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Sammanfattning 
Under de senaste 20 åren har medievärlden förändrats på flera sätt. Ny teknik, förändrade 

ekonomiska förutsättningar och en allt hårdare konkurrens om publiken har gjort att 

medieföretagen tvingats ta till nya grepp för att överleva. För att klara sig på marknaden och 

locka till sig läsare, tittare och lyssnare gäller det idag att kunna ”knepen” för att sticka ut och 

beröra. De journalistiska produkterna förefaller bli allt mer dramaturgiska och sensationella. 

Idag gäller det inte bara att rapportera om exakt det som har hänt, det gäller också att bearbeta 

materialet så att det passar publiken och därigenom lockar till läsning. Kriminaljournalistik 

lämpar sig väl för denna bearbetning och det senaste åren har det pågått en debatt om 

kriminaljournalistikens roll inom svenska medier. Många har menat att det verkar som om 

kriminaljournalistiken får en allt större plats i medierna idag än tidigare.  

   Med detta resonemang som bakgrund har vi utfört vår studie som handlar om hur 

kvällstidningen Aftonbladet, med 19 års mellanrum, rapporterat om två kända svenska 

kriminalfall. De två fall som vi valt att undersöka är mordet på 10-åriga Helén Nilsson i 

Hörby 1989 och mordet på 10-åriga Engla Höglund i Stjärnsund 2008. Fallen liknar varandra 

på flera sätt: flickorna är i samma ålder, de kommer från små svenska samhällen, var 

försvunna ungefär lika länge och utsattes båda för grovt våld. Genom att undersöka dessa två 

fall ville vi se hur artiklarna om Helén Nilsson och Engla Höglund såg ut gällande antal, 

placering, artikeltyp, bilder, källor och spekulationer, hur Aftonbladet iscensatte artiklarna om 

försvinnandena och morden med dramaturgi som redskap samt vilka likheter och skillnader 

man kan se på Aftonbladets rapportering om de två fallen åren 1989 och 2008. 

   Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys. Teorierna som använts berör främst journalistikens innehåll, ny teknik och 

förändrade ekonomiska villkor samt sätt att möta konkurrensen. Genom att undersöka fem 

dagar 1989 och fem dagar 2008, tre dagar medan flickorna var försvunna och två dagar när de 

uppmärksammats att de mördats, fick vi fram ett resultat som visade att det publicerades 

betydligt fler artiklar i rapporteringen av Engla-fallet, 2008, än i rapporteringen av Helén-

fallet, 1989. Flertalet artiklar var båda åren av typen nyhetsartikel och placerades för det 

mesta på tidningens insida. Det förekom oftast bilder, och då fler än en bild, till artiklarna. 

Bildtypen var för det mesta foto – både år 1989 och 2008. I Helén-fallet 1989 var dock det 

vanligaste bildmotivet brottsplats, i Engla-fallet var det vanligaste motivet offer. Också 

källorna skilde sig åt. 1989 var polisen den vanligast förekommande källan, 2008 var det 

anonyma/annan. Också en ny typ av källor tillkom år 2008 – journalister. Genom 

åsiktsartiklar, krönikor, placerade sida vid sida med de vanliga nyhetsartiklarna kom 



journalisterna till tals och framförde sina åsikter, funderingar och spekulationer. Resultatet 

visade också att spekulationer förekom i fler än hälften av de undersökta artiklarna, båda åren. 

Både 1989 och 2008 iscensatte Aftonbladet artiklarna med dramaturgi som redskap. Med 

hjälp av aktörer, rollfördelning, scener, vinkling och värdeladdade ord förde tidningen 

historien framåt. Det visade sig dock att Aftonbladet år 2008 i allt större utsträckning använde 

sig av scener och värdeladdade ord än år 1989.  
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1. Inledning 
Med nitton års mellanrum, 1989 och 2008, försvinner och mördas två 10-åriga flickor, 

Helén Nilsson och Engla Höglund. Försvinnandena och morden på flickorna 

påminner mycket om varandra och de båda brotten uppmärksammades av medierna, 

men det är nästan tjugo år mellan fallen, och medierna och journalistiken har under 

dessa år förändrats på flera sätt. 

 

1.1 Problembakgrund 

Mediernas innehåll styrs av tekniska, ekonomiska och etiska förutsättningar (Hvitfelt 

1989, s. 18ff). Den nya informationsteknologin och samhällets digitalisering har 

bidragit till en omvälvning både inom mediebranschen och inom journalistiken som 

sådan (Nygren 2008, s. 31f). Medieföretagen har de senaste 20 åren förändrats en hel 

del, datorns och Internets framväxt har inneburit att de traditionella mediekanalerna 

fått en helt ny typ av konkurrens. Idag är nyheterna inte bara tillgängliga för publiken 

genom tidningen, TV-apparaten och radion någon enstaka gång per dag. Nyheterna 

finns istället ständigt tillgängliga på Internet, dygnet runt, och dessa går att ta del av 

när som helst, när man vill (Nygren 2008, s. 15).  

   När medievärlden och journalistiken går igenom förändringar liknande de 

ovanstående hårdnar konkurrensen om publiken medierna emellan (Hvitfelt, Nygren 

2005, s. 32ff). När konkurrensen om tittarna, lyssnarna och läsarna trappas upp på 

detta sätt påverkas också ekonomin. För att bemöta denna ökade konkurrens och 

dessutom klara sig ekonomiskt tvingas medieföretagen ändra strategi. Det gäller inte 

längre att vara först med nyheten, det viktigaste är att kunna ”konsten” att beröra och 

sticka ut. Därigenom påverkas innehållet, de journalistiska produkterna förefaller bli 

allt mer dramaturgiskt drivna, inte sällan på bekostnad av sakligheten. Detta innebär 

att verklighetsmaterialet dramatiseras och fiktionaliseras (ibid). 

   En tydlig typ av detta drama och denna fiktion kan man se i rapporteringen av 

brott, i kriminaljournalistiken. Kriminaljournalistiken är en genre som lämpar sig väl 

för dramatisering och fiktionalisering eftersom den oftast gestaltar ett skeende med 

en tydlig början, en mitt och ett slut (Gadd 1994, s. 207). Brott och medier har länge 

gått hand i hand, och tycks idag utgöra ett allt mer oskiljaktigt par (Pollack 2001, s. 

9). 

   Den senaste tiden har det pågått en debatt om kriminaljournalistikens allt större roll 

i medierna. I artikeln Ondskans mediala ansikte publicerad i tidningen Fokus den 2:a 
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maj i år, 2008, resonerar artikelförfattaren Emma Gärdmark kring just detta fenomen. 

Hon menar att det förefaller som om kriminaljournalistiken idag får ta betydligt mer 

utrymme än tidigare. Spaltmeter efter spaltmeter tycks fyllas av offer som ”talar ut” 

och anhöriga som uttrycker sin sorg och/eller sitt missnöje, menar artikelförfattaren, 

som får medhåll av en rad andra medieforskare och journalister. I artikeln uttalar sig 

medieforskaren Ester Pollack på följande sätt: 

 
Brott och brottslighet platsar bra i den journalistiska utveckling som handlar om 

dramatisering, personifiering och stark marknadskonkurrens. Dessutom finns det inget 

kallt krig längre, ingen järnridå. De stora motsättningarna i dag är svåra att förstå sig på, 

men i kriminaljournalistiken är det enkelt att ge ondskan ett ansikte (Emma Gärdmark: 

http://www.fokus.se/2008/05/ondskans-mediala-ansikte/, 081130, 19:35). 

 

Med ovanstående resonemang som bakgrund har vi formulerat vårt syfte. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvällstidningen Aftonbladets rapportering 

om försvinnandena och morden på Helén Nilsson- och Engla Höglund såg ut under de 

första tre dagarna efter att det först rapporterats om att de försvunnit, och de två första 

dagarna efter att de hittats mördade, samt att jämföra likheter och skillnader i dessa 

två rapporteringar.  

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet avser vi besvara följande tre frågeställningar: 

 

• Hur ser artiklarna om Helén Nilsson och Engla Höglund ut gällande antal, 

placering, artikeltyp, bilder, källor och spekulationer?  

 

• Hur iscensätter Aftonbladet artiklarna om försvinnandena och morden med 

dramaturgi som redskap? 

 

• Vilka likheter och skillnader kan man se på Aftonbladets rapportering av de 

två fallen åren 1989 och 2008? 
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1.4 Definitioner 

Nedan följer definitioner som förklarar vad ovanstående tre frågeställningar avser 

undersöka: 

 

Antal, placering och artikeltyp?: Avser undersöka hur många artiklar som publiceras 

om respektive fall, vilken artikeltyp det är (nyhet, insändare/krönika/debatt/ledare 

eller bild med enbart bildtext), samt var i tidningen artikeln är placerad? 

 

Bilder: Vad är det för bild som huvudsakligen förekommer till den enskilda artikeln? 

Och vem/vad syns huvudsakligen på bilderna? Avser undersöka vilken typ av bilder 

som förekommer till de enskilda artiklarna samt vad bilderna visar/innehåller, är det 

en bild på offren, någon anhörig eller på byggnader, miljöer eller annat? 

 

Källor: Vem kommer huvudsakligen till tals i artikeln? Avser undersöka vem som 

huvudsakligen talar i artikeln, är det myndighetspersonal, anonymt vittne, ej anonymt 

vittne, gärningsmannen, anhöriga (offrens familj eller vänner) eller någon helt annan? 

 

Spekulationer: Avser undersöka graden av sanningsenlighet i texten. Underbyggs det 

som står i texten av fakta, något som man vet har hänt, eller är det som står enbart en 

spekulation av något slag, spekulerar någon i vad man endast tror har hänt? 

 

Dramaturgi: Avser undersöka hur dramaturgin i artikeln visar sig. Vad är det som 

händer i artikeln? Vilka är aktörerna? Vilka roller får de? Har journalisten 

(artikelförfattaren) någon roll, om så, vilken? Förekommer vinkling, alltså någon typ 

av tydlig infallsvinkel och urval, (personifiering, konflikt, tillspetsning eller 

förenkling)? Hur tar denna vinkling sig uttryck (anges genom exempel)? Finns det 

scener (olika miljöer eller hopp mellan tid och rum) och om så, vilka? Används 

värdeladdade ord, om så, hur används de och vilka är de? 

 

Likheter/skillnader: Avser undersöka om det finns likheter och/eller skillnader mellan 

Aftonbladets rapportering om Helén Nilsson-mordet 1989 och Engla Höglund-mordet 

2008? Om så, vilka är dessa likheter och skillnader? 
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1.5 Bakgrundsinformation 

 

1.5.1 Mordet på Helén Nilsson 

Den 20 mars 1989 är 10-åriga Helén Nilsson på väg för att möta ett par kompisar 

utanför en affär i Hörby. Men Helén träffar aldrig sina kompisar, på väg till 

mötesplatsen försvinner hon nämligen utan spår. Helén blir efterlyst och de närmaste 

dagarna letar både polisen och en mängd frivilliga efter henne i trakterna kring Hörby 

– utan resultat. Sex dagar senare hittas Heléns döda kropp i en skogsdunge två och en 

halv mil från hemmet. Polisens teori var att Helén hållits fången under flera dygn och 

utsatts för sexuella övergrepp innan hon slutligen slogs ihjäl med ett trubbigt föremål 

och därefter dumpades i dungen. Ett flertal personer var misstänkta för mordet men 

det skulle dröja ända till 2005 innan man kunde döma en man för dådet 

(http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&

minor=268982, 081130, 19:35). 

 

1.5.2 Mordet på Engla Höglund 

Den 5 april 2008 spelar 10-åriga Engla Höglund fotboll med sina kompisar på 

fotbollsplanen i det lilla samhället Stjärnsund i Dalarna. Vid tvåtiden på 

eftermiddagen cyklar hon hemåt och på vägen passar hon på att stanna till vid 

lanthandeln för att köpa glass. Ett par minuter senare pratar Englas mamma, Carina 

Höglund, med sin dotter på telefon, men kort därefter får Carina inget svar när hon 

åter ringer upp tioåringen. Mamman förstår att någonting är fel och ger sig genast ut 

för att leta efter sin dotter, efter ett par timmar hittar hon Englas cykel slängd i skogen 

bara ett par hundra meter från hemmet. Därefter börjar sökandet efter flickan på 

allvar, polisen kontaktas och många frivilliga hjälper också till i jakten på den 

försvunna 10-åringen. Måndagen den 7 april grips en 42-årig man på Hallandsåsen 

misstänkt för människorov. Mannen, som senare visar sig vara Anders Eklund, häktas 

kort därefter. Söndagen den 13 april, åtta dagar efter Englas försvinnande, erkänner 

Eklund att han mördat Engla. Samma dag hittas flickans döda kropp på en skogsväg 

utanför Hedesunda (Alexandra Hernadi, Tobias Olsson: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1120867.svd, 081130, 19:35).  
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1.5.3 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta, som gav ut tidningen i drygt tjugo 

år och gjorde den till landets största och mest inflytelserika. I början av 1900-talet 

sjönk både tidningens upplaga och anseende, men sedan finansmannen Torsten 

Kreuger gått in som ägare år 1932, och P. G. Peterson blivit chefredaktör året därefter 

blev situationen bättre och Aftonbladet blev i och med detta en modern, mer 

sensationsinriktad kvällstidning. Under 1980-talet sjönk upplagan igen men efter 

ungefär 15 år lyckades Aftonbladet återigen vända utvecklingen och blev 1996 än en 

gång landets största kvällstidning 

(http://www.ne.se.proxybib.miun.se/artikel/109031/109031, 081130, 19:35). 

   Aftonbladets redaktionella policy finns att läsa på tidningen hemsida och lyder som 

följer:  
 

Medieföretaget Aftonbladets uppdrag är att effektivt konkurrera på tidningsmarknaden, 

Internet och i andra mediekanaler. Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska samhälle 

och makthavare, driva opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska ge röst åt 

vanligt folk. Dess journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta 

(http://koncernen.aftonbladet.se/aftonbladet_se/abse_policy/, 081130, 19:35). 

 

På tidningens hemsida finns förutom policyn också riktlinjer för hur Aftonbladets 

journalister ska arbeta och vilken journalistik som tidningen ska bedriva. Här går det 

att läsa om att Aftonbladet är lösnummerförsåld och att kvällstidningen, till skillnad 

från morgontidningarna som säljer den dominerande delen av sin upplaga via 

förhandsbetalda prenumerationer, varje dag måste övertyga läsarna om att tidningen 

är värd att köpa. Dessutom skrivs det här om att de flesta nyheter som Aftonbladet 

rapporterar om har negativ karaktär och berör olyckor, katastrofer och brott, och att 

löpsedlarna är de viktigaste redskapen att locka till köp. Därefter står det att läsa om 

att Aftonbladet är ett känslomedium som i sitt ämnesval och sin presentationsteknik 

talar direkt till läsarens hjärta och grundläggande mänskliga känslor 

(http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/, 081027, 19:35). 
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2. Teori 
2.1 Journalistikens villkor och innehåll – en inledning 

I Pressutredningen från 1994 fick massmedierna tre uppgifter. Dessa tre uppgifter är 

att: förse medborgarna med information så att de fritt och självständigt kan ta 

ställning i samhällsfrågor, informationsuppgiften. Att granska de inflytelserika i 

samhället, granskningsuppgiften. Och att låta olika åsikter komma till tals, 

forumuppgiften (Pressutredningen 1995, s. 156-159). Nyhetsrapporteringen ska sträva 

efter saklighet och relevans, att rapportera det sanna och det viktiga. Men 

journalistiken är inte helt oberoende, den existerar tillsammans, i ett samspel, med 

samhället och rättar sig också efter detta samhälle och dess normer och villkor 

(Ghersetti 2000, s. 9ff). I boken Journalistikens villkor resonerar och diskuterar 

författaren Lars J Hultén om och kring journalistiken och dess innehåll. Han skriver 

att journalistiken långt ifrån berättar allt, den berättar snarare det som få vet något om 

men som många kan tänkas vara intresserade av. Den väljer ut händelser och 

bearbetar dem. Journalistik är dels en arbetsmetod som går ut på att gräva, arbeta på 

fältet, intervjua och göra research. Dels är den ett presentationssätt, ett program, en 

text eller dylikt, som sammanfattar denna arbetsmetod (Hultén 1993, s. 30ff). Utbudet 

i massmedierna är resultatet av en struktur som är tämligen komplicerad. Bilderna 

som presenteras av verkligheten är inte alls spegelbilder av olika skeenden utan 

snarare väldigt utvalda och bearbetade bilder som påverkats av en rad olika faktorer 

(Hvitfelt 1989, s. 9). I sin bok Nyheterna och verkligheten – Byggstenar till en teori 

resonerar medieforskaren Håkan Hvitfelt kring journalistiken och dess villkor. Han 

menar att journalistiken helt enkelt lyder under, och därmed är underordnad, vissa 

villkor. Mediernas innehåll, det vill säga den/de bearbetade bilden/bilderna av 

verkligheten, är starkt påverkad/de av ett antal avgörande punkter. Dessa punkter 

handlar främst om teknik, ekonomi och etik (Hvitfelt 1989, s. 18f). Journalistiken är 

långt ifrån förutsättningslös, den är hårt styrd av tidigare nämnda punkter och det är 

dessa som avgör vad som når publiken. I boken Slutet på sagan – Prinsessan Dianas 

död i press, radio och TV skriver bokens författare Marina Ghersetti och Håkan 

Hvitfelt att nyheterna presenterar ett ytterst begränsat urval av aktuella händelser och 

förhållanden. Ett antal forskare har uppmärksammat vad det är som tenderar att gå 

igenom detta urval och slutligen presenteras som en nyhet. En sammanfattning av 

dessa studier visar att det är följande egenskaper som kan urskiljas för vad som 

passerar genom urvalsprocessen och därefter blir en nyhet: 
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1. Händelserna utspelas inom sakområdena politik och ekonomi samt brott och olyckor 

2. Händelserna är ofta viktiga eller relevanta 

3. Händelserna handlar om olika slag av avvikelser och inte det normala eller konstanta 

4. Händelserna utspelas på kort avstånd i olika dimensioner till mediets 

spridningsområde 

5. Händelserna är på olika sätt konsonanta med journalisternas och publikens värderingar 

6. Händelserna handlar om olika slag av eliter 

7. Händelserna är begripliga för respektive nyhetsmediums publik (Hvitfelt 1989, s. 64).  

 

Nyheter är alltså sådant som publiceras av nyhetsredaktionerna. Nyheterna har till 

uppgift att underhålla, propagera och undervisa menar Einar Östgaard, författare till 

boken Nyhetsvärdering – Massmedia och nyhetsförmedling. Han skriver att det finns 

tre grundläggande drag hos nyheter, dessa tre drag är: förståelse, identifikation och 

sensation. Nyhetsvärdet blir större ju bättre meddelandet förståtts, skriver Östgaard. 

Östgaard menar också att ett meddelandes nyhetsvärde ökar om det behandlar något 

som mottagaren tidigare har kännedom om, det handlar om att man ska känna igen sig 

i och identifiera sig med det man läser. Något som dessutom ökar nyhetsvärdet 

ytterligare är om meddelandet behandlar någon typ av sensation. Sensationer är 

intressanta och spännande och lockar därmed till sig uppmärksamheten och 

därigenom också publiken (Östgaard 1968, s. 34ff).  

   Men vem är det egentligen som ligger bakom vad som blir en nyhet, vem ligger 

bakom vad som i slutänden passerar urvalet? Tidigare har man pratat om begreppet 

”gatekeeper”. En så kallad gatekeeper är en journalist som har en central roll när det 

gäller nyhetsurvalet, det vill säga vad som väljs ut att bli en nyhet. Denna gatekeeper 

står i centrum för urvalet och det är dennes personliga egenskaper som påverkar detta 

nyhetsurval. På senare tid har dock gatekeeper-begreppet vidgats till att handla om 

hela redaktionen och dessutom också faktorer och villkor utanför redaktionen 

(Ghersetti, Hvitfelt 2000, s. 41). Den journalistiska nyhetsvärderingen tar stor hänsyn 

till vad som går att sälja och därför blir nyhetsvärderingen också en fråga om 

säljvärdering och försäljningsvärde (Hultén 1993, s. 15ff). Lars J Hultén liknar 

nyhetsförmedlingen med en fabrik, en fabrik som likt en storindustri styrs av 

publikens och marknadens behov (ibid). Denna fabrik förändras dock i takt med att 

samhället förändras. Mediestrukturen i samtliga europeiska länder har under de 

senaste decennierna genomgått stora och radikala förändringar. Teknologiska, 
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ekonomiska och ideologiska förändringar har medfört att medierna och dess innehåll 

har modifierats och gjorts om en hel del (Ghersetti 2000, s. 18ff). 

 

2.2 Ny teknik, den nya mediemarknaden. 

I boken Journalism: A Critical History beskriver Martin Conboy den nya teknikens 

effekter på journalismen. Han tar upp utvecklingen som skett de senaste decennierna 

och beskriver till exempel hur enkelt det idag är att få tag på nyheter dygnet runt. Det 

är numera en självklarhet att få tillgång till nyheter, när som helst, vilken tid som 

helst. Teknikutvecklingen, med satteliter, radio, mobiltelefoner och Internet, har gjort 

det möjligt att ta del av nyhetshändelser när man själv vill och var man själv vill. Den 

tekniska utvecklingen, med Internet i spetsen, har medfört allt fler 

publiceringskanaler, idag kan man få nyheterna direkt i mobilen istället för att behöva 

vänta på att morgondagens tidning ska ges ut (Conboy 2004 s. 207ff). 

