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Abstract 
 
Studiens syfte var att undersöka vilken plats brottsoffer och deras anhöriga får ta i 
kriminaljournalistiken nu jämfört med tidigare. Vi tittade även på hur brottsmisstänkta 
framställdes men lade inte fokus på dem.  
Studien syftade också till att undersöka om det skett andra viktiga förändringar i 
kriminaljournalistikens trender. Detta har vi undersökt utifrån bevakningen av två 
uppmärksammade mordfall i Aftonbladet och Expressen. Fallen var mordet på 
tioåriga Helén Nilsson 1989 och mordet på tioåriga Engla Höglund 2008. 
Både en kvalitativ och en kvantitativ metod användes för att undersöka detta. I den 
kvalitativa studien användes ett analysschema för att undersöka artiklarnas innehåll på 
djupet. I den kvantitativa delen av undersökningen räknade vi antalet artiklar, bilder 
och uttalanden som förekom från de olika aktörerna. Tidsperioderna som granskades 
var 24 dagar i det tidiga fallet och 11 dagar i det senare. 
Resultatet visade att brottsoffer och anhöriga får ta mer utrymme i bevakningen. Den 
största skillnaden kunde ses i hur mycket mer utrymme de anhöriga fick. De förekom 
i flera artiklar, både på bilder och uttalade sig fler gånger i bevakningen av mordet på 
Engla. Alla aktörer beskrevs även mer utförligt utifrån egenskaper och 
personlighetsdrag. 
Resultaten visade även att sensationsjournalistiken har ökat i kvällstidningarna då 
olika berättartekniker för att dramatisera har blivit vanligare. Sensationsinriktade 
aspekter lyftes fram och förstärktes i bevakningen kring det senare mordet.  
 
Nyckelord: sensationsjournalistik, kriminaljournalistik, brottsoffer, anhöriga, 
brottsmisstänkta, dramaturgi, kvällstidningar 
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund  
Det har skett en förändring i brottsrapporteringen under 1990-talet. Nu är det inte 
längre bara bevakningen av den som misstänks för eller är dömd för ett brott som står 
i fokus. Brottsoffret står också i fokus samt offrets familj, vänner, vittnen till 
händelsen och i vissa fall en hel ortsbefolkning. Journalistik som fokuserar på den 
drabbade och dess anhöriga ses som ett effektivt sätt att beröra publiken. 1 
 
Ester Pollacks studier av brottsrapportering under 1900-talet visar att sedan 1995 har 
offrets lidande en tydligt framskjuten position i skildringar av brottsligheten. I många 
fall handlar det om kvinnor som utsatts för brott av män. Barn beskrivs också oftare 
som offer. De är utsatta för sexuellt våld av män eller beskrivna som offer för hela sin 
familj. Brottsoffret stiger under 1900-talet fram som en individ, en person med en 
egen historia. De drabbade beskrivs oftare som huvudpersoner än förövarna i 
artiklarna. Ett offerperspektiv dominerar.2    
  
Under 2008 har det pågått en debatt om att brottsoffer och anhöriga till brottsoffer får 
ta allt större plats i mediebevakningen jämfört med tidigare. En annan fråga som 
diskuterats är om fokus flyttats från brottsmisstänkta till offren och deras familjer. Det 
har debatterats på flera håll, både i radio, tv, tidningar och i bloggvärlden. I en debatt i 
Sveriges Radio Studio Ett i P1 den 16:e oktober deltog Aftonbladets chefredaktör Jan 
Helin tillsammans med medieforskaren Ester Pollack. Jan Helin tog som exempel upp 
Englamordet och Arbogamorden där mycket av fokuseringen i bevakningen låg på 
mammorna till de mördade barnen. Aftonbladet publicerade till exempel ett brev 
skrivet av Arbogabarnens mamma Emma Jangestig. 
Englas mamma Carina Höglund och Arbogabarnens mamma Emma Jangestig var 
gäster i en debatt i Kvällsöppet i TV4 den 29:e oktober. De berättade om sina 
upplevelser av den omfattande bevakningen kring morden och fokuseringen på dem 
själva. 
 
Med anledning av denna debatt tyckte vi det var intressant att jämföra två 
uppmärksammade mordfall som skedde under olika tidsperioder. Vi valde att titta på 
Aftonbladets och Expressens bevakning av mordet på Helén Nilsson år 1989 och 
mordet på Engla Höglund år 2008.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att utifrån två mordfall undersöka trender i den 
svenska kriminaljournalistiken över tid och se hur de har förändrats med fokus på 
brottsoffer och deras anhöriga. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Vilken plats får brottsoffer och deras anhöriga ta i kriminaljournalistiken nu jämfört 
med tidigare? 
 

                                                 
1 Pollack Ester (2001) En studie i medier och brott s 61 
2 Ibid s 263 ff 
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Hur gestaltas brottsoffer, anhöriga och brottsmisstänkta i kvällstidningarna?  
 
Vilka trender går att se över tid i svensk kriminaljournalistik?  
 
1.4 Avgränsning  
I vår undersökning valde vi att granska Aftonbladet och Expressen. Vi jämförde de 
två fallen med varandra, inte skillnader och likheter som fanns i tidningarnas 
bevakning. På detta sätt fick vi ett mer omfattande material att undersöka än om vi 
bara undersökt en tidnings bevakning. 
 
Vi har undersökt Helénmordet 1989 och Englamordet 2008. Vi granskade 
bevakningen av mordet på Helén i kvällstidningarna mellan 22 mars till den 14 april 
1989. Bevakningen av mordet på Engla granskade vi mellan 6 april till 16 april 2008. 
 Helén Nilsson, 10 år, rövades bort den 20 mars, 1989 i Hörby i Skåne. Hennes kropp 
återfanns sex dagar senare i en plastsäck utanför Tollarp. Ulf Olsson dömdes år 2004 
för mordet. 3 
Det senare fallet är mordet på 10-åriga Engla Höglund den 5 april, 2008. Hon rövades 
bort när hon cyklade hem från fotbollsträningen. Anders Eklund erkände mordet den 
13 april och visade var hennes kropp kunde återfinnas. 4 
 
Morden hade väldigt många likheter, i båda fallen var offret en tioårig flicka som 
rövades bort och mördades av en för henne tidigare okänd man. Båda fallen fick 
också stor medial uppmärksamhet vilket gör att många känner till dem. De blev därför 
speciellt intressanta att undersöka då barnmord är ovanligt i Sverige. Av de cirka 100 
mord som sker årligen är offren sällan barn under 15 år. Siffrorna pendlar en del från 
år till år. År 1990 skedde 16 mord och år 1997 skedde ett och år 2006 tre stycken. I 
nittio procent av fallen är det föräldrarna som är förövare.5 De fall vi valde blir därför 
extra intressanta då väldigt få sådana mord sker då förövarna inte har någon personlig 
relation till offren.  
 
Det finns naturligtvis även olikheter mellan fallen. Det mest framträdande var att 
mördaren i det tidiga fallet inte kunde hittas och dömas för mordet förrän många år 
senare. Detta var vi medvetna om och försökte ta hänsyn till, men eftersom det sker så 
få barnmord där mördaren inte känner offren var det svårt att hitta två identiska fall. 
Fallen var ändå så pass lika att en jämförande studie var intressant. Vi ville dessutom 
ha två fall som många känner till och som fick mycket utrymme i tidningarnas 
bevakning. De fall vi hade att välja mellan blev därför få. 
En annan anledning till varför vi valde de här fallen var att vi ville undersöka två 
olika tidsperioder. Under de 19 år som passerade mellan morden borde trenderna i 
kriminaljournalistiken ha förändrats en del, då journalistiken i stort hela tiden 
förändras.  
 
 
 
 
 
                                                 
3 Barkman Tobias, ”Helén dök aldrig upp” i www.sydsvenskan.se 2008-11-18 kl. 10.50  
4 Tidningarnas Telegrambyrå, ”Polis varskodde Eklund om bilbild” i www.dt.se 2008-11-19 kl. 11.25  
5 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 2009-01-08 kl. 14.20 
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2 Teori och tidigare forskning 
 
2.1 Utvecklingen av kriminalpolitiken och kriminaljournalistiken 
 
2.1.1 Förändringar i kriminalpolitiken 
Det har skett stora förändringar i samhället under det senaste seklet i Sverige på flera 
plan, både inom brottsutvecklingen, lagstiftningen, inom kriminalvården och i 
kriminalpolitiken. Brottsligheten ökade kraftigt under 1900-talet och särskilt efter år 
1950 och framåt. Lagstiftningen har blivit mer liberal och under den senare halvan av 
seklet har det blivit vanligare med behandling i stället för straff som rättslig påföljd. 6 
Under 1980-talet skedde en kriminalpolitisk omsvängning. På 1970-talet inriktade 
samhället sig på att vårda brottslingar för att på 1980- och början på 1990-talet istället 
flytta fokus till att straffa brottslingar. I en budgetproposition från 1992/93 framhölls 
att statsmakterna genom att utdöma straff till brottslingar visade att de stod på 
brottsoffrens sida. Omtanken om utsatta människor låg som grund för hur 
statsmakterna agerade gentemot de kriminella. 
 
Medier räknas som en av de faktorer som påverkar kriminalpolitiken. Genom dem 
kan olika lobbygrupper och rörelser föra fram sina budskap och väcka debatt. Därför 
betraktas medierna som att de kan påverka både politiska frågor och andra frågor i 
samhället och att de har nog med makt för att driva egna kampanjer.7  
 
2.1.2 Kriminaljournalistikens utveckling   
Redan innan massmedier fanns var berättelser om brott populära. Kriminaljournalistik 
handlar i grund och botten om kulturella föreställningar om vad som rätt och fel och 
frågor om skuld, hämnd och utstötning. Vanliga ämnen är individens förhållande till 
samhället och tvärtom samt ordningen i samhället. Det avvikande och det annorlunda 
är det som uppmärksammas mest i kriminaljournalistiken.8 
 
Kriminaljournalistik fungerar som en slags norm i det samhälle som man lever i. Det 
visar på vad som betraktas som ”normalt” respektive ”onormalt” beteende och 
accepterat respektive avvikande och oacceptabelt handlande. Vad som i journalistiken 
har betraktats som accepterat respektive avvikande har varierat över tiden beroende på 
den tidsanda som råder i samhället. 9 
 
Under olika perioder i kriminaljournalistikens historia har det funnits olika teman som 
har varit i centrum och som har speglat samhället.  
Några tendenser på hur utvecklingen sett ut kan ses under de senaste decennierna. 
Under 1970-talet var de aktuella ämnena kvinnor och könsroller, barns plats i 
samhället och kritik av vården och dess institutioner. 10   
Narkotikan fick stor publicitet på 1970-talet, vilket även fortsatte in på 1980-talet. På 
1990-talet var det våld, rasism, droger och offrets lidande som dominerade i 
kriminaljournalistiken. Åldringar, kvinnor och barn fick en mer framskjuten plats. I 

                                                 
6 Pollack Ester (2001) En studie i medier och brott s 102 
7 Ibid s 103 
8 Ibid s 101 
9 Ibid s 149 ff 
10 Mosander Jan (1994) i Mord, blod och moral Gadd Pia (red.) s 34 
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början på 1990-talet började man se en tendens till mer känslomässiga reportage från 
domstolar och rättssalar. 11  
 
2.2 Brottsoffrens plats i samhället och i pressen 
 
2.2.1 Brottsoffer i samhället 
Brottsoffer har under de senaste två decennierna fått allt större utrymme på den 
offentliga arenan. En viktig faktor som har synliggjort brottsoffren är framväxandet 
av olika brottsofferrörelser och brottsofferjourer. På 1980-talet bildades 
Brottsofferjourernas Riksförbund och 1994 tillkom Brottsoffermyndigheten. Den 
senare hade som syfte att: ”främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen”. I 
detta ingår att synliggöra de drabbade på olika sätt. Ett av deras projekt handlar även 
om så kallade ”indirekta brottsoffer”, det vill säga anhöriga till de drabbade. 12 
 
Nils Christie skriver om hur det tycks finnas särskilda bestämda föreställningar om 
vilka som betecknas som brottsoffer. Han beskrev 1987 i en artikel hur det ”idealiska 
offret” ser ut. Med ”idealiskt offer” syftade han inte på personer som ser sig själv som 
offer, utan personer som drabbats av något brott och som lätt får legitim status som 
offer. Det är oftast en människa som är svag och som blir attackerad på en plats som 
hon har goda skäl att befinna sig på. Förövaren däremot, är en främling med onda 
syften utan uppenbara skäl att vistas på platsen. Denna ”idealiska gärningsman” blir 
som en slags motpol mot det oskyldiga och svaga offret.13 
 
Det idealiska offret sammanfattades i fem punkter; 14 
 

1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar särskilt bra 
som idealiska offer. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 
3. Offret är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på. 
4. Gärningsmannen är stor och ond. 
5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 
Olika myndigheter intresserar sig i allt större utsträckning för människor som fallit 
offer för olika brott. Förenta Nationerna antog år 1985 en deklaration om rättigheter 
för offer för brott och maktmissbruk vilket kan ses som ett slags symboliskt uttryck 
för den ökade globala uppmärksamheten för offer. Den bild som skapats av det 
idealiska offret är tätt anknuten till olika verksamheter såsom rättsväsendet och 
medier. Dessa verksamheter både upprätthåller och återger bilden av offret.15 
 
2.2.2 Brottsoffer och anhöriga i medierna 
Brottsoffren lyfts fram i pressen för att de ger ett allmänmänskligt inslag till 
berättelsen. Hur brottsoffren och deras anhöriga reagerar på en händelse presenteras 
för att illustrera för läsaren hur det är att gå igenom vad de gått igenom. 16 

                                                 
11 Pollack Ester (2001) En studie i medier och brott s 312 
12 Nilsson Bo (2003) Brottsoffer s 86 ff 
13 Åkerström Malin och Sahlin Ingrid (2001) Det motspänstiga offret s 11 
14 Christie Nils i Det motspänstiga offret, Åkerström Malin och Sahlin Ingrid (red.) (2001) s 48 
15 Åkerström Malin och Sahlin Ingrid (2001) Det motspänstiga offret s 16 
16 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 62 
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Medier väljer ofta att lyfta fram de värsta och hemskaste brotten, trots att de händer 
väldigt sällan. De starkaste och mest sensationella historierna är de som rör barn. 
Oskyldiga offerhistorier är sådana som ger en ensidig bild av brottet, en stor och stark 
förövare som lurpassar på ett ungt och försvarslöst barn. 17  
Positionen som offer förstärks då reportagen och artiklarna är uppbyggda så att det 
blir en tydlig uppdelning mellan befolkningen. På ena sidan står de onda 
brottslingarna och på den andra de ”vanliga” hederliga människorna tillsammans med 
myndigheterna. Denna uppdelning visar på hur brottsmisstänkta och brottsoffer 
interagerar. Då de kriminella framställs som onda av naturen, förstärks offrens oskuld 
och samhällets rättfärdighet. 18 
 
Marie Demker, statsvetare vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola, skrev i 
en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur fokus flyttats från förövare till offer i 
journalistiken. Hon skriver att i kriminaljournalistiken så har offerberättelser fått ett 
allt större utrymme och intresse. En konsekvens av detta är att den brottmisstänkte 
betraktas som mer främmande och ond än tidigare. Medan offret är en av oss och 
samhällsgemenskapen, står den brottsmisstänkte utanför. På 1990-talet vrids 
rapporteringen kring brott från en polisdriven bevakning till att det fokuseras mer på 
brottsoffer och brottsmisstänkta som individer. 19 
 
Nyhetsvärdet i en brottshistoria, till exempel mordet på ett barn, ökar då journalister 
kan få anhöriga till offret att uttrycka sin sorg och saknad. Då kan läsarna få någon 
slags upplevelse av hur de indirekta offren mår. Nyhetsvärdet ökar ytterligare om de 
anhöriga visar fotografier, gråter på bild eller uttrycker sin sorg på något annat 
dramatiskt sätt. 20 
En av de huvudsakliga orsakerna till varför medier kontaktar brottsoffer och deras 
anhöriga är just för att få tag på bilder av offret eller dess familj. Att förse läsarna med 
en bild på brottsoffret är ett sätt att fånga en viss känsla och göra historien mer 
tilldragande. Händelsen blir verklig, man ser ett liv och dess potential. En bild med 
högt nyhetsvärde kan flytta upp historien på mediernas agenda.21  
 
Ofta är medier beroende av andra källor än enbart från de som arbetar inom 
rättsväsendet, som polis och åklagare, för att få fram information om brott. Då blir 
brottsoffer och de indirekta brottsoffren nyckelkällor för hur brottsbevakningen 
kommer att utveckla sig i medierna. 22 
Genom att kontakta ytterligare källor får reportern nya perspektiv att jobba utifrån. 
Invånare kanske tillfrågas om hur brottet har påverkat dem eller samhället. Grannar 
till offret får fundera och kommentera kring hur säkra de känner sig efter brottet.23  
 
Många reportage handlar om hur människor som utsatts för brott, både själva 
brottsoffren och de ”indirekta brottsoffren”, det vill säga de anhöriga, kämpar för att 
återgå till ett normalt liv. Vid tidpunkten då brottet skedde föll allting i bitar, det som 
brukade vara viktigt blir meningslöst. Reportagen skildrar sedan den långa vägen 

                                                 
17 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 9 
18 Nilsson Bo (2003) Brottsoffer s 93 
19 Demker Marie, ”Offervinkeln skapar enkla mordlösningar” i www.svd.se 2008-11-24 kl. 16.30 
20 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 1 
21 Ibid s 104 
22 Ibid s 91 
23 Ibid s 93 
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tillbaka till ett något så när drägligt liv för brottsoffret. Handlade det om ett mord 
skildras vägen tillbaka för den mördades anhöriga och vänner.24 
 
2.2.3 Pressens ansvar och etiska regler 
De pressetiska reglerna fungerar som ett slags riktlinjer för alla medier i Sverige. De 
har undertecknats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska 
Tidningsutgivareföreningen bland annat. Riktlinjerna är tänkta att vara mediernas 
egna etiska rättesnören, som en slags journalistiska värderingar för branschen.  
Bland annat står det att medierna ska respektera brottsoffrens och deras anhörigas 
privatliv. 
 

