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Syftet med denna studie är att uppmärksamma skillnader mellan hur två brottsoffer i svenska 

kriminalfall, Lisa Holm och Vatchareeya Bangsuan, gestaltas. Även skillnader i hur de två 

analyserade tidningsgenrerna gestaltar brottsoffrena kommer jämföras. Teorierna som jag 

kommer utgå ifrån i studien är gestaltningsteori, medielogik och teorin om idela offer. 

Metoden som jag använder mig av i studien är kvalitativ textanalys.  

Studiens resultat visar tydliga skillnader i hur de två offrena framställs i tidningarna. Lisa 

Holm fick, i både Aftonbladet och Dagens Nyheter, mer utrymme och utförligare 

beskrivningar av karaktär än Vatchareeya Bangsuan.  

Även hur rapporteringen ser ut hos de två olika tidningarna skiljer sig en del. Aftonbladet 

beskriver gärningsmännen i Lisa Holm-fallet mer ingående än vad Dagens Nyheter gör. 

Dagens Nyheter namnger aldrig Vatchareeya Bangsuan heller, något som Aftonbladet gör i 

sina artiklar.  
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ABSTRACT 

Author(s): Adrian Rystad 

Title and subtitle: The art of portraying victims. A qualitative text analysis regarding the 

portrayal of two crime victims in Swedish newspapers.  

Language: Swedish 

Pages: 52 

 

The purpose of this study is to acknowledge differences between how two victims in Swedish 

criminal cases, Lisa Holm and Vatchareeya Bangsuan, are perceived but also differences 

regarding how the two analyzed newspapers’ genres are portraying the victims. The theories 

that I will be using in the study are framing theory, media logic and the theory about ideal 

victims. The method I use to perform this study is a qualitative text analysis. 

The result of the study shows clear differences in how the two victims are portrayed in the 

newspapers. Lisa Holm got, in both Aftonbladet and Dagens Nyheter, more room and more 

detailed descriptions of her character than Vatchareeya Bangsuan. 

The way the newspapers are reporting is also different between the two newspapers. 

Aftonbladet describes the perpetrators in the Lisa Holm case more detailed than Dagens 

Nyheter. Dagens Nyheter never reveals Vatchareeya Bangsuan’s name either, unlike 

Aftonbladet. 
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1. Inledning 

I svenska medier rapporteras det om allt från väderfenomen, politik, sport, nöjesvärlden och 

brott. Det är den senare nämnda kategorin där, brott, som denna studie ska rikta in sig på.  

 

79% av personer över tolv års ålder läser regelbundet en tidning online (Svenskarna och 

internet, 2018). Med den siffran i åtanke anser jag det viktigt att undersöka hur den svenska 

kriminaljournalistiken framställer brottsoffer. Eftersom så många människor tar del av 

nyheterna är nyhetsmedier också en makthavare, då det som framställs i medier påverkar dem 

som tar del av det. Därför anser jag det både vara viktigt och nödvändigt att titta närmare på 

hur svensk nyhetsmedia representerar två brottsoffer som råkat ut för brott av samma natur, 

eftersom media har makten att påverka invånarna (Karlsson & Strömbäck, 2015).  

 

Den här studien kommer att undersöka om det finns några skillnader i hur de svenska 

medierna Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer två brottsoffer, Lisa Holm och 

Vatchareeya Bangsuan. Anledningen till att jag valde just dessa två brottsoffers gestaltningar 

att titta närmare på är för att det var två uppmärksammade brottsfall av liknande natur. Detta 

då båda offren var unga kvinnor, brotten befann sig relativt nära varandra i tid och båda var 

försvunna i en period innan de hittades. Om det finns skillnader kommer jag även att titta 

närmare på hur skillnaderna kommer fram. Till grund för undersökningen ligger teorierna 

gestaltningsteorin, medielogik och teorin om offerskapande.  

 

Ester Pollack (2008) har beskrivit att medieforskare i alla tider intresserat sig för 

kriminaljournalistik, men att fokuset på deras undersökningar oftast har legat på 

mediebevakningen av brott. I denna undersökning kommer jag fokusera på rapporteringen om 

brottsoffer, något som Pollack (2001) menar är betydligt mindre förekommande i svenska 

studier.  
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2. Bakgrund 

2.1. Mordet på Lisa Holm 

Lisa Holm var en 17-årig tjej som bodde tillsammans med sin familj i tätorten Stöpen utanför 

Skövde. I juni 2015 hade Lisa påbörjat ett sommarjobb på ett café (Skaraborgs tingsrätt mål 

nr B 1902-15 dom 2015-11-17).  

 

Lisa Holm försvinner söndagen den 7:e juni 2015 efter att ha avslutat sitt arbetspass på ett fik 

i byn Blomberg i Kinnekulle. Klockan 18.23 skickar Lisa ett sms till sina föräldrar där hon 

skriver att hon är på väg hem. När Lisa ännu inte kommit hem vid 20-tiden sätter sig Lisas 

pappa i bilen och kör i motsatt riktning med förhoppningen att möta Lisa på vägen. När 

hennes pappa kommer fram till hennes arbetsplats hittas hennes moped på parkeringen med 

nyckleln i låset. Cirka två timmar senare anmäls Lisa försvunnen till polisen (SVT, 2015). 

 

Nästa dag påbörjar polisen en utredning, som trappas upp under veckans gång. På tisdagen 

den 9:e juni går polisen, med föräldrarnas tillstånd, ut med namn och bild på Lisa. Under 

veckans gång hittas flera fynd och föremål som senare kommer visa sig tillhört Lisa (SVT, 

2015).  

 

Natten mellan fredagen och lördagen håller polisen ett pressmöte där det meddelas att en död 

person hittats, och att personen i fråga bedöms med största sannolikhet vara Lisa Holm. Under 

natten anhålls tre personer, två bröder skäligen misstänkta för mord och en kvinna skäligen 

misstänkt för skyddande av brottsling. (SVT, 2015).   

 

Under morgonen på lördagen den 13 juni bekräftas det att den avlidne personen som hittats är 

Lisa (SVT, 2015). Den yngre brodern och kvinnan blir släppta och frias från misstankar 

senare under juni. Den 17 november 2015 döms den äldre brodern, Nerijus Bilevicius, till 

livstids fängelse för mord på Lisa, en dom som senare slogs fast i hovrätten och högsta 

domstolen (SVT, 2015). 

2.2. Mordet på Vatchareeya Bangsuan 

Vatchareeya Bangsuan föds 1992 i Thailand. Vid tre års ålder förlorar Vatchareeya sin 

biologiska pappa, varpå hennes mamma några år senare träffar en ny, svensk man som med 
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tiden blir Vatchareeyas styvpappa. Vatchareeyas mamma och styvpappa gifte sig 2003 och 

inte långt efter det flyttade familjen till Sverige och bosatte sig i Boden (Bodström & 

Lampers, 2016).  

 

Vatchareeya försvinner den 4 maj 2013, efter att ha besökt en manlig bekant i Boden. Mannen 

i fråga får genast misstankar riktade mot sig om att ligga bakom Vatchareeyas försvinnande.  

 

Stora sökoperationer i och utanför Boden genomförs vilket efter några veckor leder till att 

delar av hennes kropp hittas i ett ödelagt hus i skogarna strax utanför staden (SVT, 2014).    

Efter ytterligare några dagar påträffas fler kroppsdelar i samma område (SVT, 2014).  

 

Den 22-årige manlige bekant som Vatchareeya besökt samma dag som hennes försvinnande 

döms först till 14 års fängelse för att ha dödat henne (SVT, 2014). Detta ändrar senare 

hovrätten till 10 års fängelse för dråp (Bodström & Lampers, 2016). 

2.3. Tidningarna 

 Aftonbladet 

Aftonbladet är en kvällstidning som beskriver sig som ”oberoende socialdemokratisk”. 

Tidningen grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta. 91 procent av Aftonbladet 

ägs av norska mediekoncernen Schibsted. Resterande 9 procent av tidningen ägs av 

Landsorganisationen i Sverige, även kallad LO (Aftonbladet, 2016a). Det är Schibsted som 

har det industriella och ekonomiska ansvaret, medan LO kontrollerar tidningens politiska 

riktning. Aftonbladet är sedan den 17 oktober 1996 Sveriges största tidning, både gällande 

antal läsare och antal publicerade upplagor (Aftonbladet, u.å.).  

 

Aftonbladet når ut till sina läsare via tryckta upplagor, samt webb-tidning, webb-tv och 

mobilapplikation. Räknar man samtliga nämnda kanaler så når Aftonbladet 3 292 000 läsare, 

vilket motsvarar 43 procent av Sveriges befolkning, enligt siffror från september 2016 

(Aftonbladet, 2016b).    

 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, ofta förkortad DN, är Sveriges största morgontidning som utgivs varje dag. 

Tidningens politiska riktning är oberoende liberal. Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall 
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den 23 december 1864. Dagens Nyheter tillhör Bonnierkoncernen. Utöver den tryckta 

tidningen, så ingår också mobiltidningen, webbtidningen och DN+, som är en digital tidning 

för ipads, i Dagens Nyheter. 97 procent av papperstidningens försäljning sker via 

abonnemang, vilket innebär att den delas ut till människor som betalar för en prenumeration 

(Nationalencyklopedin, u.å.).   

Enligt en räckviddsrapport från Orvesto når Dagens Nyheter 1 078 000 läsare varje dag, 

603 000 av dessa konsumerar tidningen genom den tryckta tidningen och resterande 622 000 

konsumenter tar del av tidningen digitalt (Orvesto, 2016).  

2.4. Tidningsgenrer 

 Kvällstidningsgenren 

Kvällstidningsgenren kännetecknas av sensationsjournalistik och personifierade inslag. Denna 

tidningsgenre använder sig ofta av chockerande innehåll och dess fokus ligger oftast på 

privatpersoner. Kvällstidningarnas innehåll präglas ofta av ämnen som väcker starka känslor 

och kraftiga reaktioner hos sina konsumenter, exempelvis dödsfall och sexskandaler. Just på 

grund av att kvällspressen ofta vill väcka läsarens känslor får rapporteringar om brott och 

kriminalitet ofta mer utrymme i kvällstidningarna, jämfört med morgontidningarna (Gripsrud, 

1992). 

 Morgontidningsgenren 

Morgontidningsgenren har ett godare rykte än kvällstidningsgenren och en morgontidning 

anses vara en seriösare form av media jämfört med kvällstidning. Detta grundar sig i at 

morgontidningar anses vara mer sakliga och objektivt informerande än kvällspress. 

Morgontidningar innehåller inte lika mycket chockerande inslag eller sensationsjournalistik 

som kvällstidningar gör för att locka människor till läsning, utan nyhetskonsumenten får 

snarare en betydligt mer djupgående och informativ läsning angående en händelse (Weibull & 

Wadbring, 2014). Journalistiska berättartekniker som används för att göra en nyhetsstory mer 

engagerande och tillgänglig för en läsare är inte heller lika vanligt förekommande i 

morgontidningar jämfört med kvällstidningar (Lindgren & Lundström, 2010). 

2.5. Kriminaljournalistik 

Kriminaljournalistik är en av de äldsta formerna av journalistik som behandlar massmediers 

bevakning av en civilisations kriminalitet (Nationalencyklopedin, u.å.). 
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Det som kännetecknar en nyhet är att den ska behandla något som inte är förväntat eller 

normalt i en civilisation. Anledningen till att brottsligheten i ett samhälle enkelt blir till 

nyhetshistorier är för att brott är något avvikande i samhället, något som bryter mot normer 

och värderingar som råder (Pollack, 2008). 

 

Pollack (2008) skriver att kriminaljournalistik, likt de flesta journalistikformer, är under 

ständig förändring. Dessa förändringar beror på samhällets utveckling. Under 1950-talet var 

politiker starkt bekymrade över den brottsliga verksamhet som den yngre befolkningen deltog 

i. Detta ledde till att kriminaljournalistiken under 1950-talet tydligt uppmärksammade just den 

yngre generationens kriminalitet, främst stölder som genomförts av unga killar. Fyra 

decennium senare, under 1990-talet, skrevs det mycket om våldet. Journalisterna skrev om hot 

från den rasistiska ideologin, om fotbollshuliganism och läktarvåld, nazisters våld, sexuellt 

våld och mäns våld mot kvinnor. 1990-talets kriminaljournalistik fokuserade mycket på våld, 

då man i samhället såg en ökning av våldsbrott. Förändringarna i journalistikgenren beror helt 

enkelt på förändringar man ser i samhället (Pollack, 2008). 

 

Kriminaljournalisitk är också mer begränsad än andra former av journalistik gällande tillgång 

till källor. Detta leder till att kriminaljournalistik är beroende av bland annat brottsstatistik och 

material från polisen och rättegångar. Dessa material tillhandahålls av myndigheter, och på så 

sätt är kriminaljournalistiken också beroende av dessa myndigheter (Pollack, 2001). 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera hur brottsoffrena Lisa Holm och Vatchareeya 

Bangsuan porträtteras i Aftonbladets och Dagen Nyheters rapportering av de två brottsfallen. 