   Förändringen inom tekniken och medievärlden som sådan har medfört ett snabbare 

tempo, och publikens krav på publicering dygnet runt ställer högre press på 

distributörerna. Detta betyder också ett högre arbetstempo för journalisterna som 

producerarmediernas innehåll. Tidsaspekten medför att det blir mindre tid för 

journalisterna att gå på djupet i det man bevakar. Med den ökade tidspressen för 

journalisterna blir förarbetet, researchen, lidande. De nyheter som kommer ut från 

olika medier är idag allt oftare mer lika varandra då det gäller vart ifrån man bevakar 

och vilka källor som används (ibid).   

   För att kunna rapportera så fort som möjligt om viktiga händelser har journalisterna 

alltid varit tvungna att använda den senaste tekniken. Under årens lopp har man gått 

från analogt till digitalt, från stora otympliga skrivmaskiner till små kompakta bärbara 

datorer, så kallade ”laptops”. När det kommit ny teknik på marknaden har den alltid 

setts som både ett hot och en möjlig förbättring. Att på ett framgångsrikt kunna 

rapportera nyheter har alltid varit beroende av att journalister tagit till sig ny teknik 

och dess nya utvecklingsmöjligheter. Det menar författaren Mark Deuze i boken 

Media Work - Digital media and society studies. Deuze tar i boken upp att teknik i 

allra högsta grad är en faktor som bidragit till hur journalistiken utvecklats (Deuze, 

2007 s.153ff).   

   I boken Nyhetsfabriken, skriven av Gunnar Nygren, jämför författaren 

informationsteknologins utveckling de senaste 20–30 åren med elektricitetens 

införande. Enligt Nygren är informationsteknologin den tredje industriella 
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revolutionen. Teknikutvecklingen har inneburit mer än bara nya produkter, på 

arbetsplatserna har den också inneburit en effektivisering och en förändring i 

produktionen. Man säger att det har vuxit fram ett nytt ”tekniskt – ekonomiskt – 

paradigm”, som jämförs med produktionen av bilar vid ett löpande band, fordismen 

(Nygren 2008, s. 57ff). 

   Med en allt större marknad gäller det att få så många andelar som möjligt. Därför 

finns det en trend som visar att medieföretagen går mot att skaffa så många så kallade 

parallella kanaler som möjligt. Redan idag har de allra flesta dags- och kvällstidningar 

en nätversion, de använder sig av radio, sms-tjänster och så vidare. Medieföretagen 

försöker nå en så bred marknad som möjligt med sina produkter, något som ställer 

stora krav på produktionstekniken och det journalistiska arbetet (ibid). 

 

2.3 Ekonomi och olika sätt att möta konkurrensen samt förmedla innehållet. 

Idag lever vi i ett samhälle fyllt av publiceringskanaler. I en medievärld med allt fler 

kanaler och ett ökat utbud trappas konkurrensen om publiken, tittarna, lyssnarna och 

läsarna, upp. Denna konkurrens leder till att de ekonomiska avvägningarna allt mer 

genomsyrar företagen (Nygren 2008, s. 15ff). Det gör att medieföretagen tvingas 

ändra strategi och ta till nya grepp som att gå samman och därigenom koncentrera 

ägandet. Dessutom försöker man också anpassa materialet mer till publiken (ibid). 

Medieinnehåll som är billigt att producera och som snabbt drar till sig den stora 

publikens uppmärksamhet tenderar att gynnas. Man brukar tala om en så kallad 

förskjutning i nyhetsjournalistiken vilket betyder att bevakningen av händelser som är 

viktiga och relevanta för samhället får ge vika för sensationsjournalistiken (Nord, 

Strömbäck 2004, s. 241ff). I boken Medierna och Demokratin med Lars Nord och 

Jesper Strömbäck som redaktörer resonerar Ingela Wadbring kring 

nyhetsjournalistikens ekonomiska villkor. Hon slår fast att pengar är en förutsättning 

för ord och att mediernas ställning på marknaden har förändrats en hel del de senaste 

årtiondena. Ingela Wadbring nämner begreppet kommersialisering, ett begrepp som 

dels handlar om att medierna idag i allt större utsträckning är reklamfinansierade och 

dels om journalistiken som sådan. Journalistiken har blivit mer sensationell i sin 

inriktning att locka stora publikskaror och därigenom tjäna mer pengar, menar 

Wadbring (Nord, Strömbäck 2004, s. 127ff). Ibland brukar man tala om så kallade 

”kommersiella nyhetsvärderingskriterier” som används för att hushålla med 

resurserna. Dessa kriterier går ut på att journalistik som är billig att använda sig av 



 10 

och att producera får allt större plats än mer kostsam, resurskrävande journalistik. 

Nyheterna har blivit som vilka varor som helst på en marknad, det handlar inte längre 

bara om att informera publiken, utan om att sälja den till annonsörerna (ibid).  

   I boken På väg mot medievärlden 2020 Journalistik teknik och marknad med Håkan 

Hvitfelt och Gunnar Nygren som redaktörer resonerar Nygren och Börje Alström 

också kring journalistens roll. De skriver att de ovan nämnda förändringarna i 

medieföretagen också påverkar den journalistiska yrkesrollen. Journalisterna tycks 

idag i allt större utsträckning få roller som underhållare och experter (Hvitfelt, Nygren 

2005, s. 234).   

   I boken Newszak and news media skriver bokens författare, Bob Franklin, om att 

medierna sedan slutet på 1980-talet har riktat in sig på att vinna publiken och att de 

därmed har förändrat sitt innehåll och sitt sätt att arbeta. Han talar om begreppet 

”Newszak”, som innebär en form av kommersialiserade nyheter, en typ av nyheter 

som är mer sensationsinriktade och som ofta spekulerar kring olika företeelser. 

Franklin menar att journalister idag är mer intresserade av att rapportera om historier 

som intresserar publiken än historier som publiken och samhället verkligen behöver ta 

del av och veta någonting om. Anledningen till att det blivit på detta sätt är främst de 

ekonomiska förutsättningarna och konkurrensen medierna emellan (Franklin 1997, s. 

4ff, 15ff, 27ff, 33).  

   Annonser och reklam har blivit allt viktigare faktorer i medieutbudet. I takt med 

detta blir det också viktigare för medierna att visa att man når ut på 

konsumentmarknaden. Detta eftersom det i första hand är publiken som gör det 

intressant att annonsera i mediet (Nord, Strömbäck 2004, s. 129). Ju bättre 

publikunderlag medierna har desto lättare är det för annonsavdelningen. Mediernas 

försäljning är i sin tur beroende av innehållet som redaktionen ansvarar för (Hultén 

1993, s. 149).  Vad medierna innehåller beror till stor del på deras format, och vad 

som anses vara värt att trycka och rapportera varierar mellan olika medier. Eftersom 

kvällspressen är beroende av publikens intresse i och med att de säljer lösnummer och 

inte prenumerationer så har vad som säljer en stor betydelse för vad som trycks. Detta 

faktum leder till att kvällspressen tenderar att satsa på sensation och identifikation, 

sådant som lockar till sig publikens intresse och därmed inbjuder till köp 

(Hammarberg 1981, s. 145f). 
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2.3.1 Medielogik 

I boken Media worlds in the postjournalism era resonerar forskarna David Altheide 

och Robert Snow kring begreppet medielogik och vad detta begrepp står för och 

består av. De menar att medielogiken består av ett sätt att kommunicera och handlar 

om just detta, att kunna kommunicera med publiken på bestämda sätt, efter bestämda 

regler, normer och format. Medielogiken har således att göra med de olika mediernas 

format, format som medierna använder vid presentation och förmedling av olika typer 

av nyheter, information och annat. Formaten handlar om hur informationen och 

innehållet är organiserat, hur det presenteras och vad det är som fokus ligger på. 

Formaten är uppbyggda av olika ramar och riktlinjer för hur medieinnehållet ska 

presenteras (Altheide, Snow 1991, s. 9ff). I boken Nyheterna och verkligheten – 

byggstenar till en teori resonerar Håkan Hvitfelt vidare kring begreppet medielogik. 

Han menar att begreppet medielogik refererar till regler och normer som styr hur olika 

typer av innehåll bearbetas för att dra största fördel av ett visst mediums egenskaper. 

Begreppet utgår ifrån att allt innehåll i massmedierna tilldelas ett visst utrymme. Det 

centrala i journalistiken blir inte i första hand att informera och dylikt utan det 

viktigaste blir istället att hitta nyheter och händelser som passar in i de olika 

mediernas format. Han skriver att olika mediers form är underordnad olika rutiner för 

hur man skall behandla olika teman eller händelser inom en genre. Olika händelser 

behandlas efter olika bestämda mönster. Innehållet i medierna är utformat för att 

passa publikens preferenser och kunskaper. Hvitfelt menar också att mediernas skilda 

format gör att de väljer att rapportera om olika saker. Kvällstidningarna skiljer sig till 

exempel från morgontidningarna både när det gäller formen och urvalet. 

Kvällspressen har en tendens att förenkla det de behandlar, dessutom betonar de ofta 

sensationer, dramatik och konflikter (Hvitfelt 1989, s. 91ff). Också Kent Asp 

diskuterar begreppet medielogik i en artikel från Nordicom Information kallad 

Medialisering, medielogik, mediekrati. I denna artikel skriver Asp om logiken inom 

medierna. Han menar att medielogiken består av fyra olika komponenter. Dessa är: 

medieformat (som handlar om mediernas arbetsformer och normer), mediernas 

arbetsrutiner (som handlar om hur medierna arbetar), mediernas arbetsmetoder 

(logiken i mediernas arbete) samt mediedramaturgi (som handlar om mediernas beslut 

och överväganden för att behålla publikens intresse), (Asp 1990, s. 8f).  

 

 



 12 

2.3.2 Gestaltning och dramaturgi  

Eftersom det idag råder ett överflöd av både olika mediekanaler och information 

gäller det att kunna locka till sig publiken och att anpassa sig till de olika 

journalistiska formaten. Framing theory, eller gestaltningsteorin som den kallas på 

svenska, är en teori som handlar om, samt beskriver, vad journalistikens innehåll 

representerar. Med hjälp av olika slags gestaltningar kan journalister både skapa 

mening och sammanhang åt en nyhet. De journalistiska gestaltningarna skapar en 

slags ”gynnad läsning” eftersom de beskriver verkligheten, eller aspekter av 

verkligheten, genom val av attribut, vinkel, fokus, ordval och teman (Strömbäck 

2001, s. 177ff).  

   Ett annat sätt att så att säga ”gynna läsningen”, är att satsa på dramaturgi i de 

journalistiska produkterna. Alla nyheter är på något sätt bearbetningar av 

verkligheten. I Lars Nord och Jesper Strömbäcks bok Medierna och demokratin, 

skriver Marina Ghersetti att denna bearbetning, omformning, är nödvändig. 

Nödvändig för att bilden av verkligheten ska te sig intressant, begriplig och 

meningsfull för mediepubliken. Dramaturgin är ett redskap och en form vid denna 

omformning och bearbetning. Dramaturgin har nämligen en förmåga att fängsla 

mottagaren. I västvärlden använder vi oss av den anglosaxiska dramaturgin. 

Utgångspunkten för denna dramaturgi är förändring, det vill säga rörelsen från ett 

tillstånd till ett annat. Den klassiska berättelsen följer ett linjärt tidsperspektiv där 

varje sekvens leder till nästa som på detta sätt bildar en typ av sammanlänkat 

sammanhang. Med detta som bakgrund kan man säga att berättelser som bygger på 

den anglosaxiska dramaturgiska modellen har en början, en mitt och ett slut. 

Berättelsen har en tydlig handling och en tydlig riktning. Sidoblickar, 

parallellhandlingar och tillbakablickar kan dock också förekomma (Nord, Strömbäck 

2004, s. 253ff).  

   Lars J Hultén diskuterar mediernas sätt att skildra verkligheten i sin bok 

Journalistikens villkor. I boken skriver Hultén att kvällspressjournalistiken är en 

genre inom journalistiken som effektivt utnyttjar gråzonen mellan det faktiska och det 

fiktiva. Han menar att journalistiken gärna berättar efter ett tydligt dramatiskt mönster 

och från en spännande utgångspunkt eller ett ovanligt perspektiv. Det kan handla om 

den dramatiska spurten, kampen, uppgörelsen och/eller spelet mellan det onda och det 

goda. Hultén skriver att nyhetsjournalistiken bygger på de dramatiska egenskaper som 

omger, ingår i eller som skapas kring det som berättas (Hultén 1993, s. 20ff, 30ff, 
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212ff). Också Håkan Hvitfelt skriver om dramaturgin. Hvitfelt menar att den 

journalistiska formen innebär en dramaturgisk uppbyggnad av materialet. 

Artikeluppbyggnaden i pressen innebär ofta en upptrappning som sker gradvis. 

Uppgifter som antas vara viktiga eller intressanta presenteras i början. Det innebär att 

det oftast är det dramatiska och sensationella som kommer först. Uppgifter som 

dämpar överraskningen och dramatiken kommer däremot i slutet av artikeln (Hvitfelt 

1989, s. 112f).  

   Dramaturgiska nyheter är ibland uppbyggda som sagor och berättelser. Bakgrunden 

till detta är att människan i alla tider varit intresserade av sagor. Till en början var 

berättelsen muntlig men efterhand började den gestaltas med hjälp av bland annat 

skådespelare och olika typer av scener. Berättelserna kan spegla verkligheten i 

varierande drag, de kan vara mer eller mindre faktiska, dock är de aldrig helt faktiska. 

Detta beror på att ingenting kan spegla verkligheten precis som den är, längs vägen 

sker alltid urval, saker faller bort och väljs också bort medvetet. En bra berättelse 

handlar om få personer och har endast en huvudperson, det handlar om att vinkla, 

välja ut och utgå från någon eller något (Ghersetti, Hvitfelt 2000, s. 26ff). 

 

2.3.3 Vinkling 

Ett centralt dramaturgiskt grepp i den journalistiska texten är vinklingen (Ghersetti, 

Hvitfelt 2000, s. 39). Att vinkla något innebär att välja infallsvinkel och att presentera 

något på ett speciellt sätt, att renodla presentationen av en nyhet utifrån en viss 

utgångspunkt. I Torsten Thuréns bok Vinklad verklighet – Journalisten, sanningen 

och fantasin resonerar han kring journalistens förmåga att välja just infallsvinkel. 

Nästan all journalistik innehåller tolkningar av verkligheten, oavsett om journalisten 

är medveten om det eller ej. Dessutom sker hela tiden ett slags urval ur det befintliga 

materialet (intervjuer, längre texter och liknande). Urvalet och journalistens egna 

tolkningar ger upphov till en slags vinkling av verkligheten i materialet som 

presenteras i medierna (Thurén 1986, s. 1ff). Journalisterna väljer infallsvinklar 

eftersom man vill öka intresset hos publiken, skriver Håkan Hvitfelt. Han menar att 

vinklingen innebär att en händelse beskrivs med utgångspunkt från en detalj (Hvitfelt 

1989, s. 53). Vinklingarna är inga osanningar, istället förstärker de tendenser som 

redan finns hos människor, händelser och förhållanden. Överdriven vinkling eller så 

kallad ”hårdvinkling” förekommer ofta i medierna, speciellt i de medier som vänder 

sig till en stor publik, vinklingarna är allra tydligast i tabloiderna. Hvitfelt räknar upp 
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några av dessa olika typer av vinklingar. Två av dessa är personifiering och 

konfliktvinkeln (Hvitfelt 1989, s. 102).  

   Personifiering innebär att kollektiva händelser beskrivs med utgångspunkt från 

enskilda personer. Nyheterna om de enskilda människorna anses ha högre läsarvärde 

än andra nyheter. Det handlar om identifikation, människor vill känna igen sig och 

kan bättre relatera till andra personer (Hvitfelt 1989, s 102ff). Hultén skriver att den 

personorienterade journalistiken är vanlig eftersom människans största intresse är 

människan själv. Medierna har dessutom upptäckt att om man skildrar människan på 

ett speciellt sätt, genom att ge henne olika roller, ökar man intresset ytterligare. Varför 

det är så beror på att människor i alla tider har varit intresserade av att få komma nära 

intima detaljer, att bjudas in och få kika in i det allra mest privata, det allra hemligaste 

(Hultén 1993, s. 225f). Inriktningen på personer styr både journalistikens urval och 

dess form. Nyhetsinslag som handlar om enskilda personer har i regel större 

nyhetsvärde än de inslag som inte gör det (Ghersetti, Hvitfelt 2000, s. 40).  

   Konflikt är ett annat sätt att vinkla en text. Genom att ställa två parter mot varandra 

och låta dem duellera skapar man spänning i texten. Det kan handla om kamp mellan 

människor eller någon typ av personlig kamp. Inom konfliktvinkeln betonas 

motsättningar mellan personer eller annat (Hvitfelt 1989, s 104ff). En konflikt 

rymmer någon slags spänning mellan två poler och har därför en stark dramatisk 

laddning. Genom att ställa åsikt mot åsikt konfliktorienteras berättelsen (Hultén 1993, 

s. 217). 

   Förenkling är en annan vinklingstyp som innebär att komplicerade nyheter och 

händelser presenteras på ett enklare sätt för att publiken ska kunna förstå och ta till sig 

förloppet bättre. Tillspetsning är ytterligare en annan typ av vinkling som handlar om 

att något innehåll i medierna ska sticka ut mer än någonting annat. Bakgrunden till 

detta är det begränsade utrymmet i medierna. Genom tillspetsning riktas 

uppmärksamheten mot en speciell sak (Strömbäck 1998, s. 195ff). 

   Ett annat sätt att vinkla någonting är med hjälp av språket. Ord och språk bidrar till 

att spetsa till den journalistiska berättelsen. Emotionella ord är positivt eller negativt 

värdeladdade. Två ord kan användas för samma fenomen men ändå ge läsaren helt 

olika associationer. Genom orden och språket kan man mana fram önskvärda 

associationer hos mottagaren samt antyda samband med andra fenomen än de som 

faktiskt behandlas i artikeln. Några sådana ord är ”kris”, ”konflikt” och ”duell” 

(Ghersetti, Hvitfelt 2000, s. 144).  Nyhetsmedierna använder så starka ord som 
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möjligt för att beskriva händelser och förhållanden i verkligheten och man använder 

också dessa ord så ofta som möjligt, gärna i rubriker och ingresser. Nyhetsspråket 

innehåller ofta målande och associationsskapande omskrivningar, det vill säga 

bildspråk och metaforer (Hvitfelt 1989, s. 140ff).  

 

2.3.4 Källor 

Journalisterna får sin kunskap om verkligheten och olika skeenden utifrån olika typer 

av källor. Lars J Hultén skriver att det finns två olika sorters källor: muntliga och 

skriftliga. Journalisterna använder sig ofta öppet av sina källor, oftast framträder de då 

som intervjupersoner med namn och bild. Men det finns också anonyma källor, som 

hanteras anonymt. Anonymitet kan gälla både muntliga och skriftliga källor.  Källorna 

kan vara tillfälliga eller mer permanenta. Till mer permanenta källor räknas de 

professionella källorna, exempelvis olika myndighetspersoner (Hultén 1993, s. 202). I 

boken En studie i medier och Brott skriver Ester Pollack att det är myndigheter som är 

den mest använda källan/aktören i journalistiken under 1900-talet (Pollack 2001, s. 

61). Journalisterna erhåller sällan helhetsbilder om de händelser som de bevakar. Från 

sina källor får de snarare fragmentarisk information. För att kunna skriva en 

nyhetsartikel fyller journalisterna sedan själva i de delar som saknas. Detta kan ge 

upphov till olika spekulationer. Det är svårt för en journalist att välja ut sina källor. 

Informationen källorna tillhandahåller är ofta partisk och kan behöva kontrolleras 

(Hvitfelt 1989, s. 53). Det finns en rad olika slags källor, både muntliga – intervjuer, 

offentliga tal och andra uttalanden, skriver Torsten Thurén i boken Källkritk.  

Skriftliga – böcker, tidningar och brev samt materiella – fingeravtryck, krukskärvor, 

byggnader och dylikt. Med ordet ”källa” avser man ursprunget till all vår kunskap 

(Thurén 2005, s. 9ff). För att källan ska anses vara trovärdig sätter man upp en rad 

källkritiska principer som bör följas: 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

• Tidssamband. Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift 

eller ett referat av en annan källa. 

