi bedömer att det med största sannolikhet är försvunna Lisa 

Holm", säger polisens pressinformatör Jenny Widén.|FYNDET I LADAN När polisen söker igenom en 

lada intill kaféet under måndagen hittar de en handske. Lisas föräldrar identifierar den som 

hennes.|HÄR PÅTRÄFFADES DE MISSTÄNKTA Runt 20-tiden på fredag kväll hämtades tre 

personer, två män och en kvinna, in till förhör. Enligt Aftonbladets reporter på plats påträffades 

personerna i en villa cirka 300 meter från det kafé där Lisa Holm jobbade. Männen anhölls senare för 

mord och kvinnan för skyddande av brottsling.|LISAS ARBETSPLATS Här jobbade Lisa Holm. När 

hennes pappa åker för att möta henne på söndagskvällen hittar han hennes moped och en påse med 

Lisas saker vid kaféet.|Lisa Holm blev 17 år. 
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KINNEKULLE STOCKHOLM 

 

KINNEKULLE/STOCKHOLM. Polisen 

bedriver en intensiv jakt på bevis mot de 

som är anhållna, misstänkta för mordet på 

Lisa Holm, 17. Stort fokus riktas nu på en 

lada nära kaféet där Lisa arbetade. 

Teknikerna har undersökt en foderkärra 

mycket noggrant, med bland annat UV-

ljus. 

 

Drygt två dygn har gått sedan polisen hittade Lisa 

Holms kropp vid en gård vid Kinnekulle. Polisen 

är nu inne i ett omfattande arbete för att säkra 

bevis inför en eventuell häktningsförhandling mot 

de anhållna i morgon. 

 

Fotad ur olika vinklar 

Under gårdagen kom polisen för tredje gången 

tillbaka till den lada, nära kaféet där Lisa jobbade, 

där hennes handske hittades. Vid lunchtid 

utökades avspärrningarna bakom ladan. Polisens 

tekniker var inne i ladan och grävde i marken med 

spadar. Det var uppenbart att de letade efter 

något och de arbetade målmedvetet. Några 

timmar senare undersökte teknikerna, mycket 

noga, en foderkärra i trä som stod vid ladan. De 

belyste den med ultraviolett ljus och fotograferade ur olika vinklar. 

 

Vid kaféet, som ligger på andra sidan asfaltsvägen från ladan, växte högen med blommor. Massor av 

människor kom för att tända ljus och hedra Lisa. Innan Lisa Holm påträffades i fredags kväll hade 

Missing People gjort fynd i området. Då hade organisationen också kommit i kontakt med tre 

personer, två män och en kvinna. 

 

Ska häktas före tisdag 

Mötet med de tre, och hur de uppträdde, gjorde att Missing People tipsade polisen om dem. De tre 

omhändertogs och anhölls strax efter midnatt, natten till i förrgår. Männen misstänks för mord, 

kvinnan för grovt skyddande av brottsling. Förhören med de tre fortsätter, uppger Tommy Nyman, 

presstalesperson på polisen i Västra Götaland. - Vad som sagts i förhör och hur vi jobbar vidare kan vi 

inte berätta nu. Det är ett omfattande arbete. 

 

Kan det bli aktuellt att förhöra fler misstänkta? - Vi är i början av utredningen, så inget kan uteslutas. 

Men i nuläget är vi framförallt inriktade på att säkra bevis inför en eventuell häktesförhandling. Senast 

i morgon måste åklagaren Lars-Göran Wennerholm ta beslut om de anhållna ska begäras häktade. 

 

Tät kontakt 
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De två männen är litauiska medborgare, som Aftonbladet tidigare berättat. Polisen i Litauen har tät 

kontakt med sina svenska kollegor om mordutredningen. - Vi är redo 24 timmar om dygnet för att 

bistå med information, har kommissarie Andrzej Roginski tidigare sagt till Aftonbladet. 

 

Männen är bröder, 31 och 35 år, skriver GT. Kvinnan är 34 år och skriver på Facebook att hon är gift 

med en av bröderna, uppger tidningen. 

 

Bildtext: Polisens tekniker intresserade sig mycket noga på en foderkärra i trä som stod vid ladan.|Lisa 

Holm.|GENOMSÖKER LADAN Förutom foderkärran är teknikerna mycket intresserade av en lada 

som låg nära kaféet där Lisa Holm precis hade börjat att sommarjobba. 