Därmed kommer jag undersöka utifall det förekommer skillnader och likheter gällande hur 

brottsoffrena framställs. Det kommer också undersökas huruvida det finns skillnader eller 

likheter kring hur brottsoffrena porträtteras i två olika tidningsgenrer. Undersökningen 

kommer ha sin utgångspunkt i bland annat teorierna medielogik, gestaltningsteorin och teorin 

om offerskapande. Jag kommer genomföra undersökningen genom att utforska vilka 

journalistiska begrepp som tillämpas i de valda artiklarna. Då båda tidningarna som ligger till 

grund för undersökningen är stora, väletablerade och rikstäckande i Sverige anser jag det 

viktigt att undersöka hur nyhetsmediernas bilder av brottsoffrena förmedlas till läsarna och 

vilka skillnader i gestaltningen, medvetna eller omedvetna, som förekommer. 

3.2. Frågeställningar 

• Hur framställs de två brottsoffren i Aftonbladet och Dagens Nyheter? 

• Framställs offrena annorlunda beroende på tidningsgenre? 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Brottsoffergestaltningar i svensk press 

2012 genomförde Bo Nilsson en kvalitativ studie som behandlade hur brottsoffer gestaltas i 

modern svensk press. Den teoretiska utgångspunkten i Nilssons studie är diskursteori och 

underlaget som studien baseras på är nyhetsartiklar från morgontidningar och kvällstidningar 

från år 2010. Studiens resultat tydde på att både morgon- och kvällstidningar har onyanserade 

rapporteringar gällande brottsoffer. Författaren skriver också att stereotypiska bilder av 

brottsoffer skapas av medier i kombination med andra aktörer. Det dominerande temat i 

materialet som författaren analyserar är att offret i fråga mår dåligt och har farit väldigt illa, 

och detta är beteenden och egenskaper som framförallt kvällstidningarna i studien stärker med 

hjälp av olika berättartekniker. Även morgontidningarna i undersökningen använde sig av 

knep och berättartekniker i sin rapportering om brottsoffer, om än inte i lika hög grad som 

kvällstidningarna (Nilsson, 2012). I och med det visade studien inga omedelbart märkbara 

skillnader vad gäller kvälls- och morgontidningars gestaltningar av brottsoffer i sina 

rapporteringar. Nilsson (2012) gissar att detta kan bero på att det finns både ett kommersiellt 

och ett medialt värde i offerskapande, och skriver att offer ofta används för att locka läsare 

och därmed ge en större ekonomisk vinning hos samtliga medier.    

4.2. Svensk medias gestaltningar av utlandsfödda 

Gunilla Hultén (2006) undersökte fyra svenska dagstidningar; Arbetarbladet, Borås Tidning, 

Vestmanlands Läns Tidning och Dagens Nyheter. Syftet med studien var att titta närmare på 

hur personer med utländsk bakgrund gestaltas i svenska medier genom att undersöka artiklar 

från de ovan nämnda tidningarna skrivna mellan åren 1945 och 2005. Hultén undersökte 1537 

stycken artiklar och gemensamt för samtliga nyhetsartiklar var att de handlade antingen om 

personer eller grupper med utländsk bakgrund som befinner sig i Sverige eller flykting- eller 

invandringspolitik.  

 

Hultén (2006) fann att mer än hälften av de undersökta nyhetsartiklarna hade negativa 

rubriker och gestaltade personer med utländsk bakgrund ur negativa vinklar. Hon pekar dock 

också på att gestaltningen av personerna berodde mycket på i vilket sammanhang de 

gestaltades, vare sig det gäller samhällsrelaterade nyheter, sportnyheter, kulturnyheter eller 
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featurereportage. När det gällde personporträtt eller sportrelaterade nyhetsartiklar tenderade 

dock rubrikerna att oftare vara positiva (Hultén, 2006). 

 

Under de 60 år som de undersökta nyhetsartiklarna skrevs ändras också journalistiken, skriver 

Hultén (2006). Under de första decennierna som täcks av studien gestaltas invandrare mer 

positivt. Då skildras de som något nödvändigt, något som Sverige behöver. Det är först från 

och med 1985 som invandrare och invandring alltmer gestaltas som ett problem för samhället 

(Hultén, 2006).  

 

SVT-programmet Uppdrag Granskning genomförde 2013 en undersökning där de tittade på 

hur ofta ord som invandrare och invandring nämns i samband med negativt laddade ord 

såsom brott, problem, kostnad, kriminell och kriminalitet i tidningsartiklar skrivna 1995 och 

efter. Denna granskning visade ett tydligt samband mellan de ovan nämnda orden, då det 

visade sig att varje gång det skrevs mer om invandrare och utlandsfödda i Sverige så ökade 

även antalet artiklar där de negativt laddade orden som nämndes ovan förekom (SVT, 2013).  

4.3. Nyhetsrapportering om brottsoffer 

2011 publicerades en studie av Marie Demker och Göran Duus-Otterström. Studien var en 

jämförelse av brottsoffer och förövare i svenska tidningsartiklar mellan åren 1965 och 2005. 

Demker och Duus-Otterström genomförde undersökningar av nyhetsartiklar som behandlade 

brott, brottsoffer och förövare skrivna under en veckas tid i oktober månad under de ovan 

nämnda 40 åren. Artiklarna i studien kom från tidningarna Aftonbladet och Göteborgs-

Tidningen (Demker & Duus-Otterström, 2011). 

 

Studiens resultat visade att framställningen av brottsoffer i svensk nyhetspress har utvecklats 

mellan 1965 och 2005. Den tydligaste utvecklingen som författarna pekar på är att brottsoffer 

numera tar större plats i medieberättelser än vad de gjorde tidigare. Denna utveckling innebär 

också att fokuset i de analyserade tidningsartiklarna har legat på brottsoffrena, snarare än på 

förövarna. Enligt författarna beror detta på att nyhetsmedierna vill väcka 

mediekonsumenternas sympati och detta uppnår de genom att lägga fokus på offret i 

sammanhanget, och då samtidigt få fler att läsa deras tidningar (Demker & Duus-Otterström, 

2011). 

 



11 

 

Studien kom också fram till att brottsoffren numera gestaltas som allt mer oskuldsfulla och att 

de också framställs med en betydligt mer detaljerad personbeskrivning i den moderna 

nyhetsrapporteringen. En av Demkers och Duus-Otterströms slutsatser som de beskriver i sin 

studie är att nyhetsrapporteringens fokus har flyttats från att ligga på förövarna till att numera 

ligga på offrena (Demker & Duus-Otterström, 2011).   

4.4. Representation inom svensk media 

Under 2018 genomförde Rättviseförmedlingen en undersökning angående hur 

representationen mellan kön och ursprung ser ut inom svenska nyhetsmedier. Undersökningen 

gick ut på att Rättviseförmedlingen granskade elva av de största svenska nyhetssajterna. Detta 

gjordes genom att de tittade närmare på 225 artiklar vardera från de elva sajterna, sammanlagt 

2475 artiklar. Samtliga artiklar som fungerade som undersökningens underlag var skrivna 

mellan augusti 2017 och april 2018 (Rättviseförmedlingen, 2018).  

 

Resultatet visade att män är överrepresenterade i nyheterna då 65 procent av personerna som 

syns i nyheterna är män. Detta trots att Sveriges invånare är jämnt fördelade på män och 

kvinnor. Resultatet visade också att trots att mer än en femtedel, 21 procent, av Sveriges 

befolkning har utomnordiskt ursprung, så ligger deras representation i nyheterna endast på 13 

procent (Rättviseförmedlingen, 2018).    
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5. Teori 

5.1. Gestaltningsteori 

I en studie från 1993 definierade Robert M Entman begreppet gestaltning på följande vis:  

 

”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, 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 är en definition av ordet gestaltning som flera författare sedan dess återkommit och 

hänvisat till.  

 

Gestaltningsteorin, som ofta även kallas för framing theory, kan enkelt beskrivas och förstås 

med utgångspunkt i tre tätt sammankopplade perspektiv. Ur ett perspektiv beskriver 

gestaltningsteorin hur medierna framställer verkligheten och hur detta i sin tur påverkar 

mediekonsumenternas egna tankar om samma verklighet. Från ett andra perspektiv handlar 

teorin om hur medierna gestaltar verkligheten endast ur ett perspektiv, vilket oundvikligen 

innebär att andra synvinklar stängs ute från nyhetsrapporteringen. Därmed sprider och 

återberättar medierna olika ideologiers och den auktoritära väldens sätt att iaktta verkligheten 

till sina konsumenter. Utifrån det tredje och sista perspektivet beskrivs gestaltningsteorin 

behandla innebörden av det medierna sänder ut och vad det i själva verket representerar 

(Strömbäck, 2009).  

 

En annan viktig poäng inom gestaltningsteorin är att det som har en betydelse för människors 

uppfattning av sanningen är nyheternas porträttering av verkligheten snarare än den faktiska 

verkligheten. Detta beror på att det breda utbudet av medier och det konstanta 

informationsflödet idag har gjort att nutidens människor är mer påverkbara av nyhetsmedier 

än vad vi var tidigare (Strömbäck, 2009). 
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5.2. Medielogik 

Teorin om medielogik kretsar kring berättartekniker som medierna använder sig av. De 

använder sig av dessa berättartekniker för att bearbeta innehållet i en nyhet genom att 

reducera mängden information i nyheten samtidigt som man lockar mediekonsumenterna till 

läsning. Genom att berättarteknikerna endast visar en del av en nyhet bidrar de till att påverka 

allmänhetens uppfattning (Strömbäck, 2009). 

 

Berättarteknikerna används flitigt i sammanhang med nyhetsrapportering kring brottsfall. 

Rapporteringen kring brottsfall blir ofta en långvarig process då många nyhetsmedier väljer 

att bevaka rättsfall och rättegångar. Med vetskapen om att denna rapportering kan vara 

utdragen, väljer medierna att koncentrera beskrivningen av brottsfallen för att anpassa den till 

det valda medieformatet. Detta leder till att det händelseförlopp som presenteras i 

nyhetsrapporteringen inte nödvändigtvis alltid representerar det verkliga händelseförloppet 

(Strömbäck, 2009). 

 

Strömbäck (2000) skriver att berättarteknikerna kan beskrivas som en överlevnadsstrategi för 

medierna i samhället. Han beskriver tiden vi lever i som kännetecknad av ett stort överflöd av 

information. Människors bekräftelsebehov ökar, samtidigt som vi har en allt större brist på 

uppmärksamhet. Med hjälp av berättarteknikerna får människor ett nytt förhållningssätt 

gentemot medierna (Strömbäck, 2000).  

 

De sju berättarteknikerna som ingår i teorin om medielogik är: tillspetsning, förenkling, 

polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering och stereotypisering (Nord & 

Strömbäck, 2002).  

 

I denna studie har jag använt mig av samtliga berättartekniker förutom polarisering. Detta då 

polarisering var den enda berättartekniken som jag inte återfann någonstans i artiklarna. 

Polarisering innebär användning av säkra resonemang som ställs mot varann, snarare än 

användning av komplicerade argumentationer i sin journalistik. Detta är en berättarteknik då 

konflikter väcker nyhetskonsumenternas känslor och uppmärksamhet.  
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 Tillspetsning 

Denna berättarteknik används för att nyheten ska sticka ut från mängden och inte drunkna i 

det konstanta informationsflödet. Innehållet i nyheten måste på något sätt spetsas till med 

bilder eller spännande och intresseväckande formuleringar. Journalisten, eller källan i 

journalistiken, måste fatta sig kort och uttrycka sig klart och tydligt. Det finns inte utrymme 

för vare sig abstrakta eller långrandiga resonemang eftersom utrymmet är begränsat och 

behovet att fånga nyhetskonsumenternas är stort (Nord & Strömbäck, 2002). 

 

 Förenkling 

Förenkling påminner till viss del om den föregående berättartekniken tillspetsning. Detta då 

även syftet med denna berättarteknik är att ersätta komplexitet i en nyhetsartikel med 

förenklade formuleringar. Innehållet i nyhetsrapporteringen måste skildras enkelt och koncist. 

Detta då mer eller mindre alla människor borde kunna uppfatta innehållet i en artikel som 

riktas till en stor publik. Om inte detta uppfylls finns det risk att masspubliken förlorar 

intresset och antalet nyhetskonsumenter minskar (Nord & Strömbäck, 2002).   

 Intensifiering 

Om en händelseprocess skildras som intensivt ökar möjligheten för nyheten i fråga att 

uppmärksammas av en större folkmassa. Händelser som i sig själva är intensiva eller som kan 

intensifieras gör berättandet mer levande och fängslande för nyhetens konsumenter. Exempel 

på intensifiering är när medierna ska skildra strejker, ockupationer eller häftiga 

argumentationer. Det passar medielogiken att rapportera om när motståndare i en fråga 

drabbar samman i stenkastning och upplopp, snarare än när två meningsmotståndare sätter sig 

ner och samtalar fredligt (Nord & Strömbäck, 2002).   

 Konkretion 

Det är lättare för journalister att rapportera om och skildra något som är konkret snarare än 

abstrakt. Något som är konkret är även lättare för nyhetsmediernas konsumenter att ta till sig. 

Detta då abstrakta fenomen kräver mer av mottagaren, vilket kan leda till att läsaren eller 

tittaren förlorar sitt intresse. Att uppmärksamma ett konkret fenomen, eller konkretisera något 

som i själva verket är abstrakt är därmed två tekniker som nyhetsmedier använder sig av för 

att fånga läsarnas intresse (Nord & Strömbäck, 2002).  
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 Personifiering 

Människor intresserar sig för andra människor. Att ge en nyhetshändelse ett uns av 

mänsklighet eller ett mänskligt ansikte är ett sätt för nyhetsmedierna att väcka människors 

uppmärksamhet och locka läsare. Detta sker genom att nyhetsmedierna till exempel kopplar 

samman en nyhetshändelse med en viss person eller ett visst ansikte som ett sätt för medierna 

att göra händelsen i fråga mer konkret. Då kan läsarna identifiera sig med personerna som 

nyheten berör, och tar då lättare till sig det de läser (Nord & Strömbäck, 2002).  