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (ibid).  
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2.3.5 Bilder 

”En bild säger mer än tusen ord” är ett välkänt ordspråk. Bilder lockar till sig 

publiken och idag spelar bilden en allt större roll i medierna. Den finns där som en 

”dokumentär resurs” och spelar dessutom en avgörande roll för layouten. Bildens 

betydelse ökade på 1970-talet och har sedan dess kommit att bli allt mer välanvänd 

(Hultén 1993, s. 257). Nyheterna är idag uppbyggda av tal- och skriftspråk samt 

bilder, skriver Håkan Hvitfelt i boken Nyheterna och verkligheten – byggstenar till en 

teori. Han menar att bilder har en central betydelse för vilken uppfattning läsaren får 

om det som behandlas. Journalistiken blir mer och mer en typ av bildjournalistik och 

bilden betyder många gånger mer än vad själva texten gör, det är främst bilden som 

publiken kommer ihåg. Bilder som bedöms ha högt nyhetsvärde kan ibland motivera 

texter som aldrig annars hade skrivits och publicerats, det är då bilden som är det 

viktigaste och intressantaste och som dominerar över texten. En bild kan ibland få 

symbolisera ett långt och komplicerat händelseförlopp. I pressen är bilderna, 

tillsammans med rubrikerna och ingresserna, vanligen viktigare än texterna. 

Sammanhanget och kontexten där bilden förekommer påverkar bildens innebörd. Ofta 

är bildtexterna av central betydelse och bilderna påverkar publiken på två olika sätt, 

dels i vad de föreställer men också vilken känsla som publiken får när de ser på 

bilderna, vilka konnotationer de för med sig. Syftet med bilderna är att intressera 

läsarna och locka till läsning (Hvitfelt 1989, s. 147ff). I Medieboken – Fotografisk 

bild resonerar författarna Stefan F Lindberg och Lars Åberg kring bildkomposition 

och hur man komponerar bilder för att göra dem mer tilltalande. De menar att bilderna 

är sammansatta för att förtydliga och förenkla det man vill visa. Genom att göra det 

får betraktaren, publiken, själv en chans att uppleva bilden och ta den till sig. När vi 

människor tittar på en bild ser vi först och främst ett faktainnehåll, därefter börjar vi 

uppfatta saker i bilden som har att göra med våra egna personliga erfarenheter. Det är 

just dessa konnotationer som gör att bilden får oss att känna och uppleva olika slags 

känslor. Seendet både kittlar fantasin och ökar kunskapen och förståelsen på andra 

sätt än genom språket. Vill man skildra stämningslägen och känslor hos människor är 

fotot ofta ett bra medium. Betraktaren får då själv tolka ansiktsuttrycken och tänka sig 

historien bakom dem (Lindberg, Åberg 1995, s. 16ff, 136ff).   
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2.4 Etik och kriminaljournalistik.  

Etiska normer styr journalistiken i allra högsta grad. Dessa faktorer är också en typ av 

villkor som styr vad som publiceras, vad som väljs ut att bli en nyhet. I boken Media 

Ethics beskriver författaren Conrad C Fink de etiska problem man kan sällas inför som 

journalist. Här finns en förteckning över fem riktlinjer som påverkar hur en journalist 

arbetar och vad man som journalist ska grunda sina beslut på. De fem riktlinjerna är: 

Truth-telling: att tala sanning är grundbulten i det journalister gör. Att fabricera eller 

att undanhålla sanningen är en synd inom journalismen. Justice: att vara opartisk och 

att behandla människor rättvist är livsviktigt i samhället. Humaness: att bete sig 

civiliserat, inte skada andra och dessutom hjälpa de behövande och svaga i samhället. 

Freedom: att frihet, oberoende och självständighet är nödvändigt. De principfyllda 

journalisterna håller sig ifrån att bli associerade med olika ideologier, grupper eller 

personer som hämmar deras arbete. Stewardship: att ta ansvar för andra människor och 

det samhälle vi lever i, och ifall det behövs, skydda dem (Fink, 1995 s. 13).  

   I Spelregler för Press TV Radio beskrivs de etiska regler som gäller för svenska 

journalister. Som journalist ska man alltid ge korrekta nyheter, detta innebär att vara 

kritisk mot sina källor och ifrågasätta dem. Det ska finnas en respekt för människors 

integritet och man ska därmed vara försiktig med namnpublicering och användandet 

av bilder. Det ska finnas ett allmänintresse för att man ska publicera något. Som 

journalist är det viktigt att man har en stark integritet, detta för att kunna behålla sin 

trovärdighet. Man ska därför inte låta sig påverkas av någon utomstående, vare sig det 

gäller vilka jobb man gör eller vad man skall publicera. Man ska heller inte behöva 

skriva mot sin övertygelse eller tvingas utföra olika typer av förödmjukande uppdrag. 

Som journalist får man aldrig utnyttja sin ställning för att ge sig själv förmåner. När 

det gäller bemötandet av intervjupersoner ska man, om de är ovana, visa särskild 

hänsyn. Om det är möjligt ska man dessutom låta den intervjuade veta var och hur 

deras uttalanden kommer att publiceras. Man ska visa hänsyn vid fotografering och 

bildinsamlande, speciellt när det gäller brott. Man ska inte förfalska bilder och 

intervjuer och man måste uppge källa när en berättelse bygger på någons sakuppgifter 

(Pressens samarbetsnämnd 2002, s. 7ff). 

   I Media Ethics skriver Fink om att en journalist ska ha ”god smak”. Det handlar om 

att göra ett personligt avvägande om hur nära man ska bevaka till exempel en familj 

som förlorat ett barn, eller hur man ska följa en rättegång med en person som blivit 

utsatt för ett sexuellt brott. Fink skriver att när det handlar om sorg och svåra händelser 
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ska man överväga om publicering är det rätta. Om man väljer att publicera ska man 

göra det med försiktighet och med omsorg. Etiken och rapporteringen om brott är nära 

sammanlänkade. I kriminaljournalistiken gäller det att alltid överväga vad som ska 

publiceras (Fink, 1995 s. 53). I boken Våldsamma nyheter resonerar författarna kring 

publiceringen om brott. Författarna menar att det finns en konflikt inom 

kriminaljournalistiken angående om man ska publicera något eller inte. På ena sidan i 

konflikten står pliktetiken, som vill berätta sanningen. På den andra står 

konsekvensetiken, som vill belysa skyldigheten att tänka på de effekter som 

publiceringen innebär. För en journalist finns det tre ställningar att ta till sig när det 

gäller publicering. Dessa är: plikten att visa upp verkligheten, skyldigheten att tänka 

över hur publiken reagerar och hänsynen till offer och anhöriga (Andén-Papadopoulos, 

Höijer, 1996 s. 83). 

   I boken Mord, blod och moral kan man läsa att kriminalitet har funnits i pressen så 

långt tillbaka som 1500-talet. Under de år som passerat har kriminaljournalistiken 

dock förändrats på flera sätt. På 1600-talet behandlade man brottet utifrån ett kristet 

perspektiv, man använde det som propaganda när man till exempel försökte 

smutskasta andra religioner (Gadd, 1994 s. 11ff). Under 1800-talet fick 

kriminaljournalistiken en ny ställning. I tidningen Anmärkaren tog man upp ett fall 

som kallades ”Värmdömålet”. Detta fall var epokgörande för journalistiken och 

genom bevakningen kunde man få en inblick i fenomen som maktmissbruk, 

misshandel och nedtystning. Under den här tiden ville man att kriminaljournalistik 

skulle bevaka rättfärdigheten, man ville se till att lagarna var moraliskt försvarbara 

(Gadd, 1994 s. 14f). Samtidigt, under 1800-talets början, togs dock begreppet 

objektivitet fram. Runtom i Europa och USA fanns det vid den här tiden ett stort 

intresse av att bevaka rättegångar. I tidningarna publicerade man noggranna 

beskrivningar av vad som hänt och man gjorde stora ansträngningar för att låta alla 

parter få komma till tals. Att det var viktigt att alla skulle få komma till tals berodde på 

att man hade uppfattningen att alla skulle vara lika inför lagen och att alla ska ha 

samma rättigheter (ibid). Samtidigt började man använda sig av något som kallades 

”Human interest story”. Detta fenomen lever vidare inom kvällspressen än idag i form 

av ”Human Touch”, att spela på de mänskliga känslorna. Senare under 1800-talet 

uppkom ”New Journalism”, en journalistik som innebar att man som skribent använde 

sig mycket av känslor och stämningar för att förklara något. Med andra ord 

dramatiserade man händelser och skeenden. Detta är något som har följt med till 
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nutidens kriminaljournalistik. Förändringar som genomsyrat den svenska 

kriminaljournalistiken från början av 1990-talet är att fokus flyttats från brott och 

gärningsman mot brottsoffren. Offren är nu inte heller endast de som blivit utsatta för 

brott utan även, vittnen, familj, vänner eller en hel by. Det här sättet att försöka beröra 

människor genom journalistiken har funnits under den senare delen av 1900-talet och 

kallas ”offerjournalistik” (Pollack, 2001 s. 61). 

   I boken Victims in the news - Crime and the American news media beskriver 

författaren fyra olika lägen för hur man ska bedöma hur viktig en historia är. Dessa 

lägen är: Tertiary, Secondary, Primary och Super Primary. Det som spelar en roll i hur 

man bedömer och var man placerar historien är ett flertal faktorer såsom: längd, 

storlek, antal reportrar som jobbat med fallet, antal källor medverkande och typ av 

källor. Enligt författaren till boken, Chermak, så är de flesta historier av rutintyp, dessa 

kallas Tertiary och Secondary. Detta är historier som utspelar sig ofta. Andra mer 

spännande historier, kallas Primary och förekommer sällan. Super Primary Stories är 

väldigt sällsynta. Tidningarna är beredda att engagera många av sina medarbetare i ett 

Super Primary-fall eftersom det drar till sig många läsare. Det sällsynta fallet, Super 

Primary, kan beskrivas som en nyhet som alla pratar om. Det är också dessa nyheter 

som intresserar och berör en stor publik (Chermak, 1995 s. 34f).  

   I boken En studie i medier och brott beskriver författaren Ester Pollack varför brottet 

är populärt i media och varför det har varit det under en så lång tid. Hon förklarar det 

med att journalistiken som behandlar brott rör vid de centrala och kulturella 

frågeställningarna som berör oss alla. Det handlar om rätt och fel, frågor om skuld, 

hämnd, utstötning och försoning. För att någonting ska bli en nyhet så hjälper det om 

en händelse är avvikande, annorlunda och exceptionell. Brottet fyller dessa kriterier 

och är därför självklart som nyhetsmaterial (Pollack, 2001 s. 101).  

   Sedan 1970-talet har mediemarknaden genomgått stora förändringar. Medieägandet 

har förändrats och fler medier ägs av färre ägare. Konkurrensen mellan de olika 

aktörerna har hårdnat. Den allt hårdare marknaden har lett till att det blivit en 

förändring i kriminaljournalistikens innehåll. Den går mot att bli mer 

populärjournalistisk och ”infotainment”-aktig (Pollack, 2001 s. 276). Även i Mord, 

blod och moral skriver författaren att kriminaljournalistiken är på väg att bli en allt 

mer underhållsinriktad bransch. I boken påpekas också att människor i alla tider varit 

intresserade av att se och höra om våld, död och brott. Folk attraheras av brotten, och 

ju värre de är desto mer intressanta blir de (Gadd, 1994 s. 102). En annan orsak som 
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lockar människor till kriminaljournalistikens värld är att kriminaljournalistik är den 

mest litterära journalistiken. Kriminaljournalistiken gestaltar ofta ett skeende med en 

klar början och ett definierat slut. Att det är så begränsat i tid och rum gör att 

kriminaljournalistik som genre är väldigt dramatiskt och lämpar sig för en 

sensationsartad och dramaturgisk uppbyggnad. I Mord, blod och moral jämförs 

kriminaljournalistiken vid en teaterpjäs med en bestämd rolluppsättning, olika akter 

och med en final (Gadd, 1994 s. 207). 
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3. Metod 
3.1 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 

Att analysera handlar om att identifiera och undersöka olika komponenter av något. 

När man talar om att analysera text handlar det om att urskilja och undersöka olika 

delar av texten. I modern samhällsvetenskaplig forskning finns ett teoretiskt intresse 

för språk och text. Vissa forskare ser det som att vi behöver studera språket, och 

texter, för att kunna säga något om människors sätt att tänka och agera. Textstudier är 

oerhört viktiga för att studera och analysera vad massmedierna egentligen innehåller 

(Bergström, Boréus 2000, s. 12-14). När man talar om innehållsanalys som metod 

finns det två tillvägagångssätt: kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Både det 

kvalitativa och det kvantitativa tillvägagångssättet är inriktat på att ge förståelse om 

samhället vi lever i, samt hur olika människor, grupper och institutioner beter sig och 

påverkar varandra (Holme, Solvang 1991, 1997, s. 76). Det finns dock avgörande 

skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser. Den kvalitativa 

innehållsanalysen syftar på textanalyser där ingenting räknas eller mäts medan den 

kvantitativa innehållsanalysen gör just detta (Bergström, Boréus 2000, s. 45).  

   Den kvantitativa innehållsanalysen är ett väldigt användbart verktyg när man vill ha 

svar på förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier. Det kan handla om hur 

frekvent någonting förekommer eller hur stort utrymme i tid och rum som någonting 

får. Den kvantitativa innehållsanalysen handlar om att mäta och räkna och passar bra 

när det gäller att gå igenom ett stort material (Esaiasson m.fl. 2007, s. 223f). En 

kvantitativ innehållsanalys utgår från det enskilda men tar sikte på det mer generella, 

syftet är att blottlägga generella mönster som gäller för materialet som helhet. Detta 

ställer dock krav, det är viktigt att man redan innan man påbörjar sin undersökning 

upprättar tydliga och utförliga anvisningar till hur man avser att undersöka och 

studera sitt material (Ekström, Larsson 2000, s. 111ff). Kvantitativa metoder har sin 

styrka i att de kan förklara olika företeelser, de går på bredden och kan därför ofta 

göra generaliseringar (Holme, Solvang 1991, 1997, s. 87ff). 

   Den kvalitativa innehållsanalysen och textanalysen går mer på djupet, metoden 

kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (ibid). Den kvalitativa metoden 

används när innehållet ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en 

intensiv närläsning av texten. Den kvalitativa textanalysen handlar om att läsa aktivt, 

att ställa frågor till texten och därefter se efter om texten kan besvara dessa frågor 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 237). Denna analys tolkar texten och i den tolkningen spelar 
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också jag själv, mina kunskaper och min förförståelse en roll. Det är en del av 

tolkningsprocessen och behöver inte automatiskt betyda att analysen blir subjektiv 

eller tillfällig. Det är nämligen systematiseringen i frågeställningarna och 

noggrannheten när det gäller att exemplifiera som förhindrar subjektivitet (Hultén 

2000, s. 7).  

   Man brukar tala om att det finns tre olika typer av innehållsanalyser, den första är 

deskriptiv och handlar om att man beskriver något. Denna typ lämpar sig bra när man 

vill beskriva hur ett innehåll ser ut och exempelvis jämföra detta innehåll över tid. 

Den andra typen är normativ och syftar till att beskriva hur innehållet förhåller sig till 

någon typ av uppställda normer. Den sista typen är explanativ, förklarande. Det 

innebär att man använder skillnader i innehåll för att förklara något och tvärtom 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 225f).  

 

3.2 Val av metod 

Vi har valt att besvara våra frågeställningar med hjälp av två olika metoder, 

kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Anledningen till detta är främst 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi är övertygade om att en kombination av 

dessa två olika metoder är vad som krävs för att på bästa sätt kunna uppfylla detta 

syfte och dessa frågeställningar. Enkäter och/eller intervjuer är inte lämpliga för vår 

studie eftersom dessa metoder ej skulle kunna besvara uppsatsens syfte som handlar 

om att se hur Aftonbladets rapportering av försvinnandena och morden på Helén 

Nilsson och Engla Höglund såg ut. Vårt syfte handlar om att titta på innehållet, inte 

att fånga upp olika typer av uppfattningar, åsikter och tankar.  

   Till vår första frågeställning har vi använt oss av en kvantitativ innehållsanalys. 

Detta för att få en tydlig överblick över materialet, och därigenom kunna undersöka 

hur rapporteringen om försvinnandena och morden på flickorna såg ut gällande antal, 

placering, artikeltyp, bilder, källor och spekulationer? Till vår andra frågeställning har 

vi valt en kvalitativ textanalys. Detta eftersom vi vill gå mer på djupet och undersöka 

hur Aftonbladet iscensätter artiklarna om försvinnandena och morden med dramaturgi 

som redskap. Utifrån dessa två metoder och resultatet vi får ut av dem kan vi sedan 

besvara vår tredje frågeställning som avser undersöka vilka skillnader och likheter 

som man kan se på Aftonbladets rapportering av de två fallen åren 1989 och 2008? 

   Både den kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa textanalysen som vi 

valt att använda oss av är deskriptiv. Ordet deskriptiv betyder beskrivande och passar 
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vårt syfte bra eftersom det vi vill göra är att beskriva och titta på innehållet samt 

jämföra detta innehåll över tid (Esaiasson m.fl. 2007, s. 225).  

 

3.3 Urval 

I vår undersökning har vi valt att studera en (1) tidning, närmare bestämt 

kvällstidningen Aftonbladet. Vi valde denna tidning främst för att den har en stor 

upplaga samt att den är rikstäckande och därmed också har ett stort spridningsområde. 

Dessutom vägde vi i valet in det faktum att kvällstidningarna har en sen deadline och 

därmed ofta blir först med nyheten. I undersökningen har vi valt att studera två 

mordfall, mordet på Helén Nilsson som utspelade sig för 19 år sedan, 1989, och 

mordet på Engla Höglund som utspelade sig i år, 2008. Vi är medvetna om att 

Aftonbladet idag, år 2008, är Sveriges största tidning men att den inte var det år 1989. 

Detta tror vi dock inte påverkar resultatet nämnvärt eftersom tidningen år 1989 ändå 

var en av de största i Sverige. I studien har vi valt att undersöka hur kvällstidningen 

Aftonbladets rapportering om försvinnandena och morden på Helén Nilsson- och 

Engla Höglund såg ut under fem dagar, tre dagar under tiden de var försvunna och två 

dagar då det hade uppdagats att de mördats, samt jämföra skillnader och likheter i 

dessa två rapporteringar, 1989 och 2008.  

   Vi har valt att studera fem dagar 1989 och fem dagar 2008. Vår första 

undersökningsperiod börjar den dag Aftonbladet uppmärksammar att flickorna är 

försvunna och två dagar framåt. Vår andra undersökningsperiod startar den dag 

tidningen skriver om att flickorna hittats mördade och en dag därefter. Vi har valt att 

göra på detta sätt eftersom Helén var försvunnen i sex dagar och Engla i åtta dagar. 

För att på ett rättvist sätt kunna jämföra skillnader och likheter i rapporteringarna ville 

vi undersöka lika många dagar i båda fallen och därför har vi riktat in oss på 

ovanstående två perioder. Dagarna vi valt att undersöka är 22, 23, 25 mars samt 27-28 

mars 1989 och 6-8 april samt 14-15 april 2008. Anledningen till att den 24 mars 1989 

inte finns med i vår undersökning är för att påsken inföll då och att Aftonbladet ej 

utgavs under långfredagen den 24. Vi valde därför att ta med den 25 mars istället.  

   Vi har valt att undersöka allt material som publicerades om Helén Nilsson och 

Engla Höglund under de utvalda datumen, både förstasidor, nyhetstexter, krönikor, 

ledare, insändare, bilder, bildtexter och annat rörande flickorna.  

   Vi är väl medvetna om att vi utifrån vår undersökning inte alls kan dra några 

generella slutsatser om Aftonbladets rapportering om försvinnandena och morden på 
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Helén Nilsson och Engla Höglund. Det enda vi kan säga något om, baserat på 

undersökningen, är just de fem dagar vi har valt att undersöka.   

 

3.4 Tillvägagångssätt 

När vi beslutat oss för vilket ämne vi ville undersöka tog vi reda på relevant 

information om de två mördade flickorna. Utifrån denna information fastslog vi 

vilken tidsperiod vi ville studera och därefter började vi fundera över var någonstans 

materialet till vår uppsats kunde gå att finna. Vi beställde tidningarna från 1989 på 

mikrofilm från Stockholms stadsbibliotek och tidningarna från 2008 från Aftonbladet. 

När vi fått tillgång till materialet gick vi igenom det och utarbetade därefter, med vårt 

syfte och våra frågeställningar som bakgrund, ett kodschema med frågor till texten 

(bilaga 1) samt tillhörande kodinstruktioner (bilaga 2). Kodschemat är uppdelat i två 

delar, den första mer kvantitativ och den andra mer kvalitativ. Detta för att vi har valt 

att använda oss av en kvantitativ metod för att besvara vår första frågeställning och en 

kvalitativ metod för att besvara vår andra. För att vara så tydliga som möjligt valde vi 

att definiera exakt vad våra frågeställningar avser att undersöka, dessa definitioner 

hittar man i det tidigare kapitlet ”1.4 Definitioner”. Därefter gick vi igenom vårt 

utvalda material genom att ”koda” det, vilket innebar att vi svarade på frågorna i 

kodschemat samt antecknade viktiga citat.  