 

© Aftonbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Sofia Olsson Olsén. Databasens namn: Sofia Olsson Olsén / Aftonbladet / 
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Polisen tar nu hjälp av allmänheten för att 

hitta den 17-åriga flicka som försvann från 

ett kafé nära Kinnekulle i söndags. På 

tisdagen publicerades hennes namn och 

bild. Polisen misstänker att hon har förts 

bort mot sin vilja. 

 

Den försvunna flickan heter Lisa Holm och är 

hemmahörande i Skövde. Hon är försvunnen sedan 

hon avslutade sitt arbetspass på kaféet på söndag 

kväll. - Det finns inget som tyder på att hon 

självmant håller sig borta, säger Christer Fuxborg, 

polisens presstalesman vid region väst. Polisen 

hoppas nu få in mer tips från allmänheten från 

personer som har sett henne. 

 

Christer Fuxborg berättar att det inte finns något i 

flickans historia som skulle tyda på att hon är 

hotad eller förföljd av någon. Även innan bilden 

publicerades hade det kommit in många tips från 

allmänheten, men än så länge inget som har gett 

resultat. Någon hade observerat en manlig 

besökare på kaféet som uppträdde konstigt. 

Mannen var där i lördags och Christer Fuxborg 

betonar att det är ett av många tips som polisen undersöker. 

 

Efter att ha avslutat sitt arbetspass i söndags kväll skickade flickan ett sms till sin pappa och berättade 

att hon var på väg hem. När dottern aldrig dök upp åkte familjen för att möta henne. De fann hennes 

moped stå orörd vid kaféet. Polisen har också hittat en handske i närheten av kaféet. Enligt Lisa Holms 

föräldrar kan den tillhöra henne. Men polisen vill undersöka saken närmare. - Det är ett så pass vanligt 

föremål att vi inte kan veta säkert att det tillhör henne, säger Christer Fuxborg. Handsken är nu 

skickad för dnaanalys. 

 

Under tisdagskvällen hittades ett telefonfodral och delar av en mobiltelefon en kilometer söder om 

kaféet där Lisa Holm arbetade. Föräldrarna har bekräftat att Lisa hade ett likadant fodral. - Det är 

delar av en mobiltelefon som hittats. Vi har inte säkerställt att den tillhör Lisa, men platsen är 

högintressant, uppger Stefan Gustafsson, presstalesman vid region väst och tillägger: - Det var en 

militär sökpatrull som gjorde fyndet. Det kan tillhöra vem som helst - men vi har fått bekräftat att Lisa 

Holm hade ett likadant fodral enligt föräldrarna. - Vi kan nu upprätta ett sökområde, sedan får vi se 

vad det leder till, säger Stefan Gustafsson. 

 

"Det finns inget som tyder på att hon självmant håller sig borta." 
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Christer Fuxborg, polisens presstalesman vid region väst 

 

Bildtext: Lisa Holm 
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Försvunna Lisa Holm. 

 

Sökandet efter den försvunna Lisa Holm 

fortsätter. Polisen har gjort nya fynd som 

även den här gången rör sig om personliga 

tillhörigheter. 

 

Kaféet ligger vid vägen, vid början av allén upp mot 

Blombergs gård. Det var här 17-åriga Lisa Holm 

försvann i söndags efter att ha avslutat sitt 

arbetspass på fiket. Hon sade hejdå till kollegerna, 

sms:ade sina föräldrar att hon var på väg, och gick 

för att hämta mopeden. Men moppen stod kvar med 

nycklarna i bakom kaféet när man började leta efter 

henne. På tisdagen hittades en handske i ladan 

tvärsöver vägen, och hennes mobilskal och delar av 

en telefon en kilometer söderut. I går kväll gjordes 

nya fynd. Personliga tillhörigheter som påträffats i 

direkt anslutning till ett avspärrat område. 

 

Det har gått tre dagar nu. Det är en ljummen kväll, 

precis som i söndags när det hände. Det står en 

polisbil på parkeringen. - Det blåste lite i söndags 

också, säger Lisbeth Kjellner på polisens mobila 

enhet medan hon trycker ned plastband i en svart sopsäck. 