 Stereotypisering 

En stereotyp är något som en person framstår som genom att den tillskrivs personlighetsdrag 

baserat på exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning. Stereotyper gör att läsarna kan 

spara tankekraft och tid när de ska smälta ny information. Stereotypisering bidrar till att 

tänkandet förenklas och att det skapas ordning och reda i tankarna. Berättartekniken bidrar 

också med information till läsaren. Eftersom stereotyper grundar sig i generaliseringar så 

skapas igenkänning hos nyhetskonsumenten när de läser nyheten, vilket i sin tur gör att de 

lättare tar den till sig (Nord & Strömbäck, 2002). 

5.3. Teorin om offerskapande 

I sin teori om offerskapande presenterar den norske kriminologen Nils Christie (2001) fem 

kriterier som behöver uppfyllas för att personen som har utsatts för brott ska ses som ett 

idealiskt offer. Christie menar att begreppet idealt offer främst avser personer som fullt ut 

tillhandahåller en status som brottsoffer när de utsätts för någon form av kriminell handling. 

Med detta poängterar Christie att personer som offerförklarar sig själva eller människor som 

drabbas av brottslighet mer frekvent än andra på grund av olika omständigheter inte 

inkluderas i begreppet idealoffer.  

 

I Christies teori gällande offerskapande presenteras fem kriterier som ska uppfyllas av ett 

idealiskt offer. De fem kriterierna som måste uppnås för att det ska vara ett idealt offer är 

följande:  

 

Offret är hjälplöst och svagt: Christie menar att barn och kvinnor oftast anses vara mer 

hjälplösa och svagare än män. Detta betyder att ett idealt offer är en kvinna, ett barn eller både 

kvinna och barn. 
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Offret ägnar sig åt en respektabel syssla: Detta kriterie innebär att offret exempelvis 

arbetar, tar hand om någon eller något eller ägnar sig åt någon form av aktivitet, till exempel 

sport. 

 

Offret befinner sig i en säker miljö: Offret är på en plats som anses vara säker av gemene 

man. Man kan inte klandra offret för att vara på platsen. Exempel på dessa platser kan vara 

offrets arbete, offrets hem, offrets närståendes hem eller en restaurang.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret: Offret och gärningsmannen har inte setts eller träffats 

förr. Författaren påpekar dock att gärningsmannen kan ha uppmärksammat offret tidigare.  

 

Gärningsmannen är en stor och ond person: Med ”stor” menar Christie att 

gärningsmannen är fysiskt större än offret, både vad gäller vikt och längd. Gärningsmannen 

har troligtvis ett kriminellt förflutet och ett missbruksproblem (Christie, 2001).  

 

Författaren beskriver också olika exempel på hur kriterierna kan uppfyllas, vilket i sin tur 

leder till att ett idealt offer skapas. I ett av exemplena som han presenterar beskrivs idealoffret 

i fråga som en äldre kvinna som mitt på dagen är på väg hem efter att ha skött om sin sjuka 

syster. På vägen hem rånas hon av en vuxen man som också är narkotikamissbrukare 

(Christie, 1986). 

 

Författaren beskriver också att det typiska idealoffret har sin motsats. Ett exempel på detta 

kan vara en ung man som i berusat tillstånd blivit rånad på en suspekt nattklubb av några män 

som han har börjat prata med. Mannen i fråga kan få svårare skallskador än den äldre kvinnan 

i exemplet ovan, och hans pengar är kanske mer värda för honom än vad kvinnans pengar är 

för henne. Detta till trots anses han inte vara ett lika idealt offer som den äldre kvinnan. Detta 

eftersom det från hans sida finns utrymme för moraliskt ansvar. Man kan ifrågasätta varför 

han gick till en nattklubb med sådant dåligt rykte, varför han blev berusad och varför han tagit 

kontakt med föraktliga personer eller kanske till och med känner gärningsmannen. Detta i 

kombination med att han möjligtvis är lika stor som gärningsmannen och troligtvis lika stark 

gör att denna man inte väcker lika mycket sympati i sin roll som offer som den äldre kvinnan i 

exemplet ovan (Christie, 2001). 
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6. Metod 

6.1. Kvalitativ textanalys 

Textanalys är en metod som vanligtvis används vid kvalitativa studier när olika typer av texter 

analyseras. Genom en kvalitativ textanalys undersöks innehållet i en text och information som 

inledningsvis varit dold för mottagaren kan genom upprepade läsningar tolkas av läsaren för 

att efter det förstås och placeras i ett sammanhang (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012).  

 

En kvalitativ textanalys innebär att man noggrannt läser och studerar texter för att få ut de 

viktigaste poängerna och det viktigaste innehållet för arbetet. Metoden är därför att föredra i 

studier där det väsentliga innehållet inte alltid är uppenbart. Vid kvalitativa textanalyser gäller 

det också att ställa frågor till texten. Dessa frågor ska hjälpa till att lättare kunna dra slutsatser 

och förstå innebörder av de lästa texterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). 

 

Textanalyser påverkas av relationen mellan grupper och människor. Så är fallet eftersom det 

både är någon som är producent av texten samt någon som troligtvis är mottagare av texten. 

Därmed influerar texter samhället och uppfattningar om hur samhället borde vara. I slutändan 

påverkas även människorna i samhället. Textens innebörd speglar därför människors 

föreställningar, både medvetna och omedvetna sådana, om en företeelse (Bergström & 

Boréus, 2012). 

 

Den typ av text jag ska analysera under arbetets gång är tidningsartiklar. Denna studie ska 

undersöka vilka journalistiska grepp som Aftonbladet och Dagens Nyheter använder sig av 

och hur de använder sig av dessa vid beskrivningen av brottsoffrena Lisa Holm och 

Vatchareeya Bangsuan i sina nyhetsartiklar. Jag anser därför att metodvalet är lämpligt för 

just denna undersökning.  

6.2. Material 

 Tidningarna 

Anledningen till valet av Aftonbladet och Dagens Nyheter som underlag i denna 

undersökning är att båda tidningarna är bland de största i Sverige. Aftonbladet är Sveriges 
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största kvällstidning, medan Dagens Nyheter är den största morgontidningen. En annan 

anledning till att jag fann att dessa två tidningar utgjorde ett bra underlag för undersökningen 

är att det finns många likheter att dra mellan tidningarna. Båda är rikstäckande i den mening 

att de rapporterar om hela Sverige, till skillnad från lokaltidningar, samt att de båda 

tidningarna är tillgängliga över hela Sverige. Båda tidningarna är också utgivna i 

tabloidformat, vilket innebär att det finns likheter mellan informationen tidningarna förmedlar 

och utformningen på deras artiklar. På grund av detta anser jag att det är intressant att 

undersöka hur deras gestaltningar av offer skiljer sig.  

 

En undersökning genomförd av Svenskarna och internet (2018) visar att det vanligaste sättet 

för människor över 16 års ålder att ta del av nyheter är via tidningar på nätet. 25% av 

befolkningen läser tidningen på internet dagligen. Detta kan jämföras med 22% av 

befolkningen som dagligen läser papperstidningar och 10% som läser nyheterna både på nätet 

och i papperstidningar (Svenskarna och internet, 2018). Med dessa siffror i åtanke anser jag 

att det mest relevanta underlaget för undersökningen är artiklar som publicerats på 

tidningarnas webbplatser eftersom det är dem som nått ut till flest läsare. 

 Nyhetsartiklarna 

Tidsramen för att samla in nyhetsartiklar från mediearkivet Retriever Research baseras främst 

på dagarna då brottsoffrena i sammanhanget var försvunna. Jag har lagt tidsramen för 

insamlandet från och med det att brottsoffret försvinner fram tills tre dagar efter det att de har 

hittats döda. I fallet Lisa Holm lämnar detta en tidsram mellan den 9 juni och den 16 juni 

2015, medan det i Vatchareeya Bangsuans fall lämnar en tidsram mellan den 4 maj och den 

24 maj 2013. Värt att notera är att Lisa Holm anmäldes försvunnen redan under söndagen den 

7 juni, men det var inte förrän tisdagen den 9 juni som media rapporterade om fallet, och 

därför valde jag att utgå från den 9 juni. Anledningen till att jag valde att dra gränsen just vid 

tre dagar efter att de två brottsoffrena hittats avlidna är att efter tre dagar flyttas 

nyhetsartiklarnas fokus från att handla om brottsoffret till att fokusera på människorna bakom 

brottet och den efterföljande rättsprocessen. 

  

Underlaget för denna studie består av elva artiklar vardera om Lisa Holm och Vatchareeya 

Bangsuan, sex artiklar från Aftonbladet och fem artiklar från Dagens Nyheter. Detta beror på 

att Aftonbladet skrev fler nyhetsartiklar om båda fallen, och att de rapporterade om fallen före 
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Dagens Nyheter. Detta innebär att analysunderlaget består av totalt 22 nyhetsartiklar som ska 

analyseras genom kvalitativ textanalys.  

 

I denna studie är det artiklarnas ingress och brödtext som kommer att analyseras, vilket 

innebär att rubriker och bilder från artiklarna inte kommer att analyseras och studeras i 

undersökningen. Detta då syftet med studien är att titta närmare på de journalistiska greppen 

som används i rapporteringarna.  

  Urval 

För att hitta relevanta nyhetsartiklar använde jag mig först av söktermen ”Lisa Holm”, men 

fick då ett alldeles för stort urval av artiklar som resultat. För att specificera resultaten lade jag 

till platsen ”Kinnekulle” till sökorden och fick då fram ett mer passande antal resultat. Efter 

det lade jag till tidsramen jag sökte efter, i det här fallet mellan 9 och 16 juni 2015 och 

klickade i att jag endast ville ha resultat från Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

 

Efter det använde jag mig av sökordet ”Vatchareeya Bangsuan Boden” mellan datumen den 4 

och 24 maj 2013, även denna gång med resultat från Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Aftonbladet gav åtta resultat, medan Dagens Nyheter inte gav mig några resultat alls vid den 

sökningen. När jag sökte efter ”Försvunnen kvinna Boden” inom samma tidsram fick jag upp 

fem resultat från Dagens Nyheter, varav alla refererade till Vatchareeya Bangsuans 

försvinnande och sedermera mord. 

 

Genom att söka efter termerna ”Lisa Holm Kinnekulle” fick jag fram över 20 resultat, men 

genom att exkludera krönikor, löpsedlar, debattartiklar, framsidor och summeringar av fallet 

så hamnade jag i slutändan på sex artiklar från Aftonbladet och fem från Dagens Nyheter, 

som nu används som underlag i studien.  

 

Samma metod användes vid inhämtningen av underlaget för det andra fallet jag analyserar. 

Efter att ha exkluderat allt som inte var nyhetsartiklar, så hamnade jag med elva artiklar även 

här, med samma fördelning mellan de två aktuella tidningarna som i Lisa Holm-fallet. 

6.3. Analysprocess 

För att strukturera upp studien och göra den enkel att följa är den första och andra 

frågeställningen, de gällande hur brottsoffrena i sammanhanget gestaltas i 
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nyhetsrapporteringen, besvarade genom tre frågor vardera, en för varje teori som analysen 

sker utifrån.  

  Attribut 

De första analysfrågorna utgår från gestaltningsteorin och handlar om att vissa attribut 

framhävs, medan andra attribut samtidigt väljs bort. Begreppet attribut i det här 

sammanhanget innebär att offrenas utseende, personlighet och/eller sociala status beskrivs i 

nyhetsartiklarna. Begreppet utseende innebär att fysiska attribut beskrivs, så som kläder, hår, 

kroppsform eller sminkning. Personlighet menas att det är psykiska attribut som beskrivs, till 

exempel känslor eller beteende. Attributet social status beskriver offrenas roller i olika sociala 

grupper, exempelvis hennes umgängeskrets men begreppet kan också inkludera information 

om personens arbete, utbildning eller lön.  

 

• Vilka attribut framhävs hos brottsoffret i artiklarna? 

 

 Berättarteknikerna 

De andra analysfrågorna utgår från medielogiken och berättarteknikerna som nyhetsmedierna 

använder sig av vid nyhetsrapportering. Berättartekniker är tillspetsning, konkretion, 

intensifiering, förenkling, polarisering och stereotypisering. Alla dessa berättartekniker 

används bland annat för att förstärka brottsoffrenas attribut i nyhetsartiklar.   

 

• Vilka berättartekniker tillämpas i nyhetsartiklarna om brottsoffret?  

 

 Ideala offer 

De tredje och sista analysfrågorna utgår ifrån Nils Christies teori om offerskapande, och hans 

kriterier för det ideala offret, för att undersöka om huruvida Lisa Holm eller Vatchareeya 

Bangsuan uppfyller dessa kriterier. Hur många kriterier ett brottsoffer lever upp till här kan 

också förklara på förhand huruvida ett fall blir välbevakat eller inte av medier. Teorin kan 

också kopplas till en av berättarteknikerna, nämligen stereotypisering. Detta då kriterierna för 

ett idealt offer kan ses som komponenter för den stereotypa bilden av ett brottsoffer.  