”Respektera den personliga integriteten. Överväg noga publicitet som kan kränka 
privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse 
kräver offentlig belysning.” 25 
 

”Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga 
publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.”26 
 

Brottsoffer och indirekta brottsoffer använder sig ibland av medier för att få hjälp. I 
ett uppmärksammat mordfall i USA använde mamman till en mördad dotter sig av 
pressen för att få hjälp att hitta mördaren. Mamman sa att hon förstod att medierna 
använde henne men insåg samtidigt vad hon kunde få ut av det. Båda parter fick på så 
sätt någonting ut av den intensiva mediebevakning som ägde rum kring fallet. 27 
 
Mördade Engla Höglunds mamma Carina Höglund berättar i en artikel i tidningen 
Medievärlden om vad hon tycker medierna gjort bra och vad de misskött i 
rapporteringen om Engla. Den bild hon ger av medierna är dubbel. Å ena sidan är 
tidningar och TV maktmedel som behövs för att förändra samhället. Är man inte 
politiker lyssnar ingen på en och det enda sättet som man då kan göra sig hörd på är 
genom tidningar och TV. När poliserna efter tre dygn slutade leta efter Engla vände 
sig Carina Höglund direkt till medierna för att få hjälp i sökandet. Samtidigt beskriver 
hon fotografer som blivit alldeles för närgångna och inte respekterat att hon och 
Englas storasyster inte vill vara med på bild. Hon är även kritisk till att det visats bild 
på Engla varje gång det skrivits om mordet. 28 
 
Kolumnisten Anna Larsson skriver i Svenska Dagbladet om hur svenska medier 
”vältrar sig i brott som underhållning”. Som exempel tar hon just mordet på Engla 
Höglund. Kriminaljournalistiken har blivit en slags dokusåpa där medierna detaljerat 
beskriver fruktansvärda brott. Hon ställer sig frågorna; ”Är det här verkligen 
allmänintresse? Eller hänsynslös nyfikenhet och ett sätt att gotta sig i andras 
mardrömmar?” Hon skriver att det har blivit en slags kriminalporr som dissekeras in i 
minsta detalj. Kvar blir endast sorgen hos brottsoffer och deras anhöriga.29 
 
 

                                                 
24 Nilsson Bo (2003) Brottsoffer s 102 
25 Pressens samarbetsnämnd (2002) Spelregler för Press TV och Radio s 7 
26 Ibid s 8 
27 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 105 ff 
28 Lindell Karin, Medievärlden, oktober 2008 s 20 
29 Larsson Anna, ”Vi vältrar oss i brott som underhållning” i www.svd.se 2008-11-13 kl.14.15 
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Trots att medier fått positiva reaktioner då de hjälpt till att föra fram brottsoffer, får de 
även en hel del kritik. Mycket av kritiken medierna får om brottsrapportering handlar 
om just balansen mellan allmänhetens rätt att veta och individens rätt till ett privatliv. 
Tidningarna rapporterar om och publicerar sensationsinriktade bilder på döda 
kroppar, blodiga scener och sörjande anhöriga. I högintressanta brottsfall bosätter sig 
journalisterna utanför brottsoffer och anhörigas hem långa perioder i sträck utan 
hänsyn till deras rätt till ett privatliv. Allt för att få ut så mycket detaljer som 
möjligt.30  
 
2.3 Kvällstidningarna och tabloidiseringen 
 
2.3.1 Sensationsjournalistik i Aftonbladet och Expressen 
När Aftonbladet grundades år 1830 blev den snabbt landets största och mest 
inflytelserika tidning. Expressen grundades år 1944, åtta år senare gick tidningen om 
Aftonbladet i upplaga och behöll ledningen fram till år 1996.31 
Efter andra världskriget skedde en kraftig tillväxt för storstadstabloiderna som 
skapade nya marknader, till exempel på landsbygden. Kvällstidningarna använde sig 
av en populär och starkt säljande journalistik som kompletterade andra typer av 
medier.  
I början av 1980-talet började kvällstidningarna tappa i upplaga och den utvecklingen 
har fortsatt. Det finns flera förklaringar till att tidningarna har tappat i upplaga som till 
exempel tillkomsten av nya typer av medier. En annan orsak är att det som 
kvällstidningarna tidigare var ensamma om som sensationer, kändisar och brott i allt 
större utsträckning även går att få genom andra medier. Båda tidningarna gick som 
följd av upplagetappet igenom stora redaktionella förändringar, både design- och 
innehållsmässigt under 1990-talet. 32 
 
Kvällstidningarna brukar få kritik för sin sensationsjournalistik och för att de vinklar 
nyheter hårt. Med sensationsjournalistik menar vi ”den journalistik och det 
medieinnehåll som innehåller någon form av överdrift, spekulation eller hårdvinkling 
och som anses som populistiskt, trivialt och skandalinriktat.” 33 

Sensationsjournalistik ingick inte i Aftonbladet ursprungliga redaktionskoncept. Detta 
skiljde den från många andra lösnummersålda tidningar i Europa. Kvällstidningarna 
tog senare efter den spänning- och äventyrsgenre som fanns inom populärpressen. De 
kombinerade spänning med mjukare, underhållande och TV-orienterad journalistik. 
De stora nyhetshändelserna fick ofta ett större utrymme och Expressen kom särskilt 
att fokusera på den lilla människan. När upplagorna föll på 1970- och 1980-talen och 
morgontidningarnas innehåll närmade sig kvällspressens ökade kvällstidningarnas 
featurematerial och den sensationsinriktade journalistiken ökade.34 

 
 
 
 
                                                 
30 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 9 ff 
31 www.ne.se 2008-11-29 kl. 13.05 
32 www.ne.se 2008-11-17 kl. 11.30 
33 Ghersetti Marina (2004) Sensationsjournalistikens mekanismer s 241 
34 Hadenius Stig och Weibull Lennart (2005) Massmedier – En bok om press, radio & TV s 306 ff 
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2.3.2 Tabloidisering som en följd av medieutvecklingen 
Mediesituationen från mitten av 1970-talet till nutid har förändrats radikalt. 
Utvecklingen har gått mot färre ägare på marknaden. Det är nu endast ett fåtal stora 
mediekonglomerat som äger den största delen av medierna.35 
 
Medieutbudet är större än någonsin med massor av olika kanaler och det finns inte 
längre bara traditionella medier där tidningar, tv och radio arbetar var för sig. Nu 
producerar alla medier alla typer av medieinnehåll. Det är en följd av en ökad 
konvergens på teknikområdet och en sammansmältning av olika medietyper.36 
Att utbudet har ökat gör också att konkurrensen om annonsintäkterna och publiken 
ökar. Det får till följd att det sker en ökad anpassning till publiken och vad den 
efterfrågar. En effekt av det är att det blir en ökad kommersialisering av 
medieinnehållet. Detta påverkar inte minst kvällstidningarna som är beroende av att 
sälja lösnummer. Det sensationsinriktade fyller därför en ekonomisk funktion för 
tidningarna. Medierna ser publiken som en marknad. Tabloidisering uppstår när 
innehållet i massmedier bestäms av vad producenterna av informationen tror att 
publiken eftertraktar.37 
 
Medierna har genom det journalistiska uppdraget tagit på sig att granska, informera 
och fungera som ett forum för debatt. I uppdraget ingår också att de ska stå på 
medborgarnas sida mot makthavarna och inte bara ge publiken det de efterfrågar utan 
även ge dem den information de behöver för att fritt och självständigt kunna ta 
ställning i samhällsfrågor. När medierna betraktar medborgarna som kunder i stället 
för medborgare som de har ett ansvar inför, blir det viktigare att skriva om det som 
säljer. Det begrepp som ofta används för att förklara den här förändringen i 
journalistiken kallas för tabloidisering.38  
 
2.3.3 Tabloidiseringen i journalistiken 
Något som är utmärkande för tabloidiseringen är att det sker en uppluckring mellan 
nyheter och underhållning och mellan olika genrer i journalistiken.39  
Andra utmärkande drag för tabloidjournalistik är att i rapporteringen av en händelse 
på ett okänsligt sätt binda ihop det sentimentala med det sensationella och det 
oanständiga med det populistiska. Fenomenet tabloidisering är en underförstådd 
kontrast mot mer seriösa nyheter som handlar om politik, ekonomi, internationella 
relationer, hälso- och utbildningsfrågor och så vidare.40 
 
Det har blivit allt vanligare att nyhetsrapportering exploaterar människors personliga 
tragedier som ett allmänt spektakel som är av intresse för publiken. En sådan morbid 
nyfikenhet i nyhetsbevakningen skulle ha varit otänkbar bara en kort tid tillbaka i 
tiden, som i slutet av 1980-talet. Journalistiken, nyheter och medierna har förändrats. 
Skandal och sensation har blivit två huvudingredienser i dagens nyhetsbevakning. 

                                                 
35 Pollack Ester (2001) En studie i medier och brott s 276 
36 Kolodzy Janet  (2006) Convergence journalism s 21 ff 
37 Jan Svensson (red.) (1994) Journalistik i förvandling s 22 
38 Rosenstiel Tom och Kovach Bill (2007) The elements of journalism, s 12, Strömbäck Jesper (2004) 
Den medialiserade demokratin  s 106 ff 
39 Pollack Ester (2001) En studie i medier och brott s 303 
40 Brookes Red (2000) i Tabloid tales, Sparks Colin och Tulloch John red. s 195 ff 



  13 

Användningen av de här greppen brukar ofta motiveras utifrån att den här typen av 
bevakning är av mänskligt intresse.41  
 
En konsekvens av tabloidiseringen var den fortsatta expansionen av tidningar som 
betonade underhållning och berättande. Tidningarna använde kraftfulla rubriker och 
levande foton som ett sätt att befästa sina positioner på en alltmer konkurrensinriktad 
marknad. 42 
 
2.3.4 Nyheter och underhållning förenas  
Som en konsekvens av tabloidiseringen uppstår ”infotainment” då gränserna mellan 
information och nyheter flyter samman. Infotainment definieras också som nyheter 
som är tänkta att både underhålla och informera. Ett nyhetsmaterial där stil prioriteras 
före substans, formen för hur materialet presenteras blir viktigare än själva 
innehållet.43 
 
En av de senaste trenderna i medierna är att den granskande journalistiken och de 
hårda nyheterna har minskat. I stället har det skett en utveckling mot en ökad 
bevakning av mjukare och lättare nyheter. Journalistikens prioriteringar har 
förändrats. Underhållning har i allt större grad ersatt uppgiften att informera, det 
mänskliga intresset har ersatt allmänintresset, en balanserad bevakning har fått ge 
efter för sensationalism, det triviala har vunnit över det tunga. Infotainment handlar 
om att traditionella nyhetsvärden har undergrävts av nya andra värden. Sedan slutet av 
1980-talet har pressen på medierna att de måste locka ny publik ökat på grund av den 
ökade konkurrensen på marknaden. Nyhetsmedierna har i allt större utsträckning 
blivit en del av underhållningsindustrin i stället för att vara ett forum för debatt kring 
frågor som är viktiga för allmänheten.44  
 
Bob Franklin tar upp begreppet ”Newszak” som syftar på att nyheter designas och 
behandlas för en viss marknad. Nyheterna levereras på ett allt mer likartat 
fragmenterat och snuttifierat sätt. De ställer därför inte så höga krav på publiken. 
Nyheterna har omvandlats till underhållning.45 
 
I Storbritannien har länge newszak och underhållning varit ett kännetecken för 
tabloidpressen, alltså kvällspressen, men på senare tid har även morgontidningarna i 
allt större utsträckning tagit efter innehållet i tabloidpressen. Varje aspekt av de 
moderna morgontidningarna har förändrats sedan 1980-talet. Morgontidningarnas 
förstasidor har i allt större utsträckning tagit efter de format och drag som är 
karaktäristiska för tabloidpressen. Rubriker i kvällstidningsstil, stor text, kortare ord, 
större bilder och färgbilder med mera har blivit standard på morgontidningarnas 
förstasidor.46 
 
 
 
 
                                                 
41 Franklin Bob (1997) Newszak and News Media s 3 
42 Thompson John B. (2000) Political scandal s 57 
43 Kishan Thussu Daya (2007) News as entertainment the rise of global infotainment, s 7 ff  
44 Franklin Bob (1997) Newszak and News Media s 4 
45 Ibid s 5 
46 Ibid s 7 
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2.4 Nyhetsvärdering och medielogik 
 
2.4.1 Nyhetsvärdering 
Det finns olika typer av egenskaper som ökar sannolikheten för att en händelse ska bli 
en nyhet. Ju mer nyhetsartikeln behandlar ett antal kriterier påverkas sannolikheten 
för att nyhetsartikeln ska hamna på förstasidan eller bli huvudnyhet. Jesper Strömbäck 
listar Håkan Hvitfelts kriterier; 47 
 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 
2. har kort geografiskt eller kulturellt avstånd, 
3. till händelser och förhållanden, 
4. som är sensationella och överraskande, 
5. som handlar om enskilda elitpersoner, 
6. och beskrivs tillräckligt enkelt, 
7. men är viktiga och relevanta, 
8. utspelar sig under en kort tid men som är en del av ett tema, 
9. har negativa kriterier, 
10. och har elitpersoner som källor.  

 
Dessa kriterier behövs eftersom medierna inte har en möjlighet att uppmärksamma 
alla händelser som sker runt om i världen varje dag. De tvingas göra val, vilka 
händelser som ska lyftas fram, vilka människor som ska få komma till tals, vilka ord 
som ska användas och vilket typ av utrymme nyheten ska få. 
 