 

Man har släppt avspärrningen nu, och runtom i Blomberg går Missing peoples patruller med frivilliga 

som söker igenom området. Över 800 volontärer har dykt upp. För ett par timmar sedan gjorde man 

ytterligare fynd i närheten av mobilskalet, fler delar av en telefon. 

 

Bilal Issa, Jimmy Karlsson och Tarik Kudra sitter i en bil och har just avslutat sitt pass. De kommer 

från Skövde, går på Västerhöjdsgymnasiet där, samma skola som Lisa Holm. Stämningen där är 

märklig, säger de, alla pratar, Lisa Holms kompisar är ledsna. De körde hit när de fick höra om 

sökningen. - Man vill ju hjälpa till, säger Bilal Issa. Tarik Kudra har just tagit studenten, de andra två 

ska ha skolavslutning på fredag. - Den blir nog konstig, säger Jimmy Karlsson. 

 

Jag är uppvuxen här. Senast jag var vid kaféet, för ett par veckor sedan, var det bara jag och korna. Det 

var kväll och jag gick ensam - som jag gjort tusen gånger - mot gården ned förbi det gamla mejeriet i 

tegel som nu är tomt med spruckna rutor, förbi kaféet mot järnvägen. Stället där Lisa Holms mobilskal 

hittades är bara några hundra meter från min familjs hus. 

 

Polisen misstänker att Lisa Holm blivit bortförd mot sin vilja. Det är svårt att förstå hur det kan ha 

skett. Inte bara för att vi står mitt i en idyll där orkidéerna nyss blommat uppe på kullen och glimtar av 

solnedgången glittrar i Vänern. Vägen där kaféet ligger är vältrafikerad. Sträckan härifrån till platsen 

där mobilen hittades är enslig men inte helt skymd. Det ligger hus uppe bland grusvägarna och 
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åkrarna, inte många men de finns. Skogsdungarna är inkilade mellan platta fält. Man promenerar här - 

jag promenerar här. Samtidigt: minnet av så många kvällsturer i total tystnad, utan att se någon. 

Korna som enda sällskap. 

 

Polisbilen där Lisbeth Kjellner jobbar står här för att samla in tips. Hundratals människor har kommit 

förbi sedan i går. Vissa för att de sett något de tyckt var konstigt, andra bara för att prata. Vissa är 

rädda. - Många har barn i den åldern. En man berättade att han köpt busskort åt dottern, hon får inte 

åka moped. Det är som man säger: man vet att sådant här händer, men på andra ställen, säger Lisbeth 

Kjellner. 

 

Precis som Lisa jobbade jag på kaféet i Blomberg som tonåring. Serverade. Stängde, låste, cyklade hem 

ensam, obrydd. Allén sträckte sig upp mot gården precis som nu, lummig och mörk. Bilarna som körde 

lite för fort var det enda man behövde oroa sig för. En kilometer längs vägrenen, åkrarna på vänstra 

sidan. Nu traskar volontärerna över ängarna. Att något skulle hända här är obegripligt. Att tänka sig 

det värsta är outhärdligt. 

 

Fakta. Försvann i söndags 

 

• 17-åriga Lisa Holm försvann den 7 juni efter 18.30 i samband med att hon slutade sitt arbete på ett 

kafé i Blomberg vid Kinnekulle. 

 

• Två kolleger lämnade arbetsplatsen med bil och Lisa Holm skickade ett sms till sina föräldrar om att 

hon skulle ta sin moped till hemmet i Skövde, en resa på cirka en timme. 

 

• Lisa Holm är 165 cm lång, har långt blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon hade vid försvinnandet 

på sig en rosa och vit Henry Lloyd-jacka, svarta Adidasbyxor eller jeans. 

 

Bildtext: Polishelikopter som deltog i sökandet under onsdagen. 
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Försvunna Lisa Holm. 

 

17-åriga Lisa Holm är fortfarande 

försvunnen. Nu fortsätter sökandet i det 

lilla samhället på Kinnekulle, med hjälp av 

många hundra frivilliga och 

organisationen Missing people. På 

torsdagen gjordes nya fynd i området. 

 

Gräset på åkermarken är ett par decimeter högt. 

Skallgångskedjan rör sig långsamt framåt. 