 

• Uppfyller brottsoffret de fem kriterierna för ett idealt brottsoffer? 
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet redovisas fall för fall. Först kommer jag presentera hur 

Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltar Lisa Holm, därefter hur tidningarna gestaltar 

Vatchareeya Bangsuan. Detta gör jag utifrån analysfrågorna som ställdes ovan. Därefter 

kommer sista frågeställningen besvaras, huruvida det finns märkbara skillnader i 

brottsoffergestaltningar beroende på tidningsgenre.  

7.1. Lisa Holm 

 Aftonbladet 

Vilka attribut framhävs hos brottsoffret i artiklarna? 

 

Utseende 

Lisa Holms utseende beskrivs av Aftonbladet med fokus främst på Lisas klädsel vid 

brottstillfället, hennes kroppsbyggnad och hårfärgen hon hade vid försvinnandet. Aftonbladets 

beskrivning av hennes utseende förekommer till största del i den första artikeln av materialet. 

Aftonbladet publicerade de kännetecken av Lisa Holm som polisen gått ut för att kunna ta 

emot tips av allmänheten.  

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. (A1) 

Denna beskrivning av Lisa Holms utseende är den mest ingående beskrivningen som jag fann 

i studiens underlag. I samma artikel berättar en kollega till Lisa också att hon vid 

försvinnandet hade haft på sig många lager kläder på grund av vädret.  

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

(A1) 

Detta är de två tydligaste exemplen på hur Lisa Holms utseende beskrivs i Aftonbladet. Ett 

annat tillfälle där Lisa Holms fysiska attribut beskrivs om än inte lika ingående som citaten 

ovan, är när en polis beskriver en handske som hittats i samband med letandet efter Lisa. 

Handsken beskrivs vara en som används när man kör moped eller motorcykel och att den 

förmodligen tillhör Lisa Holm då hennes pappa identifierat den (A1). 



22 

 

Med detta resultat kan man konstatera att det inte förekommer mycket information om Lisa 

Holms utseende i artiklarna. 

 

Personlighet 

I artiklarna från Aftonbladet angående gestaltningen av Lisa Holm förekommer beskrivningar 

av hennes personlighet. Detta innebär att Aftonbladets konsumenter får ta del hur Lisa Holm 

var som person.  

Ett exempel på när tidningen beskriver Lisas personlighet är ett citat från hennes kollega 

Rebecka som beskriver Lisa som ”glad och trevlig som vanlig” när hon berättar om sitt sista 

möte med Lisa Holm (A1). Citatet beskriver brottsoffrets personlighet positivt genom att 

påpeka att hon vanligtvis är glad och trevlig. Aspekter i Lisas personlighet som kan uppfattas 

vara negativa varken beskrivs eller omnämns i någon del av analysens underlag. Genom 

Aftonbladets användning av orden ”som vanligt” fastslår de också att det inte sker ofta att 

Lisa visar upp negativa karaktärsdrag, utan att hon främst har positiva egenskaper.  

Av de framhävna attributen i Aftonbladets analyserade material var social status det attribut 

som förekom mest i artiklarna. Lisas familj och kollegor hade alla relativt centrala roller i 

artiklarna, och bidrog i nyhetsartiklarna med citat och information om Lisas person och 

fynden som hittats i letandet efter henne. 

 

Social status  

Det mest förekommande attributet som återkom i de analyserade artiklarna var brottsoffrets 

arbetsplats och materiella ting. Bland annat i artikel 2 av det analyserade materialet där både 

arbetsplatsen och Lisas materiella tillhörigheter förekommer när artikeln går igenom vilka 

spår efter Lisa som polisen har att gå på.  

 

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 (A2).  

 

Arbetsplatsen i sammanhanget, kaféet på Kinnekulle, är mycket central i rapporteringen om 

fallet och återkommer frekvent i Aftonbladets nyhetsartiklar. Kaféet hamnar per automatik i 

fokus i nyhetsmediernas rapportering om fallet då det var den sista plats där Lisa sågs vid liv. 
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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 (A3). 

 

I detta citat omnämns inte bara kaféet utan det används som utgångspunkt när artikeln ska 

beskriva andra platser i området som är relevanta för fallet, såsom var föremål som tillhört 

brottsoffret hittats.  

 

Lisas materiella ting som hittades allteftersom sökandet efter henne pågick fick också en 

central roll i rapporteringen om fallet om hennes försvinnande. Aftonbladet kom att kalla 

dessa ting för fynd. Varje dag som Lisa fortfarande var försvunnen hittades nya fynd, så som 

handske, mobilskal och delar av en mobiltelefon som hennes föräldrar bekräftade tillhörde 

henne. På så sätt är det också relevant och förståeligt varför brottsoffrets materiella 

tillhörigheter fick sådant stort utrymme i nyhetsmediernas rapportering.  

Var Lisas tillhörigheter hittats beskrivs detaljerat, medan tingen i sig inte beskrivs lika 

ingående. Tidningsartiklarna berättar vad som har hittats, men inte hur tingen har sett ut när 

de hittats. Läsarna får därmed inte reda på vilken modell som mobilen hade eller vilken färg 

som vare sig mobilskalet eller handsken hade. Vad gäller attributen som jag tittat närmare på i 

denna analys, så är det social status som får mest utrymme i tidningsartiklarna och inom det 

attributet är det främst beskrivningar av platser som förekommer, snarare än beskrivningar av 

brottsoffrets materiella tillhörigheter. 

 

Vilka berättartekniker tillämpas i nyhetsartiklarna om brottsoffret? 

 

Tillspetsning 

I det artiklarna finns exempel på när berättartekniken tillspetsning används vid 

nyhetsrapporteringen om fallet. Ett användningsområde för tillspetsning är att väcka 

nyhetskonsumenternas intresse genom bland annat intresseväckande formuleringar. Detta är 

fallet i exempelvis en artikel där sökandet efter Lisa Holm beskrivs som ”en kamp mot 

klockan” (A3).  

 

Vid tiden då artikeln skrevs och publicerades var Lisa Holm försvunnen, med andra ord var 

hon inte återfunnen än. Det är inte känt vad som hänt Lisa vid denna tidpunkt, men 
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formuleringen som beskriver letandet som ”en kamp mot klockan” behandlar det som en 

allvarlig situation där sannolikheten att fallet får ett lyckligt slut sjunker ju längre tid som 

passerar. Detta trots att ingen vid det tillfället vet vad som hänt Lisa.  

 

Formuleringen bidrar också med en dramatisk effekt kring rapporteringen av fallet, vilket 

även det görs för att artikeln ska väcka intresse hos läsarna. 

 

Förenkling 

Förenkling förekommer i de analyserade artiklarna från Aftonbladet. I ett citat som 

förekommer i en ingress beskrivs händelseförloppet som ledde till Lisas försvinnande på ett 

väldigt förenklande sätt:  

 

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

försvunnit (A1).  

 

Citatet ovan kan skapa förvirring hos Aftonbladets konsumenter. Detta då förenklingen kan 

tolkas som att försvinnandet skett frivilligt, något som går emot vad som senare skrivs i 

samma artikel då de skriver ” Enligt polisen tyder allt på att Lisa Holm blivit bortförd mot sin 

vilja”.  

 

Andra former av förenklingar förekommer i de analyserade artiklarna. Bland annat förenklas 

information om tid och antal i nyhetsartiklarna. Exempel på tillfällen i där det förenklas 

gällande antal är exempelvis ” Hundratals personer hade...” (A2), ”Över 100 personer har 

förhörts” (A3) och ”Tusentals har deltagit...” (A4). Tidningsartiklarna ger inga specifika 

siffror på antalet personer som har deltagit i sökandet efter Lisa eller som har förhörts i fallet. 

Istället skrivs det ut diffusa uppgifter om antalet personer.  

 

Exempel på när det förekom förenkling gällande tid i nyhetsartiklarna från Aftonbladet är till 

exempel ”Vid niotiden...” (A5), ”vid 20-tiden i förrgår...” (A5) och ”Senare på kvällen...” 

(A6). Precis som det i stycket ovan inte angavs specifika antal gällande personer som är 

inblandade i fallet på ett eller annat sätt, så anges inte heller specifika klockslag för händelser 

som är viktiga i fallet. Även här är det diffusa uppgifter som förekommer regelbundet i 

tidningen.  
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Intensifiering 

Intensifiering tillämpas också i artiklarna. Detta för att väcka läsarnas intresse. Ett exempel på 

när denna berättarteknik används är när fallet beskrivs på följande sätt: 

 

Det är fortfarande ett mysterium vad som hänt 17-åriga Lisa Holm (A1). 

 

Användandet av ordet mysterium för att beskriva situationen förmedlar en känsla av dramatik. 

Ordet bidrar till att Aftonbladets läsare vill ta reda på mer ingående vad som hänt henne och 

därmed läsa vidare. Ett annat exempel på intensifiering är när det ska beskrivas hur gripandet 

av de tre misstänkta personerna gick till:  

 

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 (A4).  

 

Denna formulering berättar för läsarna att våld har använts vid gripandet, antingen av de 

misstänkta personerna eller mot dessa misstänkta personer. Senare berättar Aftonbladets egna 

reporter att ”De har brutit upp en dörr och det kommer fler poliser hit hela tiden”, vilket 

innebär att våldet som det syftas på har använts för att få upp en dörr. I detta fall är det tydligt 

att berättartekniken använts för att bidra till en artikelns spänning.  

 

Konkretion 

Konkretion förekommer även det i Aftonbladet, med syftet att ge tidningens läsare en konkret 

bild av till exempel områdena som är relevanta i fallet. Ett exempel på när berättartekniken 

konkretion förekommer i de analyserade artiklarna är när det beskrivs en plats där man söker 

efter Lisa. Platsen illustreras med hjälp av konkretion som farlig och en plats man inte vill 

vara på: 

 

... ett så kallat "blöthål" - Det är inget område man går igenom frivilligt säger en 

man som bor i närheten (A1). 

 

Med detta stycke, och citat, förmedlas en konkret mental bild till läsarna om hur sökområdet 

är. Informationen gällande blöthålet hålls kortfattad, men läsarna förstår att det inte är något 

positivt med blöthål.  
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Konkretion förekommer också i de analyserade artiklarna för att hjälpa tidningens läsare att 

händelseförloppet i fallet. Detta sker genom att det regelbundet påpekas hur många dagar som 

Lisa har saknats. Exempel på dessa förekomster är ”Sökandet efter den försvunna 17-åringen 

Lisa Holm är inne på fjärde dygnet” (A2). 

 

Personifiering 

Det undersökta materialet från Aftonbladet använder sig regelbundet av olika personer som 

får komma till tals i många olika sammanhang med många olika vinklar, vid 

nyhetsrapporteringen av fallet. De tydligaste exemplen på personifiering i de analyserade 

nyhetsartiklarna förekommer i artikel ett. I den artikeln presenteras citat från fem personer; tre 

personer som representerar polisen som citeras kring hur fallet utvecklar sig, en man som bor 

i området där sökandet genomförs som uttalar sig angående hur sökområdet ser ut och Lisa 

Holms kollega Rebecka som citeras om sista gången de träffades innan försvinnandet.  

När kollegan citeras i tidningsartikeln beskriver hon Lisa Holms personlighet ”Och hon var 

glad och trevlig som vanlig” (A1). Det faktum att kollegan i fråga var den siste som träffade 

henne innan hon försvann lockar läsarna att ta reda på med och därmed läsa vidare.  

 

Stereotypisering 

Stereotypisering förekommer också i det analyserade materialet. Berättartekniken 

förekommer framför allt i artikel fem och sex av de analyserade nyhetsartiklarna när tidningen 

ska beskriva de tre misstänkta personerna. Formuleringarna där stereotypisering förekommer 

skapar förutfattade meningar om personerna i fråga. Detta genom ett förenklande och 

generaliserande språk.  

 

De båda männen belades med handfängsel innan de fördes ut ur villan (A5).  

 

Denna mening kompletteras senare i artikeln med ett citat från polisens presstalesperson Ulla 

Brehm som säger: ” Det kan finnas skäl till det om man inte lyssnar på polis och gör som man 

blir tillsagd”. Underliggande information i stycket ovan följt av uttalandet från Ulla Brehm är 

att de misstänkta männen gjorde motstånd när polisen kom till dem, eftersom de fick bära 

handfängsel vilket inte hade behövts om de följt med polisen medvilligt. Formuleringen 

”...om man inte lyssnar på polis och gör som man blir tillsagd” förstärker antagandet att 

männen i fråga gjort motstånd mot polisen. Faktumet att de två männen inte frivilligt följer 
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med polisen skapar förutfattade meningar om att de förmodligen är inblandade i fallet på 

något sätt.  

  

I Aftonbladet beskriver en representant från Missing People de tre personerna som 

”märkliga”.  

 

- När polispatrullen är på väg till fyndet ser man i vår patrull att tre personer 

beter sig på ett märkligt sätt, säger Kenneth Söderlund (A6). 

 

Användandet av ordet ”märkliga” i ovanstående citat leder till att tidningens läsare drar 

slutsatser och skapar ytterligare förutfattade meningar om personerna vilket i sin tur förstärker 

uppfattningen av att personerna döljer något och därmed på ett eller annat sätt kan kopplas till 

försvinnandet.  

 

Uppfyller brottsoffret de fem kriterierna för ett idealt brottsoffer? 

 

Offret är hjälplöst och svagt 

I samtliga sex stycken analyserade nyhetsartiklar från Aftonbladet redogörs Lisa Holms ålder. 