   Efter att vi kodat klart vårt material matade vi in resultatet av kodschemats del ett i 

dataprogrammet Excel och gjorde om det till överskådliga diagram. Kodschemats del 

två (rörande dramaturgin) valde vi att studera, sätta i kontext och tolka mer ingående 

och därefter presentera med hjälp av citat och referat. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

När man gör något vetenskapligt innebär det att ange goda skäl för att något ska 

kunna påstås vara sant. Därför måste man kunna underbygga påståenden och 

slutsatser. För att kunna underbygga dessa påståenden och slutsatser använder man 

argument som måste vara tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet). Giltighet 

innebär att något har med saken att göra, att något är relevant. Tillförlitlighet handlar 

om att något är riktigt och pålitligt. Dessa två ovanstående begrepp, giltighet och 

tillförlitlighet, är grundläggande för det vetenskapliga arbetet oavsett vilken metod 

man använder sig av (Ekström, Larsson 2000, s.12f). Validitet handlar om att mäta 

och undersöka det vi påstår att vi mäter och undersöker. Reliabilitet handlar om att 
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studien ska vara replikerbar, någon som använder samma mätinstrument måste kunna 

göra om undersökningen och uppnå samma resultat (Esaiasson m.fl. 2007, s. 63ff). 

   För att så långt som möjligt uppnå validitet i vår studie och alltså undersöka det vi i 

syftet säger att vi ska undersöka har vi undersökt kvällstidningen Aftonbladet under 

fem dagar 1989 och under fem dagar 2008. Vi har valt att studera lika många dagar 

båda åren för att kunna säga något om skillnader och likheter i de två 

rapporteringarna. I kodschemat har vi formulerat relevanta frågor som avser att så 

riktigt som möjligt besvara vårt syfte och våra frågeställningar. För att kunna 

formulera kodschemats frågor så exakt som möjligt valde vi främst att utgå från syftet 

och bryta ner det i tre stycken frågeställningar, uppsatsens frågeställningar. För att få 

svar på dessa bröt vi sedan ner dem en andra gång och resultatet blev då kodschemats 

frågor. Vi valde att metodiskt täcka in hela frågeställningarna med hjälp av ett antal 

mindre frågor, dessa går att se i uppsatsens bilaga ”kodschema”. Därmed anser vi att 

vi har god överensstämmelse mellan våra teoretiska begrepp och de operationella 

indikatorerna, det vill säga frågorna i kodschemat (Holme, Solvang 1991, 1997, s. 

167). Detta är väldigt viktigt så att vi inte undersöker helt felaktiga saker och därmed 

får ett fullständigt felaktigt resultat.  

   För att uppnå reliabilitet, och alltså göra det möjligt för andra att göra om vår 

undersökning och få samma resultat, har vi utarbetat ett tydligt kodschema med 

tillhörande instruktioner. Detta för att verkligen illustrera vad exakt det är vi 

undersökt. För att ytterligare göra det möjligt för andra att replikera studien har vi i 

kapitlet 1.4, kallat ”Definitioner”, definierat exakt vad det är som frågeställningarna 

avser att undersöka. Det finns alltid en risk att olika forskare kommer fram till olika 

resultat eftersom de uppfattar verkligenheten på olika sätt och det är just därför vi 

noga anger vad exakt vi avser att undersöka. En annan risk är att man som forskare 

”slarvar” och matar in fel uppgifter i datorn (ibid). Därför har vi genomfört ett så 

kallat reliabilitetstest, vilket innebär att vi inte bara arbetat med materialet en gång 

utan också gjort om det en andra gång för att verkligen bli övertygade om att studien 

går att göra om flera gånger utan att få olika resultat. 

 

3.6 Metodproblem 

När man sysslar med både kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys brukar 

kravet på objektivitet betonas starkt. Objektiviteten i detta sammanhang handlar om 

att alla forskande individer ska kunna göra samma läsning av samma text, också vid 
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olika tidpunkter. Tyvärr är detta en omöjlighet, det dyker alltid upp tolkningselement 

och subjektivitet när det kommer till läsning av en text. Alla människor kan inte läsa 

en text på samma sätt, på grund av vår förförståelse upplever och tolkar vi 

verkligheten på olika sätt (Ekström, Larsson 2000, s. 17). Det finns alltså en möjlighet 

att vi som författat denna uppsats inte helt förhållit oss neutrala till materialet, 

eventuella fel som kan ha uppstått kan alltså bero på oss själva, vår förförståelse och 

vår tolkning av verkligheten. Något som i detta sammanhang också bör nämnas är att 

en av uppsatsförfattarna jobbat som reporter på Aftonbladet och därmed har en viss 

insyn i tidningens arbetssätt. Detta tror vi dock snarare kan stärka resultatet än 

försvaga det eftersom det gör att vi kan se till helheten på ett annat sätt. 

   Ett annat metodproblem är att tidningarna från 1989 bara har funnits att tillgå på 

mikrofilm medan tidningarna från 2008 har funnits i pappersform. Tidningarna på 

mikrofilm är svartvita och har skrivits ut i ett mindre format än tidningarna från 2008 

som finns att tillgå i sitt ursprungliga storleks- och färgformat. Vi har försökt ta 

hänsyn till detta men givetvis finns det en möjlighet att man betraktar innehållet från 

1989 och 2008 på olika sätt på grund av dessa yttre faktorer.  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår undersökning. I den första 

delen av resultatkapitlet kommer vi att visa ett antal diagram och tabeller som på ett 

överskådligt sätt, med tillhörande förklaringar och några exempel, presenterar 

resultatet av vår kvantitativa innehållsanalys. Därefter, i den andra delen av 

resultatkapitlet, kommer vi att i löpande text, med hjälp av citat och referat, redovisa 

och presentera resultatet av vår kvalitativa textanalys.  

 

4.1 Diagram och tabeller 

 

Diagram och tabell 1. Totalt antal artiklar per fall 

 

 

 

 

 

 

 
 

N = 65 

 

Diagrammet och tabellen visar hur många artiklar som under fem dagar publicerades 

om Helén Nilsson, 1989, och Engla, Höglund, 2008. Det totala antalet 

undersökningsenheter är 65 och därmed är det alltså siffran 65 som är vårt totala N-

värde. I Helén-fallet 1989 publicerades och undersöktes totalt 14 artiklar, N-värdet för 

1989 är alltså 14. I Engla-fallet, 2008, publicerades och undersöktes totalt 51 artiklar 

vilket betyder att N-värdet för detta år är 51.  

   Utifrån detta resultat och ovanstående tabell (tabell 1) kan man utläsa att det under 

fem dagar av Engla-fallet, 2008, publicerades 37 stycken artiklar fler än vad det 

gjorde under lika många dagar av Helén-fallet, 1989. Det publicerads alltså mer än 

dubbelt så många artiklar 2008 som 1989. 

 

 Helén Engla Totalt 

Antal artiklar 14 (22 %) 51 (78 %) 65 (100 %) 
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Diagram och tabell 2. Artikeltyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N = 65 

 

 Helén Engla Totalt 

Nyhet 11 (79 %) 32 (63 %) 43 (66 %) 

Debatt/Insändare/Krönika/Ledare 0 (0 %) 9 (18 %)   9 (14 %) 

Bild (bild med enbart bildtext) 3 (21 %) 10 (19 %) 13 (20 %) 

 

I ovanstående diagram och tabell (diagram och tabell 2) visas den typ av artiklar som 

publicerades totalt samt respektive år.  

   Diagrammet och tabellen visar att det i rapporteringen av både Engla-fallet, 2008, 

samt Helén-fallet, 1989 publicerades flest nyhetsartiklar och därefter artiklar av typen 

bild med enbart bildtext. Vi kan också utläsa att en av kategorierna, kategorin 

benämnd ”Debatt/Insändare/Krönika/Ledare” inte förekom överhuvudtaget i Helén-

fallet, 1989, medan den förekom flera gånger i Engla-fallet, 2008. Artiklarna i denna 

kategori illustrerades vanligtvis av en bild på någon av tidningens journalister som 

uttalade sig, personligt, på exempelvis följande sätt: 

 
Det var en nyhetstung dag. Englas mördare hade erkänt och det här var dagen då den 

ofattbara tragedin skulle få början till en förklaring. Hela Sverige söker, längtar, kräver 

svar på alla frågor som väckts under veckan som gått. Hur? Varför? Vem? Skulle tv-

nyheterna kunna ge oss svaren? /---/ Jag missade Rapport men såg Aktuellt. Som startade 

med budgeten. Sen kom inslag om Berlusconi. Sen ett reportage om den ökade 

inflationen. Först som fjärdenyhet – Englamordet. Inget namn på den misstänkta 

mördaren. Däremot – en finstämd, mänsklig inriktning på reportaget från Stjärnsund.  
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/---/ Men för kort, för lite, för ytligt. Blev jag något klockare? Fick jag några svar? Jag 

vet faktiskt inte. Det känns inte så (Klas Lindberg: TV 4-nyheternas rapportering om 

Engla gör ingen klokare, 080415). 

 

Diagram och tabell 3. Artikelns placering 

 

 

 

 

 

 

 
N = 65 

 

Diagram och tabell nummer tre visar var någonstans i tidningen som artiklarna 

placerades.  

   Av detta kan vi utläsa att i både Helén-fallet, 1989, och Engla-fallet, 2008, 

placerades flest artiklar på tidningens insida. Tabellen visar också att 5 stycken 

artiklar om Engla placerades på tidningens framsida. Detta innebär att Aftonbladet 

under samtliga av våra fem undersökningsdagar, hade en artikel om Engla på 

tidningens första sida. I Helén-fallet, 1989, var denna siffra tre, i Helén-fallet 

placerades alltså en artikel om Helén på första sidan under tre av våra fem 

undersökningsdagar.  

 

Diagram och tabell 4. Bilder 

 

 

 

 

 

 

 Helén Engla Totalt 

Första sidan 3 (21 %) 5 (10 %) 8 (12 %) 

Insida 11 (79 %) 46 (90 %) 57 (88 %) 
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N = 55 

 

Ovanstående diagram och tabell (diagram och tabell 4) visar vilken typ av bilder som 

huvudsakligen publicerades till de enskilda artiklarna.  

   Av detta resultat kan vi utläsa att foto var den vanligast förekommande bildtypen i 

båda fallen. Vi kan också utläsa att bilder av typen Illustration/karta/graf/tabell endast 

förekommer som bild till den enskilda artikeln under rapporteringen av Engla-fallet, 

2008. Ingen sådan bildtyp förekommer till den enskilda artikeln i rapporteringen av 

Helén-fallet, 1989. 

 

Diagram och tabell 5. Antal bilder till de enskilda artiklarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N = 55 

 
 Helén Engla Totalt 

Ingen 3 (22 %) 7 (14 %) 10 (15 %) 

En 2 (14 %) 19 (37 %) 21 (32 %) 

Flera 9 (64 %) 25 (49 %) 34 (53 %) 

 

Diagram och tabell 5 visar det antal bilder som förekommer till de enskilda artiklarna 

i rapporteringen av Helén-fallet, 1989, och Engla-fallet, 2008.  

   Resultatet visar att det är kategorin Flera som är den vanligast förekommande 

kategorin i både Helén-fallet och i Engla-fallet. Detta innebär att det i båda dessa fall 

 Helén Engla Totalt 

Foto 11 (100 %) 43 (98 %) 54 (98 %) 

Illustration/karta/graf/tabell 0 (0 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 
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för det mesta förekom fler bilder än en till de enskilda artiklarna. Vi kan också utläsa 

att det i Engla-fallet var mer vanligt med endast en bild till de enskilda artiklarna än 

det var i rapporteringen av Helén-fallet samt att det i Helén-fallet saknades bilder till 

en större andel artiklar. 

 

Diagram 6. Vad föreställer den huvudsakliga bilden till artikeln 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N = 55 

 

 Helén Engla Totalt 

Offer 2 (18 %) 12 (27 %) 14 (26 %) 

Gärningsman/Misstänkt 0 (0 %) 9 (21 %) 9 (16 %) 

Brottsplats 3 (27 %) 3 (7 %) 6 (11 %) 

Anhöriga 2 (18 %) 1 (2 %) 3 (5 %) 

Myndighetspersoner 1 (10 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 

Annat-illustrationer-

saker 

0 (0 %) 7 (16 %) 7 (13 %) 

Annat-miljöer-

personer-allmänhet 

3 (27 %) 8 (18 %) 11 (20 %) 

Övrigt 0 (0 %) 4 (9 %) 4 (7 %) 

 

Ovanstående tabell och diagram (diagram och tabell 6) visar vad den huvudsakliga 

bilden till artikeln föreställer.  

   Av detta resultat kan vi utläsa att det publicerades fler bilder på offret, 

gärningsman/misstänkt, annat-illustrationer-saker samt övrigt i rapporteringen av 

Engla-fallet, 2008, än i rapporteringen av Helén-fallet, 1989. Däremot visades fler 

bilder av de anhöriga, annat-miljöer-personer-allmänhet och myndighetspersoner i 

rapporteringen av Helén-fallet än i rapporteringen av Engla-fallet. Resultatet visar 
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också att det år 1989 var vanligast med bilder på brottsplats och annat-miljöer-

personer-allmänhet medan det år 2008 var vanligast med bilder på offren. Detta ser vi 

tydligt genom det vanligast förekommande värdet, typvärdet, som är 27 %. Den 

huvudsakliga bilden 1989 föreställde alltså  främst myndighetspersoner samt annat-

miljöer-personer-allmänhet medan den 2008 föreställde främst offer.  

 

Diagram och tabell 7. Vilka källor uttalar sig huvudsakligen i artiklarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N = 65 

 
 Helén Engla Totalt 

Forskare/Professionella 

(ej läkare, polis osv.) 

1 (7 %) 6 (12 %) 7 (11 %) 

Anhöriga till offren 1 (7 %) 6 (12 %) 7 (11 %) 

Gärningsman/Misstänkt 0 (0 %) 2 (4 %) 2 (3 %) 

Kamrater till 

gärningsmannen/misstänkt 

0 (0 %) 4 (8 %) 4 (6 %) 

Vittne/Anonymt vittne 2 (14 %) 1 (2 %) 3 (5 %) 

Polis 7 (50 %) 11 (21 %) 18 (27 %) 

Anonyma/Annan 3 (22 %) 13 (25 %) 16 (25 %) 

Journalist 0 (0 %)  8 (16 %) 8 (12 %) 

 

Diagram och tabell nummer 7 visar vem som huvudsakligen kommer till tals i de 

olika artiklarna.  

   Resultatet visar att samtliga källor utom vittne/anonymt vittne och polis 

förekommer fler gånger i artiklarna från rapporteringen av Engla-fallet än i 

rapporteringen av Helén-fallet. Dessutom förekommer journalister, 
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gärningsmannen/misstänkt, anhöriga och kamrater till gärningsmannen misstänkt som 

källa ett flertal gånger i rapporteringen av Engla-fallet men inte alls i Helén-fallet. I 

Helén-fallet är det polisen som är den vanligaste källan, i Engla-fallet är det 

anonyma/annan. I Engla-fallet fall används dessutom forskare och journalister som en 

typ av ”tyckande” källor. Nedan följer två ett exempel, det första är en artikel med en 

forskare som källa och det andra exemplet med en journalist som källa: 

 
Englas försvinnande förbryllar och oroar. 

– Hittar man inte flickan i dag är det kritiskt, säger Anders Leicht, Rikspolisstyrelsens 

expert på försvunna personer. 

Här är svar på några av de frågor som allt fler ställer sig nu (Andreas Jennische: ”Cykeln 

talar för att det är ett brott”, 080408). 

 

Anders Eklund är – av skäl som återstår att utreda och förstå och kanske dra lärdom av – 

ett missfoster. Han bör låsas in på livstid och aldrig mer släppas ut bland oss övriga. Och 

det ska vara livstid på riktigt, inte någon lightversion som innebär att han är ute igen om 

tio år (Anders Westgårdh: Ingen förtjänar att dö – inte ens ett missfoster, 080415).  

 

Det är också en viss skillnad på hur Aftonbladet rapporterar om de anhöriga i Helén-

fallet respektive Engla-fallet. I Helén-fallet förekommer de anhöriga som faktakällor 

som enbart uttalar sig med ett enstaka citat eller liknande. I Engla-fallet kretsar de 

flesta texter med de anhöriga som källor kring känslor, hur de anhöriga handlar, 

känner och mår. Nedan följer ett exempel från vartdera fallet: 

 
Aftonbladet talade med Bengt Nilsson på påskafton. Han sa då: 

– Naturligtvis hoppas vi ju fortfarande att Helén är i liv. Men hoppet pendlar. Polisen gör 

säkert vad de kan. Men de har ju inget att gå på (Lars Ohlson: Hon har utsatts för grovt 

våld, 890327). 

 

Men dottern dök fortfarande inte upp. Carina började bli rädd. 

– Jag förstod direkt att något var fel. Jag gick ut och började leta. Jag letade i nästan två 

timmar. Sedan såg jag cykeln, säger hon. 

– Den låg slängd bara några hundra meter från huset, ungefär tre, fyra meter in i skogen. 

Skräcken spred sig i Carinas kropp. Insikten om att något fruktansvärt hade hänt. 

/---/ Gråten bryter fram igen (Jill Sjölund: ”Jag önskar att hon gått vilse”, 080407). 
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Diagram 8. Förekommer spekulationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N = 65 

 

 Helén Engla Totalt 

Ja 11 (79 %) 29 (57 %) 40 (57 %) 

Nej 3 (21 %) 22 (43 %) 25 (43 %) 

 

Diagrammet och tabellen ovan (diagram och tabell 8) visar om det förekommer 

spekulationer eller inte i de undersökta artiklarna. 

   Resultatet visar att det totalt förekommer spekulationer i 40 stycken av de 65 

undersökta artiklarna. I Helén-fallet, 1989, förekommer det spekulationer i 11 av 14 

artiklar. I 3 stycken artiklar förekommer det alltså inte några spekulationer. I Engla-

fallet, 2008, förekommer det spekulationer i 29 stycken av de 51 artiklarna. I 22 

artiklar förekommer därmed inga spekulationer.  

   Av detta resultat kan vi utläsa att spekulationer förekommer i nästan alla artiklar i 

rapporteringen av Helén-fallet och i mer än hälften av artiklarna i Engla-fallet. Nedan 

följer några exempel på artiklar innehållandes spekulationer från vartdera fallet: 

 
Var det mördaren han såg? 

Lantbrukaren Ture Kullberg var på väg till jobbet i tisdags morse när han såg en 

beigefärgad bil vid platsen där Helén Nilsson hittades i går eftermiddag (Bertil Nilsson: 

Mördarens bil sedd på platsen?, 890327). 

 

Plötsligt stod mannen alldeles bakom den unga kvinnan. 

– Först skrattade jag år honom. Sedan blev jag rädd, berättar hon för Aftonbladet. 

Mannen är en av dem som polisen kollat i samband med mordet på Helén Nilsson, 10 

(Lars Ohlson: Var det mördaren som antastade henne?, 080328). 
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– Jag tror att någon bara stannat till med sin bil, slitit in min dotter och slängt cykeln. 

Men jag tror inte det var någon som väntade på henne. Engla har ju aldrig cyklat den där 

vägen själv så kunde veta att hon skulle vara där just då. 

– Kanske var det någon pedofil som stått och tittat på barnen när de lekte på 

fotbollsplanen och sen följt efter min dotter (Jill Sjölund: ”Jag önskar att hon gått vilse”, 

080407). 

 

Ulf Åsgård, 59, är psykiater och expert på gärningsmannaprofiler. 

Vad kan ha hänt Engla? 

– Det finns fortfarande en möjlighet att hon gått vilse i skogen och råkat ut för en olycka. 

– Hon kan också ha träffat på någon som fört in henne i skogen eller med sig i en bil 

(Linda Hjertén: Experten: troligt att någon fört bort henne, 080407). 

 

4.2 Dramaturgi som redskap 

Nedan följer resultatet av vår undersökning gällande hur Aftonbladet iscensätter 

artiklarna om försvinnandena och morden på Helén Nilsson och Engla Höglund med 

dramaturgi som redskap. Respektive fall inleds med en kort sammanfattning som följs 

av längre, mer redogörande, kapitel benämnda ”akter”. 

 

4.2.1 Aftonbladet 1989, Helén Nilsson 

SAMMANFATTNING: I rapporteringen av Helén Nilsson-fallet 1989 handlar den 

första tiden (dag 1, 890322, och dag 2, 890323) främst om polisens sökande efter den 

försvunna flickan. Aktörerna är få, Helén Nilsson och polisen spelar huvudrollerna 

medan andra; vittnen, vänner, familjemedlemmar och övriga som nämns, enbart har 

biroller som knappt tar någon plats alls. Den ena huvudrollen, polisen, kommer till 

tals flera gånger medan birollerna enbart får säga sitt i ett fåtal citat. Journalisten har 

ingen roll i någon av artiklarna. Vinklingen som förekommer är främst tillspetsning, 

scenerna och de värdeladdade orden är få.  

   Under vår tredje bevakningsdag, 890325, ändras handlingen. Nu vrids 

uppmärksamheten från polisen och deras arbete mot de anhöriga. Heléns bästa vän 

Åsa Torstensson väljer att berätta för Aftonbladet att hon är övertygad om att någon 

tagit Helén. Det är nu en av de anhöriga, Åsa, som får huvudrollen medan polisen och 

Helén intar en biroll. Inte heller nu spelar journalisten någon roll. Vinklingen är 

personifiering och handlingen kretsar kring Åsa, hennes historia och hennes relation 

till Helén. Både scener och värdeladdade ord förekommer, men enbart ett fåtal 

gånger. 
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   I bevakningens andra del (dag 4, 890327, och dag 5, 890328) ändras handlingen på 

nytt. Helén har nu hittats mördad och uppmärksamheten riktas än en gång mot främst 

henne. Helén tilldelas återigen huvudrollen och än en gång delar hon denna roll med 

en annan aktör, denna gång är det den misstänkta gärningsmannen. Både polisen och 

olika vittnen uttalar sig ett flertal gånger men den huvudsakliga handlingen i 

artiklarna kretsar kring Helén och den misstänkta gärningsmannen, mördaren. 