Femton frivilliga och en gruppledare ingår i just 

den här patrullen, och de går med böjda huvuden 

och blicken noggrant fäst i marken. Alla har 

reflexvästar. Vi befinner oss bara några hundra 

meter från platsen där 17-åriga Lisa Holm sist 

syntes till, när hon lämnade sitt arbetspass på ett 

kafé strax efter klockan 18 på söndagen. Nu 

genomsöks trakten noga av polisen och 

organisationen Missing people. 

 

Kenneth Söderlund är pressansvarig på Missing 

people och även vice ordförande i organisationen. 

Han är en av dem som är på plats i Blomberg för 

att organisera sökandet. - För det första instruerar 

vi volontärerna att ha full fokus på uppgiften - 

inga mobiltelefoner, om det ringer tappar man 

fokus. Sedan söker vi efter små ting som inte ska ligga här, som inte är naturliga. 

 

Under veckan har flera fynd gjorts i området. Ett mobilfodral och delar av en telefon, och personliga 

tillhörigheter som anhöriga identifierat. Enligt uppgifter till DN rör det sig bland annat om en ring, 

men polisen har inte bekräftat att den tillhör Lisa Holm. På torsdagseftermiddagen hittas ytterligare 

minst ett nytt föremål som beskrivs som "mycket intressant" av polisen. Polishelikoptrar flyger över 

åkrarna, och ett område nära den ursprungliga fyndplatsen spärras av. 

 

Polisen har även sökt igenom ödehus och sommarstugor efter att ha fått tips, men polisens insatschef 

säger till Nya Lidköpings-Tidningen att det är omöjligt att leta igenom alla tomma hus i trakten, och 

uppmanar husägare att titta igenom sina sommarhus och uthus. På åkern strax söder om kaféet söker 

volontärerna noggrant. Om någon av dem hittar något, ropar de ordet "fynd". Patrullen stannar upp 

och ledaren - i orange väst till skillnad från de andras gula - går fram och gör en första bedömning. 

 

- Patrulledaren ringer till gruppchefen och talar om att vi hittat till exempel en sko. Man gör en 

bedömning - är den gammal och har mögel lämnar man den kanske och fortsätter, är den färsk 

rapporterar gruppchefen till polisen som kommer hit. Patrullen backar så att man inte förstör spår, 

säger Kenneth Söderlund. Ingen får plocka upp föremål, allt ska ligga kvar. Det är polisen som ska ta 
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hand om dem. 

 

Längst till höger i kedjan på åkern går 33-årige Arben Murati. Precis som de övriga har han en lång 

käpp för att föra undan gräs och granruskor. Han är djupt koncentrerad. Precis som många andra är 

han härifrån trakten. - Källby, säger han snabbt innan han återgår till sökandet. Engagemanget har 

varit enormt. 

 

Skallgången påbörjades i onsdags eftermiddag, och då dök runt 900 personer upp för att hjälpa till. 

Klockan nio på torsdagsmorgonen har ett par hundra redan hunnit samlas på den parkeringsplats i 

Källby där Missing people satt upp mötesplatsen. Grupperna skickas iväg successivt under dagen och 

tilldelas ett område - de gula reflexvästarna syns överallt runt Blomberg. 

 

Vissa av dem tittar också in på kaféet där Lisa Holm jobbar och senast syntes. Där håller man öppet 

hela veckan, berättar Lena Svedung som driver Café på klostret. - Först och främst är det familjens 

önskemål. Det pratar vi om varje dag, Lisas mamma och jag. Hon säger: "Lena, det är så viktigt att ni 

har öppet, att ni är glada, att ni skrattar. " Det är så de vill ha det och vet att Lisa vill ha det. Lisa är en 

väldigt glad och trevlig flicka, alert, ambitiös, och tycker om att vara här eftersom det är fart och fläkt 

hela tiden, säger Lena Svedung. 

 

Missing people vet inte hur länge man kommer att fortsätta sökandet på Kinnekulle. Det beror på 

familjens önskemål och hur många volontärer som är intresserade. - Vi har haft sökningar som pågått i 

månader eller år. Vi får avvakta och se hur det utvecklas, säger Kenneth Söderlund. 

 

På åkern bredvid vår går en annan patrull. Någon har observerat spår i gräset, som om ett djur eller en 

människa rört sig över åkern. - Ring gruppchefen så får vi se, säger Kenneth Söderlind när patrullens 

ledare kommer fram och ber om råd. Sökandet fortsätter. Lisa Holm är fortfarande borta. 