Tidningsartiklarna refererar till henne med bland annat formuleringarna ”17-åriga Lisa Holm” 

(A1) och ”17-åringen” (A3).  

 

Det framkommer på så sätt tydligt i artiklarna att Lisa ännu inte fyllt 18 år vid tiden av 

försvinnandet. Detta innebär att hon är ett barn, ur ett juridiskt perspektiv. Med detta i åtanke 

uppfyller Lisa Holm kriteriet om att offret ska vara svagt. 

 

Offret ägnar sig åt en respektabel syssla 

I artiklarna beskrivs genomgående hur Lisa Holm, vid tidpunkten för försvinnandet, nyligen 

avslutat ett arbetspass. Faktumet att Lisa hade ett jobb framgår på flertalet platser i 

nyhetsartiklarna. Detta eftersom hon försvinner nära arbetsplatsen på söndagen. 

 

Rebecka, 21, och två kollegor stängde kaféet tillsammans med Lisa Holm vid 18-

tiden på söndagskvällen (A1). 
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Att jobba anses vara att utföra en respektabel syssla (Christie, 2001). Eftersom Lisa just 

avslutat ett arbetspass när hon försvann uppfyller hon detta kriterium.  

 

Offret befinner sig i en säker miljö 

Något som framkommer tydligt i artiklarna är att Lisa befann sig på sitt jobb innan 

försvinnandet. En arbetsplats anses vara en säker plats. Det enda som nämns i artiklarna som 

talar emot att kaféet skulle vara säkert är när Lisas kollega berättar att arbetsplatsen vid 

tidigare tillfällen råkat ut för brott, nämligen stölder:  

 

Det sägs att det varit lite stölder här men jag såg inget konstigt alls, säger 

Rebecka (A1).   

 

Enligt Christie (2001) ska ett offer inte kunna klandras för att hon befann sig på platsen där 

hon utsattes för att kunna uppfylla detta kriteriet. Lisa kan inte klandras för att hon befann sig 

på sin arbetsplats. Detta innebär att Lisa uppfyller kriteriet om att offret ska ha befunnit sig i 

en säker miljö.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret 

Detta kriterium innebär att offret varken ska ha sett eller träffat förövaren tidigare. Den 

misstänkta kvinnan ska dock ha jobbat på samma arbetsplats som Lisa: 

 

Hon städade, skriver tidningen Expressen, på kaféet där Lisa Holm jobbade (A5). 

 

Denna information tyder på att Lisa och den misstänkta kvinnan förmodligen träffats. Lisa har 

åtminstone troligtvis hört talas om städerskan på sin arbetsplats som sen kom att misstänkas 

för grovt skyddande av brottsling i fallet.  

 

Om de två mordmisstänkte männen skriver Aftonbladet: 

 

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

om ett tak i området (A5). 

 

Denna mening specificerar inte hur nära kaféet som de två männen jobbade, men beroende på 

distansen mellan Lisas arbetsplats och ”området” som det hänvisas till i meningen ovan så 
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finns möjligheten att Lisa även sett dessa män vid något tillfälle. Detta innebär att kriteriet om 

att förövaren måste vara främmande för offret sannolikt inte uppfylls då Lisa och den 

misstänkta kvinnan troligtvis kände till varandra.  

 

Gärningsmannen är en stor och ond person 

Då Lisa är 17 år gammal så är hon ur en juridisk aspekt fortfarande ett barn. Då den ena 

misstänkta mannen och den misstänkta kvinnan är gifta med varandra (A6) är det säkert att 

anta att åtminstone dessa två av de tre misstänkta personerna är vuxna vid tidpunkten då 

brottet genomförs. Lisa Holm beskrivs också som en 165 centimeter lång tjej med smal 

kroppsbyggnad (A1). Då åtminstone en av de misstänkta är en vuxen man kan han antas vara 

fysiskt större än Lisa. Detta innebär att kriteriet om att gärningsmannen är en stor person i 

jämförelse med offret uppfylls.  

 

Dock konstateras det att de misstänkta männen inte är kända av polisen sen tidigare (A5). 

Detta innebär att ingenting i artiklarna talar för att de har ett kriminellt förflutet vilket i sin tur 

leder till att kriteriet inte blir uppfyllt.  

 

Denna information innebär att kriteriet om att gärningsmannen är en stor och ond person inte 

uppfylls.  

 Dagens Nyheter 

 

Vilka attribut framhävs hos brottsoffret i artiklarna? 

 

Utseende 

I de analyserade artiklarna från Dagens Nyheter beskrivs inte Lisas utseende i hög grad. 

Tidningen publicerar dock Lisas signalement som polisen har gått ut med: 

 

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 (D2).  
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Utöver publiceringen av polisens signalement finns det inte mycket beskrivning vad gäller 

Lisas utseende, mer än avslöjandet att polisen har hittat en handske som tillhör Lisa (D2). 

Handsken i fråga beskrivs dock inte i detalj.  

 

Personlighet 

Beskrivningar av Lisas personliga egenskaper förekommer regelbundet i artiklarna. Lena 

Svedung som äger kaféet där Lisa arbetade beskriver Lisa på följande sätt:  

 

Lisa är en väldigt glad och trevlig flicka, alert, ambitiös, och tycker om att vara 

här eftersom det är fart och fläkt hela tiden (D3).  

 

Citatet ovan beskriver Lisas personlighet på ett positivt sätt. Lisas beteende beskrivs med att 

hon är glad, trevlig, alert och ambitiös. Negativa egenskaper återfinns inte i citatet. Uttalandet 

säger också att Lisa tyckte om sitt jobb genom att påvisa att hon hade positiva känslor kring 

sin arbetsplats.  

 

Andra tillfällen där Lisas personlighet beskrivs är när det regelbundet påpekas att Lisa med 

största sannolikhet inte försvunnit på eget bevåg. Detta tydliggörs bland annat när en 

presstales person från polisen ska berätta om fallet. 

 

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

Fuxborg, polisens presstalesman vid region väst (D1).  

 

Fuxborg berättar också senare att ”...det inte finns något i flickans historia som skulle tyda på 

att hon ät hotad eller förföljd...”. Dessa uttalanden påpekar att det inte går ihop med flickans 

karaktär att frivilligt försvinna från familj och vänner, samt att hon inte umgås med kriminella 

eftersom det inte finns skäl att tro att Lisa upplevde sig som hotad eller förföljd.  

 

Social status  

Bland tidningens artiklar återfinns mycket information om Lisas materiella tillgångar. Bland 

annat rapporteras det om att hennes mobil, mobilfodral och handske har hittats (D2). Dock så 

förekommer det inga ingående beskrivningar om dessa materiella ting i artiklarna. Det enda 

man får veta är att Lisa hade dessa ting i sin ägo.  
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Lisas arbetsplats är också utgångspunkten som journalisterna utgår från när andra platser i 

området ska beskrivas. Exempel på detta är  

 

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

några hundra meter från kaféet där Lisa Holm försvann (D4).  

 

Även Lisa Holms umgängeskrets har centrala roller i artiklarna. Lisas vänner beskrivs bland 

annat vara ledsna för att hon är försvunnen. I artikeln förmedlas en positiv bild av Lisa Holm 

bland annat genom att stämningen på skolan hon gick på beskrivs ha förändrats efter hennes 

försvinnande, något som tyder på att det inte bara var Lisas närmsta vänner som påverkades 

av brottet utan det påverkade hela skolan  

 

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 (D2). 

 

Även Lisa Holms familj förekommer i artiklarna i samband med att de bekfräftar att de ting 

som hittats i sökområdet tillhör Lisa (D3). Även ägaren till kaféet där Lisa jobbade, Lena 

Svedung, citeras i samma artikel gällande anledningen till att fiket hålls öppet under tiden 

sökandet pågår och även då omnämns Lisas familj när hon säger: ”Först och främst är det 

familjens önskemål. Det pratar vi om varje dag, Lisas mamma och jag”. Genom detta citat får 

läsarna en klarare bild av Lisas familj och vänner, och kan därmed relatera till saknaden och 

oron som de känner under tiden hon är försvunnen.  

 

Vilka berättartekniker tillämpas i nyhetsartiklarna om brottsoffret? 

 

Tillspetsning 

Berättartekniken innebär att nyhetskonsumenternas intresse väcks genom slagkraftiga ord, 

formuleringar och dramatiska effekter. Detta förekommer i de analyserade artiklarna från 

Dagens Nyheter. Exempelvis avslutas en artikel med formuleringen:  

 

Sökandet fortsätter. Lisa Holm är fortfarande borta (D3).  
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I meningen ovan framgår det tydligt att Lisa fortfarande saknas och att letandet efter henne 

fortsätter. Denna information, formulerad på det slagkraftiga och dramatiska viset, håller kvar 

läsarnas intresse för brottsfallet. Nyhetshändelsen sammanfattas i två meningar för att läsarna 

ska få den relevanta informationen men samtidigt inte förlora sitt intresse. 

 

Ett annat exempel på tillspetsning i Dagens Nyheter är när tidningen beskriver ett tips som 

polisen fått till sig:  

 

 Någon hade observerat en manlig besökare på kaféet som uppträdde konstigt 

(D1).  

 

Genom att det inte tillkommer ytterligare information om på vilket sätt som mannen betett sig 

konstigt är detta också ett tillfälle där tillspetsning förekommer. Detta genom att 

informationen endast framkommer i huvudpunkter för att därmed väcka läsarnas intresse och 

få nyhetshändelsen att sticka ut bland de andra rapporteringarna om fallet.  

 

Förenkling 

Att nyhetshändelsens komplexitet minskar för att den ska kunna nå så bred målgrupp som 

möjligt kallas för förenkling. Detta återfinns i artiklarna från Dagens Nyheter. Ett exempel på 

förekomsten av förenkling är när en artikel beskriver hur Missing Peoples insats ledde till att 

personer kunde gripas:  

 

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

gripandet (D4).  

 

Uttalandet ovan förenklar vad som föranledde att de tre misstänkta personerna kunde gripas. 

Det förtydligar inte vilken typ av fynd det är som hittats, hur fyndet kan kopplas till Lisa, hur 

fyndet kunde kopplas till de tre misstänkta personerna eller var någonstans det hittades. Inte 

heller beskrivs det på vilken organisationsnivå i Missing People som fyndet hittades. 

Uttalandet har förenklats för att begränsa mängden information i artikeln. Även vid angivelser 

av antal förekommer förenkling. Istället för exakta tal används avrundningar. Exempel på 

detta är när det skrivs att ”... då dök runt 900 personer upp...” (D3) och ”Över 800 volontärer 

har dykt upp” (D2) när tidningen beskriver hjälpinsatsen i sökandet efter Lisa.   
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Intensifiering 

I Dagens Nyheter används intensifiering för att öka uppmärksamheten som tidningen får från 

sina konsumenter. Bland annat förekommer intensifiering när journalisten uttalar sig på 

följande sätt:  

 

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

(D2).  

 

Intensiva uttryck används i ovanstående uttalande, däribland ”obegripligt”, ”outhärdligt” och 

”det värsta”. Användandet av dessa begrepp ökar nyfikenheten bland läsarna och nyhetens 

intensitet. Trots att det vid artikelns publicering inte fanns någon information om vad 

brottsoffret råkat ut för, så antas det i detta uttalande att något hemskt har hänt Lisa då 

samtliga intensiva uttryck har negativa betydelser. Ett annat exempel i de analyserade 

tidningsartiklarna som påvisar hur intensifiering används är när delar av en mobiltelefon har 

hittats och Dagens Nyheter skriver:  

 

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

Lisa, men platsen är högintressant (Artiken 13).  

 

I citatet ovan beskrivs en plats med uttrycket högintressant, trots att nyhetsartikeln inte 

förklarar varför platsen är av intresse för polisen. Faktumet att det upphittade fyndet inte har 

bekräftats tillhöra Lisa, men ändå är intressant i utredningen är också något som skrivs för att 

väcka läsarnas nyfikenhet då de vill läsa vidare och följa rapporteringen av fallet för att bland 

annat få reda på om den upphittade delen av en mobiltelefon har tillhört Lisa.  

 

Konkretion 

Konkretion förekommer i tidningen när de beskriver omgivningen kring Kinnekulle. Detta 

genom att förmedla en bild av hur det ser ut där till tidningens läsare: 

 

 

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 (D2).  
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Gräset på åkermarken är ett par decimeter högt (D3).  

 

Dessa formuleringar från tidningsartiklarna konkretiserar och illustrerar omgivningen runt 

Kinnekulle där brottsoffret försvann. Även fynden som hittas i sökområden vid utredningen 

konkretiseras. Detta genom att det skrivs ut vad det är som har hittats. Läsarna får veta att 

sökinsatsen lett till att bland annat en handske och delar av en mobiltelefon hittats (D1).  

 

Personifiering 

Regelbundet i tidningens rapportering om försvinnandet förekommer det uttalanden från 

flertalet personer som på ett eller annat sätt är inblandade i fallet. Bland annat förekommer det 

uttalanden från Lisas chef i vilka hon representerar Lisa själv och hennes familjs tankar och 

åsikter. Under tiden Lisa är försvunnen hålls kaféet öppet med motiveringen ”Först och främst 

är det familjens önskemål” (D3). När Lisa så småningom hittas död hålls kaféet istället stängt 

och ägaren av kaféet säger ”Vi måste hämta andan...” (D4).  