Jesper Strömbäck tar även upp John H. McManus kriterier för vad som passar som 
nyheter. En fråga eller händelse som ligger nära i tid och rum har större chans att bli 
en nyhet. Likaså om den är viktig och väcker mycket känslor. Ytterligare kriterier 
handlar om hur välkända människorna är som frågan eller händelsen handlar om samt 
hur osannolikt eller förvånande något är. Konflikt är ett annat kriterium. Finns det 
någon oenighet mellan människor eller organisationer? Är de bilder som används för 
att illustrera frågan eller händelsen gripande? En händelse som är underhållande och 
kan locka till leenden eller skratt ökar sannolikheten för att händelsen ska bli en 
nyhet. Det sista kriteriet handlar om hur aktuell frågan eller händelsen är. Finns det 
redan ett visst intresse hos publiken?48 
 
2.4.2 Dagordningsteorin 
Begreppet agendasetting används av medieforskaren Maxwell McCombs. Det innebär 
att medierna inte kan påverka vad publiken tänker. Däremot kan de påverka vad 
publiken har åsikter om. Agendasetting är tätt knutet till dagordningsteorin. Den 
handlar om att det som medier prioriterar som nyheter även prioriteras i hög grad av 
medborgarna. Ett exempel är valrapportering. Om medierna uppmärksammar en viss 
fråga i hög grad kommer den frågan också sannolikt att listas av medborgarna som en 
viktig fråga i valet en tid senare. Mediernas dagordning överförs på så sätt till 
medborgarnas dagordning. Enligt den första nivån i dagordningsteorin påverkar den 
information vi får av medierna vilka bilder vi skapar oss av verkligheten. 49 

                                                 
47 Strömbäck Jesper (2000) Makt och medier s 165 
48 Strömbäck Jesper (2004) Den medialiserade demokratin s 121 
49 McCombs Maxwell (2006) Makten över dagordningen s 27 ff 
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Varje fråga på dagordningen beskrivs som ett objekt. Varje objekt har ett antal 
attribut, alltså kännetecken eller egenskaper, som berikar bilden av objektet. Hur 
medierna prioriterar vissa attribut hos objekten, påverkar hur publiken ser på 
objekten. Alltså beroende på vilka aspekter av en fråga eller händelse som framhävs, 
påverkas publikens uppfattning och tankar om frågan eller händelsen. Medierna 
påverkar alltså inte bara vilka frågor vi ska tänka på, utan också hur vi ska tänka om 
vissa saker, enligt dagordningsteorins andra nivå. 50    
Detta kallas också för gestaltningsteorin, eller ”framing”. Genom att medierna lyfter 
fram vissa attribut formar det vårt sätt att tänka om vissa objekt i nyheterna, till 
exempel i samhällsfrågor. Den aspekt av miljöfrågan som medierna lyfter fram 
kommer medborgarna att uppfatta som den viktigaste aspekten. 51 
 
2.4.3 Medielogik  
Jesper Strömbäck tar upp David Altheide och Robert Snows teori om medielogik. 
Medierna har utifrån dagordningsteorin en viss makt över vad som hamnar högt upp 
på människors dagordning och över människors tankar. Hur stor den makten är beror 
på i hur stor utsträckning medierna får människors uppmärksamhet. Det här innebär 
att då medierna i stor utsträckning används som en källa till information blir 
mediernas bild av verkligheten, upplevd som verkligare än verkligheten. Den som vill 
påverka opinionsbildningen måste därför påverka medierna och deras bilder av 
verkligheten. Dessutom har det blivit en allt större konkurrens på mediemarknaden 
och då ökar dessutom konkurrensen om publikens uppmärksamhet. Det betyder att 
medierna måste presentera en viss typ av medieinnehåll för att stå sig i konkurrensen. 
De anpassar sitt innehåll efter en specifik form av medielogik. 52 
 
Hur ett mediums innehåll ser ut beror på vad för innehåll som passar formatet, hur 
organisationen ser ut, hur arbetsvillkoren och normerna ser ut och vilket behov av 
uppmärksamhet mediet har. Det får i sin tur konsekvensen att den som vill fånga 
människors uppmärksamhet, först måste fånga mediernas uppmärksamhet och för att 
fånga mediernas uppmärksamhet måste den först anpassa sig till medierna och deras 
logik.  
Medielogiken leder till en medialisering av samhället. Eftersom medierna har fått en 
allt större betydelse, så har allt mer i samhället anpassat sig efter medierna och deras 
nyhetsvärdering, innehåll och makt. En medialiserad politik försöker få så mycket 
utrymme som möjligt i medierna och anpassar sig därför efter deras presentation, 
form och innehåll. Medierna och journalistiken speglar inte längre verkligheten utan 
verkligheten speglar medierna och journalistiken. 53 
 
2.5 Dramaturgi i journalistiken 
 
2.5.1 Den dramatiska nyheten 
Marina Ghersetti skriver att kommersialiseringen av mediemarknaden gör att utbudet 
i medierna ändras för att ge mer plats åt sådana nyheter som är fragmentiserade.54 De 
dramatiska och spännande nyheterna får stor plats i journalistiken, medan andra 
                                                 
50 McCombs Maxwell (2006) Makten över dagordningen s 100 
51 Ibid s 118 ff 
52 Strömbäck Jesper (2004) Den medialiserade demokratin s 128  
53 Ibid s 129 ff  
54 Ghersetti Marina (2000) Sensationella berättelser En studie av nyheter från Angola och om 
prinsessan Diana 1997 s 1 
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nyheter som också är viktiga men inte lika dramatiska, inte får lika mycket plats. Den 
sensationsinriktade journalistiken lägger fokus på händelser och människor i oväntade 
situationer. Brott, olyckor, sex med mera är typiska nyheter som 
sensationsjournalistiken koncentrerar sig på istället för andra nyheter av samhälleligt 
intresse.55 
De viktigaste orsakerna till sensationsjournalistikens framfart och till det 
dramaturgiska berättandet i journalistiken är globaliseringen och 
kommersialiseringen. Tidningar som Aftonbladet och Expressen lever på att sälja 
lösnummer och där blir det extra viktigt att lyfta fram sådana nyheter som säljer, alltså 
sensationsinriktade nyheter såsom brott och olyckor. 56  
Medierna använder sig av en detaljerad personskildring i journalistiken som gör att 
läsarna kan identifiera sig och känna närhet till dem som beskrivs i artiklarna.57 
 
2.5.2 Berättartekniker i journalistiken 
Gudmund Hernes, sociolog och författare, har listat olika berättartekniker som 
medierna använder sig av för att fånga publikens uppmärksamhet: 58 
 

1. Tillspetsning. Hernes tar nyhetssändningar i TV som exempel. Eftersom de 
endast har en begränsad sändningstid måste nyheterna presenteras kortfattat 
och omfattande rapporter återges i några korta punkter. Innehållet i budskapet 
måste vässas och detaljer ersättas med tillspetsade formuleringar. 
 

2. Förenkling. Komplexiteten i budskapet minskas, mångfalden i nyheterna 
begränsas, det används mindre nyanseringar och invecklade saker framställs 
på ett enkelt och kortfattat sätt. 

 
3. Polarisering. För att kunna fånga publikens uppmärksamhet fokuserar 

medierna på de kontraster som finns mellan olika synsätt och ställer gärna två 
personer med så olika åsikt som möjligt mot varandra. Nyheter som har få och 
tydliga ståndpunkter prioriteras framför nyheter som är mer komplexa, med 
fler åsikter och aspekter. I ett drama måste det finnas en slags konflikt.    

 
4. Intensifiering. Ett häftigt utbrott drar till sig mer uppmärksamhet än ett lugnt 

och sakligt inlägg. Strejker och sammanstötningar, aktioner och ockupationer 
är mer dramatiska och har mer intensitet i sig än mer vardagliga nyheter.  
Berättandet blir mer levande och väcker mer intresse om de har intensiva 
uttryck. 

 
5. Konkretisering. Konkreta saker och händelser är lättare att rapportera om än 

sådana som är mer abstrakta. De som ska ta till sig nyheterna kan göra det 
lättare om budskapet är konkretiserat. En demonstration är lättare att 
konkretisera än till exempel ett politiskt beslut i riksdagen. Sådana händelser 
som kan ge ett ”human touch”, alltså känslor och frågor som väcks, 
prioriteras.  

 
 
                                                 
55 Ghersetti Marina (2004) Sensationsjournalistikens mekanismer s 251 
56 Ibid s 243 ff 
57 Ibid s 242 
58 Hernes Gudmund (1978) Forhandlingsokonomi og blandingsadministrasjon s 188 
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Dessa berättartekniker används eftersom utrymmet i medierna är begränsat, att göra 
ett urval blir nödvändigt. Enligt Jesper Strömbäck är alla de här berättarteknikerna 
uttryck för medielogiken.59   
 
2.5.3 Människan i centrum 
Dramat handlar i grund och botten om en konflikt och hur dess upplösning framställs. 
I centrum av dramat finns karaktärerna, alltså protagonisterna och antagonisterna, 
personer i underläge respektive överläge. De påverkas av olika händelser som sedan 
bevittnas av publiken. Kan karaktärernas olika handlanden och utspel observeras och 
deras avsikter tydas, kan publiken utvärdera och bedöma dem och skapa sig en viss 
inställning till dem. Utan inblandandet av karaktärer, skulle händelsen sakna koppling 
till andra delar av dramat och inte ha någon känslomässig innebörd för läsarna. Den 
personliga information som presenteras om en karaktär gör att publiken kan närma sig 
hans eller hennes position både kognitivt och emotionellt. Protagonisten är den 
karaktär i dramat som utmanas av extrema livssituationer som strider, mord, 
avundsjuka, kärlek eller liknande. 60 
 
Huvudpersonerna i en berättelse har ofta vissa utmärkande karaktärsdrag. Då 
karaktärsdragen ofta är mycket stereotypa kan huvudpersonerna placeras 
funktionsmässigt i berättelsen, den onde och den gode, förövaren och offret, 
överheten och den förtryckte. Genom huvudpersonerna ges berättelsen ett mänskligt 
innehåll och gör att läsaren kan identifiera sig med dem. Det är en förutsättning för att 
läsaren ska engagera sig i och ta del av berättelsen. Denna så kallade personifiering är 
det mest utpräglade draget i nyheter. Det är just personerna som gör berättelsen 
intressant och gör att läsaren kan känna sig berörd av deras öden. De blir berättelsens 
”kött och blod”. Personifiering är den vanligaste vinklingstypen i journalistiken. Att 
placera människan i centrum är intressant och tacksamt då de ökar dramatiken i 
berättelsen.61 
Ett övergripande drag i all journalistisk bearbetning är att det har hämtat inspiration 
från klassisk dramaturgi i fiktiva berättelser. Bearbetningen görs för att verkligheten 
ska bli levande för publiken och öka intresset för innehållet.62 
 
2.5.4 Språket och dramats uppbyggnad 
Det journalistiska språkets tre grundläggande byggstenar är att informera, beröra och 
underhålla. Att fånga publikens uppmärksamhet blir något av det viktigaste en text 
gör. För att kunna göra detta använder journalister sig av ett språk fullt av 
värdeladdade och associationsrika ord och uttryck. Hur en företeelse uppfattas beror 
på om ordet är negativt eller positivt laddat, till exempel ”terrorist” respektive 
”frihetskämpe” kan handla om samma grupp men ge olika associationer. De 
värdeladdade orden används för att förstärka, höja sensationen och öka dramatiken.63 
Språket är den viktigaste beståndsdelen för dramaturgin i en berättelse, men även hur 
berättelsen är uppbyggd är viktigt. 
 
Ett drama bygger till stor del på en spänning och en ovisshet hur det kommer att gå i 
konflikten mellan karaktärerna. Beroende på hur de olika delarna i dramat 
                                                 
59 Strömbäck Jesper (2004) Den medialiserade demokratin s 130 
60 Vorderer Peter och Knobloch Silvia (2000) i Media Entertainment (red. Zillman, Vorderer) s 59 ff 
61 Ghersetti Marina (2004) Sensationsjournalistikens mekanismer s 257 
62 Jan Svensson (red.) (1994) Journalistik i förvandling s 20 ff 
63 Ghersetti Marina (2004) Sensationsjournalistikens mekanismer s 259 
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presenteras, får man ett visst känslomässigt gensvar från publiken. Mysteriet, för att ta 
ett exempel, är ofta en del i dramat. Redan i början presenteras kanske utgången av 
mysteriet, som vid ett mord, men resten av informationen undanhålls. Detta gör att 
olika frågor väcks som främjar intresset bland läsarna, som vem som ligger bakom 
mordet och hur det kunde gå till. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Vorderer Peter och Knobloch Silvia (2000) i Media Entertainment (red. Zillman, Vorderer) s 59 ff 
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3 Metod  
 
3.1 Urval  
 
3.1.1 Fall 
Vi valde att jämföra två barnmord som uppmärksammats mycket i medierna. Morden 
begicks med 19 års mellanrum men liknar varandra på många sätt då det i båda fallen 
var en ung flicka som rövades bort av en för henne okänd gärningsman. Vi gjorde ett 
strategiskt urval då vi medvetet valde just dessa fall från olika tidsperioder.65  
 
Mordet på Helén Nilsson 
Helén Nilsson var tio år då hon och bästa vännen Linda Ekstrand och Sabina Brodin 
stämt träff utanför lågprisaffären i skånska Hörby den 20 mars år 1989. Det var på 
kvällen under påsklovet i fyran och de skulle leka. Men Helén dök aldrig upp. 
Linda och Sabina började leta efter Helén i affären och runt bostadsområdet. 
Flickorna berättade för Heléns föräldrar runt 19-tiden på kvällen att Helén inte dykt 
upp. Tillsammans fortsatte de leta och larmade polisen vid 22-tiden senare på kvällen. 
Helén hittades mördad sex dagar senare två mil från Hörby av en liten flicka och 
hennes mamma som var ute och promenerade. 66 
Mördaren var i många år okänd. Det var först år 2004 som DNA-bevisning kunde 
koppla ihop den då 52-åriga Ulf Olsson med mordet på Helén samt med ett annat 
ouppklarat mord. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård och anses ha varit allvarligt 
psykiskt störd under den tid då brottet begicks. 67 
 
Mordet på Engla Höglund 
Engla Höglund var tio år då hon den 5 april 2008 ensam cyklade hem från 
fotbollsträningen i Stjärnsund, Dalarna. När hon inte kom hem försökte hennes 
mamma att nå henne på mobiltelefonen utan att få något svar. Polisen larmades och 
började söka efter flickan. Sökandet underlättades av att polisen fick hjälp från en 
person som testat sin nya kamera och lyckats fånga Engla på bild när hon cyklade 
hem. Av en slump fångade även samma person en bild på en misstänkt bil som 
tidigare setts i närheten av Englas hem. Polisen lyckades spåra ägaren till bilen som 
visade sig tillhöra den 42-åriga Anders Eklund. Han var sedan tidigare dömd för 
grova sexualbrott. Genom DNA-prov kunde han kopplas till ett tidigare ouppklarat 
mord. Samtidigt erkände han mordet på Engla Höglund och visade var han gömt 
hennes kropp. Den 13 april återfanns Engla på en grusväg i Gästrikland. 68 
 
3.1.2 Tidningar 
Vi valde att granska bevakningen i Aftonbladet och Expressen då de ofta har en 
mycket intensiv rapportering kring mordfall och andra mer ovanliga brott. Den typen 
av händelser ges stort utrymme och blir ofta som en slags följetonger. Vi tyckte därför 
att de var mer intressanta att granska än till exempel en morgontidning som Dagens 
Nyheter. 