 

"Först och främst är det familjens önskemål. Det pratar vi om varje dag, Lisas mamma och jag. Det är 

så de vill ha det och vet att Lisa vill ha det. 

 

Lena Svedung driver kaféet där Lisa Holm jobbade och håller öppet trots oron i det lilla samhället." 

 

Fakta. Försvann i söndags 

 

• 17-åriga Lisa Holm försvann den 7 juni efter 18.30 i samband med att hon slutade sitt arbete på ett 

kafé i Blomberg vid Kinnekulle. 

 

• Två kolleger lämnade arbetsplatsen med bil och Lisa Holm skickade ett sms till sina föräldrar om att 

hon skulle ta sin moped till hemmet i Skövde, en resa på cirka en timme. 

 

• Lisa Holm är 165 cm lång, har långt blont hår och smal kroppsbyggnad. Hon hade vid försvinnandet 

på sig en rosa och vit Henry Lloyd-jacka, svarta Adidasbyxor eller jeans. 

 

Bildtext: Lisa Holm | Arben Murati och de andra från Missing-people söker på en åker några hundra 

meter från platsen där Lisa Holm senast sågs. Totalt deltog 1 100 frivilliga i sökandet under torsdagen. 
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DN i Blomberg 

 

Tre personer i Blomberg har hämtats till 

förhör. Gripandena gjordes vid 20-tiden på 

kvällen i en äldre stenbyggnad nära 

Blombergs säteri. Två av dem fördes ut i 

handfängsel, vilket kan tyda på att de 

motsatt sig att hämtas. 

 

Tidigare på dagen hade polisen gjort nya fynd av 

föremål som tillhör den försvunna Lisa Holm. De tre 

hämtades in som en direkt följd av fynden. - Det är 

tre personer som hämtats in, och vi måste 

undersöka om de har något samband med fynden, 

säger Ulla Brehm, presstalesperson. De tre hade på 

kvällen inte delgivits misstanke om brott. Enligt P4 

Skaraborg rör det sig om ett gift par i 30-årsåldern 

och ytterligare en man som tagits in. 

 

Polisen spärrade senare på kvällen av området runt 

den byggnad där de tre befunnit sig, och ett stort 

antal poliser, bland annat hundpatruller, anlände 

till platsen i flera polisbussar. Under fredagen 

utökades också sökområdet vid Kinnekulle. -Vi 

utvidgade området i morse till en radie om fem kilometer från kaféet. Det är ett väldigt stort område. 

 

Man har delat upp det i olika segment och söker med hästar, helikoptrar och med hjälp av Missing 

people, säger polisens talesman Christer Fuxborg som var på plats på den idrottsplats i Källby, några 

kilometer från kaféet, där polisen tidigt i veckan upprättade en ledningscentral. -Vi knackar dörr, 

kartlägger fastigheter via register, tittar i ödehus, jordkällare, vi vänder på varenda sten i området. Att 

man utökar området, betyder det att man inte vet var man ska leta? 

 

-Vi hoppas att vi ska nå framgång via något fynd som leder oss vidare. Vår stora förhoppning är att 

hitta något, att någon begått ett misstag eller tappat en tillhörighet som kan knytas till en eventuell 

gärningsman. De fynd vi gjort hittills består bara av flickans tillhörigheter, inget man kan koppla 

direkt till försvinnandet. 

 

Runt 100 förhör och samtal har hållits, bland annat efter tips från allmänheten. På fredagen efterlystes 

Lisa Holm också av Interpol. -Det är så man från spaningsledningens sida tittar framåt. Får man inga 

nya spaningsuppslag så försöker man begränsa möjligheterna, om det skulle visa sig vara en person 

som håller flickan tillfångatagen mot hennes vilja ska man inte kunna lämna landet, säger Christer 

Fuxborg. 

 

Fanns det en hotbild mot Lisa Holm? -Ingen hotbild som är känd av oss. Alla samtal med flickans 
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vänner, arbetskamrater och föräldrar tyder på att hon är en punktlig och skötsam tjej, och vi har inte 

hittat något vi kunnat gå vidare med. 

 

Det har gått fem dygn. Vad betyder det för chanserna att hitta henne? -Historiskt sett säger man att 

möjligheten minskar ju längre tid som går. Men här känns det som att vi gör framsteg och gör nya fynd 

hela tiden, det gör att vi fortfarande har stora förhoppningar, säger Christer Fuxborg. 