 

Sådant här ska inte få hända. Vi bor inte så långt härifrån och har själva två 

döttrar, sade Simone Skog (D4).  

 

Med detta uttalande låter tidningen även människor som inte kände Lisa, men som ville 

uttrycka sin sorg uttala sig. Tidningen gör detta för att beröra dess läsare, eftersom många som 

läser tidningen kan identifiera sig med känslan av att oroa sig för sina nära och kära.  

 

Andra fall av personifiering är när Dagens Nyheters egna reporter Hanna Fahl uttalar sig. Det 

framkommer att hon själv är ifrån området där Lisa Holm nu är försvunnen och att hon själv 

dessutom jobbat på samma kafé som Lisa Holm gjorde vid tidpunkten av försvinnandet. 

Hennes uttalanden i tidningen berör också läsarna. Detta på grund av att människor kan känna 

igen sig i känslor som uppkommer när något dramatiskt händer i ens hemtrakt (D2).  

 

Stereotypisering 

Berättartekniken sterotypisering förekommer när tidningen presenterar brottsoffret Lisa Holm.  

 

Lisa är en väldigt glad och trevlig flicka, alert, ambitiös, och tycker om att vara 

här eftersom det är fart och fläkt hela tiden (D3).  
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Tidningen presenterar genom stereotypisering Lisa som en tjej som sköter sig. Hon framstår 

som ambitiös då det framkommer i D2 att hon går i skolan, samtidigt som det i flertalet 

artiklar framkommer att det var från sin arbetsplats hon försvann ifrån. Det framkommer 

också att Lisa har goda relationer med sina vänner, genom citat från Lisas skolkamrater. Den 

förutfattade meningen som läsarna då skapar blir att Lisa inte själv försatt sig i situationen hon 

hamnat i, då det inte passar in med hennes karaktär som beskrivs genom stereotypisering.  

 

Uppfyller brottsoffret de fem kriterierna för ett idealt offer? 

 

Offret är hjälplöst och svagt 

Tidningen refererar till brottsoffret på olika vis genom artiklarna. Bland annat benämns hon 

som ”flickan”, men även ”17-åriga flicka” (D1). Med dessa benämningar betonas faktumet att 

brottsoffret var en flicka vilka Christie (2001) menar anses ha större risk att vara hjälplösa och 

svaga offer. När åldern framgår i nyhetsrapporteringen läggs fokus också på att brottsoffret 

inte var myndigt vilket ur ett juridiskt perspektiv innebär att hon var ett barn. Då det både 

framkommer att hon är kvinna och barn uppfyller Lisa Holm kriteriet om att vara ett hjälplöst 

och svagt offer.  

 

Offret ägnar sig åt en respektabel syssla 

I de analyserade artiklarna framgår det att Lisa Holm vid försvinnandet just hade avslutat ett 

arbetspass. Detta framkommer bland annat i D2 när reportern skriver: ”Det var här 17-åriga 

Lisa Holm försvann i söndags efter att ha avslutat sitt arbetspass på fiket” (D2).  

Att jobba anses vara en respekabel syssla. Detta då det innebär att hon bidrar till samhället 

och samhällets välfärd. Eftersom Lisa vid tidpunkten för försvinnandet befann sig på 

arbetsplatsen anses hon uppfylla kriteriet om att ägna sig åt en respektabel syssla.  

 

Offret befinner sig i en säker miljö 

Området runt omkring Lisas arbetsplats illustreras i beskrivningar i positiva ordalag. På grund 

av artiklarnas beskrivning av platsen som ett vackert och rofyllt område antyds det att 

området upplevs som säkert för människor.  

 

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

av solnedgången glittrar i Vänern (D2). 



36 

 

 

Det framkommer också att Lisa nyligen avslutat ett arbetspass och skickat ett sms till sin 

pappa där hon skrivit att hon skulle bege sig hemåt och att de senare hittade hennes moped stå 

vid kaféet (D1). Faktumet att mopeden stod kvar innebär att Lisa fortfarande var kvar på 

arbetsplatsen, en plats som är att anse trygg, när hon försvann. Därmed uppfyller Lisa Holm 

kriteriet om att befinna sig i en säker miljö.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret 

I tidningen antyds det att Lisa Holm och de misstänkta gärningsmännen vid något tillfälle kan 

ha setts, eller träffats. Detta på grund av att de tre gärningsmännen ska ha arbetat i närheten av 

kaféet där Lisa jobbade.  

Bland annat ska det ha handlat om arbeten i ladorna några tiotal meter från Café 

på klostret där Lisa Holm arbetade (D4).  

Även faktumet att de alla fyra, Lisa och de tre misstänkta gärningsmännen, arbetade i en 

mindre by gör att det inte går att räkna bort att de kan ha känt till varandra, sett varandra eller 

träffats. Detta innebär att kriteriet om att gärningsmannen är okänd för offret inte uppfylls.  

 

Gärningsmannen är en stor och ond person 

I de analyserade artiklarna framkommer det att de tre misstänkta gärningsmännen är två män 

och en kvinna. De två männen är 31 och 35 år, medan kvinnan är 34 år (D5). Vad gäller 

kriteriet om att gärningsmannen ska vara stor, kan man anta att kriteriet uppfylls åtminstone 

gällande de två bröderna. Detta då de är två fullvuxna män som arbetar med ett fysiskt jobb, 

byggarbete (D4). Lisa Holm beskrivs i materialet vara en tjej på 165 centimeter och smal 

kroppsbyggnad (D3). Med detta i åtanke uppfylls kriteriet om att gärningsmannen ska vara en 

stor person.  

 

Dock nämns ingenting i Dagens Nyheter om att någon av de tre misstänkta har ett kriminellt 

förflutet, eller ett drogmissbruk. Tolkningen av materialet blir därmed att de varken har 

kriminellt förflutet eller missbruksproblem. Därmed uppfylls inte kriteriet om att 

gärningsmannen ska vara en ond person.  
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7.2. Vatchareeya Bangsuan 

 Aftonbladet 

Vilka attribut framhävs hos brottsoffret i artiklarna? 

 

Utseende 

Artiklarna från Aftonbladet beskriver inte Vatchareeyas utseende i hög grad. Detta beror 

troligen på faktumet att redan vid publiceringen av den första artikeln om fallet så hade 

polisen gått ut med bild på Vatchareeya, vilket lämnar ingående beskrivningar om utseendet 

överflödiga. Dock framgår det vid ett tillfälle hur Vatchareeya ska ha sett ut vid 

försvinnandet: 

 

Under torsdagen har ett vittne sett en kvinna med samma signalement som 

Vatchareeya, svarta byxor, svart jacka och mörkt axellångt hår (A8).  

 

Ovanstående beskrivning av hur Vatchareeya ska ha sett ut vid försvinnandet är polisens 

signalement på kvinnan. Utöver detta beskrivs inte kvinnans utseende i materialet.  

 

Personlighet 

Beskrivningar av Vatchareeyas personlighet förekommer i de analyserade artiklarna. Hon 

framställs som en skötsam och ansvarsfull tjej i och med ett citat från hennes styvpappa:  

 

Att hon skulle vara borta så länge utan att höra av sig är inte normalt, säger 

hennes styvpappa Jan-Erik Similä (A8).  

 

Detta citat får det att framstå som att Vatchareeya var en tjej som hade god kontakt med sin 

familj, då uttalandet antyder att hon skulle ha hört av sig till dem om hon hade haft 

möjligheten att göra det under tiden som passerat.  

 

Ett annat av Vatchareeyas personlighetsdrag som framhävs i artiklarna är ett intresse för 

träning och motion. Detta framkommer dels när Aftonbladet skriver att hon strax innan 

försvinnandet skrev en Facebook-status som löd: ”Ska nu ut och motionera och sedan till 

kompis och plugga” (A8). Även i andra artiklar nämns träningen när de skriver ”Vatchareeya 
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Bangsuan, 20, skulle ut och springa i Boden i lördags” (A7) och att Vatchareeya försvann ”... 

då hon lämnat hemmet för att ge sig ut och motionera” (A9). 

 

Social status 

Inte mycket angående Vatchareeyas sociala status framkommer i artiklarna. Vad gäller 

materiella tillgångar framkommer det att hon har en mobiltelefon, då det är denna telefon som 

står för det sista livstecknet från Vatchareeya (A8). Någon detaljerad information om 

mobilen, så som vilket märke den är ifrån eller vilken modell det är tilldelas dock inte läsarna.  

 

Angående hennes umgängeskrets omnämns tre personer i Vatchareeyas närhet i artiklarna 

från Aftonbladet. Dessa tre är en manlig bekant som tar emot det sista sms:et som 

Vatchareeya skickar innan försvinnandet (A8), hennes styvfar (A8) samt en kompis som hon 

spenderat tid hos innan hon försvann (A9).  

 

I artiklarna framkommer det också att Vatchareeya vid tillfället av försvinnandet studerade:  

På Facebook hade hon skrivit att hon senare skulle till en kompis för att studera 

(A9).  

 

Inte heller hennes akademiska karriär beskrivs i närmare detalj.  

 

Vilka berättartekniker tillämpas i nyhetsartiklarna om brottsoffret? 

 

Tillspetsning 

Tillspetsning förekommer i artiklarna från Aftonbladet som en metod att snabbt väcka 

läsarnas intresse och ge dem lust att läsa vidare. Ett exempel på tillspetsnings förekomst i 

materialet är en artikels ingress:  

 

Vatchareeya Bangsuan, 20, är fortfarande försvunnen. Nu avslöjas nya detaljer 

om de sista livstecknen (A9).  

 

I detta stycket sammanfattas hela nyhetsläget i två meningar utan att gå in på för mycket 

detaljer. I artikelns första mening framkommer det att brottsoffret i fråga fortfarande inte 

hittats. Detta är något som väcker läsarnas intresse då de vill veta vad som möjligen kan ha 
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hänt kvinnan. I ingressens andra mening avslöjas det att det kommit fram ny information om 

Vatchareeyas sista livstecken. Det nämns dock aldrig i stycket varken vad som var det sista 

livstecknet från henne, eller vad de nya detaljerna innebär. På så sätt lockas 

nyhetskonsumenterna att läsa vidare för att få reda på just detta.   

 

Förenkling 

Förenkling återfinns i Aftonbladets artiklar. Ett exempel på när förenkling förekommer är när 

ett nytt fynd efter Vatchareeya har hittats:  

 

Under gårdagskvällen gjorde frivilliga från organisationen Missing people ett 

fynd när de letade efter 20-åringen som inte setts sedan den 4 maj (A10). 

 

Stycket ovan innehåller förenklingar på så sätt att det bara rapporteras om att ett fynd har 

gjorts. Varken i ovanstående stycke eller senare i artikeln skrivs det ut detaljerat vad fyndet är 

för något eller vad det innebär för utredningen.  

 

Även information i artiklarna gällande antal och tid förenklas. Detta sker exempelvis när det 

rapporteras om hur många som deltagit i letandet: ”Drygt 200 personer...” (A8). När 

förenkling gällande information om tid förekommer är det bland annat när det skrivs att ”Över 

en vecka har gått...” (A9) och ”Inte förrän vid 22-tiden...” (A9). I dessa exempel nämns inte 

den specifika tiden i artikeln utan förenklas genom avrundning.  

 

Intensifiering 

Genom användning av intensifierade ord och begrepp så används intensifiering i artiklarna. 

Berättartekniken blir bland annat märkbar när tidningen ska beskriva brottsoffrets familjs 

upplevelser. I artikeln dras det en parallell mellan familjens situation och en mardröm då 

Aftonbladet beskriver brottsoffrets anhörigas situation med: ”För 20-åringens familj har de 

senaste dagarna varit en mardröm” (A8). Användandet av ordet mardröm ger en dramatisk 

känsla av fallet till tidningens läsare som då vill läsa vidare.  

 

I samma artikel förekommer intensifiering när det rapporteras om det sista sms:et som 

Vatchareeya skickade till en manlig bekant. Den bekante citeras med att säga ”Något verkade 

ha retat upp henne” (A8). Vi får ingen vidare beskrivning om vad eller vem det kan ha varit 

som retat upp henne strax innan hennes försvinnande. Den enda informationen man som 
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läsare får är den som förmedlas via citatet. Denna formulering lockar till vidare läsning då 

människor blir nyfikna på vad som möjligtvis kan ha retat upp henne innan försvinnandet.  

 

Även ovanstående citat från den bekante väcker nyfikenhet och lust att läsa vidare hos 

nyhetskonsumenterna i detta fall. Faktumet att något retat upp brottsoffret kort innan 

försvinnandet ger även det en dramatisk känsla av fallet till läsarna som lockas till vidare 

läsning för att ta reda på om den eller det som retat upp henne också är inblandad i 

försvinnandet.  

 

Konkretion 

Konkretion förekommer inte i hög grad i Aftonbladets artiklar. Det förekommer dock 

platsbeskrivningar av ställen i fallet där sökandet har skett eller där nya fynd har funnits vilket 

är en form av konkretion då det förmedlar en bild av vilken miljö människorna befinner sig i 

till läsarna.  

 

Platsbeskrivningarna som förekommer är dock inte särskilt detaljerade eller ingående, men 

bidrar ändå till att läsarnas mentala bild av omgivningen förtydligas. Exempel på 

platsbeskrivningar är när tidningen skriver att ”... i den snåriga och otillgängliga terrängen 

runt Åberget” (A8), ”... avspärrningarna runt en gammal militärbyggnad” (A10) och ”... den 

stod på en stenbänk inne i bunkern” (A11).  