                                                 
65 Esaiasson Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan s 176 
66 Barkman Tobias, ”Helén dök aldrig upp” i www.sydsvenskan.se 2008-11-18 kl. 10.50  
67 Fagerlund Charlotte, ”Oenig hovrätt dömer Ulf Olsson till vård” i www.sydsvenskan.se 2008-11-18 
kl. 11.03  
68 Tidningarnas Telegrambyrå, ”Polis varskodde Eklund om bilbild” i www.dt.se 2008-11-19 kl. 11.25  
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Att kvällstidningarna är beroende av att sälja lösnummer tror vi kan vara en anledning 
till den höga bevakningen. 
Då det är omöjligt att undersöka alla fall valde vi ett mordfall på 1980-talet och ett på 
2000-talet.  Vi valde dessa tidsperioder eftersom både Expressen och Aftonbladet 
genomgått stora förändringar under den senaste 20-årsperioden, särskilt med 
utvecklingen av nya medier som lett till en ökad konkurrens och en ökad 
kommersialisering. 
Anledningen till att vi valde båda kvällstidningarna är för att vi ville få ett tillräckligt 
stort material att undersöka. Ett stort material gjorde att vi lättare kunde säga 
någonting om bevakningen av varje fall. 
 
3.1.3 Tidsperiod 
Vi granskade bevakningen av mordet på Helén i kvällstidningarna mellan 22 mars till 
den 14 april 1989. Bevakningen av mordet på Engla granskade vi mellan 6 april till 
16 april 2008. Det tidiga fallet granskade vi alltså kvalitativt i 24 dagar och det senare 
i 11 dagar.  
Det här urvalet gjorde vi för att försöka följa den dramaturgiska uppbyggnad som 
fanns i bevakningen av respektive fall. Den skiljde sig en del då någon mördare aldrig 
hittades i Helénfallet förrän många år senare. I Englafallet däremot, erkände mördaren 
efter någon vecka.  
I den kvantitativa innehållsanalysen granskade vi 11 dagar i båda fallen. 
Alla artiklar samt krönikor under de givna tidsperioderna granskades. Vi tittade även 
på de förstasidor som hade morden som huvudnyheter. 
 
Då journalistiken är i ständig förändring finns det anledning att anta att även 
kriminaljournalistiken genomgått förändringar över tid. Genom att jämföra ett 
mordfall på 1980-talet och ett på 2000-talet ville vi se om det fanns några trender i 
fallet år 2008 som inte gick att se i fallet år 1989.  
 
3.2 Datainsamling 
 
3.2.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Vi har gjort en beskrivande undersökning. Undersökningen kan inte förklara varför 
det ser ut som det gör utan endast beskriva hur det ser ut och visa på vissa tendenser i 
de fall vi har undersökt.69  
För att kunna gå på djupet i de enskilda fallen användes en kvalitativ innehållsanalys. 
Då vi granskade artiklarna var vi medvetna om att de måste ses som en del i ett större 
sammanhang och även den tidsanda som rådde när artiklarna skrevs. För att kunna 
beskriva och analysera innehållet använde vi oss av ett analysschema. Detta 
utvecklade vi utifrån ett antal olika kategorier och definierade sedan hur dessa skulle 
tolkas. Utifrån dessa kategorier och frågor granskade vi materialet.70  
 
När vi utvecklade analysschemat utgick vi även från den teori vi läst för att kunna 
ställa relevanta frågor för att besvara vårt syfte. Vi tittade på hur helheten av 
rapporteringen såg ut i fallen och hur ofta olika aktörer förekom och hur de 
gestaltades i text och bild. Som en del i detta ingick även att se hur olika 
dramaturgiska tekniker användes i journalistiken. För att undersöka detta använde vi 

                                                 
69 Esaiasson Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan s 35 
70 Ibid s 233 
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oss av Gudmund Hernes berättartekniker och Marina Ghersettis dramaturgiska 
stilgrepp. Innehållet i en text förenklas, tillspetsas, intensifieras och konkretiseras för 
att öka dramatiken och göra ett skeende mindre komplicerat. I detta ingick även att 
undersöka hur känslor används för att dramatisera, både när aktörer gestaltades och 
när enskilda händelser beskrevs. Vissa av Gudmund Hernes berättartekniker är 
visserligen uttryck för dramaturgi men vi fann dem inte så intressanta att granska för 
sig. Tekniker som intensifiering, konkretisering och förenkling var lättare att se 
uttryck för sett till bevakningen som helhet. Därför har vi inte med dem som enskilda 
frågor i analysschemat utan de räknas in i frågorna om dramaturgi och känslor i språk 
och redigering.  
 
Berättarteknikerna personifiering och polarisering innebär att det är stor fokus på 
individer respektive att ytterligheter sätts mot varandra. Förekomsten av dessa 
tekniker i kriminaljournalistiken var relevanta att granska då de används för att väcka 
uppmärksamhet hos läsaren och göra berättelsen mer levande. Vi ville se om en 
förändring i hur teknikerna används har skett över tid. Vi granskade alla artiklar 
noggrant för att se om och hur teknikerna användes för att dramatisera innehållet. 
Som en del i innehållet ingick även uppbyggnaden av redigering av text och bild där 
vi tittade mer övergripande. 
 
3.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Vi gjorde även en kvantitativ undersökning av materialet där vi också utgick från 
analysschemat för att besvara vissa av våra frågeställningar. I den kvantitativa 
undersökningen räknade vi antalet artiklar som förekom i de båda fallen. Vi tittade 
även på hur ofta olika aktörer fick uttala sig och hur ofta de förekom på bild. 
Den kvantitativa undersökningen användes som ett komplement till den kvalitativa 
där fokus i undersökningen låg. 
 
3.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om att man undersöker det man påstår sig undersöka. Intern validitet 
handlar om att de frågor man ställer till materialet är goda indikatorer på det fenomen 
man undersöker. Det innebär även en frånvaro av systematiska fel, att genomgående 
mäta rätt saker. Extern validitet handlar om att de resultat en undersökning ger går att 
generalisera till hela populationen.71 
 
Den kvalitativa metod vi använt oss av kan inte användas för att generalisera, men 
kan visa på vissa tendenser i vår undersökning.72 Det här har vi varit medvetna om då 
vi gjort studien. När vi formulerade våra frågeställningar försökte vi vara noggranna 
så att frågorna var bra ställda och relevanta för vårt syfte.  Därför tycker vi att vi 
genomgående mätte rätt saker. 
 
Reliabilitet handlar om att man har frånvaro av slumpmässiga mätfel. Vem som helst 
ska kunna göra om samma undersökning utifrån samma förutsättningar och komma 
fram till samma resultat.73  

                                                 
71 Esaiasson Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan s 61 
72 Ibid s 219 
73 Ibid s 67 
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För att undvika låg reliabilitet utvecklade vi ett så tydligt analysverktyg som möjligt 
så att andra ska kunna göra om undersökningen och komma fram till samma resultat. 
Begreppen i analysschemat definierades på ett tydligt sätt för att underlätta detta. 
 
3.4 Metodproblem 
En avgörande skillnad mellan morden är att i det ena fallet erkände mördaren nästan 
direkt medan det i det andra tog många år innan polisen kunde gripa rätt person. 
Genom hela undersökningen har vi haft det i åtanke och försökte ta hänsyn till det då 
vi jämförde fallen. Vi är medvetna om att detta har påverkat att det finns mindre 
material om brottsmisstänkta i det tidiga fallet. Då fokus i vår undersökning låg på 
brottsoffer och deras anhöriga och mindre på de brottsmisstänkta gick det ändå bra att 
genomföra undersökningen och komma fram till intressanta resultat.  
 
Den kvalitativa ingången var viktig i vår undersökning då vårt syfte och 
frågeställningar inte kunde besvaras endast utifrån en kvantitativ metod. Att 
undersöka hur en aktör gestaltas eller en händelse beskrivs går inte att få reda på utan 
att använda sig av en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden fungerade däremot 
som ett bra komplement till den kvalitativa.   
 
Vi granskade olika tidsperioder i den kvalitativa innehållsanalysen. Att detta urval 
kan ha påverkat resultatet är vi medvetna om. Det har inte haft någon stor betydelse, 
då vi endast tittade på innehållet som en helhet.  
 
Vi har inte jämfört Aftonbladets och Expressens bevakning av samma fall, utan 
endast de två fallen med varandra. Vi utgick från att deras bevakning av fallen i stort 
inte skiljde sig så mycket att det blev intressant att jämföra.  
 
3.5 Bortfall 
Vi gjorde ett strategiskt urval och granskade allt material inom de valda perioderna. 
Det bör därför inte ha funnits något bortfall i materialet som vi inte valde bort själva. 
Det bortfall som fanns var de artiklar vi inte valde att granska i bevakningen av 
Englafallet då vi där granskade en kortare tidsperiod än i det andra fallet.  
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4 Resultat 
 
4.1 Form och presentation 
 

 
Antal artiklar i fallen 
I den kvantitativa undersökningen granskade vi Helénfallet från den 22 mars till den 
1 april 1989 och Englafallet från den 6 april till den 16 april 2008. Under de elva 
dagarna fann vi att det skrevs 54 artiklar om Helén och 116 artiklar om Engla. 
Bevakningen av fallet hade alltså 114 procent mer artiklar. Det förekom alltså 
betydligt mer material i det senare fallet. I bevakningen av Englafallet förekom tio 
krönikor. Inga krönikor fanns i det tidiga fallet.  
 
För att ge någon slags bild av hur de olika morden presenterades i kvällstidningarna 
har vi försökt beskriva i stort hur redigeringen såg ut i respektive fall. 
 
En tendens som vi kunde se var att det i Helénfallet var ovanligt att artiklar och bilder 
drogs över ett uppslag. De presenteras oftast på en sida i taget. Ett fåtal gånger 
användes ryckcitat i redigeringen, alltså citat som tagits från texten och förstorats. Vid 
några tillfällen användes kartor med tillhörande bilder för att illustrera hur Helén tros 
ha rört sig tiden innan hon kidnappades. Få faktarutor användes även om de förekom. 
Rubrikerna var ofta i ganska smala typsnitt. 
 
I Englafallet drogs bilder ofta över hela uppslag. Många artiklar tog upp plats på mer 
än en sida. Mycket kontraster användes i redigeringen, till exempel låg flera artiklar 
och rubriker mot svart bakgrund. Ryckcitat var vanligt förekommande, ofta var de lite 
lutade och skrivna med vit text mot svart bakgrund. Även faktarutor var mycket 
vanligt, nästan varje gång det rapporterades om fallet fanns någon faktaruta intill 
artiklarna. Vid flera tillfällen användes kartor för att illustrera var Engla försvann och 
hur hon tros ha cyklat mellan fotbollsplanen och hemmet. Rubrikerna var ofta i 
mycket fet stil och i stor storlek.  
 
Något vi kunde se i båda fallen var användandet av kartor i redigeringen. Rubrikerna 
skiljde sig åt rätt mycket då det användes betydligt större och fetare typsnitt i det 
senare fallet. De var även mer lekfullt placerade och gick ibland in över bilderna. 



  24 

I Englafallet var det vanligare att kontraster mellan svart och vitt användes i 
redigeringen. I Helénfallet användes få faktarutor medan det i Engla användes i större 
utsträckning, till exempel för att summera vad som hänt under de senaste dagarna. 
  
Det användes mycket bilder i båda fallen i relation till antal artiklar i respektive fall. 
Däremot fick bilderna ofta större utrymme i Englafallet och drogs över hela uppslag.  
 
4.2 Aktörer på bilder 
 

 
Aktörer på bilder 
Vi såg i jämförelsen att det fanns 248 procent mer bilder på aktörer i Englafallet.  
Engla förekom på bild nästan dubbelt så många gånger som Helén. Även hennes 
anhöriga förekom betydligt fler gånger på bild jämfört med Heléns anhöriga. I 
Englafallet förekom det mycket fler bilder på brottsmisstänkta jämfört med i 
Helénfallet. Detta kan förklaras med att ingen mördare hittades i det tidiga fallet 
under bevakningsperioden. 
 
4.2.1 Bilder på offren 
I båda fallen användes skolfoton på flickorna under hela bevakningsperioderna. I 
Helénfallet användes endast skolfoton. Helén förekom även på ett skolfoto där resten 
av hennes klass var med.  
 
På Engla förekom förutom skolfotot även en bild tagen strax innan hon rövades bort. 
Bilden togs av en anonym fotograf och föreställer flickan cyklandes på en väg. Den 
återkom lite då och då i rapporteringen. Ytterligare en bild användes en gång i 
samband med en minnesstund. På bilden är Engla sommarklädd och sitter utomhus. 
Bilder på offren användes nästan intill varje artikel. 
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4.2.2 Bilder på anhöriga  
I bevakningen av Helénmordet förekom föräldrarna på bild endast en gång, då på en 
bild föreställandes en större samling människor. Ingen av personerna är i fokus på 
bilden och det är svårt att identifiera vilka föräldrarna är då de flesta är bortvända från 
kameran. Det är bildtexten som berättar att föräldrarna är med på bilden.  
Heléns syster var med på bild två gånger, Första gången på en bild då hon står och 
kramar sin bästa kompis i samband med en artikel om en minnesstund. Systern är 
relativt anonym på bilden då man inte ser hennes ansikte, det är bildtexten som 
berättar att hon är en av de två flickorna. På den andra bilden då hon var med går det 
inte heller att riktigt identifiera henne då hon står i en större samling människor.  
 
Englas mamma var med på bild flera gånger, första gången var fem dagar efter att 
hennes dotter försvunnit. På bilderna i båda tidningarna sitter mamman inomhus och 
tittar rätt in i kameran. Flera olika bilder på henne förekom genom hela 
rapporteringen, ingen av bilderna verkade vara tagna utan hennes medgivande.  
 
Det fanns stora skillnader i hur ofta anhöriga förekom på bild i de två fallen. Englas 
mamma förekom på bild många fler gånger än Heléns anhöriga. Hon var alltid tydligt 
identifierbar jämfört med Heléns familj som ofta var lite bortvända från kameran eller 
i större folksamlingar. 
 
4.2.3 Bilder på offrens vänner 
Flera av Heléns vänner och skolkamrater var med på bilder i tidningarna. Två flickor 
som beskrevs som Heléns bästa kompisar återkom några gånger. På en bild sitter en 
av flickorna i en soffa och ser nedslagen ut. På en annan bild syns båda flickorna då 
de sitter på golvet med Expressens löpsedlar framför sig och på ytterligare en syns en 
av flickorna tillsammans med sin mamma.  
 
Inga bilder på Englas vänner förekom i rapporteringen.  
 
En förklaring till varför Heléns vänner fick en sådan framskjuten plats i bevakningen 
kan vara att de stämt träff med henne strax innan hon försvann. De blev därför viktiga 
pusselbitar i utredningen.  
 
4.2.4 Bilder på brottsmisstänkta 
Två personer misstänkta för mordet på Helén förekom på bilder. En av dem, en dansk 
man, förekom på identifierbara bilder. En av bilderna var på förstasidan och en annan 
inne i tidningen. Båda är tagna inomhus av Expressens egen fotograf. Mannen är 
tydligt identifierbar på båda bilderna. 
En annan misstänkt, en 35-årig man, förekom på ett par bilder. Bilderna är tagna i 
mannens hem och publicerades både på förstasidan och inne i tidningen. På bilderna 
är han tydligt identifierbar. 
 
En man, misstänkt för mordet på Engla, var med på bild några dagar efter 
försvinnandet. På bilden är han inte identifierbar. Flera andra bilder, även de icke 
identifierbara, publicerades under nästkommande dagar. Efter att samme man erkänt 
mordet på Engla publicerades flera olika bilder på honom där han är tydligt 
identifierbar. De flesta bilderna föreställer mannen när han är i vuxen ålder, men även 
en bild då han ser ut att vara tonåring fanns med. 
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En likhet mellan fallen var att bilder på brottsmisstänkta faktiskt publicerades. 
Skillnaden var att i det tidiga fallet valde de brottsmisstänkta själva att vara med på 
bilderna. I det senare fallet publicerades bilder som tidningarna fått tag på genom 
polisen och mannens anhöriga och vänner.  
 