Journalisten får ingen roll. Vinklingen är främst tillspetsning och både scener och 

värdeladdade ord förekommer.  

 

Akt 1 – Historien tar sin början och handlingen trappas upp 

Aftonbladets rapportering om Helén Nilssons försvinnande startar lugnt och stilla. 

Den 22 mars 1989 publiceras den första artikeln om Helén Nilsson försvinnande. Det 

har nu gått nästan två dygn sedan den tioåriga flickan spårlöst försvann på väg till ett 

möte med sina kompisar vid lågprisaffären i Hörby. Artikeln handlar främst om 

polisens sökande efter flickan. I artikeln nämns Helén, hennes vänner och familj samt 

brandmän militär och privatpersoner, men det är bara polisen som uttalar sig. Genom 

polisens uttalande får Helén rollen som offer: 

 
– Vi jobbar med alla möjligheter öppna, men ju längre tiden går, desto mer tyder på ett 

brott, säger polisens spaningsledare Lars Sunning (Bertil Nilsson: Inget spår efter 

tioåriga Helen – Försvunnen sen i måndags, 890322). 

 

– Vi måste räkna med att flickan kan ha utsatts för ett våldsbrott, säger polisen (ibid). 

 

Dessa citat visar också att artikelns vinkling är tillspetsning. Redan i ingressen nämns 

nämligen polisens teori om brott, trots att det framgår i artikeln att ingen är riktigt 

säker på vad som egentligen kan ha hänt Helén. Värdeladdade ord som används är 

främst sammansättningar som ”jättepådrag” och ”våldsbrott”, inga scener 

förekommer. Följande dag, den 23 mars, publiceras ytterligare två artiklar om Helén 

och nu trappas tempot i både handlingen och rapporteringen upp. I fokus i artiklarna 

står återigen Helén och polisen. Artiklarna handlar om Helén och vad som hände 

kvällen då hon försvann. Polisens teori är nu att tioåringen försvunnit frivilligt och att 

kamraterna hon skulle möta upp kvällen då hon försvann vet mer om vad som har 

hänt henne. Men trots denna teori fortsätter polisen ändå sökandet och har börjat 

spana efter en manlig ägare till en mörk Saab av äldre modell. Denna man ska enligt 
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en person ha kört på en fotgängare i Hörby och sedan skjutsat iväg den skadade i 

bilen. I artikeln uttalar sig polisen ett flertal gånger och Heléns bror, Dan Nilsson, en 

gång: 

 
– Det är vi i familjen som genom polisen och massmedia framför vår vädjan till Helén att 

hon – om hon ser, hör eller läser detta – ska våga komma fram, säger hennes bror Dan 

Nilsson, 23, till Aftonbladet. 

– Vi hoppas givetvis att detta ska få en lycklig upplösning (Bertil Nilsson: Spåren slutar 

vid bron – Polisen hoppas att kamraterna vet mer, 890323). 

 

Återigen får Helén rollen som offer, trots att man misstänker att hon försvunnit 

självmant verkar detta så otroligt att man ändå fortsätter sökandet. Journalisten har 

ingen roll. Vinklingen sker också här i form av tillspetsning, detta grundas på polisens 

teori och broderns uttalande om att Helén försvunnit självmant. Detta nämns också ett 

flertal gånger i en av texterna samt i rubriken - trots att ingen egentligen vet vad som 

har hänt med flickan. I denna text förekommer också scener som målar upp polisens 

teori om vad som man tror hände kvällen då Helén försvann: 

  
Klockan var ungefär kvart i sju på kvällen, och Helén lämnade sin cykel hemma och 

promenerade upp mot centrum i samhället. Hon gick längs Murarevägen, ut på 

Repslagarevägen och kom ut på korsande Tvärgatan. Hon gick med lätta och snabba 

steg, och det var väldigt viktigt att hon fick träffa sina kompisar den här kvällen. Helén 

passerade korsningen vid Ystadsvägen och snart svängde hon in norrut, på den större 

Nygatan. Nu hade hon bara ett par hundra meter kvar till de väntande tjejerna utanför 

lågprisaffären. Helén kom fram till affären, ställde sig på bron över Hörbyån – men hon 

såg aldrig kamraterna. Istället träffade hon två äldre tjejer som pekade åt det håll dom 

sett Heléns kamrater gå. Hon sprang efter dessa, mot Ystadsvägen (Bertil Nilsson: 

Spåren slutar vid bron – Polisen hoppas att kamraterna vet mer, 890323). 

 

Värdeladdade ord förekommer i den mening då Heléns bror uttalar sig och ”vädjar” 

till sin syster att hon ska komma hem. 
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Akt 2 – Fokus förflyttas  

I denna andra akt trappas handlingen upp ytterligare. I artikeln ”Någon måste ha tagit 

henne” – Heléns bästa vän vågar inte gå ut ensam längre, publicerad den 25 mars 

1989, flyttas fokus och huvudrollen från offret och polisen till de anhöriga. I artikeln 

uttalar sig flera av Heléns närmaste vänner om sin försvunna kamrat. Flest citat 

kommer från Åsa Torstensson, Heléns bästa vän, som är övertygad om att någon har 

tagit Helén. Nu vågar hon inte gå ut ensam längre. Också här får Helén rollen som 

offer – tillsammans med Åsa och samhället Hörby som skakats av Heléns 

försvinnande: 

 
Det gåtfulla försvinnandet har lagt sig som en slöja över hela Hörby. Alla tänker på det, 

inga barn släpps ut ensamma för att leka och oroliga föräldrar tittar bakom gardinerna om 

det smyger någon mystisk man bland husen (Lars Ohlson: Någon måste ha tagit henne – 

Heléns bästa vän vågar inte gå ut ensam längre, 890325).  

 

Ovanstående citat belyser också vilka scener som finns i texten, bilden av ”oroliga 

föräldrar” som ”tittar bakom gardinerna” efter en ”mystisk” man, blir synlig i och 

med föregående citat. Vinklingen i artikeln är personifiering, det är genom Åsa som 

läsarna får ta del om historien om Helén. Det är Åsa som berättar om vad Helén var 

för en person och vad hon gillade att göra. Och det är också Åsa som berättar för 

publiken, läsarna, om vad hon tror har hänt sin bästa kompis. Journalisten intar ingen 

roll. Värdeladdade ord används ett fåtal gånger, ett uttryck som förekommer i artikeln 

är ”det gåtfulla försvinnandet”. 

 

Akt 3 – Mord, sorg och spekulation kring den misstänkta mördaren – 

handlingen når klimax och trappas ned 

Måndagen den 27 mars skriver Aftonbladet att Helén har hittats mördad. 

Rapporteringen når nu klimax. Två av de publicerade artiklarna handlar om hur 

tioåringen hittades. Fyndet gjordes av en kvinna och hennes dotter som var ute på 

cykeltur. Därefter berör handlingen i artiklarna vad som har hänt henne, hur det har 

gått till och vem som kan ha gjort det, vem som kan ha mördat Helén. Polisen står 

utan både vittnen och spår och vill gärna få in så mycket tips som möjligt. Aktörerna i 

artiklarna är polisen, Heléns två vänner, mamman och dottern som gjorde fyndet samt 

Heléns pappa. Av dessa aktörer är det främst polisen som uttalar sig, Heléns pappa 
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citeras bara kort i samband med polisens teori om att Helén självmant ska ha följt med 

någon: 

 
Pappan, Bengt Nilsson, 52, säger: 

– Hon har aldrig visat några tendenser i den riktningen tidigare. 

– Men samtidigt ska man komma ihåg att hon bara är ett barn på tio år. Man vet aldrig 

vad som rör sig i huvudet på ett så litet barn (Lars Ohlson: ”Hon har utsatts för grovt 

våld” – Mor och dotter på cykeltur hittade svarta plastsäcken, 890327). 

 

Resten av aktörerna citeras inte alls. Ovanstående citat och rubriken på artikeln ”Hon 

har utsatts för grovt våld” gör att Helén återigen får rollen som offer. Ingen vinkling 

förekommer i texten men däremot förekommer ett flertal scener liknande denna: 

 
Vägen slingrar sig fram till ett nedlagt gammalt stenbrott. Här fick kvinnan och hennes 

dotter syn på en svart plastsäck som låg på marken. De tyckte den såg konstig ut. Den 

var knölig och det verkade inte vara vanliga sopor i den. Kvinnan och dottern klev av 

sina cyklar, fick fram till säcken och kände på den med fötterna. Plötsligt sprack den 

sönder och ett knä stack ut (ibid). 

 

Värdeladdade ord används flera gånger i texten, såsom ”grovt våld” och ”sexuellt 

övergrepp”. 

 

Samma dag som ovanstående artiklar publiceras, 890327, publiceras också artikeln 

Mördarens bil sedd på platsen? ”Jag såg bilen i skogen i tisdags”. Artikeln handlar 

om vittnet Ture Kullberg som sett en beigefärgad bil på platsen där Helén Nilsson 

hittades mördad. Ture och polisen är aktörerna som förekommer i artikeln men det är 

bara Ture Kullberg som citeras av Aftonbladet: 
 

– Jag var på väg till arbetet vid sextiden på tisdagsmorgonen när jag fick syn på bilen. 

Jag skymtade den mellan trädstammarna omkring 25 meter in på den lilla skogsvägen. 

Det hade inte hunnit bli riktigt ljust ännu och Ture Kullberg hann inte se så mycket av 

bilen. 

– Jag såg aldrig vad det var för märke. Jag är inte ens säker på om det var en personbil 

eller en skåpbil. Men den var beigefärgad, så mycket vet jag (Bertil Nilsson: Mördarens 

bil sedd på platsen?, 890327). 
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Ture får genom ovanstående citat rollen som hjältemodig sanningssägare eftersom 

polisen är i stort behov av tips från allmänheten. Journalisten intar inte någon roll. 

Scener förekommer liknande den i ovanstående citat. Inga värdeladdade ord används 

och vinklingen sker i form av tillspetsning. Detta genom att rubriken Mördarens bil 

sedd på platsen? Ture Kullbergs historia får en helsida i tidningen trots att man 

egentligen inte har någon aning om vilken bil som setts på platsen och vem den 

tillhör. 

   Följande dag, 890328, trappas handlingen ned. Helén är död och historien tar en ny 

vändning. Nu publiceras flera artiklar liknande den om Ture, vittnet till den 

beigefärgade bilen. I artiklarna Mystisk bil passerade fyndplatsen två gånger, Polisens 

fynd kan fälla mördaren – Spaningsledaren: Vi har säkrat intressanta spår, Var det 

mördaren som antastade henne samt ”Nervös” bilist jagas, samtliga publicerade 

890328, spekuleras det kring vem mördaren är och varför han har begått mordet på 

Helén. I alla dessa artiklar spelar den misstänkta gärningsmannen huvudrollen. Det är 

denne som beskrivs av ett flertal vittnen som målar upp gärningsmannen som 

”nervös”, ”obehaglig” och ”hypernervös”. Det spekuleras också i om mannen är 

någon av de efterspanade: 

 
Mannen kunde då identifieras som en 35-åring som i julas hade antastat en annan ung 

kvinna i Hörby. Mannen är nu högintressant i utredningen av mordet på Helén Nilsson. 

En annan person som polisen spanar efter är en medelålders man som för sju år sedan 

dömdes för sexuellt utnyttjande av barn, liksom en pensionär som också ofredat barn.  

/---/ Bland övriga som polisen undersökt är den så kallade Sandra-mannen som 1980 

erkände mordet på 15-åriga Sandra Magnusson från Nymöla (Lars Ohlson: Var det 

mördaren som antastade henne?, 890328). 

 

Gärningsmannen får rollen som otäck, hemsk och galen vilket förstärks av 

nedanstående citat gällande antaganden om på vilket sätt Helén miste livet och vad 

hon har för skador på sin kropp: 

 
– Helén har utsatts för grova sexuella övergrepp, säger Ulrich Gerlach, tillförordnad 

länspolismästare i Eslöv. /---/ 

Ulrich Gerlach berättar att en preliminär obduktion visar att flickan har utsatts för 

mycket grovt våld. 
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– Hon har skador i huvudet, i ansiktet och även på bålen. Skadorna är tillfogade med ett 

trubbigt föremål. Flickan har även svåra strypskador (Lars Ohlson: Polisens fynd kan 

fälla mördaren – Spaningsledaren: Vi har säkrat flera intressanta spår, 890328) 

 

Varken övriga vittnen, polisen eller journalisten intar några roller. Värdeladdade ord 

märks främst i ovanstående beskrivningar, såsom ”grova sexuella övergrepp” och 

”grovt våld”. Vinklingen i artiklarna sker uteslutande genom tillspetsning, detta 

främst för att vinklingen i artiklarna ”spetsar till” vittnenas och polisens 

beskrivningar, både i rubrikerna samt i bild- och brödtexter, exempelvis Polisens fynd 

kan fälla mördaren – Spaningsledaren: Vi har säkrat flera intressanta spår. Scener 

förekommer i artiklarna då vittnena berättar om vad som hänt när de sett de olika 

misstänkta männen och kommit i kontakt med dem: 

 
Marita tog nu cykeln och åkte hem för att larma polisen. Under tiden stod mamman kvar 

och vaktade säcken. 

– Det var hemskt, säger Stina Fäldt till Kristianstadsbladet. Jag var mycket upprörd.  

Plötsligt, berättar hon, passerade en bil förbi på landsvägen. Efter att ha kört förbi en 

gång, vände den och passerade på nytt (Lars Ohlson: Mystisk bil passerade fyndplatsen 

två gånger, 890328). 

 
Den unga kvinnan, 20 år gammal, berättar för Aftonbladet: 

– Jag hade varit inne och handlat. På vägen hem mötte jag några kamrater. Jag stannade 

för att prata lite med dem. 

– Då stod han plötsligt där – alldeles bakom mig. Jag hade aldrig sett honom förut och 

jag trodde att han kände någon av mina kamrater. 

– Men så förstod jag att det var mig han var intresserad av. Han bad att få bära hem min 

kasse. 

– Först tyckte jag att han var löjlig och skrattade åt honom. Men så blev jag rädd. Han 

försökte ta kassen från mig och jag tyckte det var obehagligt (Lars Ohlson: Var det 

mördaren som antastade henne?, 890328). 

 

Ett av vittnena såg amerikanaren på Tvärgatan i centrala Hörby vid omkring 19.20 på 

måndagskvällen. Bilen, som kretsade omkring i området i cirka fem minuter, beskrivs 

som i mycket dåligt skick. Motorn lät illa och vänstra bakskärmen var krockskadad. Till 

modellen var den en stor amerikanare, förmodligen en Chevrolet. Omkring 20 minuter 

senare samma kväll stannade en liknande bil vid ett hus på vägen mellan Svenköp och 

Hörby. En man klev ur och frågar efter vägen till Boarp. Han gav ett ”hypernervöst” 

intryck och lyssnade knappt på det svar han fick (”Nervös” bilist jagas, 890328). 
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Samma dag som dessa artiklar publicerades, 890328, skriver Aftonbladet också en 

artikel med rubriken Hörby sörjer – Minnesstund när skolan började i morse. 

Artikeln handlar om hur skolbarnen i Hörby kommer tillbaka efter påsklovet, men 

ingenting är sig likt. Flaggan vajar på halvstång och en särskilt stödgrupp har 

tillkallats för att hjälpa de sörjande barnen. Handlingen kretsar kring Helén, offret för 

mordet men också kring övriga skolbarn och resten av Hörby, som i denna artikel 

hamnar i en ”offerposition”. Aktörerna i artikeln är Heléns rektor, klassföreståndaren, 

komministern, skolsköterskan, psykolog, kurator, skolbarn och Englas syster 

Christine, 14. Men det är bara Heléns rektor, Bengt Olsson som citeras: 

 
– Det är en mycket svår situation att handskas med för oss alla, säger skolans rektor 

Bengt Olsson till Aftonbladet (Lars Ohlson: Hörby sörjer – Minnesstund när skolan 

började i morse, 890328). 
 

Citatet samt rubriken ligger till grund för påståendet att inte bara Helén är ett offer för 

det tragiska mordet, hela samhället är drabbat och blir därmed ett offer. Journalisten 

intar ingen roll. Vinkling förekommer i form av personifiering, sorgen ”får ett 

ansikte” genom Hörbys befolkning: 

 
Alla tänkte på Helén. Hörby kyrka var fylld till sista plats vid familjegudstjänsten igår. 

Under gudstjänsten framfördes ett bibelspel av barn i kyrkans juniorverksamhet. Den 

mördade Helén Nilsson skulle ha deltagit. Nu var hon inte med – men allas tankar 

riktades ändå mot henne (Lars Ohlson: Hörby sörjer – Minnestund när skolan började i 

morse, 890328). 

 

Scener och värdeladdade ord förekommer också, mordet beskrivs som ”grymt” och 

Hörby beskrivs som en ort som ”präglas av sorg”. Nedan följer ett exempel på en scen 

i en av artiklarna: 

 
Tysta och samlade tågade barnen in i gymnastiksalen där komminister Per Nyberg höll 

en minnesgudstjänst för deras mördade kamrat Helén (ibid).  

 

Artikeln markerar slutet på historien, genom minnesstunden får Hörby ta ett sista 

avsked av Helén Nilsson. 
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4.2.2 Aftonbladet 2008, Engla Höglund 

SAMMANFATTNING: Aftonbladets rapportering om Engla Höglund-fallet startar 

snabbt och rakt på sak, redan dagen efter hon försvunnit. De första artiklarna som 

skrivs om flickan dag 1, 080406, samt dag 2, 080407, handlar i huvudsak om Engla, 

försvinnandet och hur de anhöriga, främst Englas mamma, hanterar det faktum att 

tioåringen försvunnit spårlöst. Vinklingen är personifiering, handlingen kretsar främst 

kring Engla och hennes mamma. Det är också dessa aktörer som spelar huvudrollerna. 

Trots att andra människor uttalar sig, polisen framförallt, är det Englas mamma som 

står i centrum för uppmärksamheten i artiklarna. Det är hon och dottern som får rollen 

som offer. Journalisten har ingen roll men både scenerna och de värdeladdade orden 

är många.   

   I den andra akten och de senare artiklarna dag 2, 080407, samt dag 3, 080408, 

flyttas fokus från Engla och mamman till gärningsmannen. ”Nu jagar vi nog en 

kidnappare” slår polisen fast i en artikel publicerad 080407. Dagen därpå gör ”42-

åringen”, den misstänkte gärningsmannen, entré i rapporteringen om fallet. Här är det 

vinkling av typen tillspetsning som dominerar. Offret får rollen som den goda medan 

gärningsmannen är den onda. Nu spelar också journalisten en roll, här som allvetande 

sanningssägare, någon som fritt resonerar, förklarar och spekulerar i en typ av 

krönikor som ligger kant i kant med de renodlade nyhetsartiklarna. Också här, i akt 2, 

är scenerna och de värdeladdade orden väl använda. 

   På vår fjärde bevakningsdag, 080414, i vår andra bevakningsperiod erkänner 42-

åringen, Anders Eklund, att han mördat Engla. Dessutom erkänner han i samma veva 

ett annat mord, på 31-åriga Pernilla. Det är nu, dag 4, 080414, och dag 5, 080415, 

som siktet vrids mot främst gärningsmannen. Det är kring gärningsmannen och 

dennes anhöriga och kamrater som rapporteringen kretsar. Det är dessa som främst 

uttalar sig och citeras och det är dessa som spelar huvudrollerna tillsammans med 

journalisterna. Den dominerande vinklingstypen är personifiering och även denna 

gång är scenerna och de värdeladdade orden många. 

 

Akt 1 Försvinnandet och de anhörigas känslor – en snabb början med flera 

tillbakablickar 

Inte ens ett dygn har hunnit passera när Aftonbladet i sin papperstidning för första 

gången rapporterar om tioåriga Engla Höglunds försvinnande. Handlingen startar 

snabbt och abrupt. De första artiklarna: Engla, 10, misstänks vara bortförd och Nästa 
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minut är hon borta – Engla, 10, försvunnen – polisen befarar att flickan blivit 

bortrövad, publicerade 080406, samt Mamman misstänker: Någon följde efter Engla 

och ”Jag önskar att hon gått vilse” – Försvunna Englas mamma har inte gett upp, 

publicerade 080407, handlar alla om försvinnandet och om hur Englas mamma Carina 

Höglund tänker och handlar kring detta. I dessa artiklar beskrivs vad som hänt innan 

Engla försvann och vad som händer nu, i sökandet efter den försvunna tioåringen. 