 

Personifiering 

I artiklarna kommer människor som på ett eller annat sätt stod Vatchareeya nära till tals. Det 

främsta tillfället i artiklarna där det förekommer personifiering är när brottsoffrets styvpappa 

citeras i tidningen:  

 

- Vi visste att hon skulle till en kompis, men inte till vilken. Att hon skulle vara 

borta så länge utan att höra av sig är inte normalt, säger hennes styvpappa 

Jan-Erik Similä (A8).  

 

- Det är bara att hoppas att allt slutar bra, säger Jan-Erik (A8).  

 

Genom att Vatchareeyas styvpappa Jan-Erik citeras och beskriver hennes personlighet och 

uttrycker oro över att hans styvdotter inte hört av sig, samt uttrycker önskan att fallet ska få ett 
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lyckligt slut kan läsarna lättare identifiera sig med honom och hans oro över situationen som 

han och familjen befinner sig i.  

 

Stereotypisering 

I artiklarna från Aftonbladet förekommer stereotypisering både gällande beskrivningarna av 

brottsoffret och den misstänkta gärningsmannen.  

 

I artiklarna beskrivs Vatchareeya som en tjej som vid tidpunkten av försvinnandet var 

intresserad av träning, studerade och som hade en god kontakt med kompisar och familj. 

Faktumet att hon kort innan försvinnandet ”skulle ut och springa” (A7) antyder att 

Vatchareeya hade ett intresse för hälsa och motion. Beskrivningen att hon samma kväll som 

försvinnandet sker hade varit hos ”... en kompis för att studera” (A9) antyder att brottsoffret 

var en kvinna med ambitioner och planer för sitt liv. När hennes styvpappa beskriver det som 

”inte normalt” (A8) att det gått så lång tid som det har utan att ha hört från Vatchareeya 

framstår hon som en tjej som sköter sig och har god kontakt med sin familj.  

 

Den samlade, förenklade bilden läsaren får av Vatchareeya efter nyhetsrapporteringen är 

därmed att hon var en skötsam, ambitiös tjej som brydde sig om sin familj och tog hand om 

sig själv.  

 

Även den misstänkte 22-åriga mannen beskrivs genom stereotypisering. När Aftonbladet 

beskriver sitt möte med mannen skriver de att han var ”... klädd i mörka kläder och hade en 

luva över huvudet” (A12) och senare i samma artikel beskrivs det att han stängt dörren 

framför dem för att undvika att svara på journalistiska frågor.  

 

Detta beteende framställs i sammanhanget som misstänksamt, och att han bör ha något med 

fallet att göra. Denna förenklade bild av mannen förtydligas senare i samma artikel när 

artikeln fördjupar sig i mannens intresse för vapen:  

 

- Han pratade om sitt intresse för vapen och att han försökt få gå med i 

hemvärnet, men nekades eftersom de inte litade på att han kunde hantera 

vapen (A12).  
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I och med att mannens vapenintresse tas upp gällande en brottsutredning där han är misstänkt 

framstår även hans vapenintresse som en misstänksam egenskap. Därmed blir slutsatserna hos 

läsarna efter den förenklade bilden som medierna förmedlar att han förmodligen har någon 

inblandning i fallet.  

 

Uppfyller brottsoffret de fem kriterierna för ett idealt brottsoffer? 

 

Offret är hjälplöst och svagt 

Vatchareeya Bangsuan refereras mest frekvent till sitt namn i artiklarna från Aftonbladet. Det 

förekommer dock att hon i tidningsartiklarna kallas för ”20-åringen” (A10). Därmed bekräftas 

det att hon är en ung kvinna. Christie (2001) skriver att kvinnor, tillsammans med barn, är 

troligare att uppfattas som hjälplösare och svagare.  

 

Därmed uppfyller Vatchareeya Bangsuan kriteriet om ett hjälplöst och svagt offer.  

 

Offret ägnar sig åt en respektabel syssla 

Enligt artiklarna så var Vatchareeyas huvudsakliga syssla vid tiden hon försvann studier. 

Detta nämns bland annat då det sista inlägget hon skrev på sin Facebook-sida samma dag som 

försvinnandet handlade om att hon skulle träffa en kompis för att studera (A8). Att studera 

anses vara en respektabel syssla, då det är förberedande för arbetslivet som också är 

respektabelt i och med att man då bidrar till samhället (Christie, 2001).  

 

Även utövning av sport och träning anses enligt Christie (2001) vara respektabla sysslor, och 

detta är något som kan appliceras på Vatchareeya (A7).  

 

Därmed uppfyller Vatchareeya Bangsuan kriteriet att offret ska utöva en respektabel syssla.  

 

Offret befinner sig i en säker miljö 

Det är osäkert att veta exakt varifrån Vatchareeya försvann. Enligt artiklarna så är det sista 

man vet om Vatchareeya att hon befann sig hemma hos en manlig kamrat (A9). Då 

Aftonbladet ska beskriva mannens relation med brottsoffret skriver de: 
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Han kände Vatchareeya Bangusan väl, och de har enligt tidigare haft en relation 

(A12).  

 

Detta stycket förstärker intrycket av att brottsoffret och den misstänkta gärningsmannen haft 

en nära relation. Enligt Christie (2001) är en närståendes hem att betrakta som en säker miljö. 

Därmed uppfyller Vatchareeya Bangsuan kriteriet om att offret befunnit sig i en säker miljö.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret  

Det framkommer tydligt i artiklarna att Vatchareeya och den misstänkta gärningsmannen 

känner varandra. Enligt beskrivningar i artiklarna är de nära varandra också.  

 

Detta framgår av faktumet att Vatchareeya gått hem till honom frivilligt, med syftet att 

studera, vilket bekräftas av inlägget hon skriver på Facebook innan försvinnandet (A8). I A12 

tydliggörs det också att Vatchareeya och den misstänkta gärningsmannen tidigare varit 

tillsammans.  

 

Därmed uppfylls inte kriteriet om att gärningsmannen bör vara okänd för offret.  

 

Gärningsmannen är en stor och ond person 

Ingenstans i artiklarna framkommer det varken vilken längd eller kroppsbyggnad som 

Vatchareeya eller den förmodade gärningsmannen har. Därmed är det svårt att säga om han är 

större än henne. Dock framkommer det att hon är en 20 år gammal kvinna, medan den 

misstänkta gärningsmannen är en 22-årig man (A12). Därför kan man anta att förövaren i 

fråga är större än sitt offer.  

 

Dock nämns ingenting i artiklarna heller om att mannen i fråga har problem med missbruk, 

eller att han skulle haft ett kriminellt förflutet. Då detta är vad som avgör om en förövare är att 

anse som ond eller inte, kan man konstatera att detta kriterie inte uppfylls.  

 

 Dagens Nyheter 

Vilka attribut framhävs hos brottsoffret i artiklarna? 

 

Utseende 
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I Dagens Nyheters artiklar om fallet om Vatchareeya återfinns inga beskrivningar om hennes 

utseende. Varken kläder, hår, kroppsform eller beskrivs i någon av de analyserade artiklarna. 

Då tidningen inte heller går ut med bild på brottsoffret så är anledningen till avsaknaden av 

beskrivningen av fysiska attribut svår att spekulera kring. 

 

Personlighet 

I nyhetsartiklarna från Dagens Nyheter beskrivs även Vatchareeya Bangsuans psykiska 

attribut i en mycket liten mängd. Vatchareeya beskrivs som en tjej som gillar att träna, och 

detta framkommer av att hon skrivit på Facebook att hon ska ut och motionera innan hon 

försvunnit (D9).  

 

Vatchareeyas personlighet beskrivs ytterligare när tidningen rapporterar om polisens uppgifter 

om kvinnan i formuleringen:  

 

Enligt tidigare uppgifter från polisen har det inte funnits någon hotbild mot 

kvinnan, men i fjol gjorde hon själv flera polisanmälningar. Efter kvinnans 

försvinnande har det funnits flera teorier om att kvinnan frivilligt skulle ha gömt 

sig (D9). 

 

I detta stycke beskriver tidningen att polisen gått ut med att det inte fanns någon känd hotbild 

riktad mot Vatchareeya. Dock framkommer det att Vatchareeya gjort flertalet 

polisanmälningar förr, vilket kan betyda att hon själv upplevde sig som hotad. Det 

framkommer också att en teori är att Vatchareeya frivilligt försvunnit vilket förtydligar 

intrycket om att Vatchareeya kan ha upplevt sig som hotad eller utsatt (D7).  

 

Social status 

Likt de ovanstående två attributen förekommer det inte mycket beskrivningar i Dagens 

Nyheters rapportering om brottsfallet gällande Vatchareeyas sociala status.  

 

Gällande hennes umgängeskrets nämns hennes mamma och kompis i artiklarna. Hennes 

mamma nämns i sammanhanget att det var hon som larmade polisen för att rapportera om att 

Vatchareeya saknades (D6). Moderns oro i artikeln tyder på att de hade en nära relation. I D6, 

D7 och D9 nämns också Vatchareeyas kompis.  
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Vad gäller brottsoffrets materiella tillgångar är det inte mycket som framkommer i artiklarna 

mer än att hon haft en mobiltelefon i sin ägo. Detta då mobiltelefonen spårats i samband med 

utredningen (D6).   

 

Vilka berättartekniker tillämpas i nyhetsartiklarna om brottsoffret? 

 

Tillspetsning 

Bland artiklarna från Dagens Nyheter återfanns användning av berättartekniken tillspetsning.  

 

Exempel på när tillspetsning förekommer är när tidningen skriver om vad polisen tror kan ha 

hänt Vatchareeya:  

 

En av polisens teorier är att hon kan ha utsatts för brott (D7).  

 

Polisen säger till tidningen att de jobbar utifrån fyra olika scenarier om vad som möjligtvis 

kan ha hänt Vatchareeya. Ett av dessa fyra scenarier är att Vatchareeya kan ha utsatts för ett 

brott vilket kan vara anledningen till hennes försvinnande. I artikeln är det enbart detta 

scenario som framhävs då det lockar konsumenterna att läsa vidare och ta reda på vilket brott 

som hon kan ha utsatts för. De andra tre scenarierna som polisen jobbar utifrån framhävs inte i 

artikeln utan de nämns i löpande text i slutet av artikeln.  

 

Förenkling 

Information gällande tid både klockslag och historia presenteras genom förenkling i 

artiklarna. Ett exempel på när ett klockslag förenklas i artiklarnas rapportering är när de 

beskriver att Vatchareeya lämnat en kompis lägenhet ”...vid 21-tiden i lördags kväll” (D7).  

 

Ett annat exempel på när tid som passerat presenteras genom att den förenklas är när de 

beskriver att Vatchareeya försvann från sitt hem ”... för snart tre veckor sedan” (D10).  

 

Intensifiering 

När kvarlevorna efter Vatchareeya hittats används berättartekniken intensifiering då en 

representant från polisen uttalar sig om hur kroppen såg ut vid upptäckten: 

 

- Kroppsdelarna var i ett sådant skick att inget naturligt kan ha skett, säger 

Anna-Lena Hesse, kommunikationschef för Norrbottenspolisen (D9).  
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Ordvalen ”inget naturligt”, när det kommer till kroppsdelarnas skick påtalar att något hemskt 

förmodligen har hänt brottsoffret. Det är ett intesifierat uttryck då läsarna lockas till att läsa 

vidare för att få reda på vad som kan ha inträffat. 

 

Konkretion 

Inget fall av konkretion hittades vid analyseringen av artiklarna från Dagens Nyheter. Ett 

mord är redan konkret i sig och anses inte behöva konkretiseras ytterligare. När det gäller 

platser som är relevanta i fallet presenteras platserna översiktligt men inga konkreta 

beskrivningar av platserna förekommer i artiklarna.  

 

”... leta i ett område kring Åberget, mellan Boden och Sävast...” (D6).  

 

Stycket ovan visar hur platser beskrivs i artiklarna. Platserna skrivs ut men ingen beskrivning 

av exempelvis miljön eller övrig omgivning förekommer.  

 

Personifiering 

I artiklarna från Dagens Nyheter ges inget utrymme till att anhöriga till Vatchareeya får uttala 

sig. Både hennes mamma och kompis nämns men ingen av dem blir citerade i 

tidningsartiklarna. Mamman nämns som den människa som larmade polisen när hon 

upptäckte att hennes dotter saknades (D6). Med vetskapen att brottsoffrets mamma ringde 

polisen kan läsarna dock relatera till hennes oro över vad som kan hänt en familjemedlem.   

 

Dock citeras representanter från polisen i två av artiklarna, för att uppdatera tidningens läsare 

om hur utredningen går (D9, D10).   

 

Stereotypisering 

Den enda personen i artiklarna som beskrivs överhuvudtaget, om än förenklat, är Vatchareeya 

Bangsuan. Det framkommer i artiklarna att hon haft kontakt med polisen förr då hon själv 

gjort flertalet anmälningar. Denna vetskapen gör att läsarens intryck av Vatchareeya blir att 

hon var en tjej som kände sig utsatt och hotad i livet, även om polisen i samma artikel säger 

att det inte finns någon känd hotbild riktad mot henne (D9).  

 

En annan formulering som förmedlar den stereotypen är när teorin om ett eventuellt frivilligt 

försvinnande presenteras i artiklarna:   
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Efter kvinnans försvinnande har det funnits flera teorier om att kvinnan frivilligt 

skulle ha gömt sig (D9).  