4.3 Dramat och berättelsen 
 
Aktörer 

 
 
Aktörer som citerades 
Med ”aktörer som citerades” menar vi det antal artiklar som varje aktör fick uttala 
sig i. Englas anhöriga uttalade sig många fler gånger än Heléns anhöriga. Det var 
den tydligaste skillnaden vi kunde se. Av alla aktörer i Helénfallet uttalade sig de 
anhöriga 27 procent av gångerna. I Englafallet uttalade sig de anhöriga 82 procent 
av gångerna. De brottsmisstänka uttalade sig lika ofta. Heléns vänner uttalade sig 
några gånger jämfört med Englas vänner som inte gjorde det alls.  
 
4.3.1 Beskrivningar av offren 
I båda kvällstidningarna publicerades artiklar om Heléns försvinnande två dagar efter 
att hon försvunnit.  
En tendens som fanns genom hela bevakningen var att Helén beskrevs som ”den lilla 
flickan”, ”Hörbyflickan” samt den ”tioåriga flickan”. Hon beskrevs även som ”en 
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glad, omtyckt och skötsam flicka på tio år”. 74 Hennes vänner sa att hon var en 
skötsam tjej, som har många vänner och som var duktig i skolan. 75  
 
Dagen efter att Engla försvunnit publicerades de första artiklarna om fallet. Engla 
beskrevs som en oskyldig, tioårig, liten flicka med tandställning på cykel på väg hem 
till sin mamma. 76 Englas vänner och anhöriga beskrev henne som en flicka som är 
”väl förtrogen med hur man ska bete sig om man går vilse i skogen”.77 Vidare 
beskrevs hon som ”en glad och hjälpsam tjej som är ordentlig och noga med tider”. 
Englas mamma berättade att hon tyckte om att sjunga, dansa och showa samt spela 
fotboll.78 
 
Båda flickornas fullständiga namn och ålder skrevs ut med en gång i rapporteringen 
samt deras utseende och hur de var klädda då de försvann. Tidningarna rapporterade 
mer utförligt om vad Engla hade för intressen, hur hennes familjeförhållanden såg ut 
och vad hon hade för framtidsdrömmar. Det förekom mer beskrivningar och uppgifter 
om Engla som person än det gjorde om Helén. I Englafallet kom en stor del av 
tidningarnas beskrivningar av flickan från anhöriga, medan de i Helénfallet oftare 
kom från vänner och andra källor.  
 
4.3.2 Beskrivningar av anhöriga 
Heléns anhöriga förekom några gånger i rapporteringen. I en av de första artiklarna 
som publicerades om Helén fanns föräldrarna med. De kommenterade när Helén gått 
hemifrån och vid vilken tid hon borde ha kommit hem. Det stod ingenting om deras 
namn eller ålder, utan de refererades till endast som ”föräldrarna”.79 I samband med 
att Helén hittats mördad beskrevs de som ”chockade”. Det stod även att en ambulans 
skickats till deras hem.80 
Heléns pappa citerades en gång då han säger att familjen hoppas på att dottern 
fortfarande är vid liv. Då skrevs även hans namn och ålder ut. Inga andra 
kommentarer från föräldrarna förekom.81 
Heléns äldre bror citerades tre dagar efter försvinnandet. Hans namn och ålder skrevs 
ut. I citatet vädjar han till Helén att komma hem.82 Heléns äldre syster nämndes kort 
med namn och ålder i två artiklar som handlade om en minnesstund för Helen.83 
I en annan artikel nämndes alla medlemmar i familjen med namn och ålder men ingen 
uttalade sig.84 Familjen beskrevs ytterligare några gånger i bevakningen, till exempel 
under den första högmässan.85    
Heléns anhöriga agerade mest som passiva aktörer då de oftast beskrevs och sällan 
uttalade sig.  
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Englas anhöriga, främst hennes mamma, tog mer plats i bevakningen. Hon uttalade 
sig i första artikeln efter dotterns försvinnande då hon berättade hur hon sökt efter 
dottern och om sitt sista telefonsamtal med henne. Mamman beskrevs som 
”förtvivlad” och några dagar senare som trött och mycket ledsen.86 Hon uppgavs även 
ha haft svårt att hålla gråten tillbaka.87 Mamman uttalade sig flera gånger under 
rapporteringen av fallet. Hon uppmanade alla att aldrig sluta söka efter Engla och 
berättade om hur det kändes att förlora ett barn.88 
Tidningarna publicerade även två brev som hon skrivit; ett till kidnapparen och ett till 
svenska folket och alla de som hjälpt och stöttat henne i sökandet. I det första brevet, 
riktat till Englas kidnappare skrev hon:  
 

”Snälla om du har Engla, släpp henne på en plats där vi kan hitta henne. Hon är en 
underbar flicka som har hela livet framför sig. Jag älskar henne och vill ha henne 
tillbaka. Carina”89 

 
I det andra brevet riktade hon sig till svenska folket och tackade de som stöttat och 
hjälpt till i sökandet: 
 

”Engla var en tjej som spred ljus och glädje. Engla har alltid vetat att hon skulle bli 
något speciellt, nu vet vi att hon skulle bli en ljusbärare som förenar våra hjärtan.”90  

 
Hon beskrev en otrolig sorg, men samtidigt en viss lättnad över att Engla hade hittats 
och inte längre for illa. Breven var handskrivna och därför gav de ännu mer en känsla 
av närhet och äkthet. Hon skrev under ett av breven med enbart sitt förnamn.  
 
Tidningarna intervjuade även Englas farmor i Spanien. De uppgifter som 
presenterades om henne var hennes ålder och att hon bodde i en överklasstadsdel i 
Madrid. Hon beskrevs som förtvivlad när hon fått reda på vad som hänt.91  
Englas pappa beskrevs som en ”konstnär som lever något av ett bohemliv” och som 
en ensamvarg som tycker om att resa. Han ska inte ha haft så mycket kontakt med 
familjen. När han fått beskedet om dotterns försvinnande ska han ha blivit chockad. 
Det presenterades även en del andra uppgifter om honom.92  
 
Mamman var den av de anhöriga som förekom mest och uttalade sig mest i 
rapporteringen, oftast som en aktiv aktör. Även farmodern fick uttala sig ett antal 
gånger. Pappan däremot uttalade sig aldrig, utan beskrevs endast utifrån mammans 
och farmoderns uppgifter om honom, han var en passiv aktör.  
 
I Englafallet gavs de anhöriga större utrymme än i Helénfallet. Det förekom mer 
uppgifter om dem och de uttalade sig oftare i artiklarna. De anhöriga var mer aktiva 
som aktörer.  
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4.3.3 Beskrivningar av brottsmisstänkta 
Det förekom ett antal brottsmisstänkta i bevakningen av Helénfallet, två av dem fick 
mer uppmärksamhet än andra. En beskrevs som en 35-åring från Hörby som en 
månad tidigare antastat en ung kvinna vid samma lågprisaffär som Helén försvann.93 
Han fick smeknamnet ”antastaren” och det framkom att han var murare till yrket. I en 
artikel beskrevs han även som en ”udda prick som har svårt för umgänget med 
kvinnor”.94 Efter en tid var mannen med i tidningarna både med fullständigt namn och 
på bild för att frigöra sig från misstankar.  
 
Den andra brottsmisstänkta mannen kallades för ”Sandramannen” och beskrevs som 
en ”48-årig dansk sexualmördare”. Han hade tidigare dömts för mordet på en skånsk 
flicka. Även 48-åringen var med i tidningarna med namn och på bild för att frigöra sig 
från misstankar. Mannen beskrevs som tärd, matt, kroppsligt svag och som en person 
som röker sina cigaretter med darrande hand.95  
  
De brottsmisstänkta agerade både som aktiva och passiva aktörer i Helénfallet. Mest 
var de aktiva eftersom de uttalade sig vid flera tillfällen.  
 
I Englafallet var det en omfattande rapportering om en brottsmisstänkt. Mannen var 
den enda huvudmisstänkt som förekom i materialet. De första uppgifterna om mannen 
publicerades tre dagar efter Englas försvinnande. Det stod då att en våldtäktsdömd 42-
åring anhållits efter förhör.96 Efter att mannen erkänt mordet publicerades namn och 
bild på honom.97  
Vid två tillfällen i varje tidning fanns citat från mannen, till exempel efter att han 
erkänt mord. Alla var från polisförhör. Mannen var mestadels en passiv aktör. Han 
beskrevs detaljerat av sina anhöriga, vänner och bekanta. Det framkom att mannen 
var lastbilschaufför, ogift och boende i Torsåker. Han ska alltid ha haft problem med 
att få tjejer och framställdes som en ”storväxt man med tatueringar”.98  
Den bild som presenterades av mannens personlighet var dubbel. Han beskrevs å en 
sidan som social och trevlig och å andra sidan som en snuskig gubbe som både 
misshandlat och våldtagit tjejer. Anhöriga och vänner beskrev honom som pålitlig, 
duktig och trevlig, men med ett mörker som ständigt kommer upp under ytan. Hans 
umgänge ska mestadels ha bestått av lastbilschaufförer. När han drack ska han ha 
blivit konstig. Mannen ska ha haft en betydligt yngre flickvän från Thailand. Deras 
relation beskrevs som problematisk. 99 
 
Om mannen framkom även att han låtsats vara en tolvåring på en ungdomssajt och 
raggat på småflickor. Polisen hittade pornografiskt och barnpornografiskt material på 
mannens dator.100 
När mannen erkände mord och visade var han gömt Engla ska han inte ha visat några 
känslor utan varit lugn och sansad.101  
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En journalist skrev att den som har följt med i mediebevakningen tycker nog att han 
är ”ett monster, en våldtäktsman och en kvinnomisshandlare”.102  
En psykiater beskrev mannens beteende som ett ”typiskt seriemördarbeteende.” 103 
I rapporteringen berättades det om hur han förgripit sig på olika kvinnor och hur 
övergreppen gått till.   
 
Rapporteringen om den brottsmisstänkte var betydligt mer omfattande och rik på 
detaljer jämfört med de brottsmisstänkta i Helénfallet. Men så fanns det också en 
viktig skillnad, Heléns mördare dömdes inte förrän femton år efter mordet. Om en 
mördare gripits direkt efter mordet på Helén hade rapporteringen kring 
brottmisstänkta troligen varit mer omfattande och mer detaljerad.  
 
4.3.4 Beskrivningar av vänner och klasskamrater 
Tre av Heléns bästa vänner förekom i bevakningen. De två flickor som hon hade 
stämt träff med strax innan hon försvann, förekom mest. I några artiklar berättade de 
om vad som hände den dagen hon försvann och om oron över kamraten som 
försvunnit. Flickornas fullständiga namn och ålder skrevs ut. Vännerna fungerade 
mest som aktiva aktörer som uttalade sig flera gånger och de blev inte bara 
beskrivna.104 
Några av Heléns andra klasskamrater förekom i bevakningen i samband med en 
minnesstund för henne.105 De var mer passiva och gav få kommentarer. Ibland 
beskrevs de av journalisterna, till exempel i samband med minnesstunder och 
begravningen.   
 
Det fanns nästan ingen rapportering om Englas vänner. Hennes bästa kompis 
nämndes en gång i ett citat.106  
Hennes skolkompisar nämndes i en artikel om hur Stjärnsund sörjer Engla. Där 
berättades det att de tittat på Bröderna Lejonhjärta och ritat teckningar till Engla.107  
Inga av Englas vänner skrevs ut med namn och de gav inte heller några kommentarer 
i rapporteringen. 
 
Heléns vänner förekom i större utsträckning än Englas vänner. En anledning till det 
kan vara att Heléns vänner umgåtts med henne innan hon försvann och att de därför 
kunde ha viktig information att delge polisen.  
 
4.3.5 Beskrivningar av ortsbefolkning 
Då ortsbefolkningen förekom i bevakningen av Helénfallet var det oftast i form av 
vittnen med uppgifter om försvinnandet. Ortsbefolkningen fanns även med i 
rapporteringen om en manifestation mot våldet där de uttryckte sin medkänsla för 
Heléns familj.108 En kyrkoherde på orten som själv förlorat ett barn berättade om det i 
samband med manifestationen. En gång uttalade sig Heléns klassföreståndare i 
samband med en minnesstund i skolan.109  
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Ortsbefolkningen i Stjärnsund förekom ofta i rapporteringen kring Englafallet, oftast i 
samband med sökandet efter henne. Det berättades om att hundratals frivilliga gått 
skallgång i skogarna, både ridsällskap, jaktlag och motorklubbar.110  
Det berättades även om hur hela Stjärnsund samlades för att sörja Engla.111 Flera 
olika ortsinvånare uttalade sig i artiklarna. 
 
Information om ortsbefolkningen förekom både i Helén- och Englafallet men i större 
utsträckning i bevakningen kring Engla. Ofta beskrevs ortsbefolkningen som just 
”ortsbefolkningen” i Englafallet. I Helénfallet beskrevs de ofta som ”Hörbyborna”. 
 
4.4 Dramaturgiska grepp 
 
4.4.1 Användandet av känslor för att dramatisera 
Rapporteringen spelade en hel del på känslor i båda fallen. En tydlig likhet 
var att det var mest runt begravningar, minnesstunder och liknande som dessa 
grepp användes som flitigast. Det stilistiska greppet var annorlunda. Genom 
att händelserna beskrevs i mer känslomässiga termer blev det inte endast en 
saklig rapportering med fakta som presenterades. Att välja att i journalistiken 
lyfta fram konkreta saker som minnesstunder är ett vanligt berättartekniskt 
drag. Nyheter som väcker känslor och frågor prioriteras framför mer abstrakta 
och mer komplicerade frågor som är svåra att ta till sig och förstå. Under 
bevakningen av Heléns begravning skrev en journalist:  

”En fylld kyrka. Så många blommor. En liten kista … Vanmakt!”112 

Sorgen beskrevs som om den berörde hela Hörby, och inte enbart Heléns familj och 
vänner. 
 

”Men sorgen finns inte bara i skolan, hos familjen och de närmaste. Den finns 
överallt – i lågprisaffären och i de andra butikerna, på polisstationen och på posten, 
på Svea konditori vid Gamla torg och på Stora hotellet mitt emot. Den finns 
överallt där människor träffas.”113 
 

Det fanns även fler exempel där bygdens sorg beskrevs. 
 

”Det behövs inga ord i Hörby för att uttrycka känslorna efter mordet på tio-åriga 
Helén Nilsson. Tystnaden från de 5000 människor som samlades på Stora torget i 
Hörby i går kväll talade för sig själv.”114 

 
Exempel fanns även att hitta i bevakningen av en minnesstund för Engla:  

”Dag och natt hade man jobbat hårt, sida vid sida, för att hitta Engla och ta hem 
henne till familjen. I söndags rasade allt. Byn förvandlades efter beskedet om 
hennes död. Den blev tyst, tom.”115   
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I båda fallen beskrevs sorgen som gemensam för hela bygden, som en gemensam 
tragedi för orterna. Händelserna drabbade inte enbart en enskild individ eller familj, 
utan påverkade även resten av samhällena. Journalisterna ställde sig på något sätt 
utanför och betraktade det som skedde och beskrev den sinnesstämning som var. En 
sorts känslomässig dramaturgi användes i stället för att enbart presentera fakta. 
 
Det byggdes också upp en slags oro kring ovissheten. I en artikel beskrev journalisten 
vad han eller hon tror pågick i Englas mammas kropp;  
 

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

Dramaturgin återfanns också i bildtexten;   
 
”Nu är Engla helt spårlöst försvunnen och för varje timme som hon är borta ökar 
misstankarna om att något fruktansvärt har inträffat”.116  

 
Även där spelade journalisten på ovissheten. 
 