Handlingen byggs upp av tillbakablickar. Engla ska för första gången själv få cykla 

hem från fotbollsplanen där hon lekt med några kompisar. Men hon kommer inte hem 

och efter ett tag blir hennes mamma så orolig att hon larmar polisen. Därefter börjar 

hundratals, både frivilliga och myndighetspersoner, söka efter flickan. I centrum för 

handlingen står Engla och hennes mamma. Trots att också polisen och andra sökande 

både nämns och citeras på ett flertal ställen i texterna är det dessa två som får 

huvudrollerna och det är dessa två som får den största uppmärksamheten i artiklarna. 

Engla och mamman får rollen som offer genom nedanstående meningar: 

 
Polisen gick igår ut med zonlarm efter Engla. Ärendet rubriceras som misstänkt 

människorov. 

– Vi utesluter inte att någon fört bort flickan. Det värsta kan ha hänt (Becky Bergdahl, 

Tord Westlund, Hans Österman: Nästa minut är hon borta – Engla, 10, försvunnen – 

polisen befarar att flickan blivit bortrövad, 080406). 

 

Carina kan inte hålla gråten tillbaka när hon berättar om det fruktansvärda dygn som gått. 

Hela dagen har hon kört runt i området kring Stjärnsund och sökt efter sin lilla dotter. 

– Jag vill leta längre bort än polisen gör. Jag måste söka efter henne. Jag kan inte förstå 

att det är på riktigt. Sånt här händer bara i filmer, säger mamman (Jill Sjölund: ”Jag 

önskar att hon gått vilse” – Försvunna Englas mamma har inte gett upp, 080407). 

 

– Jag önskar att Engla gått vilse, att min dotter sitter någonstans i skogen. Men jag tror 

inte det, säger Carina. 

Gråten bryter fram igen. 

– Jag tror att någon bara stannat till med sin bil, slitit in min dotter och slängt cykeln. En 

jag tror inte att det var någon som väntade på henne. Engla har ju aldrig cyklat den där 

vägen själv, så ingen kunde veta att hon skulle vara där just då. 

– Kanske var det någon pedofil som stått och tittat på barnen när de lekte på 

fotbollsplanen och sen följt efter min dotter (ibid).  
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Vinklingen i dessa texter sker uteslutande genom personifiering. Det är genom Engla, 

och framför allt hennes mamma Carina som läsarna får följa vad som händer. Det är 

Carina som berättar historien om sin dotter: hur hon är som person, vad som hände 

den dagen hon försvann och var någonstans hon tror att Engla befinner sig nu: 

 
– Engla har alltid varit försiktig av sig. Hon är en tjej som tycker om att sjunga och dansa 

och röra på sig. En underbar tjej med kort stubin.  

Sista gången hon såg Engla Juncosa-Höglund, 10, var kvart över elva i lördags. Carina 

lämnade av dottern vid fotbollsplanen i centrala Stjärnsund.  

– Hon skulle leka på planen med några kompisar, säger hon (Jill Sjölund: ”Jag önskar att 

hon gått vilse” – Försvunna Englas mamma har inte gett upp, 080407). 

 

Flera gånger under dagen pratade hon med sin mamma i mobiltelefon. I det senaste 

samtalet sa flickan: 

– Jag är på väg hem nu. 

Men Engla kom aldrig hem (Becky Bergdahl, Tord Westlund, Hans Österman: Nästa 

minut är hon borta – Engla, 10 försvunnen - Polisen befarar att flickan blivit bortrövad, 

080406). 

 

Ett flertal scener finns i artiklarna. Dessa beskriver främst vad som hände dagen då 

Engla försvann och vad som har hänt sedan dess: 

 
Fotbollsplanen ligger ungefär fem kilometer bort. När mamman och resten av familjen 

gav sig ut för att leta hittade de cykeln. Den låg slängd i skogen intill vägen, bara 500 

meter från hemmet. Polisen larmades klockan 16.54 och drog genast igång en stor 

sökoperation med både hundpatruller och helikopter. Ett hundratal frivilliga gick också 

skallgång i skogen – men utan resultat (Becky Bergdahl, Tord Westlund, Hans 

Österman: Nästa minut är hon borta – Engla, 10, försvunnen - Polisen befarar att flickan 

blivit bortrövad, 080406). 

 

Desperat började Carina söka längs stigarna nära cykeln. Snart tvingades hon inse att 

något var fel. Mycket fel. Klockan 16.35 larmade hon polisen. Genast drog en stor 

operation igång. Polisen sökte med hundar och helikopter. Hundratals frivilliga gick 

skallgång i skogarna – förgäves (Jill Sjölund: ”Jag önskar att hon gått vilse” – Försvunna 

Englas mamma har inte gett upp, 080407). 

 

Ett flertal värdeladdade ord används också i artiklarna, dessa är ”pedofil”, ”desperat”, 

”befarar” och ”bortrövad”. 
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Akt 2 Jakten på en mördare tar sin början – tempot trappas upp 

När tioåriga Engla varit försvunnen i nästan två dygn, 080407, publiceras artikeln 

Mobilen tystnade – Polisen: Nu jagar vi nog en kidnappare. I och med denna artikel 

går Aftonbladets rapportering in i en ny fas. Nu ”vet” man mer eller mindre att flickan 

är kidnappad och därmed ändras handlingen i artiklarna. Handlingen trappas härmed 

upp. Både artikeln Experten: Troligt att någon fört bort henne, Här cyklade Engla, 

10, Musikalstjärnan: – Jag ber till Gud att vi hittar henne samt Farmor har aldrig 

träffat barnbarnet, publicerade 080407, samt artiklarna De vägrar sluta leta – 

hundratals sökte – fler kommer idag och Mammans vädjan: Sök – var ni än bor, 

publicerade 080408, behandlar alla samma sak. Artiklarnas innehåll kretsar nu kring 

ett antal spekulationer, scenarion och antaganden om vad experter, anhöriga och 

polisen tror har hänt Engla och vem som kan ha rövat bort henne eller gjort henne illa: 

 
– Risken är stor att hon är långt borta, säger Carina tungt (Jill Sjölund, Karin Östman, 

Anna Åberg: Mamman vädjar: Sök – var ni än bor, 080408). 

 

Både polisen, experter, anhöriga och allmänhet uttalar sig men trots det får ingen av 

dessa roller, mer än berättande och informerande. Det är återigen Engla som får rollen 

som offer genom beskrivningar i texterna. Dessutom börjar också bilden av en 

gärningsman att växa fram: 

 
Polisen är nu alltmer övertygad om att Engla, 10, har kidnappats. Hennes cykel hittades, 

delvis dold, flera meter in i skogen.  

– Hon kan aldrig ha släpat dit den själv, säger Karl-Göran Karlsson.  

Dessutom antyder färska däckspår på grusvägen att någon fört bort henne i bil (Jill 

Sjölund, Tord Westlund, Hans Österman: Mobilen tystnade - Polisen: Nu jagar vi nog en 

kidnappare, 080407). 

 

– Polis och hundratals frivilliga sökte igenom skogarna kring Stjärnsund igår. När 

mörkret hade fallit stod det klart. Fortfarande finns inga spår efter Engla (Anna Åberg: 

De vägrar sluta leta – Hundratals sökte – fler kommer idag, 080408).  

 

– Det finns ju ett flertal exempel där flickor förts bort av svårt störda gossar i 20-års 

åldern eller äldre än så. I så fall finns det all anledning att tro att gärningsmannen inte 

befinner sig så fruktansvärt långt borta (Linda Hjertén: Experten: Troligt att någon fört 

bort henne, 080407).  
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Tisdagen den 8 april 2008 rapporterar Aftonbladet att en våldtäktsdömd man anhållits 

efter att han förhörts om den försvunna flickan. I och med detta vänds siktet och 

handlingen i artiklarna nästan helt och fullt mot honom. I artiklarna Våldtäktsdömd 

man anhölls efter förhör om försvunna Engla, 10, Han greps i lastbilen – 

Våldtäktsdömd 42-åring anhölls inatt efter förhör om försvunna Engla, 10, 

”Sexdomen har präglat mannens liv”, Beslagtog bilen inatt – Polisen gick in 42-

åringens garage: ”Utesluter inget”, 12-åring blev förföljd strax före Englas 

försvinnande samt ”Det som hänt kan inte vara en olycka” är det han, den misstänkta 

gärningsmannen, som står i centrum för handlingen och det är han, tillsammans med 

Engla, som får huvudrollen. Genom beskrivningar, citat, tillbakablickar och 

uttalanden från polisen och bekanta får läsaren en bild av 42-åringen: 

 
Trevlig. Pålitlig. Duktig. Men med ett mörker som ständigt kommer upp till ytan. Så 

säger vänner och anhöriga till den 42-åriga mannen som nu är anhållen för delaktighet i 

Englas försvinnande. 42-årinngen dömdes till fängelse för en våldtäkt i norra Sverige. 

– Det var en tjej i 20-års åldern, säger en släkting.  

Han har varit ute i flera år, men enligt vänner haft stora problem med att hantera livet 

efter domen (Claes Petersson: ”Sexdomen har präglat hans liv, 080408). 

 

Vinklingen i texterna sker genom tillspetsning. Rubrikerna är starkt vinklade på 

någonting som man tror har hänt, man tror att någon, troligtvis 42-åringen, fört bort 

Engla med avsikt. Denna tillspetsning syns också på ett flertal ställen i texterna och 

rubrikerna: 

 
Vad är oddsen för att Engla ska hittas levande? 

– Det ser inte bra ut (Andreas Jennische: ”Cykeln talar för att det är ett brott”, 080408).  

 

Det verkar osannolikt att någon på måfå, av en ren slump, skulle köra in på vägen och 

hoppas hitta en liten flicka att röva bort. En liten flicka som dessutom fick cykla hem 

själv för första gången. Ingen som följer efter Engla, enligt vittnena som fotograferade 

henne. Ingen bil vid avfarten, enligt vittnet som såg henne svänga. Utan någon som vet 

att Engla är på väg hem, och som lurpassar på henne 500 meter från hemmet? (Karin 

Ahlborg: ”Det som hänt kan inte vara en olycka”, 080408). 

 

Scenerna är många och beskriver återigen, mer kortfattat, vad som hänt sedan Engla 

försvann till idag samt vad som hänt när polisen anhållit 42-åringen. I artikeln Här 
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cyklade Engla, 10, beskrivs Englas cykelväg utförligt med både scener, ett flertal 

tillbakablickar och klockslag av detta slag: 

 
Lördag 11.15. Englas mamma släpper av henne vid fotbollsplanen. Grusplanen ligger 

strax intill vägen som går rakt genom Stjärnsund. Där spelar Engla fotboll och leker i 

flera timmar.  

13.30. Engla stannar till vid Jan-Ivars kiosk för att köpa glass och leta efter sin 

tandställning som hon tappat där dagen innan. Hon hittar tandställningen och köper sig 

en glassbåt (Linda Hjertén, Jill Sjölund: Här cyklade Engla, 10, 080407). 

 

I artikeln Han greps i lastbilen samt Beslagtog bilen inatt förekommer också ett antal 

scener som beskriver hur anhållandet av gärningsmannen gick till och vad som hänt 

sedan dess: 

 
Den misstänkte mannen körde söderut när polisen stoppade honom längs E6:an. Han 

fördes direkt till polishuset i Helsingborg (Richard Aschberg, Per-Ola Ohlsson, Claes 

Petersson: Han greps i lastbilen – Våldtäktsdömd 42-åring anhölls inatt efter förhör om 

försvunna Engla, 10, 080408). 

 

Aftonbladet var på plats när polisen öppnade garaget och hittade bilen strax före klockan 

23. Fyra civilklädda polismän från Borlänge deltog. När polisen rullade ut den röda 

Saaben låg verktyg inne på golvet tillsammans med gamla tidningar. En jacka låg i 

baksätet. Framrutan var prydd med en luktgran och blå tärningar (Anna Åberg, Karin 

Östman: Beslagtog bilen inatt – Polisen gick in i 42-åringens garage: ”Utesluter inget”, 

080408). 

 

De värdeladdade orden som förekommer handlar främst om hur mamman och de 

anhöriga ”vädjar” om att Engla ska komma tillrätta. Mamman beskrivs som 

”förtvivlad”. De värdeladdade orden som publiceras i samband med 42-åringen är 

följande: ”våldtäktsdömd”, ”sexdomen”, ”våldtäkt”.  

 

Akt 3 Med gärningsmannen i huvudrollen – tempot i handlingen ökar 

ytterligare 

På vår fjärde bevakningsdag, 080414, erkänner 42-årigen, Anders Eklund, att han 

mördat tioåriga Engla. Återigen tar historien en ny vändning och trots att historien om 

Engla nu når klimax avtar inte handlingens tempo nämnvärt. Istället fortsätter 

historien i ny fart. Gärningsmannen tilldelas nu huvudrollen. Nästan all 
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uppmärksamhet i artiklarna riktas mot denne man. I artiklarna Anders, 42: Jag är 

mördaren – Så fick polisen honom att erkänna,”Jag har mördat båda två”, Han åt 

pizza efter mordet och Här åker de till platsen där han gömde Engla, publicerade 

080414, får läsarna ta del av hur det gick till när Anders Eklund erkände morden. 

Rollen han tilldelas är som ond och sjuk: 
 

– Det här är en sjuk människa. Nu ska polisen kolla vad han hållit på med under åren, om 

han kan kopplas till fler mord, säger en poliskälla (Jill Sjölund: Här åker de till platsen 

där han gömde Engla, 080414). 

 

Vinklingen sker uteslutande genom personifiering. Genom uttalanden och citat från 

ett antal personer: anhöriga, bekanta, vänner och gamla skolkamrater målas bilden av 

Anders Eklund, mördaren, fram. I artiklarna ”Han verkade ha en mörk sida, men den 

har han aldrig visat”, publicerad 080414, och Så blev han en mördare, publicerad 

080415, kretsar handlingen kring Anders närmaste och deras berättelser om honom: 

 
För de närmaste var han den hjälpsamma och snälla lastbilschauffören. De visste 

ingenting om hans mörka sida. Den som våldtar, mördar och jagar barn på 

ungdomssajter. 

– Det är en sån chock, en sån fullständig chock, säger brodern (Claes Petersson: ”Han 

verkade ha en mörk sida, men den har han aldrig visat”, 080414). 

 

– Han var en go´och glad kille, social, som vilken normal bondbykille som helst, säger 

en klasskamrat från högstadiet (Kerstin Nilsson: Så blev han en mördare, Vännerna och 

familjen berättar om Anders Eklund, 42, 080415). 

 

I flera av artiklarna, Mamman trodde på mirakel in i det sista, De letade i nio dagar, 

Psykiatern: Englamannen är en typisk seriemördare, publicerade 080414, samt Den 

stora sorgen, Alla gjorde ”rätt” – ändå blev det en katastrof, Så kan du svara när 

barnen frågar, Omöjligt skydda sig mot ondska, Stoppa de farliga männen, TV4-

nyheternas rapportering om Engla gör ingen klokare och Ingen förtjänar att dö – inte 

ens ett missfoster har också journalisterna och andra experter en roll, som allvetande 

sanningssägare. I dessa artiklar är det de enskilda journalisterna som står för 

informationen som publiken, läsarna, tilldelas. Det är genom dessa journalisters 

åsikter, tankar och funderingar som handlingen och fakta i artiklarna byggs upp: 
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Men som tur var, så var det en person som gav upp. Som inte höll för trycket av två 

kvinnliga förhörsledare från Rikskriminalen. Två tuffa kvinnor som sa till den 42-årige 

lastbilschauffören, att de misstänkte honom för att ha fört bort och dödat den tioåriga 

flickan Engla Höglund. Då bröt Anders Eklund ihop och erkände (Monica Gunne: 

Mamman trodde på mirakel in i det sista, 080414). 

 

Englas mördare dödar för själva dödandets skull. Han gör sig till Gud för att skaffa sig 

makt över kvinnor – trots att man inte förstår sig på dem. Det menar en av Sveriges 

främsta experter på gärningsmannaprofiler, psykiatern Ulf Åsgård (Andreas Victorzon: 

Psykiatern: Englamannen är en typisk seriemördare, 080414). 

 

Sorgen och engagemanget efter Engla visar att vårt samhälle ännu inte är avtrubbat över 

cynismens gräns. Kärleken lever och hjärtan slår (Åsa Petersen: Den stora sorgen, 

080415). 

 

Men helhetsbilden är ju att Anders Eklund är en våldsbenägen sexualdåre. Det ser varje 

människa med domarna framför sig (Peter Kadhammar: Alla gjorde ”rätt” – ändå blev 

det katastrofalt fel, 080415).  

 

Några av artiklarna, Hon hittades mördad vid gångtunnel – Pernilla, 31, kan ha varit 

Engla-mördarens första offer och – Det är skönt att äntligen få ett slut, publicerade 

080414, samt Mordet kunde ha förhindrats – Flera frågetecken – polisen anmäler 

egna agerandet, publicerad 080415, handlar om Anders Eklund första offer, Pernilla 

Hellgren, 31, som mördades i utkanten av Falun den 4 juni 2000 samt om ett antal 

andra kvinnor Anders kan ha mördat. I artiklarna Attackerades när hon var 15, Han 

kan ha mördat fler, Utländsk polis vill höra Eklund, och – Jag kände hur hans blick 

klädde av mig, publicerade 080415, samt Han kan ha begått fler mord, publicerad 

080414, berättas det kort om offren samt hur de bragts om livet. Men handlingen 

kretsar ändå kring Anders och om han är skyldig till dessa mord eller ej: 

 
Två mord har han erkänt. Men uppgifter tyder ändå på att Anders Eklund, 42, kan ha 

begått fler (Andreas Victorzon: Han kan ha begått fem mord, 080414). 

 

Enligt polisens gärningsmannaprofil var det mycket möjligt att mördaren var 

lastbilschaufför. Precis som Anders Eklund, som var 34 år den där julinatten för snart 

åtta år sedan. Allting visade sig stämma. Mördaren har funnits där hela tiden, inte alls 

långt därifrån. I går erkände han (Kerstin Nilsson: Hon hittades mördad vid gångtunnel – 

Pernilla, 31, kan ha varit Engla-mördarens första offer, 080414) 
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I november 2006 fick polisen i Dalarna ett anonymt tips om att Anders Eklund kunde 

vara Pernilla Hellgrens mördare. Det var en ungdomskamrat som sett en fantombild på 

den misstänkte mördaren och reagerat på likheterna (Oisin Cantwell: Mordet kunde ha 

förhindrats – Flera frågetecken – polisen anmäler egna agerandet, 080415) 

 

Malin Norling var bara 15 år när Anders Eklund sexantastade henne. Hon skrek och 

lyckades fly. 

– Han hade mördat innan. Jag ska vara glad att jag överlevde, säger hon nu (Karin 

Östman: Attackerades när hon var 15, 080415). 

 

Maria, 23 blev uppskakad när hon kände igen Anders Eklund på bilderna i Aftonbladet. 

– Jag har serverat honom många gånger i restaurangen. Hans blick klädde av mig (Runo 

Samuelson: – Jag kände hur hans blick klädde av mig 080415).  

 

I andra artiklar: ”Nu finns det inga ord” – Stjärnsund samlades för att sörja Engla, 

publicerad 080414, samt Sorgen – Ett sargat samhälle – nu tänds ljusen i Stjärnsunds 

mörker och – Gjorde det ont på Engla?, publicerade 080415, kretsar handlingen kring 

sorgen som Stjärnsund och resten av Sverige känner nu när sanningen kommit fram 

om att Engla mördats. Här är det sorgebearbetning som står i centrum för handlingen 

och dessa tre artiklar är de enda där fokus flyttas från gärningsmannen. Scenerna som 

förekommer i artiklarna är många och beskriver bland annat hur det nu ser ut i 

Stjärnsund efter det tragiska som hänt Engla: 

 
In i det sista fortsatte frivilliga att leta efter flickan i det betagande landskapet. 

Inne i det lilla samhället har Carina Höglunds kursgård Fridhem varit högkvarter för 

sökuppbådet. Ledda av mamma Carina och hennes väninna Anna Eling vägrade 

invånarna ge upp. Vid 19-tiden igår kväll, en dryg halvtimme efter att mördaren lett 

polisen till kroppen, förändrades allt. Ryktet spred sig blixtsnabbt i samhället och till sist 

kom poliser och präster till kursgården och tog Carina åt sidan för att berätta (Jill 

Sjölund, Anna Åberg: ”Nu finns det inga ord” – Stjärnsund samlades för att sörja Engla, 

080414).  

 

Mamma Carinas kursgård, som under en vecka varit sökandets högkvarter, blev ett 

sorgens hus. Igår kom vännerna dit, en efter en, för att krama om varandra och gråta 

tillsammans. På bordet en trappa upp stod en bild på en leende, sommarklädd Engla. Ett 

30-tal bybor satt runtomkring – tysta tillsammans. Man började sjunga för den döda 

flickan. På andra sidan gatan tittade Englas skolkompisar på Bröderna Lejonhjärta (Jill 

Sjölund: Sorgen – Ett sargat samhälle – nu tänds ljusen i Stjärnsunds mörker, 080415). 
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Prata! Och var tillsammans. Det rådet ger barnpsykologer till föräldrar efter mordet på 

10-åriga Engla (Andreas Victorzon: Gjorde det ont på Engla?, 080415).  
 