 

Uppfyller brottsoffret de fem kriterierna för ett idealt brottsoffer? 

 

Offret är hjälplöst och svagt 

I artiklarna refereras Vatchareeya aldrig till sitt namn. Istället skriver tidningen ”20-åriga 

kvinna” (D7) när de ska referera till henne. Detta är en formulering som återkommer i 

samtliga analyserade artiklar. Därmed framgår det ändå tydligt att det är en ung kvinna som är 

brottsoffret i fallet vilket innebär att kriteriet uppfylls.  

 

Offret ägnar sig åt en respektabel syssla 

Varken brottsoffrets utbildning eller yrke framkommer i artiklarna. Däremot framgår det att 

hon ägnar sig åt träning:  

 

 ”... hon skulle ut på en motionsrunda...” (D6).  

 

Då även utövning av träning anses vara en respektabel syssla innebär detta att kriteriet 

uppfylls. 

 

Offret befinner sig i en säker miljö 

I artiklarna framkommer det att sista platsen man vet att Vatchareeya befann sig på är hemma 

hos en kompis (D7). Då hon efter detta var försvunnen i cirka tre veckor är det svårt att veta 

exakt var brottet skedde. Men antar man att det skedde i kompisens lägenhet, så befann 

Vatchareeya sig på en plats som är att anse som trygg. Därför uppfyller hon kriteriet om att ett 

idealoffer befinner sig i en säker miljö.  

 

Gärningsmannen är okänd för offret 

I en artikel beskrivs det att det florerar uppgifter om att Vatchareeya skulle haft en relation 

med den gripne mannen (D10). Dessa uppgifter bekräftas inte i artikeln i fråga eller någon av 

de övriga artiklarna. Men antar man att uppgifterna om att brottsoffret och förövaren är ex-

partners har någon sanning i sig innebär det att kriteriet inte blir uppfyllt.  

 

Gärningsmannen är en stor och ond person 
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I artiklarna beskrivs inte Vatchareeyas fysiska storlek. Det gör inte heller förövarens storlek. 

Det gör det svårt att spekulera huruvida mannen är stor jämfört med offret. Men då 

brottsoffret är en kvinna medan den misstänkta gärningsmanne är man som antas vara större 

(D10) så uppfylls kriteriet om en gärningsman som är större än offret.  

 

Vad gäller kriteriet om att gärningsmannen ska vara ond för att offret ska kallas för ett idealt 

sådan så finns det inget i någon av artiklarna som tyder på att den arresterade mannen har ett 

missbruk eller att han skulle ha ett kriminellt förflutet. Antar man att tidningen skulle nämna 

om mannen hade antingen ett missbruksproblem eller ett kriminellt förflutet innebär det att 

kriteriet inte levs upp till. 

7.3. Skillnader mellan offergestaltningarna 

Utifrån gestaltningsteorin så kan man se att Lisa Holms attribut beskrivs betydligt mer 

utförligt än Vatchareeya Bangsuans attribut. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter beskrev 

utseende, personlighet och social status mer ingående vad gäller Lisa Holm än vad gäller 

Vatchareeya Bangsuan. Dagens Nyheter beskrev inte Vatchareeyas utseende alls vilket de var 

ensamma om i undersökningen. Aftonbladet beskrev bådas utseenden om än inte i samma 

grad medan Dagens Nyheter endast beskrev fysiska attribut hos Lisa Holm.  

 

Vad gäller berättarteknikerna så såg det liknande ut hos båda offergestaltningarna, med vissa 

mindre skillnader. Största skillnaden gäller berättartekniken konkretion. Den användes i hög 

grad angående rapporteringen om Lisa Holm medan det knappt användes överhuvudtaget i 

rapporteringen om Vatchareeya Bangsuan vare sig hos Aftonbladet eller Dagens Nyheter. I 

övrigt användes alla berättartekniker i båda gestaltningarna, om än användningen var mer 

frekvent i rapporteringen om Lisa Holm. Även personifiering skiljde sig mellan fallen där 

många nära anhöriga och kompisar fick komma till tals angående Lisa Holm i de båda 

tidningarna, medan endast en anhörig fick komma till tal angående Vatchareeya, hennes 

styvfar, och det var bara i Aftonbladet. Inte i Dagens Nyheter. Överlag så verkar båda 

tidningarna, även när man utgår från denna teori, lagt mer fokus när det gäller rapporteringen 

om Lisa Holm-fallet, än fallet med Vatchareeya Bangsuan. 

 

Utifrån teorin om det ideala offret uppnår dock Lisa Holm och Vatchareeya Bangsuan lika 

många kriterier i samtliga undersökningar. De båda uppnår tre av fem kriterier, samma tre hos 

båda två. Utifrån denna teorin borde därmed Vatchareeya Bangsuan och Lisa Holm fått lika 
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mycket medialt utrymme och fått liknande framställningar i de båda tidningarna, något som 

inte reflekteras i det analyserade materialet.  

7.4. Skillnader mellan tidningarnas gestaltningar  

Jämför man den generella journalistiken tidningarna mellan dessa fall märks där vissa stora 

skillnader.  

 

När det gäller gestaltningarna av Lisa Holm så är den främsta skillnaden jag lade märke till att 

Aftonbladet hade mer beskrivningar av de tre misstänkta gärningsmännen jämfört med 

Dagens Nyheter. I Aftonbladet beskrevs bland annat att kvinnan arbetade som städerska på 

samma fik som Lisa Holm jobbade, samt att de misstänkte männen även de arbetade i 

närheten av kaféet i en ladugård. Denna djupgående information återfanns inte i Dagens 

Nyheter, som istället hade mer övergripande fakta om de tre personerna, så som deras ålder 

och deras förhållanden till varandra. Aftonbladet och Dagens Nyheter använde sig båda två av 

samtliga tillgängliga berättartekniker i sina artiklar, men utsträckningen skilde sig. Främsta 

exemplet gäller berättartekniken personifiering. Personifiering förekom i högre grad i 

materialet från Dagens Nyheter. Ett exempel på detta är att Lisas föräldrar nämns flertalet 

gånger i Aftonbladet-artiklarna, men det är i Dagens Nyheter-artiklarna som deras känslor och 

tankar faktiskt kommer fram, genom citat från Lisas chef.  

 

Vad gäller gestaltningarna av Vatchareeya Bangsuan så är den klart största skillnaden att 

Dagens Nyheter inte går ut med hennes namn någon gång under rapporteringen om fallet. Till 

skillnad från Aftonbladet så publiceras inte heller någon bild på brottsoffret i Dagens Nyheter. 

Detta i kombination med att Vatchareeyas styvpappa får uttala sig i Aftonbladet medan ingen 

anhörig uttalar sig i fallet i Dagens Nyheter gör så man kan anse att gestaltningen av 

Vatchareeya i Dagens Nyheter är mindre personlig än den i Aftonbladet. Till skillnad från 

rapporteringen kring Lisa Holm-fallet där båda tidningarna tillämpade samtliga 

berättartekniker som återfanns i det teoretiska ramverket för studien, så användes inte alla 

berättartekniker i båda rapporteringarna av fallet om Vatchareeya Bangsuan. Aftonbladet 

använde sig av samtliga sex berättartekniker medan Dagens Nyheter endast tillämpade fyra av 

de sex berättarteknikerna på sina artiklar. Konkretion och personifiering återfanns inte i 

Dagens Nyheter-artiklarna om Vatchareeya Bangsuan.   
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8. Diskussion 

Lindgren och Lundström (2010) nämner att nyhetsmedier ofta har bestämda, återkommande 

beskrivningar av brottsoffer. Detta är inte överens med resultatet denna studie kommer fram 

till då de två brottsoffrena fick väldigt olika beskrivningar i materialet. Lisa Holm får utförliga 

beskrivningar om sin karaktär i både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Detta medan 

Vatchareeya Bangsuans karaktär beskrivs relativt ytligt i jämförelse i Aftonbladet och 

beskrivs inte alls i Dagens Nyheters rapportering om fallet. Detta sker trots att de två fallen 

har relativt mycket likheter med varandra: båda brottsoffer var unga kvinnor som vid 

tillfällena av sina dödsfall ägnade sin tid åt respektabla sysslor och både Lisa och Vatchareeya 

dog på grund av att en man de hade nära sig tog livet av dem. Både Lisa och Vatchareeya var 

också försvunna en tid innan de kunde bekräftas ha blivit mördade och brotten skedde relativt 

nära i tid, 2013 och 2015.  

 

Då de två brottsfallen är av liknande natur och båda kvinnorna uppfyller 60% av kriterierna 

för att anses vara ideala offer är det svårt att motivera varför nyhetsrapporteringen kring Lisas 

fall blev så mycket mer uppmärksammat och utvecklat i tidningarna. En möjlig anledning till 

denna företeelse är att även om både Lisa Holm och Vatchareeya Bangsuan uppnår kriteriet 

att ett idealt offer är svagt och hjälplöst genom att vara kvinnor så är Lisa Holm också ett barn 

vid tiden av försvinnandet. Detta bidrar till att fler berörs av fallet då barn anses vara 

försvarslösa jämfört med vuxna personer (Christie, 2001).  

 

Något annat som eventuellt ligger bakom resultatet att de två fallen fick så pass skilda 

gestaltningar och utrymme i medierapporteringarna är att Lisa Holms familj, vänner och 

kollegor kommer till tal frekvent i artiklarna som behandlar hennes fall. Detta leder till att 

läsare engagerar sig ytterligare, då de kan relatera till och sympatisera med känslorna som 

anhöriga delar med sig av i artiklarna. I fallet om Vatchareeyas försvinnande så hittades 

endast ett uttalande om henne från en anhörig i de elva artiklarna som behandlade hennes 

brottsfall. Denna brist på personifiering i gestaltningen av Vatchareeya Bangsuan kan också 

bidra till att människor inte känner att de kan identifiera sig i de inblandade vilket leder till att 

de kanske inte engagerar sig i lika hög grad. Vilket nyhetsmedierna märker och påverkar då 

tidningens innehåll utefter det.   
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Rättviseförmedlingen (2018) beskriver att 21% av Sveriges befolkning har utomnordiskt 

ursprung, men att deras representation i svensk media endast ligger på 13%, en siffra som 

tyder på att utomnordiska personers historier inte får uttrymme i nyhetsmedier. Dessa 

siffrorna kan eventuellt också förklara varför det förekom sådan skillnad mellan 

framställningen av offrena. Vatchareeya Bengsuan hade utomnordiskt ursprung då hon var 

född och till stora dela uppvuxen i Thailand. Hon blev representerad i nyhetsmedia på så sätt 

att de åtminstone nämnde henne och rapporterade om fallet. Men likväl så skrevs det ytterst 

lite om Vatchareeyas person, i jämförelse med Lisa Holm. Läsarna fick djupare intryck av 

vem Lisa Holm var, än vem Vatchareeya Bengsuan var.  

 

Nilsson (2012) kom fram till att onyanserade porträtteringar av brottsoffer var något som 

förekom i både morgon- och kvällstidningar. Detta är något som matchar denna studies 

resultat då både Dagens Nyheter och Aftonbladet använde sig av berättartekniken 

stereotypisering, något som bidrar till onyanserade framställningar av människor, i det här 

fallet brottsoffer. Något som dock delvis gick emot vad Nilsson (2012) presenterat var bilden 

av offret som någon som mår mycket dåligt som Nilsson menar dominerar medierna. I 

artiklarna antyds det att Vatchareeya Bengsuan mått dåligt eller åtminstone känt sig hotad, 

vilket framkommer av att det avslöjas att hon genomfört flera polisanmälningar året innan sitt 

försvinnande. Dock framställs aldrig Lisa Holm som någon som mått mycket dåligt när hon 

varit vid liv. Hon beskrivs med adjektiv som glad, trevlig och ambitiös. 

 

Demker och Duus-Otterström (2011) kom fram till att rapporteringen om brottsoffer 

utvecklats mellan 1965 och 2005 på så sätt att offret numera får mer utrymme i medierna och 

att fokus nu oftare ligger just på brottsoffret snarare än förövarna. Detta resultat går väl ihop 

med det som jag sett i denna studie. I majoriteten av artiklarna ligger fokuset på fallet och 

offrena Vatchareeya och Lisa snarare än på förövarna. Författarna menade att denna 

utveckling skett för att nyhetsmedier vill väcka läsarnas sympatier. Detta går också ihop med 

resultatet av denna studie då jag fann att berättartekniken personifiering vars främsta syfte är 

att väcka sympati som i sin tur leder till fler läsare, användes i brottsrapporteringen med 

undantaget Dagens Nyheters rapportering om Vatchareeya Bangsuan som därmed inte 

använde sig av berättartekniken.  

 

 



52 

 

9. Förslag till vidare forskning 

I denna studie har framställningen av två brottsoffer i två olika tidningsgenrer undersökts. 

Som ett förslag till vidare forskning gällande kriminaljournalistik anser jag att det hade varit 

intressant att genomföra en undersökning som denna, men med ett större material som 

undersöks för att kunna fastslå resultatet ytterligare om den studien hade kommit fram till 

liknande resultat som studien i denna uppsats. En annan intressant undersökning inom ämnet 

hade också kunnat vara om det förekommer skillnader i gestaltningen av brottsoffer mellan 

papperstidningar och webb-tidningar, då allt fler numera får sina nyheter via Internet istället 

för från traditionella papperstidningar. 
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