En tydlig skillnad mellan de två fallen var krönikor. I Helénfallet förekom inga alls 
medan det kontinuerligt under bevakningen av mordet på Engla publicerades krönikor 
intill artiklarna. De var ofta väldigt dramatiskt uppbyggda för att ge en sorts stämning:  
 

”En modfälld måndag i Stjärnsund, samhället som ligger så bildskönt placerat kring 
en slingrande väg vid sjön Grycken. …. Fotbollsplanen där Engla lirade och lekte 
de sista timmarna av sitt liv är övergiven. Vägen blänker av ett lätt regn. Isen har 
släppt på sjön och måsarna skriker. Nästan inte en själ går utanför knuten.”117 

 
En lärare i samhället citerades då hon sa: 
 

 ”Jag brukar säga att vi har haft en sådan tur att vi fick komma hit, till himmelriket, 
innan vi dör. Nu känns det som om vi har hamnat i helvetet”.118  

 
Texten pendlade mellan det goda och det onda, det fanns en tydlig dramaturgi i hur 
krönikan var uppbyggd. I en annan krönika, ”Engla var ju så nära – och nu så långt 
borta”, byggde samma krönikör på ovissheten och oron över Englas försvinnande. 
Han beskrev ortsbefolkningen som desperat letade igenom samhället och skogen, 
mamman som oroligt vakade över arbetet. Journalisten funderade även själv kring hur 
flickan kunde försvinna.119  I en annan krönika skrev han:  
 

”I ovissheten lever hoppet fortfarande, hoppet att en tioårig flicka med bruna ögon 
och lockigt hår fortfarande andas och att hennes hjärta ännu slår, allt det där som 
vissheten krossar på ett ögonblick”.120  

 
Krönikören spelade mycket på känslor i sitt reflekterande kring hur det hemska kunde 
ske och fokuserade en hel del kring flickans mamma och vad hon gick igenom. 
 

”Nu far skuldkänslorna genom Englas mamma, så klart, med en smärta som vi bara 
kan ana”.121  
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En annan krönikör skrev: 
 

”Engla och Stjärnsund. Kan man tänka sig vackrare namn? Och kan man tänka sig 
något friare och lyckligare än en flicka som cyklar hem från fotbollen?”122   

 
Krönikörens tankar gick i texten till Englas mamma som aldrig gav upp hoppet och 
kämpade in i det sista. 
Krönikören skrev på ytterligare ett ställe om hur oförutsägbar ondskan är;  
 

”Ondska är oförutsägbar. Ondskan dyker upp från ingenstans. Ingen ser den 
komma. Ingen vet var den bor. Hur ska man kunna skydda sitt barn från ondska? 
Vilken förälder kan, med vettet i behåll; kalkylera med att en spritt språngande 
galen människa ska dyka upp i barnets väg vid exakt fel tidpunkt och på absolut fel 
plats? Det går inte.”123  
 

Hon funderade kring hur mamman mådde och om hon skuldbelade sig själv trots att 
hon inte skulle kunna ha förutsett det inträffade. 
 
Vi kunde se många fler exempel där känslor användes för att dramatisera i 
Englafallet. Många av de exemplen fanns i krönikorna. Beskrivningen och 
anspelandet på känslor har ökat från det tidiga fallet till det senare. 
 
I de olika fallen förekom det ord som kunde uppfattas som starkt värdeladdade. Det 
var dock inte något som var särskilt vanligt förekommande. Begreppet skräck 
användes i båda fallen. I Helénfallet fanns rubriken ”Skräckdygnen hos mördaren” 
som syftade på den tid Helén antagligen spenderade med sin mördare innan han tog 
livet av henne.124  
I Englafallet förekom det vid ett tillfälle då ett tidigare offer till den brottsmisstänkte 
berättade om sitt möte med honom: ”Malin Norling berättar om skräckmötet med 
Eklund”.125  
Andra ord som användes i Englafallet som också kan väcka starka känslor var 
”sexmördare” och ”barnamördare”. Den brottsmisstänkte i Englafallet kallades vid ett 
par tillfällen för ”monster”.126  
 
4.4.2 Personifiering 
Det fanns drag och exempel på personifiering i båda fallen. Människor placerades i 
centrum för att göra artiklarna mer levande och intressanta. 
 Både Helén och Engla beskrevs genomgående i termer som ”tioårig flicka” eller 
”liten flicka” och känslan som förmedlades var att det kunde ha varit vilket litet 
tioårigt barn som helst som drabbats. Genom personifieringen blir läsaren berörd av 
de drabbades öden och kan då lättare identifiera sig med deras situation. Det är 
händelser som inte bara påverkar och berör offrens föräldrar, utan även resten av 
samhället.  
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I Helénfallet var det inte så stort fokus på flickans anhöriga och deras känslor. Det var 
svårt att hitta exempel på personifiering där då de anhöriga sällan beskrevs med mer 
än namn och ålder och något enstaka citat. 
Heléns vänner förekom några gånger som exempel på personifiering, då för att 
redogöra för vad som hände den korta tiden innan hon rövades bort.  
 
I Helénfallet förekom artiklar om två föräldrar som berättade om hur de upplevde det 
när de förlorade sin dotter som också fallit offer för en sexmördare. I artiklarna gav de 
sitt stöd till Heléns föräldrar. Genom dem blev det en sorts personifiering då de 
berättade om hur det var att vara anhörig i en sådan situation.  
 
I Englafallet var det mycket fokus på personer och de beskrevs detaljerat. 
Fokuseringen låg mycket på känslor, särskilt mammans känslor. De beskrevs både 
utifrån hennes egna uttalanden, men även från hur olika journalister uppfattade 
mammans känslor och sinnesstämning.  
Genom att mamman delade med sig av sina känslor blev det lättare att identifiera sig 
med henne och komma henne nära. Mamman vädjade till alla i landet att hjälpa till att 
leta efter hennes dotter; ”Var ni än bor så leta”. Hon uttryckte sitt tack till alla som 
stött henne och hjälpt till i sökandet; ”Det ger någon slags tröst i allt”.127 Genom 
hennes öppenhet i sorgen och kampen blev engagemanget för Engla något som 
berörde många. Det gav en känsla av att det skulle ha kunnat drabba vilket barn som 
helst. 
 
Rapporteringen om den brottsmisstänkte var väldigt omfattande och detaljerad i 
Englafallet. Mannens familj, vänner och gamla skolkamrater kontaktades för att ge en 
så fullständig bild som möjligt av honom. Journalisterna och de personer som uttalade 
sig om honom frågade sig alla hur han kunde bli en mördare och våldtäktsman.128 
Bilden blev aldrig fullständig, då de olika beskrivningarna var så vitt skilda. Den bild 
som gavs av honom var nyanserad, en människa med flera sidor. Han beskrevs inte 
enbart som ett monster.  
 
De olika aspekterna av händelsen i rapporteringen förklarades genom de olika 
aktörerna. Deras olika roller tillförde olika sidor och vinklar för att man skulle förstå 
händelsen. Mamman berättade om sin dotter och hur det är att vara anhörig i den 
situation hon var i. Den brottsmisstänktes liv vändes ut och in och mannens tidigare 
offer gav sina bilder av honom och hans handlande. De olika personerna användes för 
att förklara det som hänt och var hela tiden i centrum av händelsen. De gjorde 
berättelsen levande.  
 
Personifiering användes även på förstasidorna i båda fallen. I Englafallet användes 
mamman som ett exempel på personifiering, till exempel dagen efter att hennes dotter 
försvunnit. Rubriken var ”Mamman misstänker: Någon följde efter Engla”129. I 
Helénfallet förekom inga anhöriga på förstasidorna, men däremot fick flickans vänner 
en del utrymme: ”Här skulle vi träffa Helén”130, där ”vi” syftade på vännerna. I 
Englafallet fick mamman utrymme på förstasidorna fem gånger under bevakningen 
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jämfört med Helén där inga anhöriga förekom. Däremot fanns hennes vänner med två 
gånger.  
 
I Englafallet var det mer fokus på personer och tydligare och fler exempel på 
personifiering än i Helénfallet. De olika aktörerna och deras känslor beskrevs mer 
detaljerat och de fick uttala sig oftare. Mer uppgifter fanns om aktörernas 
personligheter och liv, både offer, anhöriga och de brottsmisstänkta. 
 
4.4.3 Polarisering 
Att sätta kontraster mot varandra, en slags polarisering, förekom i båda fallen fast på 
lite olika sätt. I bevakningen av Helénmordet byggde en stor del av rapporteringen på 
en känsla av maktlöshet och en rädsla för att mördaren ska röva bort ännu ett barn. 
Det skrevs till exempel i en ingress:  
 

”Polisen kämpar mot klockan. För varje timme som går, ökar risken för att 
sexmördaren slår till igen.”131  

 
En förstasida berättade att ”Heléns mördare bor här i Hörby” och ”Mördaren finns 
mitt ibland oss”. Underrubriken löd ”Hörby – ett samhälle i skräck för den okände 
våldsmannen”. En pappa berättade att han inte låter sina söner gå ut ensamma längre. 
I en artikel stod: 
 

”… mannen som mördade Helén Nilsson, 10, är desperat och sjukligt intresserad av 
småflickor. Han är kort sagt, farlig och han kan slå till igen. ”132  

 
På ett ställe gick en journalist så långt som att skriva:  
 

”De kommer ut en och en. Flickorna hoppar och leker med varann medan de 
väntar. Men föräldrarna ser rädda ut allihop. Så länge Helén Nilssons mördare är på 
fri fot ska de vara rädda. Om han behöver ett barn till.”133 

 
Alla exempel visade på hur rapporteringen skildrade en slags kamp mellan det 
maktlösa samhället och en ondska som är oförutsägbar och kan slå till igen när som 
helst. 
 
Den kvinna och hennes dotter som hittade plastsäcken Helén var gömd i beskrev med 
egna ord tydligt hur det gick till då de fann liket. Artikeln var dramaturgiskt uppbyggd 
i den meningen att den först beskrev hur de var ute och cyklade för att plocka 
”vitsippor i det vackra vårvädret”. Den skånska landsbygden beskrevs charmigt. 
Sedan citerades kvinnan:  
 

”Så såg vi att något vitt stack ut. Det såg ut som ett knä. Och då förstod vi att det 
var en människa som låg i säcken. Vi lyfte lite på säcken, och såg ett ben i 
den…”134  

 
Den vackra skånska våridyllen fick stå som kontrast mot det onda och hemska.  
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Liknande exempel fanns i Englafallet. Den brottsmisstänkta mannen fångades på bild 
av en övervakningskamera då han handlade på en vägkrog, några dagar innan han tog 
livet av Engla. Inledningen på ingressen lyder;  
 

”Engla hade tre dagar kvar att leva när Anders Eklund handlar halstabletter på 
vägkrogen.”135   

 
Detta användes effektivt för att bygga upp en effektfull känsla av en ondska som 
närmade sig. 
 
De olika beskrivningarna som kom fram om mannen gjorde att han blev som en slags 
dubbelnatur. Å ena sidan var han ”en go glad kille” och å andra sidan en snuskig 
gubbe med ”ett typiskt seriemördarbeteende”. En bild målades upp av en man som 
inte kunde kontrollera sitt sexuella beteende i sin kontakt med kvinnor, men samtidigt 
som en snäll och mesig kille som inte skulle göra en fluga förnär. De olika 
beskrivningarna gav en bild av en personlighet med ljusa och mörka delar som 
kämpade om vad som skulle ta övertaget. Det blev en slags kamp mellan ont och gott 
i en och samma person. 
 
I bevakningen beskrevs Engla som den ”lilla flickan” och ”lilla Engla” i kontrast mot 
den brottsmisstänkte som bland annat beskrevs som en ”barnamördare” och en 
”våldtäktsman”. Engla var liten, oskyldig och svag medan den brottsmisstänkte var 
ond, stor och hänsynslös. Hon fick representera det goda och ljusa i berättelsens 
dramaturgi och den brottsmisstänkte det onda och mörka. Samma fenomen förekom 
även i Helénfallet, fast inte lika tydligt då det inte fanns en lika uttrycklig motpol. Där 
sattes den lilla flickan i kontrast mot det oförutsägbara hotet hon föll offer för. 
 
4.4.4 Dramaturgi i redigeringen av händelseförloppet  
Den dramaturgi som fanns i båda fallen byggdes till stor del upp av redigeringen av 
bild, text och rubrik som en kombination. Detta kunde oftare ses i bevakningen runt 
Engla.  
 
En likhet som vi kunde se var att kartor och små bilder användes för att beskriva hur 
respektive händelseförlopp såg ut strax innan flickorna försvann. Tre dagar efter 
Heléns försvinnande presenterades ett uppslag om sökandet efter henne. Den ena 
sidan av uppslaget bestod av små bilder från orten, bland annat en bild från 
lågprisaffären där hon skulle träffa sina kompisar. Bilderna var sammankopplade med 
en liten karta över Hörby centrum genom linjer som visar var på kartan de olika 
ställena låg. Klockslag då Helén skulle ha träffat sina kompisar och klockslag då 
några förbipasserande observerade henne, fanns med i faktarutor.136 
Ett exempel som var mycket likt fanns i Englabevakningen. I första artikeln som 
publicerades viktes en sida av ett uppslag åt en karta med tillhörande bilder som 
berättade om olika platser Engla varit på strax innan hon försvann.137  
Likheterna mellan kartuppslagen är slående, bilder från polisens sökande fanns i båda 
fallen.  
Båda exemplen skapade en överblick över det troliga händelseförloppet. Det blev  
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en slags berättelse läsaren kunde följa med i. Rubriken i Helénfallet var ”Spåren 
slutar vid bron” och underrubriken var ”Polisen hoppas att kamraterna vet mer”. I 
Englafallet var rubriken ”Sista bilden” och underrubriken ”Bara några minuter senare 
försvinner 10-åriga Engla”. Båda var dramaturgiska och lämnade läsarna med frågor 
som behövdes besvaras, som en slags följetonger.138 
 
Användandet av faktarutor var betydligt vanligare i bevakningen runt Engla jämfört 
med runt Helén. Nästan varje gång det skrevs om fallet fanns det någon typ av 
faktaruta. Att använda sig av faktarutor är ett uttryck för berättarteknikerna förenkling 
och tillspetsning då information förenklas och presenteras kortfattat. Istället för att 
räkna upp de bevis som fanns mot den brottsmisstänkte i brödtexten användes en 
faktaruta där korta beskrivningar av de olika bevisen fanns med tillsammans med små 
bilder.139 Faktarutor användes också där de brott som mannen tidigare varit misstänkt 
för räknades upp. I dem kunde bilder ses på tidigare offer och information om var och 
när brotten begicks.  
 
4.4.5 Känslor och dramaturgi i redigeringen 
I båda fallen fanns artiklar om minnesstunder för flickorna där redigeringen av bild 
och text tillsammans skapade en känslomässig dramaturgi.  
Ett uppslag var vikt åt minnesstunden på Heléns skola. Rubriken var ”Hörby sörjer” 
och två bilder tagna utanför skolan användes samt en tagen utanför kyrkan. Bilden 
tagen utanför kyrkan föreställde en samling människor, bilden var tagen på håll och 
ingen person var i fokus. En annan bild föreställde två av Heléns manliga 
klasskamrater och den tredje bilden skolans rektor. Alla personer på bilderna såg 
nedstämda ut och personerna utanför skolan står framför en flagga hissad på 
halvstång.140 Rubriken i kombination med bilder och artiklar ger en helhetsbild av en 
bygd i sorg där ingen lämnats oberörd av den lilla flickans öde.  
 