 

Bland områdena som genomsöktes under fredagen fanns vattendrag och gödseltankar nära kaféet. 

Polisens it-forensiker har också undersökt datatrafiken i området för att se om någon suttit i kaféets 

närhet och surfat eller skickat meddelanden. 

 

Lisa Holm, 17, sågs senast i söndags kväll vid ett kafé i Blomberg, Kinnnekulle, där hon arbetar. Efter 

att ha sagt hej då till sina två kolleger skulle hon ta mopeden hem till Skövde, men mopeden stod kvar 

bakom kaféet och Lisa Holm kom aldrig hem. Sedan onsdagen har sökningar pågått i närområdet runt 

kaféet, och flera fynd har gjorts. Bland annat har man hittat flera saker som av familjen bekräftats 

tillhöra Lisa Holm. 

 

Bildtext: Lisa Holm 
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DN i Blomberg 

 

Två män har anhållits misstänkta för 

mordet på 17-åriga Lisa Holm i Blomberg. 

Det var ett fynd gjort av Missing people på 

fredagskvällen som ledde fram till de två 

männen, som betedde sig misstänkt nära 

fyndplatsen. 

 

Två män och en kvinna omhändertogs av polisen 

vid 20-tiden i fredags, och sent på kvällen hittade 

polisen en kropp som på lördagsmorgonen 

identifierades som Lisa Holm. De två männen är 

nu anhållna misstänkta för mord, och kvinnan för 

grovt skyddande av brottsling. 

 

Det är inte känt hur de tre ställer sig till 

anklagelserna. En av de försvararna, advokat 

Thomas Ört, säger att han ålagts yppandeförbud: 

- Allt jag kan säga är att jag träffat min klient. 

 

Det var ett fynd som Missing people rapporterade 

till polisen som ledde till gripandet. De misstänkta 

fanns i närheten och hade någon form av 

kommunikation med Missing people, berättade insatsledaren Martin Fredman på polisens 

presskonferens på lördagen. - Har man jobbat som polis i många år och ser hur personer uppträder, 

hur de har tilltalat Missing people, lägger man ihop ett och ett som blir två. Det kanske låter underligt, 

men på det sättet blev de intressanta för polisen, sade Martin Fredman. 

 

De tre omhändertogs av polis i en byggnad i anslutning till Blombergs säteri, några hundra meter från 

kaféet där Lisa Holm försvann. Därefter spärrades ett större område av, som inkluderade säteriet och 

en gård en knapp kilometer österut, och det var inom avspärrningarna Lisa Holms kropp hittades. 

Exakt var, eller hur länge kroppen funnits på platsen, vill polisen inte avslöja. - Vi vet inte när hon har 

avlidit och även om vi visste det skulle vi inte ge något svar eftersom det tillhör förundersökningen, 

sade Helena Trolläng, polisområdeschef i Skaraborg. 

 

Nu väntar ett intensivt fortsatt utredningsarbete med ett stort antal förhör och tekniska 

undersökningar. Hur länge avspärrningarna och det övriga arbetet kommer att fortgå vid Blomberg 

vet inte polisen. - Det kommer att ta tid, är min uppfattning, sade Helena Trolläng. 

 

Polisen vill inte gå ut med mer information om de tre anhållna än att det är två män och en kvinna i 

trettioårsåldern. Huruvida de är tidigare dömda eller var aktuella i utredningen innan fyndet gjordes 

vill man heller inte säga. Enligt flera källor som bor i eller har god insikt i närområdet har de tre under 

en längre tid anlitats för att utföra reparations-, bygg- och städjobb åt Blombergs säteris ägare, som 
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också äger andra tomter och fastigheter i trakten. Bland annat ska det ha handlat om arbeten i ladorna 

några tiotal meter från Café på klostret där Lisa Holm arbetade. 

 

Café på klostret höll stängt under lördagen, men vid en träbänk utanför dörren hade Lena Svedung, 

som driver kaféet, ställt i ordning en minnesplats. - Vi kommer att ha stängt i morgon också. Vi 

behöver hämta andan, sade Lena Svedung som var på plats vid kaféet på lördagen. Här låg på 

eftermiddagen mängder av blommor, ljus, och personliga brev. Simone Skog och Mikael Sandström 

var några av alla de som lämnade en bukett blommor på minnesplatsen. - Sådant här ska inte få 

hända. Vi bor inte så långt härifrån och har själva två döttrar, sade Simone Skog. 