Scenerna i de övriga artiklarna handlar främst om hur Anders Eklund agerat i olika 

situationer och hur brotten han begått har gått till och hur det har sett ut när dessa 

brott uppdagats. Här är det polisen och olika vittnen som citeras: 

 
Här, på en ödslig skogsväg norr om Sandviken, gömde Anders Eklund, 42, Englas kropp 

(Här låg Engla, 080415). 

 

Vittnen berättar att de sett Eklund köra med hög hastighet i sin röda Saab i samband med 

att han gjorde sig av med kroppen. 

– Anders Eklund kom körande ut på en skogsväg. Han höll på att krocka med vittnena. 

Sedan fortsatte han i full fart över en järnvägsövergång. Tåget var på väg och lamporna 

blinkade rött men han körde ändå. Han verkade ha väldigt bråttom, säger en poliskälla 

(Mattias Carlsson, Anna Åberg, Jill Sjölund, Tord Westlund, Richard Aschberg: Låg på 

vägen – i åtta dagar – Vittnen: Anders Eklund höll på att krocka med oss, 080415).  

 

Klockan 17.07 fördes Anders Eklund i väg med bil. Han visade själv vägen till platsen 

där han lämnat lilla Englas kropp. Han hade inga problem att hitta dit. Strax efter 

klockan 18 hittades 10-åringen nära en järnvägsövergång, inte långt från Torsåker i 

Gästrikland. Eklund visade inga känslor. Han var lugn och samlad (Jill Sjölund: Här åker 

de till platsen där han gömde Engla – Anders Eklund visade inga känslor, 080414).  

 

Efter mordet på Engla beställde Anders Eklund, 42, en Storvik specialpizza och en Fanta 

på restaurang Granliden. Klockan var strax före sju (Mattias Carlsson, Jill Sjölund, Anna 

Åberg: Han åt pizza efter mordet – ”Anders och kvinnan brukade låna duschen på 

vägkrogen”, 080414).  

 

Värdeladdade ord som förekommer i texterna är främst dessa, som beskriver 

gärningsmannen, vad han gjort och hur han betett sig: ”Mördare”, ”Sjuk människa”, 

”Våldtäkt”, ”Chock”, ”Seriemördare”, ”Förkrossad”, ”Attackerades”, ”Skräckmötet”, 

”Sexantastade”, ”Sexbrott”, ”Överföll”, ”Slemmig”, ”Strypt”, ”Våldsbenägen”, 

”Sexualdåre”, ”Syndabock”, ”Ondska”, ”Sexualförbrytare”, ”Barnporrmissbrukare”, 

”Missfoster”.  
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4.2.3 Skillnader och likheter i hur Aftonbladet iscensätter artiklarna om 

försvinnandena och morden med dramaturgi som redskap 1989 och 2008 

Det finns både skillnader och likheter i hur Aftonbladet iscensätter artiklarna om 

Helén-fallet, 1989, och Engla-fallet, 2008, med dramaturgi som redskap. I båda fallen, 

både åren, använder de sig av främst polisen, offren, gärningsmannen/den misstänkta 

och de anhöriga som aktörer. Det är dessa som genom hela historien står i centrum för 

handlingen och det är också dessa som tilldelas huvudrollerna. Vinklingstyperna som 

används de båda åren är också desamma, nämligen personifiering och tillspetsning. 

Dessutom förekommer både scener och värdeladdade ord båda åren. Det som däremot 

skiljer de båda åren åt är främst ordningsföljden i berättandet, tempot i handlingen 

och mängden scener samt värdeladdade ord.  

   I Helén-fallet, 1989, väljer man att inleda historien relativt lugnt och stilla. 

Bevakningen startar med en enstaka artikel rörande försvinnandet. Polisen är den 

enda som citeras. I Engla-fallet, 2008, startar handlingen snabbt och abrupt, och de 

anhöriga kommer till tals med en gång. Det dröjer några dagar innan rapporteringen 

av Helén-fallet överhuvudtaget väljer att rikta uppmärksamheten mot de anhöriga och 

låter dem berätta sin historia. I Engla-fallet sker detta som sagt med en gång, här, 

2008, sker också berättandet mer i tillbakablickar och scener. I Helén-fallet är 

berättandet mer linjärt, från A till B. 1989 används scener ett par gånger, men inte alls 

lika frekvent som 2008. Likadant är det med de värdeladdade orden, de finns där 1989 

men inte alls lika ofta som 2008.  

   Något som också skiljer fallen åt är journalisternas roll. 1989 tilldelas dessa ingen 

som helst roll, 2008 tar de ofta på sig rollen som allvetande sanningssägare, sådana 

som säger sitt och tycker till om vad som sker i fallet.  
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5. Analys 
I det följande kapitlet, analyskapitlet, har vi kopplat våra resultat till teoriavsnittet. För 

att göra analysen så tydlig som möjligt har vi byggt upp den utifrån våra uppställda 

frågeställningar. 

 
5.1 Antal, artikeltyp, placering, bilder, källor och spekulationer 

Lars J Hultén menar att journalistiken inte berättar om allt, den berättar snarare om det 

som få människor vet något om men som många kan tänkas vara intresserade av, 

sådant som lockar till läsning. Ofta handlar det om någonting oväntat, någonting som 

bryter mot det invanda, det normala, menar Håkan Hvitfelt (kap 2.1). Våra undersökta 

fall handlar om just detta - någonting oväntat, nämligen försvinnanden och mord. 

Under våra fem undersökningsdagar från rapporteringen av Helén-fallet, 1989, och 

våra fem undersökningsdagar från rapporteringen av Engla-fallet, 2008, publicerades 

totalt 65 artiklar (14 stycken 1989 samt 51 stycken 2008). De flesta av dessa var 

nyhetsartiklar rörande försvinnandena och morden på de tioåriga flickorna Helén 

Nilsson och Engla Höglund. Dessa artiklar hamnade i de allra flesta fall långt fram och 

på en central plats i tidningen, ofta på sidan 6-7 samt 8-9. Einar Östgaard menar att 

nyhetsvärdet ökar om meddelandet, händelsen, behandlar någon typ av sensation. 

Sensationer är intressanta och spännande och lockar till sig uppmärksamheten och 

publiken, skriver Östgaard (kap 2.1). Eftersom våra undersökta fall handlar om något 

sensationsartat – att två små flickor försvinner och mördas ökar nyhetsvärdet. Större 

delen av de undersökta artiklarna placerades på insidan av tidningen i båda fallen, 

båda åren, men undersökningen visar också att några av artiklarna var placerade på 

tidningens förstasida. 1989 placeras någon artikel rörande händelsen på tidningens 

framsida tre dagar av fem. 2008 var denna siffra fem av fem, detta år finns alltså 

någon artikel rörande fallet/händelsen på tidningens första sida samtliga av de fem 

undersökta dagarna. Marina Ghersetti och Håkan Hvitfelt skriver att nyheterna 

presenterar ett ytterst begränsat urval av aktuella händelser och förhållanden. Ett flertal 

forskare har studerat vad exakt det är som tenderar att gå igenom detta urval och 

presenteras som en nyhet. Hvitfelt skriver att om händelsen utspelas inom 

sakområdena brott och olyckor, om den avviker från det normala samt är viktig eller 

relevant ökar chanserna för att händelsen ska presenteras som en nyhet (kap 2.1). Våra 

två fall handlar om både brott och om något som är ovanligt, viktigt och relevant, 

nämligen att svenska barn rövas bort och mördas. Därmed är nyhetsvärdet på dessa två 
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fall, dessa två brott, stort. Ester Pollack resonerar kring varför brottet är populärt i 

media. Hon förklarar det med att journalistiken som behandlar brott rör vid de centrala 

och kulturella frågeställningarna som berör oss alla. Det handlar om rätt och fel, frågor 

om skuld, hämnd, utstötning och försoning. För att någonting ska bli en nyhet så 

hjälper det om en händelse är avvikande, annorlunda och exceptionell. Brottet fyller 

dessa kriterier och är därför självklart som nyhetsmaterial, menar Pollack (kap. 2.4). 

Eftersom våra två undersökta fall i mångt och mycket stämmer in på det Pollack 

beskriver, det avvikande och annorlunda, lämpar fallen sig väl som nyhetsmaterial.  

   Bilder lockar till sig publiken och idag spelar bilden en allt större roll i medierna, 

menar Lars J Hultén (kap 2.3.5). Vår undersökning visar att bilder förekommer till 

nästan samtliga av de undersökta artiklarna, 1989 är det bara tre artiklar som saknar 

bild. 2008 är det sju. Detta betyder att det till de övriga artiklarna (11 stycken 1989 

samt 44 stycken 2008) förekommer det någon form av bild. Ofta förekommer också 

flera bilder till de enskilda artiklarna. Hvitfelt menar att bilder har en central betydelse 

för vilken uppfattning läsaren får om det som behandlas (kap. 2.3.5). Något som 

också framkommer av vår undersökning är att det i båda fallen, 1989 och 2008, är 

fotografier som är den vanligaste bildtypen till de enskilda artiklarna, kategorin 

Illustration/karta/graf/tabell används enbart en gång år 2008, aldrig år 1989. När det 

kommer till frågan vad de olika bilderna, fotografierna, föreställer visar 

undersökningen att det totalt vanligast förekommande motivet var bilder på offren, 

dessa bilder förekommer totalt 14 gånger, 2 gånger år 1989 och 12 gånger år 2008. 

Resultatet går att koppla till vad Stefan F Lindberg och Lars Åberg skriver. De menar 

att om man vill skildra stämningslägen och känslor hos människor är fotot ofta ett bra 

medium. Betraktaren får då själv tolka ansiktsuttrycken och tänka sig historien bakom 

dem (kap 2.3.5). 

   Resultatet av vår undersökning visar att källor förekommer i alla artiklar. 

Journalisterna får sin kunskap om verkligheten och olika skeenden utifrån olika typer 

av källor. Källorna kan vara tillfälliga eller mer permanenta. Till mer permanenta 

källor räknas de professionella källorna, exempelvis olika myndighetspersoner, 

skriver Lars J Hultén (kap 2.3.4). Vår undersökning behandlar också frågan om vilka 

källor som huvudsakligen kommer till tals i artiklarna. Undersökningen visar att det är 

polisen som används som huvudsaklig källa flest gånger totalt, därefter kommer 

anonyma/annan, journalisten, forskare/professionella, anhöriga, vittnen, 

gärningsmannen/misstänkt samt anhöriga eller kamrater till 
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gärningsmannen/misstänkt. Ester Pollack skriver att det är myndigheter som är den 

mest använda källan/aktören i journalistiken under 1900-talet (kap 2.3.4). Så också i 

vår undersökning.  

   Journalisterna erhåller sällan helhetsbilder om de händelser som de bevakar. Från 

sina källor får de snarare fragmentarisk information. För att kunna skriva en 

nyhetsartikel fyller journalisterna sedan själva i de delar som saknas. Detta kan ge 

upphov till olika spekulationer menar medieforskaren Håkan Hvitfelt (kap 2.3.4). I 

undersökningen har vi tittat på i vilken utsträckning som spekulationer förekommer 

eller inte förekommer i artiklarna från rapporteringen av Helén-fallet, 1989, och 

Engla-fallet, 2008. Resultatet visar att spekulationer förekommer i totalt 40 av de 65 

undersökta artiklarna. I Helén-fallet förekommer spekulationer i nästan alla artiklar, i 

Engla-fallet förekommer spekulationer i fler än hälften. Totalt innehåller alltså långt 

fler än hälften av artiklarna någon typ av spekulation. Från detta resultat går det att 

dra paralleller till Bob Franklins begrepp ”Newszak”. ”Newszak” innebär en form av 

kommersialiserade nyheter, en form av nyheter som är mer sensationsinriktade och 

som ofta spekulerar kring olika företeelser. Franklin menar att journalister idag är mer 

intresserade av att rapportera om historier som intresserar publiken än historier som 

publiken och samhället verkligen behöver veta. Anledningen till att det blivit på detta 

sätt är ekonomi och konkurrens (kap. 2.3). Den stora andel spekulationer som 

förekom i vår undersökning kan också kopplas ihop med teorin om medielogik och 

kvällstidningarnas format och villkor. Aftonbladet är lösnummerförsåld och säljer den 

dominerande delen av sin upplaga via lösnummer, varje dag måste Aftonbladet 

övertyga läsarna om att tidningen är värd att köpa (kap. 1.5.3 samt kap. 2.3). För att 

locka till sig publiken och därmed köparna anpassar och utformar man innehållet i 

medierna för att passa publikens preferenser och kunskaper. Det handlar om 

medielogik. Denna logik har att göra med de olika mediernas format, format som 

medierna använder vid presentation och förmedling av olika typer av information och 

annat, menar David Altheide och Robert Snow (kap 2.3.1). 

 

5.2 Med dramaturgi som redskap 

Vår undersökning visar att Aftonbladet i både Helén-fallet och i Engla-fallet 

iscensatte artiklarna om försvinnandena och morden på flickorna med dramaturgi som 

redskap. Utgångspunkten för dramaturgi är förändring, rörelsen från ett tillstånd till 

ett annat, skriver Marina Ghersetti (kap. 2.3.2). Denna rörelse och förändring kunde vi 
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se på ett flertal ställen i texterna. Med hjälp av händelser, personer, scener, 

vinklingstyper och värdeladdade ord fördes berättelsen framåt. Resultatet gällande 

dramaturgin som vi fick fram genom vår kvalitativa textanalys går också att koppla 

till gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin är en teori som handlar om samt beskriver 

vad journalistikens innehåll representerar. Med hjälp av olika slags gestaltningar kan 

journalister skapa mening och sammanhang åt en nyhet, det gäller att fånga 

mottagaren, menar Jesper Strömbäck (kap. 2.3.2). I Helén Nilsson-fallet, 1989, och 

Engla-fallet, 2008, använde sig Aftonbladet av dramaturgi i artiklarna på ett flertal 

sätt. Först och främst kunde man urskilja tre akter i de två fallen, de två historierna. I 

dessa tre akter kunde man se hur handlingen i fallen fortskred och hur tempot växlade. 

Genom de olika akterna kunde man dessutom urskilja berättelsens början, mitt och 

slut. Ghersetti menar att berättelser som är uppbyggda på ovanstående sätt, med en 

början en mitt och ett slut, samt en tydlig handling och riktning bygger å den 

anglosaxiska dramaturgiska modellen (kap 2.3.2). Vår undersökning av fallen visar 

också att Aftonbladet valde också att fokusera handlingen på en eller ett fåtal 

personer. En bra berättelse handlar om få personer och har endast en huvudperson, det 

handlar om att vinkla, att utgå från någon eller något, skriver Ghersetti och Hvitfelt 

(kap. 2.3.2). Dessutom valde man att genom ord, vinkling och handlingar ge aktörerna 

i texterna olika roller. Vinklingstyperna personifiering och tillspetsning dominerade i 

de två fallen. Att vinkla något innebär att välja infallsvinkel och att presentera något 

på ett speciellt sätt, att renodla presentationen av en nyhet utifrån en viss 

utgångspunkt, skriver Torsten Thurén. Vinklingarna är inga osanningar, istället 

förstärker de tendenser som redan finns hos människor, händelser och förhållanden, 

menar Håkan Hvitfelt (kap 2.3.3). Genom tillspetsning riktas uppmärksamheten mot 

en speciell sak, skriver Strömberg (kap. 2.3.3). Hvitfelt och Hultén skriver om att 

människor ofta vill läsa om andra människor, därför blir det naturligt att rikta in sig, 

vinkla handlingen, utifrån olika personer perspektiv, resultatet blir personifiering 

(kap. 2.3.3). Undersökningen av de två fallen visar som sagt också att de olika 

aktörerna i genom ord, beskrivningar och uttryck tilldelas olika roller, exempelvis den 

onda och den goda. Hultén menar att journalistiken gärna berättar efter ett tydligt 

dramatiskt mönster och från en spännande utgångspunkt eller ett ovanligt perspektiv. 

Det kan handla om den dramatiska spurten, kampen, uppgörelsen och/eller spelet 

mellan det onda och det goda (kap. 2.3.2). Ord bidrar till att spetsa till den 

journalistiska berättelsen, skriver Ghersetti och Hvitfelt. Emotionella ord är positivt 
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eller negativt värdeladdade. Två ord kan användas för samma fenomen men ändå ge 

läsaren helt olika associationer.  Genom orden och språket kan man mana fram 

önskvärda associationer hos mottagaren (kap. 2.3.3).  

 

5.3 Likheter och skillnader åren 1989 och 2008 

Det finns både likheter och skillnader i Aftonbladets rapportering av Helén-fallet, 

1989, och Engla-fallet, 2008. En av de största skillnaderna är mängden material som 

publiceras. Vår undersökning visar att det publiceras många fler artiklar under fem 

dagar 2008 än under fem dagar 1989. Fler artiklar placeras också på första sidan 2008 

och en ny typ av artikeltyp tillkommer också detta år, nämligen 

Debatt/insändare/krönika/ledare. Mediestrukturen i samtliga europeiska länder har 

under de senaste decennierna genomgått stora och radikala förändringar. 

Teknologiska, ekonomiska och ideologiska förändringar har medfört att medierna och 

dess innehåll har modifierats och gjorts om en hel del, skriver Marina Ghersetti (kap. 

2.1). Förändringarna inom tekniken har medfört ett snabbare tempo och idag blir det 

allt viktigare att vara först med nyheten och att veta mest, att sticka ut i konkurrensen, 

menar Martin Conboy och Gunnar Nygren (kap. 2.2). Detta resonemang går att 

koppla till våra resultat. Det producerades, som tidigare nämnts, betydligt fler artiklar 

om Engla-fallet, 2008, än om Helén-fallet, 1989. Den journalistiska 

nyhetsvärderingen tar idag stor hänsyn till vad som går att sälja och därför blir 

nyhetsvärderingen också en fråga om säljvärdering och försäljningsvärde, skriver 

Hultén (kap. 2.1), brott har alltid lockat publiken och därför går detta att sälja, skriver 

Pollack och Gadd (kap. 2.4).  

   En av likheterna mellan åren i undersökningen är att den dominerande artikeltypen 

är nyhetsartikel, att de flesta artiklarna placeras på insidan av tidningen samt att det är 

bilder av typen foto som dominerar. En annan likhet är att det är vanligast med flera 

bilder till varje artikel. Undersökningen visar dock att de huvudsakliga motiven på 

bilderna skiljer sig mellan åren. 1989 är det bilder på brottsplatsen och annat-miljöer-

personer-allmänhet som är de motiv som förekommer i störst utsträckning. 2008 är 

det vanligaste bildmotivet offer. Detta går att koppla till teorin om hur 

kriminaljournalistiken behandlar offer. Förändringar som genomsyrat den svenska 

kriminaljournalistiken från början av 1990-talet är att fokus flyttats från brott och 

gärningsman mot brottsoffren, skriver Pollack (kap. 2.4). Också källorna ser lite olika 

ut de olika åren, visar vår undersökning. Det visar sig att anhöriga och 
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forskare/professionella förekommer som källa fler gånger 2008 än 1989. Också detta 

kan kopplas till vad Pollack skriver om ”offerjournalistiken”. Hon menar att offren är 

nu inte heller endast de som blivit utsatta för brott utan även, vittnen, familj, vänner 

eller en hel by. Undersökningen visar också att journalisterna inte alls förekommer 

som källa 1989, 2008 gör de det flera gånger. Detta kan kopplas till teorierna om 

medieetik. Etik och rapportering om brott är nära sammanlänkade. Både Fink och 

Pressens Samarbetsnämnd är noga med att sätta upp riktlinjer för hur journalister skall 

arbeta. Det handlar om att ta hänsyn och respektera människor samt att ge korrekta 

nyheter med ett allmänintresse (kap. 2.4). Undersökningen visar att journalisterna 

används som källa många gånger 2008 men aldrig 1989. Journalisterna används som 

källa när det handlar om att de ska tycka till, ha åsikter om något eller förklara 

någonting, tillexempel motivera och förklara något. Detta hänger samman med vad 

Hvitfelt och Alström skriver om journalistens förändrade yrkesroll och att 

journalisterna idag allt mer får agera underhållare och experter (kap 2.3). En likhet 

mellan de båda undersökta fallen är också att spekulationer förekommer fler gånger 

än de inte gör det. Det spekuleras i fler än hälften av artiklarna de båda undersökta 

åren. Detta resultat kan kopplas till vad Bob Franklin skriver om mediernas 

förändrade sätt att arbeta. Franklin använder begreppet ”Newszak”. Detta innebär en 

form av kommersialiserade nyheter, en typ av nyheter som är mer sensationsinriktade 

och som ofta spekulerar kring olika företeelser. Franklin menar att journalister idag är 

mer intresserade av att rapportera om historier som intresserar publiken än historier 

som publiken och samhället verkligen behöver ta del av och veta någonting om. 

Anledningen till att det blivit på detta sätt är förändrade villkor inom ekonomi och 

konkurrens (kap. 2.3). 

   Också när det gäller dramaturgin finns det likheter och skillnader mellan åren. 