Den redigering som användes för rapporteringen om minnesstunden för Engla 
anspelade i stor utsträckning på känslor. På ett uppslag syntes flera bilder och  
rubriken löd ”Nu finns det inga ord – Stjärnsund samlades för att sörja Engla”. Den 
största bilden föreställde kyrkan på kvällen lysande vit mot det omgivande mörkret. 
En bild på kyrkoherden när han talar fanns bredvid. Bredvid bilden på kyrkan fanns 
två mindre bilder, en på Englas mamma och en på en mamma från orten som lett 
sökandet. Båda kvinnorna såg ledsna ut på bilderna. I ingressen stod det; 
 

”De ville aldrig sluta hoppas. Aldrig sluta leta. Nu tvingas Stjärnsund inse det 
ofattbara – Engla kommer aldrig tillbaka.” 141 

 
Ytterligare en artikel från en annan minnesstund om Engla visade en bild på ett 
inramat fotografi av Engla. Runt fotografiet står flera tända värmeljus. Ovanför fanns 
rubriken ”Sorgen” med stora feta bokstäver. En liten bild föreställde vägen upp till 
Englas familjs bostad som smyckats med en röd ros med värmeljus runt.142 
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Dramaturgiska grepp användes i bevakningen av Englafallet när den brottsmisstänkta 
mannens tidigare brott räknades upp. Mannens tidigare offer berättade om de 
övergrepp han utsatt dem för. En kvinna fick i en artikel berätta om hur hon kämpade 
mot mannen som överföll henne. En bild som användes föreställde en blond kvinna 
som syns bakifrån då hon går i en mörk gränd på kvällen. Bilden känns arrangerad. 
Det var dramaturgiskt uppbyggt även kring rubriken; ”I en timme kämpade hon emot 
hans olika övergrepp, till slut fick hon svårt att andas”. I ingressen stod det att två 
kvinnor berättar om sin skräck för mannen. Flera dramaturgiska ingredienser fanns 
med. Det var dramatiskt uppbyggt kring händelseförloppet och beskrivningen av 
skräcken kvinnan kände vid överfallet.143  
 
I en artikel berättade en kvinna om hur den brottsmisstänkte mannen överfallit henne, 
men blivit bortskrämd av en granne med en kamera. Rubriken var ”Bilden som 
stoppade våldtäkten” och visade bilden som grannen tagit av den brottsmisstänkte 
mannen. De olika delarna tillsammans skapade en dramaturgisk effekt med bilden 
som den viktigaste delen.144  
 
Den här typen av redigering användes oftare i Englafallet. Den dramaturgi som fanns 
naturligt i båda tragedierna utnyttjades i högre grad för att skapa en känslomässig 
påverkan på läsarna i Englafallet. Rubrikerna och bilderna var större och även sättet 
rubrikerna formulerades på var starkare och vassare.  
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5 Analys 
 
5.1 Ökat individfokus 
I vår undersökning såg vi att det skett en förändring mot mer fokus på både brottsoffer 
och anhöriga i Englafallet. Även brottsmisstänkta fick större utrymme och beskrevs 
utförligare. Att brottsmisstänkta fick större utrymme i Englafallet kan till viss del 
förklaras med att rätt person greps tidigt medan det i Helénfallet dröjde femton år 
innan rätt person greps. Mycket av bevakningen kom av naturliga skäl att handla om 
Englas mördare då han erkände mordet tidigt i utredningen.  
 
Då vi jämförde fallen såg vi att Englas anhöriga fick ett större utrymme i 
rapporteringen än Heléns anhöriga. De uttalade sig fler gånger, förekom oftare på bild 
och det fanns fler detaljer och uppgifter om dem. Det förekom även fler uppgifter och 
detaljer om Engla som person än det gjorde om Helén. Hennes personlighet och 
intressen beskrevs utförligare. Engla förekom även oftare på bilder. På Helén 
användes endast skolfoton, medan det på Engla även användes ett par bilder från 
andra sammanhang.  
 
Det här stämmer överens med Ester Pollack som menar att det skett en förändring 
sedan 1990-talet så att nu är det inte längre bara den som misstänks för eller är dömd 
för ett brott som står i fokus. 145 Nu står både brottsoffret i fokus samt offrets familj, 
vänner och ibland en hel ortsbefolkning.  
 
Enligt Steven M. Chermak ökar nyhetsvärdet i brottsbevakningen då anhöriga till 
offer får visa sin sorg och saknad på bild. Då får läsarna en bättre förståelse för vad de 
anhöriga går igenom. 146 I Englafallet förekom fler bilder på anhöriga än i Helénfallet. 
Englas mamma såg ofta ledsen eller orolig ut på de bilder som publicerades. Heléns 
anhöriga var mer anonyma, de var med på ett fåtal icke identifierbara bilder och 
uttryckte sig ett fåtal gånger i artiklarna om sin oro.  
 
Det var svårare att jämföra hur mycket utrymme de brottsmisstänkta fick i de olika 
fallen med tanke på hur olika lång tid det tog innan en mördare kunde gripas i 
respektive fall. Den brottsmisstänkte i Englafallet beskrevs mycket detaljerat, både 
privatliv och personlighet. Han förekom många gånger på bild. Det är svårt att veta 
hur bevakningen i Helénfallet hade sett ut om en mördare hittats tidigare. 
 
I båda fallen kontaktades andra källor än de närmast anhöriga, vilket enligt Steven M. 
Chermak är vanligt att journalister gör. Genom att kontakta ytterligare källor får 
reportern nya perspektiv på händelsen. Alla källor som kontaktas kan användas för att 
bidra med en sorts känslomässig attraktionskraft. 147 
Ofta fick invånare på orterna uttala sig om flickornas försvinnande, allt från vittnen, 
klasskamrater, kyrkopersonal, skolpersonal till människor som hjälpt till i sökandet. I 
Englafallet beskrevs ortsbefolkningen ofta som en kollektiv grupp som tillsammans 
gick ut för att söka efter flickan. I Helénfallet var detta fenomen mer ovanligt. De 
gånger det förekom handlade det om att hela orten sörjde. 
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5.2 Ökad sensationsjournalistik 
De båda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har genomgått stora 
förändringar som en följd av upplagetapp och en ökad konkurrens från andra medier 
under 1990- och 2000-talen. Enligt Bob Franklins teori har det skett en ökad 
tabloidisering av medieinnehållet sedan 1980-talet. Gränserna mellan vad som i 
medierna räknas som underhållning respektive nyheter har närmat sig varandra, detta 
kallas för infotainment. Det har skett en ökad exploatering och bevakning av 
människors tragedier.148  
Den här tendensen tycker vi oss kunna se i jämförelsen mellan de två fallen. Det blev 
tydligt då vi jämförde antalet artiklar. Det skrevs dubbelt så många artiklar om 
Englafallet jämfört med Helénfallet, 116 stycken respektive 54 stycken. Ett annat 
uttryck för att sensationsjournalistiken verkar ha ökat är att dramaturgin och fokus på 
enskilda individer var vanligare 2008 jämfört med 1989. Enligt Marina Ghersetti får 
dramatiska och spännande nyheter ett ökat utrymme när sensationsjournalistiken ökar, 
till exempel sådana som handlar om brott, sex och olyckor. Sensationsjournalistiken 
lägger fokus på händelser och människor i oväntade situationer. 149  
Den balanserade bevakningen har fått ge efter för sensationalism då konkurrensen har 
pressat medierna att hitta en ny och större publik, enligt Bob Franklin. Medier tvingas 
i större utsträckning att skriva om det som de tror att publiken efterfrågar.  150 
 

Kvällstidningarnas ökade sensationsjournalistik skulle kunna vara en följd av den 
ökade konkurrensen på mediemarknaden. De måste därför i större utsträckning än 
tidigare anpassa sig efter vad publiken vill ha och det som säljer. Konsekvensen av 
detta blir att de lyfter fram vissa nyheter mer än andra.  
Enligt Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsteori är brott och olyckor några av de ämnen 
som har störst chans att bli nyheter. Är de dessutom sensationella och överraskande, 
har kort geografiskt och kulturellt avstånd till publiken och behandlar negativa ämnen 
ökar sannolikheten ytterligare.151  
Morden på Helén och Engla är exempel på nyheter som rör brott. De var även 
sensationella, då barnmord är relativt ovanligt i Sverige. De hade även kort 
geografiskt och kulturellt avstånd till publiken och behandlade något negativt. Fallen 
uppfyllde alltså flera av de kriterier som Håkan Hvitfelt hävdar har störst chans att bli 
nyheter. Även McManus teori om vilka kriterier som passar som nyheter stämde in på 
fallen. Båda fall väckte mycket känslor och handlade om människor. Det fanns även 
en slags konflikt i relationen mellan offren och de brottsmisstänkta och de anhöriga 
och de brottsmisstänkta. 152 
 
5.3 Dagordning och medielogik 
Kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen vill ha publikens uppmärksamhet i 
större utsträckning när konkurrensen ökar, enligt Bob Franklin. För att kunna uppnå 
detta måste det medierna skriver om hamna högt upp på medborgarnas dagordning, 
alltså att det som medier prioriterar som nyheter prioriteras även i hög grad av 
medborgarna. Enligt dagordningsteorin överförs mediernas dagordning till 
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medborgarnas. 153 För att få medborgarnas uppmärksamhet skriver de om sådant som 
de tror har ett högt nyhetsvärde hos medborgarna, till exempel brott och olyckor.  
Båda fallen uppfyllde Hvitfelts kriterier för vad som har stor sannolikhet för att bli 
nyheter, de handlar om brott, är sensationella och ovanliga. Eftersom 
kvällstidningarnas behov av att fånga publikens uppmärksamhet har ökat över tid så 
har även omfattningen av bevakningen ökat. Antalet artiklar i Englafallet var dubbelt 
så många som i Helénfallet. Dessutom använde de sig i större utsträckning av grepp 
som är typiska för sensationsjournalistiken. 
 
Det här handlar även om en anpassning till medielogiken, det vill säga att presentera 
en viss typ av medieinnehåll för att stå sig i konkurrensen. Kvällstidningarna anpassar 
sig efter en medielogik som de tror ser ut på ett visst sätt och som behövs för att fånga 
publikens uppmärksamhet. 154 För att göra detta använder de sig av olika 
berättartekniker som är typiska för medielogiken, som att förenkla, spetsa till och 
konkretisera innehållet. Andra vanliga grepp är enligt Gudmund Hernes att använda 
sig av polarisering och intensifiering. Det finns även fler grepp som används för att 
dramatisera ett medieinnehåll. 
 
5.4 Dramats berättartekniker 
Vi kunde se en tydlig ökning av användandet av dramaturgiska berättartekniker i 
Englafallet. Teknikerna användes i båda fallen men tydligare och i större utsträckning 
i bevakningen av det senare fallet. Berättarteknikerna användes till exempel för att 
visa på hur händelseförloppet gått till och i den pågående bevakningen av fallen. Det 
användes även för att beskriva sinnestämningar och känslor hos de aktörer som 
förekom i artiklarna. Även i redigeringen kunde vi se att dramaturgiska tekniker 
användes, då i kombination av text och bild. En rubrik, text eller bild i sig var inte 
nödvändigtvis dramaturgisk, men när de sattes ihop till en helhet uppstod en 
dramaturgisk effekt. 
 
Språket är den viktigaste beståndsdelen för att skapa dramaturgi i en berättelse, enligt 
Marina Ghersetti. Det handlar både om hur journalisten skriver och bygger upp 
dramaturgin i längre stycken men också hur enskilda ord som är associationsrika och 
värdeladdade används för att förstärka, höja sensationen och öka dramatiken. 155  
I både fallen användes dramaturgi i språket i form av enskilda värdeladdade ord men 
desto oftare i längre stycken. Enskilda värdeladdade ord var inte speciellt vanligt i 
något av fallen. De krönikor som användes i Englafallet var ofta skrivna i mycket 
känslomässiga termer och beskrivningar. Krönikor användes inte alls i Helénfallet.  
 
Ett vanligt berättartekniskt drag är personifiering. Flera tydliga drag av personifiering 
förekom i både Englafallet och Helénfallet även om det var vanligare i Englafallet. 
Personifiering handlar enligt Marina Ghersetti om att det finns starkt fokus på 
enskilda personer och individer. Personerna gör berättelsen levande och gör det lättare 
för läsarna att identifiera sig med deras situation. Anspelandet på känslor ökar också 
dramatiken i berättelsen. 156 
I Englafallet kunde vi som helhet se att det fanns mer fokus på enskilda personer, 
både offer, anhöriga och brottsmisstänkta. De beskrevs med mer detaljer och mer 
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uppgifter förekom om dem. De olika aktörerna användes för att visa på olika sidor av 
berättelsen och fanns hela tiden i centrum av händelsen. Genom aktörerna berättades 
det om händelsen och de gjorde berättelsen levande. I Helénfallet fanns det däremot 
inte lika stor fokus på enskilda personer eller lika mycket detaljer om dem. Precis som 
Marie Demker skrev i en debattartikel så har det sedan 1990-talet skett en förändring 
där fokus i dag ligger mer på brottsoffer och de brottsmisstänkta som individer.157 
 
I Helénfallet användes personifiering genom att flickans vänner fick berätta om det 
som hänt och hur det kändes. Även två föräldrar som förlorat en dotter på grund av en 
sexmördare berättade om sina upplevelser. I Englafallet handlade personifieringen 
mest om mamman då hon berättade om sin oro och sina känslor. Genom att på dessa 
sätt lyfta fram personer och deras känslor underlättade det för andra som läste om det 
att kunna identifiera sig med dem. Genom dessa personers berättelser blev 
händelserna allmängiltiga och berörde många människor.   
Händelser som högmässor och minnesstunder beskrevs i mer känslomässiga termer 
och på ett sätt som skilde sig från den övriga rapporteringen som var mer saklig. 
Sorgen beskrevs i båda fallen som en angelägenhet som drabbat en hel bygd eller en 
hel ort inte bara som något som endast drabbat enskilda individer. 
 
Gudmund Hernes listar fem andra vanliga tekniker för att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Tekniken att spetsa till innehållet användes mycket tydligt i 
Englafallet i form av faktarutor. Händelseförlopp och även andra fakta presenterades 
kort och enkelt för att ge en överblick för läsaren. Varje gång det rapporterades om 
fallet användes en eller flera faktarutor. Det här var även ett uttryck för det Gudmund 
Hernes kallar för förenkling eftersom invecklade fakta kortades ner i några punkter. 
Någon enstaka gång förekom faktarutor i Helénfallet. 
 
Olika uttryck för intensifiering kunde vi även se i fallen. Nyheter som i sig är 
dramatiska och har intensitet i sig såsom strejker och ockupationer är uttryck för 
intensifiering. Själva kidnappningarna och morden i sig var dramatiska och väckte 
mycket känslor. Artiklarna presenterades inte enbart sakligt och faktabaserat utan 
även genom användandet av beskrivningar av känslor och sinnesstämningar, till 
exempel runt minnesstunder och högmässor. De hade känslomässiga och intensiva 
uttryck då stor sorg bland både ortsbefolkning och anhöriga beskrevs. Det fanns flera 
exempel på artiklar som var uppbyggda som berättelser, där den känslomässiga 
aspekten fick ta mest utrymme. I Englafallet beskrevs den brottsmisstänkas tidigare 
övergrepp på ett detaljerat och känslomässigt sätt av hans tidigare offer i stället för att 
artiklarna endast radade upp de brott han begått. 
 
Även konkretisering var vanligt i fallen.158 Mord i sig är konkreta händelser som det 
är lätt att rapportera om. De väcker även mycket känslor och genom att anhöriga 
uttalar sig och tar plats i bevakningen ges ett ”human touch”. Att låta anhöriga till 
offret uttala sig var vanligt förekommande i Englafallet. Deras känslor och sorg 
beskrevs utförligt och de var ofta med på bild. Helénfallet fick inte samma ”human 
touch” då flickans anhöriga var så anonyma i bevakningen, både i text och bild.  
 

                                                 
157 Demker Marie, ”Offervinkeln skapar enkla mordlösningar” i www.svd.se 2008-11-24 kl. 16.30 
158 Hernes Gudmund (1978) Forhandlingsokonomi og blandingsadministrasjon s 188 
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Polarisering, att sätta två ytterligheter mot varandra, uttryckte sig till viss del på olika 
sätt i de två fallen. I bevakningen av Helénfallet beskrevs en stor maktlöshet och en 
rädsla för ett anonymt hot i form av en mördare som kunde slå till igen. 
I Englafallet var polariseringen mellan den brottsmisstänkta och offrets anhöriga extra 
tydlig. Englas mamma skrev ett brev till dotterns kidnappare. Hon kämpade om 
dotterns upprättelse och riktade sina ord direkt till dotterns förövare. Hon blev ett 
indirekt offer genom mannens handlande och stod i artiklarna som kontrast mot 
honom. 
Vi kunde även se en annan typ av polarisering i Englafallet. Den brottsmisstänkte 
beskrevs som en dubbelnatur med både en ljus och en mörk sida. De olika sidorna i 
mannen kämpade om vilken som skulle ta överhanden. 
 