 

På eftermiddagen hade ett tjugotal personer samlats vid kaféet - unga, gamla och familjer som ville 

hedra Lisa Holms minne. Händelsen har påverkat trakten, sade Mikael Sandström. - Det har blivit 

hårdare. Det är väldigt tryckt stämning, det märks på folk. Det här har skakat alla. 

 

Detta har hänt. 

 

• Söndag 7 juni, cirka klockan 18. 17-åriga Lisa Holm stänger sin arbetsplats, ett kafé vid vägen i byn 

Blomberg på Kinnekulle, strax öster om Mariestad. 

 

• Söndag 7 juni, klockan 18.23. Lisas föräldrar i Skövde får ett sms skickat från dotterns telefon. Där 

står att hon är på väg att köra hem med sin moped. 

 

• Söndag 7 juni, cirka klockan 20. En av föräldrarna åker motsatt väg i hopp om att möta dottern. Men 

•A5 när föräldern kommer fram till kaféet står mopeden parkerad med nycklarna i. 

 

• Söndag 7 juni, cirka klockan 22. Föräldrarna anmäler försvinnandet till polisen. 

 

• Måndag 8 juni. Polisen startar en utredning genom att leta i närområdet. Vid 14-tiden klassas 

ärendet som så kallad särskild händelse. Under dagen hittas en handske som man tror tillhör 17-

åringen. 

 

• Tisdag 9 juni. Alltmer pekar mot att Lisa Holm utsatts för ett brott. Med föräldrarnas tillstånd går 

polisen ut med namn och bild på flickan för att få allmänhetens hjälp. På eftermiddagen och kvällen 

hittas delar till en mobiltelefon, som enligt föräldrarna kan tillhöra flickan. 

 

• Onsdag 10 juni. Sökområdet utvidgas. Brottsrubriceringen uppgraderas från olaga frihetsberövande 

till människorov. Missing people sätts in i sökarbetet. Man gör flera nya fynd av föremål som tillhör 

Lisa Holm. 

 

• Torsdag 11 juni. Området där olika sökinsatser pågår utökas. Missing people hittar ännu ett föremål, 

som enligt föräldrarna tillhör Lisa Holm. Polisen har genomfört ett hundratal förhör. Utpekade 

personer som kontrollerats har avskrivits från utredningen. Polisen har fått in 700 tips. 

 

• Fredag 12 juni. Polisen fortsätter sökandet på fältet och har därutöver bland annat inlett en 

omfattande dörrknackning i området. Besökare på kaféet i söndags kartläggs. Två ytterligare fynd görs, 

ett på förmiddagen och ett senare under kvällen. Lisa Holm är internationellt efterlyst via Interpol. Tre 

personer förhörs om försvinnandet. 

 

• Lördag 13 juni. Polisen meddelar att en död kropp har hittats, och senare bekräftas att det är Lisa 

Holms. Tre personer anhålls, två misstänkta för mord och en för skyddande av brottsling. TT 

 

Bildtext: Insatsledare Martin Fredman och polisområdeschef Helena Trolläng höll presskonferens. | 

17-åriga Lisa Holm har hittats död. | Mängder av blommor och ljus har lämnats vid det kafé där Lisa 
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Holm jobbade. | De tre anhållna personerna ska ha koppling till den ladugård där ett fynd tidigare har 

gjorts. Foto Thomas Johansson TT 
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Bröder misstänks för mordet på Lisa Holm 
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I korthet. 

 

Götene. De två män som misstänks för mordet på 17-

åriga Lisa Holm är bröder. Och den anhållna kvinnan 

uppger på en Facebooksida att hon är gift med en av 

männen, skriver gt.se. Bröderna, som tillsammans 

med kvinnan periodvis har arbetat på orten där Lisa 

Holm jobbade, sitter anhållna skäligen misstänkta för 

mord. Kvinnan, som anhölls för grovt skyddande av 

brottsling, är även hon är skäligen misstänkt. 

 

Förhören med dem fortsatte under söndagen 

parallellt med att polisen genomförde tekniska 

undersökningar i området där Lisa Holms kropp 

hittades. 
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