Likheterna är att det är vinklingstyperna tillspetsning och personifiering som 

dominerar. Dock ser ordningsföljden olika ut när det gäller det dramaturgiska 

förloppet i historien. 2008 är det de anhöriga som får uttala sig först och det är också 

kring dessa anhöriga som hela handlingen kretsar. 1989 sker inte detta i samma 

utsträckning. Här är det enbart en (1) artikel som helt och fullt kretsar kring de 

anhöriga, resten gör det inte. Rollbesättningen de olika åren är också något som är 

likt. Det är den försvunna/mördade flickan som ofta får huvudrollen, antingen ensam 

eller tillsammans med någon annan. Något som också är likt är att denna flicka också 

får rollen som offer. Likt är också att gärningsmannen spelar en huvudroll i båda 
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fallen. Men vissa saker skiljer sig också åt. 2008 har journalisten en utmärkande roll, 

som en slags allvetande sanningssägare, detta sker inte alls 1989. Inte heller scener 

och värdeladdade ord används i lika stor utsträckning 1989 som 2008. Ovanstående 

resonemang går att koppla till teorierna om mediernas förändrade ekonomiska villkor 

och dramaturgi. Eftersom det idag råder ett överflöd av olika mediekanaler och 

information gäller det att kunna locka till sig publiken och att anpassa sig till de olika 

journalistiska formaten, skriver Strömbäck (kap. 2.3.2). I sin inriktning att locka stora 

publikskaror och därigenom tjäna mer pengar har journalistiken blivit mer 

sensationell i sin inriktning, menar Ingela Wadbring (kap. 2.3). För att locka till sig 

publiken och pengarna tar man till nya grepp när det gäller att utforma materialet. Ett 

sådant knep är att satsa på dramaturgi och bygga up berättelsen med hjälp av roller, 

scener, vinklingstyper, ord och språk (kap. 2.3.2).  
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6. Slutsats 
Utifrån de tre frågeställningarna som studien kretsat kring kan ett antal slutsatser dras. 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta dessa.  

 

Hur ser artiklarna om Helén Nilsson och Engla Höglund ut gällande antal, 

placering, artikeltyp, bilder, källor och spekulationer?  

Totalt publicerades 65 artiklar om Helén Nilsson, 1989, och Engla Höglund, 2008. 14 

(22%) av dessa artiklar publicerades 1989 och 51 (78%) publicerades år 2008. De 

flesta av dessa 65 artiklar var placerade inuti tidningen. 1989 placerades någon artikel 

på tidningens första sida tre av de fem undersökta dagarna. 2008 placerades någon 

artikel på tidningens första sida fem av de fem undersökta dagarna, alltså varje 

undersökt dag. Artikeltypen som dominerade båda åren var nyhetstexter. Detta var 

den artikeltyp som förekom absolut mest frekvent både år 1989 och år 2008. Därefter 

kom artikeltypen bild med enbart bildtext. Artikeltypen debatt/insändare/krönika 

ledare förekom enbart i rapporteringen av Engla-fallet, 2008, aldrig i rapporteringen 

av Helén-fallet, 1989. Det förekom bilder till de allra flesta artiklarna. Båda åren var 

det absolut mest populärt med fler än en bild till den enskilda artikeln. Den 

dominerande typen av bild var båda åren fotografier. Det var bara i Engla-fallet år 

2008 som en (1) bild var av en annan typ än fotografi. Totalt var det vanligaste 

motivet på bilderna offer. I Helén-fallet visades 2 (18%) bilder på offer, i Engla-fallet 

visades 12 (27%). I Helén-fallet var det vanligaste motiven brottsplats samt annat-

miljöer-personer-allmänhet. I Engla-fallet var det vanligaste motivet offer. Totalt var 

polis den vanligast förekommande källan i artiklarna. I Helén-fallet likaså. I Engla-

fallet var det däremot anonyma/annan som var den vanligaste källan, tätt följd av 

polis. Totalt förekommer spekulationer i 40 av de 65 undersökta artiklarna. Detta 

visar att spekulationer förekommer i mer än hälften av artiklarna. I Engla-fallet 

förekommer spekulationer i 29 (79%) av de 51 artiklarna. I Helén-fallet förekommer 

spekulationer i 11 (57%) av de 14 undersökta artiklarna. 

 

Hur iscensätter Aftonbladet artiklarna om försvinnandena och morden med 

dramaturgi som redskap? 

Aftonbladet använde sig av dramaturgi i artiklarna om försvinnandena och morden 

både år 1989 och år 2008. 1989 inleddes historien ganska lugnt och stilla. 

Huvudrollerna spelades av främst Helén Nilsson och polisen, och det var också 
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polisen som uttalade sig flest gånger. Genom dessa uttalanden fick Helén rollen som 

offer. Vinklingtypen var tillspetsning och scenerna och de värdeladdade orden var få. 

Efter några dagar trappades handlingen upp, fokus riktades mot de anhöriga och det 

var också dem som uttalade sig mest och som stod i fokus för handlingen. 

Vinklingstypen var personifiering och scenerna och de värdeladdade orden förekom 

ett fåtal gånger. Under den fjärde och den femte undersökingsdagen nådde handlingen 

och tempot i berättelsen klimax, då Helén hittades mördad. Därefter trappades 

handlingen och tempot ned. Nu var det åter Helén som stod i handlingens centrum – 

tillsammans med den misstänkta gärningsmannen. Dessa fick nu rollerna som god 

respektive ond. Vinklingstypen var återigen tillspetsning och scenerna och de 

värdeladdade orden förekom då och då. Journalisten intog aldrig någon roll i någon av 

artiklarna om Helén. 

   I rapporteringen av Engla-fallet startade handlingen snabbt och abrupt. Fokus 

riktades direkt mot Engla och hennes anhöriga. Vinklingstypen var personifiering och 

scenerna och de värdeladdade orden var väl använda. Efter bara någon dag trappades 

handlingen upp ytterligare och tempot ökade. Handlingen kom nu att kretsa kring 

gärningsmannen. Vinklingstypen var tillspetsning och scenerna och de värdeladdade 

orden förekom ofta. Engla tilldelades rollen som offer. På undersökningens fjärde dag 

hittades Engla mördad men tempot trappades inte ner nämnvärt för det. Nu riktades 

handlingen istället helt och fullt mot gärningsmannen. Vinklingtypen var åter 

personifiering och scenerna och de värdeladdade orden förekom i stor utsträckning. I 

rapporteringen om Engla-fallet intog journalisterna en roll i flera av artiklarna – som 

allvetande sanningssägare. 

 

Vilka likheter och skillnader kan man se på Aftonbladets rapportering av de 

två fallen åren 1989 och 2008? 

En stor skillnad mellan de undersökta åren var att de rapporterades betydligt mycket 

mer år 2008 än vad det gjorde år 1989.  I Engla-fallet, 2008, publicerades 37 stycken 

fler artiklar än vad det gjorde i Helén-fallet, 1989. Likheten i placering är att den 

största andelen av artiklarna i båda fallen 1989 och 2008 är placerade på tidningens 

insida. I båda fallen är det nyhetsartiklar som är den vanligast förekommande 

artikeltypen. Därefter följer bild med enbart bildtext som den näst vanligast 

förekommande kategorin. Skillnaden här är att det i Engla-fallet, 2008, förekommer 

en artikel av typen kallad debatt/insändare/krönika/ledare. Denna förekommer inte i 
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Helén-fallet, 1989. I båda fallen är foto den bildtyp som används flest gånger, endast 

en bild är av typen illustration/karta/graf/tabell används. Denna bildtyp förekommer 

enbart i rapporteringen av Engla-fallet, 2008. I båda fallen förekommer det främst 

flera bilder till varje artikel, därefter följer en bild och därefter ingen. Här skiljer det 

sig dock en hel del mellan de olika fallen: i Helén-fallet, 1989, har 2 ( 14%) artiklar 

enbart en bild. I Engla-fallet, 2008, är det 19 (37%) artiklar som har en bild. Den 

minsta gruppen är ingen bild, i Helén-fallet, 1989, saknar 3 (22%) artiklar bilder. I 

Engla-fallet, 2008, saknar 7 (14%) artiklar bilder. Vad bilderna föreställer skiljer sig 

en hel del mellan fallen. I Helén-fallet, 1989, är det vanligast med bilder på brottsplats 

och annat-miljöer-personer-allmänhet. I Engla-fallet, 2008, är det vanligast med 

bilder på offer. Också när det kommer till källor, de som huvudsakligen uttalar sig i 

artiklarna, skiljer sig fallen åt. I Helén-fallet, 1989, är det polisen som är den 

vanligaste källan. I Engla-fallet, 2008, är det anonyma/annan som är den vanligaste 

källan, tätt följt av polis. Den största skillnaden här är att journalisterna förekommer 

som källa flera gånger i Engla-fallet, 2008, men aldrig i Helén-fallet, 1989. När det 

gäller spekulationer finns det stora likheter mellan fallen. Både 1989 och 2008 

förekommer spekulationer i fler än häften av artiklarna.  

   Det finns likheter och skillnader också när det kommer till Aftonbladets 

iscensättning av fallen med hjälp av dramaturgi. Likheterna är att rollbesättningen är 

densamma, huvudrollerna spelas av de försvunna/mördade flickorna, deras anhöriga 

och de misstänkta gärningsmännen. Också vinklingstyperna, personifiering och 

tillspetsning är desamma. Det förekommer också scener och värdeladdade ord. 

Skillnaderna är dock tempot i handlingen samt hur frekvent scenerna och de 

värdeladdade orden förekommer. I Engla-fallet, 2008, är tempot högre och de 

värdeladdade orden och scenerna används i varje artikel. I Helén-fallet, 1989, är 

tempot betydligt lägre och scenerna och de värdeladdade orden förekommer inte så 

ofta. En annan skillnad är att journalisterna intar en roll i rapporteringen av Engla-

fallet, 2008. I Helén-fallet, 1989, gör de inte det alls.  
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7. Egna reflektioner 
Eftersom det skiljer nästan 20 år mellan våra två undersökta fall anade vi att vi skulle 

se vissa förändringar i rapporteringen av fallen. Det har, som tidigare nämnts, skett en 

del förändringar inom mediemarknaden under dessa år och därmed också inom 

journalistiken. I vår undersökning har vi kunnat visa en hel del skillnader i artiklarnas 

innehåll mellan de två fallen som vi följt. Vi hade föraningar om skillnader redan 

innan vi påbörjade vår undersökning, men att de skulle finnas så stora skillnader hade 

vi inte riktigt väntat oss. 

   Det vi reagerat på är till exempel antalet artiklar. Till att börja med så hade 

tidningen, Aftonbladet, en mycket större bevakning av Engla-fallet, 2008, än av 

Helén-fallet, 1989. Vi kunde snabbt se att det skrevs betydligt fler artiklar om Engla 

än om Helén. Engla-fallet fick också mer utrymme i tidningen, fler journalister 

arbetade med fallet osv. Att skillnaderna mellan fallen var så stora förvånade oss. 

   Vi har även sett att journalistens och tidningens roll i bevakningen har förändrats 

mellan fallen. Journalisterna har blivit mer personliga och tar allt större plats. Som vi 

tidigare visat i vår undersökning så är det en stor skillnad i hur journalisterna får ge 

uttryck för sina egna åsikter 1989 och 2008. 2008 skrevs det både debattinlägg och 

krönikor om Engla. Detta förekom inte alls vid rapporteringen av Helén-fallet 1989.  

   En annan sak som vi uppmärksammade var att bilderna gått från att visa brottsplats 

och miljöer till att visa offer.  

   Något annat som vi dessutom reagerade på och reflekterade kring var den 

dramaturgiska uppbyggnaden i berättelsen och hur denna dramaturgi tog sig uttryck. 

Visserligen förekom dramaturgi i båda fallen men i allt större utsträckning 2008. Vi 

hade inte väntat oss att det skulle skilja så mycket när det gällde scenerna och de 

värdeladdade orden.  
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8. Förslag på vidare forskning 
Under arbetet med vår uppsats har det uppkommit en del frågor som kan vara av 

intresse att forska vidare på. Nedan tar vi upp ett antal frågor som kan leda vidare till 

ny och fortsatt forskning (exempelvis med hjälp av intervjuer eller fokusgrupper som 

metod):  

 

Tala ut.  

Kriminaljournalistiken har blivit allt mer inriktad på offerjournalistik, offret är inte 

bara den som utsätts för brottet utan även, familj, vänner och hela byar eller 

samhällen. En artikel i vår undersökning har rubriken ”Ett sargat samhälle”, artikeln 

ger sken av att hela samhället I Stjärnsund är ett offer genom att de förlorat en 

”medlem” (i detta fall Engla). Vi har tänkt och resonerat en del kring detta med 

offerjournalistik, varför har det blivit som det har blivit? Vi har även funderat kring 

om de anhöriga ska få komma till tals i medierna i den utsträckning de gjort i Engla-

fallet? Är det förenligt med god journalistik att Englas mamma sitter som 

expertkommentator i SVT:s morgonsoffa den dag dom faller mot Anders Eklund? Är 

det ”god smak” att direktsända begravningar av personer som Engla? Eller ska man 

som publicist gå in och tala anhöriga till rätta? 

 

Fokusering på offret. 

Förlorar man det viktiga i journalistiken när man riktar in sig mot offret? Missar man 

de bakomliggande orsakerna till varför det blev som det blev? Borde man istället rikta 

in sig på någonting annat, och i sådant fall, vad? 

 

Journalisternas tyckande. 

Som vi kan se i vår undersökning så användes inte artiklar av typen 

”Debatt/Insändare/Krönika/Ledare” i fallet-Helén men däremot i fallet-Engla. 

Varför är det viktigt för journalisterna att tycka till i debattartiklar, krönikor och 

ledare. Fyller de endast sitt eget behov, eller tillför de något?  
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Bilaga 1 
 

Kodschema. 

(Observera att endast ett svarsalternativ får lämnas, utom de där exempel ska 

anges). 

 

1. Kod + Artikelns namn ___________________________________________ 

 

2. Datum    

 ___________________________________________ 

 

3. Veckodag    1. måndag 

    2. tisdag 

    3. onsdag 

    4. torsdag 

    5. fredag 

    6. lördag 

    7. söndag 

 

4. Sida    Nr:  

 

DEL 1 
 

5. Artikeltyp    1. Nyhet  

2. Debatt/Insändare/Krönika/Ledare 

3. Bild (bild med enbart bildtext) 

 

6. Artikelns placering   1. Sidan ett  

2. Insida 

 

7. Bilder    1. Foto   

2. Illustration/Karta/Graf/Tabell

  



 

 

8. Antal bilder   1. Ingen  

2. En   

3. Flera 

 

9. Vad föreställer bilden     1. Offer  

2. Gärningsman/Misstänkt  

3. Brottsplats 

4. Anhöriga 

5. Myndighetspersoner 

6. Annat-illustrationer-saker 

7. Annat-miljöer-personer-allmänhet 

8. Övrigt   

 

10. Källa    1. Forskare/Professionella (ej läkare, 

polis osv.)    2. Anhöriga till offren 

    3. Gärningsmannen/misstänkt 

4. Kamrater eller anhöriga till 

gärningsmannen/misstänkt 

    5. Vittne/Anonymt vittne 

    6. Polis  

    7. Anonyma/Annan 

    8. Journalist  

      

   

11. Förekommer spekulationer  1. Ja 

    2. Nej 

      

 
 

 
 
 



DEL 2 
 

12. Vad handlar artikeln om  1. Offret 

    2. Anhöriga 

    3. Gningsmannen/misstänkt 

    4. Annat 

      

 

13. Vad händer i artikeln (beskriv kort) _________________________________ 

 

14. Vilka personer förekommer i artikeln (vilka är aktörerna)  _______________ 

 

15. Får aktörerna roller          

    1. Ja 

      

    2. Nej  

      

    Om ja, vilka? 

      

    _______________ 

 

16. Har journalisten någon roll    

    1. Ja 

      

    2. Nej 

      

    Om ja, vilken? 

      

    _______________ 

      

     

 

 

 



17. Förekommer vinkling     

    1. Ja 

      

    2. Nej 

Om ja, hur (personifiering, konflikt, 

tillspetsning eller förenkling)? 

      

    _______________ 

 

18. Förekommer scener     

    1. Ja 

    2. Nej 

    Om ja, vilka 

    _______________ 

     

19. Används värdeladdade ord    

    1. Ja 

    2. Nej  

    Om ja, vilka 

    _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 
Kodinstruktioner. 

 

1. Kod + artikelns namn 

Varje artikel får ett eget kodnummer, dessutom skall artikelns namn (rubriken) anges. 

 

2. Datum 

Artikelns datum skrivs med årtal (två siffror), månad, dag. Exempel: 080320. 

 

 

3. Veckodag 

Vilken dag är artikeln publicerad. Svaret anges med siffrorna 1-7. Exempel: 1 = måndag, 2 = 

tisdag, osv.  

 

4. Sida 

På vilken sida börjar artikeln. Svaret anges med en eller två siffror. Exempel: 8 eller 10 eller 

både och. 

 

5. Artikeltyp 

Vilken typ av artikel är det. Svarsalternativen är 1. Nyhet 2. Insändare/Krönika/Debatt/Ledare 

3. Bild. Svaret anges med respektive siffra (1. För nyhet, 2. Insändare och så vidare). För att 

få siffran 1 måste artikeln vara en renodlad nyhetsartikel. För att få siffran 2 måste artikeln 

vara en debattartikel, krönika eller en insändare osv. 

 

6. Artikelns placering 

Var i tidningen är artikeln placerad. Svarsalternativen är 1. Sidan ett eller 2. Insida samt sista 

sidan. 

 

7. Bilder 

Vilken typ av bild/bilder förekommer huvudsakligen till den enskilda artikeln. 

Svarsalternativen är 1. Foto 2. Illustration/Karta/Graf/Tabell. Svaret anges med respektive 

siffra. 



 

8. Antal bilder 

Hur många bilder förekommer till den enskilda artikeln. Svarsalternativen är 1. Ingen 2. En 3. 

Flera. Svaret anges med respektive siffra.  

 

9. Vad föreställer bilden 

Vad är det som huvudsakligen syns på dragarbilden (den huvudsakliga bilden), vad föreställer 

den. Svarsalternativen är 1. Offer 2. Gärningsman/Misstänkt 3. Brottsplats 4. Anhöriga 5. 

Myndighetspersoner 6. Annat-illustrationer-saker 7. Annat-miljöer-personer-allmänhet 9. 

Övrigt. Svaret anges med respektive siffra.   

 

 

10. Källa 

Vem är den huvudsakliga källan i artikeln. Svarsalternativen är  

1. Forskare/Professionella (ej läkare, polis osv) 2. Anhöriga till offren  

3. Gärningsmannen/misstänkt 4. Kamrater/Anhöriga till gärningsmannen/misstänkt 5. 

Vittne/Anonymt vittne 6. Polis 7. Anonyma/Annan 8. Journalist. Svaret anges med respektive 

siffra. 

 

11. Förekommer spekulationer 

Förekommer spekulationer om något som man bara tror har hänt. Svarsalternativen är 1. Ja 

och 2. Nej. 

 

12. Vad handlar artikeln om 

Vad handlar artikeln huvudsakligen om. Svarsalternativen är 1. Offret 2. Anhöriga 

3. Gärningsmannen/misstänkt 4. Annat. Svaret anges med respektive siffra. 

 

13. Vad händer i artikeln (beskriv kort) 

Vad är det som huvudsakligen händer i artikeln, beskriv handlingen kortfattat. 

 

14. Vilka personer förekommer i artikeln (vilka är aktörerna) 

Vilka människor/personer förekommer i artikeln. Ange kortfattat. 

 

15. Får aktörerna roller 



Tilldelas aktörerna roller. Svarsalternativen är 1. Ja och 2. Nej. Om ja, ska exempel på vilka 

anges.  

 

16. Har journalisten någon roll 

Tilldelas journalisten (artikelförfattaren) någon roll. Svarsalternativen är 1. Ja och 2. Nej. Om 

ja, ska exempel på vilken anges. 

 

17. Förekommer vinkling 

Vinklas artikeln på något sätt genom personifiering, konflikt, tillspetsning eller förenkling. 

Svarsalternativen är 1. Ja och 2. Nej. Om ja, ska exempel på vinklingen anges . 

 

 

18. Förekommer scener 

Förekommer det olika scener i artikeln, hopp mellan platser, tid och rum. Svarsalternativen är 

1. Ja och 2. Nej. Om ja, ska exempel på dessa scener anges. 

 

19. Används värdeladdade ord 

Används någon typ av värdeladdade ord i artikeln. Svarsalternativen är 1. Ja och 2. Nej. Om 

ja, ska exempel på dessa ord anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

 
Så gick det sedan – gärningsmännen 

 

I juli 2005, 16 år efter att Helén Nilsson mördades, dömdes den 53-årige Ulf Olsson till sluten 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för mordet på den tioåriga Helén 

Nilsson från Hörby. Olsson fälldes även för mordet på Jannica Ekblad i Malmö samma år 

(http://sydsvenskan.se/malmo/article111929/Inte-klart-om-Olssons-dom-overklagas.html, 

081211, 16:58). 

 

I oktober 2008 dömdes Anders Eklund, 42, till livstids fängelse för mordet på Engla Höglund 

i Stjärnsund 2008, mordet på Pernilla Hellgren i Falun 2000, en våldtäkt i Sandviken samt 

barnpornografibrott (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3469398.ab, 081211, 16:59). 
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