En kontrast mellan ont och gott som fanns i båda fallen var att offren beskrevs som 
små och oskyldiga flickor medan de brottsmisstänkta beskrevs som sexmördare och 
monster.  
 
Alla de här exemplen stämde överens med vad Gudmund Hernes kallar för 
polarisering, att medierna fokuserar på olika kontraster för att fånga publikens 
uppmärksamhet. 159  
De stämde också överens med det Martina Ghersetti skriver om ont och gott, att 
stereotyper som den onde och den gode och förövare och offer ställs mot varandra. 160 
Polariseringen blev överlag tydligare i Englafallet då det fanns fler exempel. Eftersom 
det fanns en uttalad brottsmisstänkt kunde offret och dess anhöriga sättas i kontrast 
mot honom. Mannen blev en tydligare motpol än det anonyma hot som fanns i 
Helénfallet. 
 
En konflikt eller drama bygger på att det finns en spänning eller ovisshet mellan de 
olika aktörerna. 161 Denna spänning och ovisshet byggdes upp i båda fallen. 
Ovissheten användes för att ge en spänning i rapporteringen kring sökandet efter 
flickorna. Flera frågor ställdes kring flickornas försvinnanden och om vad som hade 
hänt med dem. En annan aspekt av ovissheten i Helénfallet var att den potentiella 
mördaren gestaltades som en person som när som helst kunde röva bort ännu ett barn. 
Journalisterna framställde det som att ortsbefolkningen levde i en ständig rädsla och 
bara väntade på när nästa barn skulle försvinna. 
 
5.5 Helén och Engla som idealiska offer 
Polariseringen förstärks av teorin om det idealiska offret. Nils Christies punkter som 
sammanfattar det idealiska offret stämde bra in på de fall vi undersökt. I båda fallen 
var offren svaga och unga människor. Offren var även upptagna med respektabla 
projekt, de gjorde ingen skada för andra människor eller betedde sig oanständigt på 
något sätt. Helén var ute och lekte med sina bästa vänner och Engla cyklade hem från 
fotbollsträningen. De var även på platser de inte kunde klandras för att vara på. Helén 
var inne i Hörby centrum en vårkväll för att träffa sina kamrater. Engla cyklade vägen 
hem en eftermiddag. I båda fallen gestaltades även gärningsmännen som stora och 
onda. Även om de i Helénfallet inte fick tag i någon mördare under den granskade 
perioden, fanns det ett hot som beskrevs som en ond mördare som lurpassade på 

                                                 
159 Hernes Gudmund (1978) Forhandlingsokonomi og blandingsadministrasjon s 188 
160 Ghersetti Marina (2004) Sensationsjournalistikens mekanismer s 257 
161 Vorderer Peter och Knobloch Silvia (2000) i Media Entertainment (red. Zillman, Vorderer) s 65 ff 
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barnen. I Englafallet fanns det en brottsmisstänkt tidigt. Mannen beskrevs i 
bevakningen som en man som inte kunde kontrollera sig själv och var misstänkt för 
flera andra grova våldsbrott. Han hade ingen personlig relation till Engla sedan 
tidigare. Båda flickorna uppfyllde kriterierna för idealiska offer. Även de misstänkta 
gärningsmännen passar in på teorin.162 
Enligt Steven M. Chermak är oskyldiga offerhistorier sådana som ger en ensidig bild 
av beskrivningen av brottet. Detta stämmer överens i dessa fall då de brottsmisstänkta 
beskrevs som stora och starka förövare som lurpassade på unga och försvarslösa 
flickor. 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 Åkerström Malin och Sahlin Ingrid (2001) Det motspänstiga offret s 48 
163 Chermak Steven M. (1995) Victims in the news s 9 
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6 Slutsats 
 
6.1 Aktörernas utrymme i kriminaljournalistiken 
Vi har i vår undersökning jämfört kvällstidningarna Aftonbladet och Expressens 
bevakning av mordet på Helén Nilsson och mordet på Engla Höglund. Det vi har sett 
är att rapporteringen som helhet har ökat, det skrevs mer än dubbelt så mycket om 
Englafallet. Även rapporteringen om de olika huvudaktörerna, offer, anhöriga och 
brottsmisstänkta, har ökat. Det har blivit ett ökat enskilt fokus på de olika individerna. 
Engla beskrevs mycket utförligt, allt ifrån hennes familjeförhållanden, intressen, 
utseende och även om hur hon var som person. Det förekom fler bilder på henne, 
närmare dubbelt så många publicerades under perioden jämfört med antal bilder på 
Helén.  
Helén beskrevs på ett liknande sätt som Engla, fast beskrivningarna av henne var inte 
lika många. Det fanns färre uppgifter om hennes intressen och familjeförhållanden. 
 
En stor skillnad kunde vi se i hur ofta anhöriga förekom i rapporteringen. Heléns 
anhöriga var väldigt anonyma, de var mycket sällan med på bilder. De gånger de var 
med på bilder syntes inte deras ansikten. De uttalade sig få gånger och det förekom 
mycket lite uppgifter om dem. Heléns mamma uttalade sig aldrig utan det var pappan 
och den äldre brodern som uttalade sig vid ett fåtal tillfällen. Ibland beskrevs de 
anhöriga som ”familjen” i artiklarna utan att det fokuserades på någon av dem som 
enskild person. 
Englas anhöriga var desto mer framträdande, särskilt hennes mamma. Hon uttalade 
sig i ett flertal artiklar och det förekom en hel del uppgifter om henne. Mamman fick 
även utrymme på förstasidorna i rollen som en egen aktör. Tidningarna publicerade 
material som mamman själv skrivit i form av två brev. Ett av breven riktade hon till 
dotterns kidnappare och det andra till svenska folket. Breven publicerades så att man 
såg att de var handskrivna. Mamman var med på bild vid ett flertal tillfällen. På alla 
bilder syntes hennes ansikte tydligt och känslan var att hon gett sitt medgivande till att 
vara med på bild. 
Andra anhöriga till Engla som förekom var hennes farmor och hennes pappa. 
Farmodern var inte med på några bilder men uttalade sig några gånger. Pappan 
förekom det en hel del uppgifter om men han uttalade sig aldrig.   
 
Det förekom betydligt mer material om brottsmisstänkta i det senare fallet. Den 
brottsmisstänkte mannen beskrevs utförligt. De brott som mannen tidigare begått 
beskrevs i rapporteringen, bland annat genom att hans tidigare offer berättade om 
dem. Det skrevs mycket om hans liv och om hans personlighet. Mannen förekom på 
många olika bilder. De brottsmisstänka i Helénfallet beskrevs inte lika utförligt och 
förekom inte lika ofta på bilder. Till viss del beror detta på att Heléns rätta mördare 
hittades och dömdes först femton år senare. 
 
6.2 Gestaltningen av aktörerna 
Helén gestaltades som en glad och skötsam liten flicka med flera kompisar. Hon ska 
även ha varit duktig i skolan. 
Det var svårt att utifrån de få uppgifter som fanns om Heléns anhöriga bilda sig någon 
tydlig uppfattning om dem. Den känsla som gestaltades i rapporteringen var att de var 
mer restriktiva och inte ville vara en del av offentligheten. Det var svårt att veta om 
det handlade om hur tidningarna bemött dem eller om de själva av någon anledning 
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valt att undvika kontakt med medierna. Familjen framställdes som en vanlig svensk 
medelklassfamilj som varit med om någonting fruktansvärt de inte varit i närheten av 
att ha upplevt förr. De agerade i bevakningen inte så mycket som aktörer i sökandet 
efter dottern utan framställdes mer som passiva offer. De gestaltades som en sörjande 
familj som i sorgen fick ett starkt stöd av Hörbyborna. 
 
Det förekom några beskrivningar av de två brottsmisstänkta i Helénfallet. Deras ålder 
och namn och de brott de tidigare begått skrevs ut. Mycket lite av deras personligheter 
och privatliv beskrevs i artiklarna. Båda fick med tiden smeknamn i tidningarna. En 
av dem beskrevs som en ”snuskig gubbe” som smygtittade på småflickor och den 
andra som en kroppsligt svag person som tidigare sexmördat en flicka. 
 
Engla gestaltades som en glad och oskyldig flicka som var ordentlig och noga med 
tider. Hon beskrevs även som en aktiv person då hon både sjöng, dansade och spelade 
fotboll. 
Englas anhöriga, särskilt mamman, gestaltades som ett offer men samtidigt som 
mycket aktiv då hon hjälpte till i sökandet. Hon uppmanade även andra att hjälpa till 
att söka efter Engla, genom att hon själv åkte runt på orten och genom att hon bad om 
hjälp i tidningarna. Hon gestaltades även som aktiv genom de brev hon skrev som 
publicerades i tidningarna. I rollen som offer gestaltades hon som en förtvivlad 
mamma som inte kunde hålla gråten tillbaks. Samtidigt framställdes hon som en 
person som aldrig gav upp hoppet om att dottern skulle hittas vid liv. 
Englas pappa skildrades som en person som var mycket frånvarande från sina döttrar 
och som sällan hade kontakt med familjen. Bilden som förmedlades var av en udda 
konstnär som levde något av ett bohemliv där han reste runt mycket. Samtidigt 
skildrades han som chockad då han fick veta att dottern var försvunnen. 
Farmodern gestaltades som en person som var mycket mån om sina barnbarn, trots att 
hon bodde i ett annat land och sällan träffade dem. 
 
Den brottsmisstänkta i Englafallet beskrevs utförligt med mycket detaljer om både 
personlighet och privatliv. Han skildrades som en person som å ena sidan är social 
och trevlig och å andra sidan söker kontakt med unga flickor och förgriper sig på 
dem. Bilden av honom var av en man som inte hade någon kontroll över sig själv och 
sina handlingar. 
 
Brottsoffren gestaltades på liknande sätt i båda fallen. Ofta var det som små och 
oskyldiga flickor som av ren otur blev offer för onda och hänsynslösa gärningsmän.  
Offrens anhöriga gestaltades på olika sätt. Heléns anhöriga beskrevs som en 
sammanhållen familj som fick mycket stöd av Hörbyborna. De var passiva och 
anonyma jämfört med Englas mamma som var en väldigt tydlig och aktiv aktör. Hon 
gestaltades som en handlingskraftig och stark person men som ändå hade nära till 
känslor. Englas pappa var passiv som aktör men beskrevs ändå rätt utförligt som 
person. Den bild som förmedlades av Englas farmor var en kvinna som brydde sig 
mycket om sina barnbarn trots avståndet emellan dem. 
 
6.3 Trender i kvällstidningarnas kriminaljournalistik 
Utifrån de två fall vi undersökt har vi sett vissa tendenser till en förändrad 
kriminaljournalistik i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Vi har valt att 
presentera dessa tendenser i ett antal punkter. 
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1. Omfattningen i bevakningen av enskilda fall 
Något som blev väldigt tydligt i jämförandet av fallen var omfattningen i 
bevakningen. I Englafallet fanns det dubbelt så mycket material jämfört med 
Helénfallet. Delvis kan det förklaras med fokuseringen på Englas mördare som tidigt 
erkände sig skyldig. En annan förklaring till det mer omfattande materialet var att det 
fokuserades mer på alla inblandade huvudaktörer. Bevakningen fokuserade i 
Englafallet i större utsträckning på offer, anhöriga och brottsmisstänkta då deras olika 
individuella egenskaper och personlighetsdrag beskrevs mer utförligt än aktörerna i 
Helénfallet. Varje enskild aktör fick större utrymme, både i bilder och i artiklar. 
 
2. Ökad användning av dramaturgiska tekniker 
Olika dramaturgiska tekniker användes i rapporteringen kring Englafallet i större 
utsträckning än i Helénfallet. De sensationsinriktade aspekterna av händelsen lyftes 
fram och förstärktes. Sensationella grepp användes både i redigering, i beskrivningen 
av händelsen och i skildrandet av de inblandade aktörerna. Det vi kunde se var att 
användandet av känslor runt beskrivningarna av särskilt offrens anhöriga och vänner 
var vanligare. Detta fenomen märktes särskilt tydligt i de krönikor som publicerades 
om Engla som anspelade mycket på känslor.  
Även användningen av andra dramaturgiska berättartekniker som personifiering och 
polarisering har ökat. Personifieringen visade sig i de utförliga beskrivningarna av 
aktörerna och på det stora utrymme de fick i bevakningen. Polariseringen tog sig 
uttryck genom att aktörerna ofta sattes i kontrast mot varandra för att skapa en 
konflikt i skildrandet av brottet. 
 
3. Mer sensationsinriktad journalistik  
Som en konsekvens av den ökade användningen av dramaturgiska berättartekniker 
och det ökade fokuset på aktörerna såg vi en tendens mot en mer sensationsinriktad 
journalistik. Att lyfta fram och förstärka de ovanliga och dramatiska aspekterna av 
nyheterna har blivit vanligare. Enskilda individer lyftes fram för att locka till sig 
läsarnas uppmärksamhet, väcka känslor och skapa identifikation. Ett annat uttryck för 
en ökad sensationsjournalistik var att offrets anhöriga lyftes fram på förstasidorna. 
Krönikörer fick mycket utrymme för att fritt resonera och reflektera kring alla 
aspekter kring Englas försvinnande vilket inte alls förekom i Helénfallet.  
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7 Egen diskussion 
 
Då det har debatterats om anhöriga och brottsoffers plats i kriminaljournalistiken var 
det intressant att jämföra två så pass kända och uppmärksammade mordfall.  
Det var lite förvånande att se hur pass mycket mer plats Englas anhöriga fick jämfört 
med Heléns. Vi förstod att det skulle vara en skillnad, men trodde nog också att 
Heléns föräldrar i alla fall skulle vara tydligt identifierbara på någon bild, vilket de 
inte var. Det var även ökat fokus på brottsoffer och brottsmisstänkta. Därför skulle det 
vara intressant att se om samma tendenser är vanliga även i andra medier än 
kvällstidningarna och i kriminaljournalistiken i stort. 
 
Det skulle dessutom vara intressant att intervjua journalister på olika 
nyhetsredaktioner för att få veta hur de resonerar kring anhöriga och brottsoffers plats 
i journalistiken. För att även få de anhörigas bild av att vara så exponerade i medierna 
kunde det vara av värde att intervjua dem. Vad blir konsekvenserna av den 
omfattande rapporteringen för de anhöriga? 
En annan aspekt är de brottsmisstänktas roll i rapporteringen. Hur resonerar 
journalister kring att det till exempel skrivs väldigt detaljerat kring förövare och de 
brott och övergrepp de begått? Överväger journalister vilka konsekvenser en 
detaljerad rapportering om brotten får för offrens anhöriga? Där kommer frågan om 
allmänintresset in, hur viktigt är det att veta exakt alla detaljer kring brotten? Detta 
kanske handlar mest om tidningarnas ekonomiska intressen och behov av att sälja 
lösnummer.  
I jämförandet av fallen visade det sig att sensationsjournalistiken har blivit vanligare i 
kvällstidningarna. Ovanliga mordfall som de vi undersökt får alltmer exponering 
vilket inte är proportionellt i förhållande till hur ofta de sker. Brott som förekommer 
oftare får ge plats åt mer sensationella brott. Bevakningen kan inte sägas vara 
balanserad. Vart är journalistiken i stort på väg? Därför vore det intressant att göra en 
undersökning för att se om sensation även blivit vanligare i morgontidningar och 
andra typer av medier.  
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Bilaga 1: Analysschema 
 
Definition av begrepp: 

Med anhöriga menar vi offrens närmsta familj och släktingar. 
Med vänner menar vi personer som beskrivs som offrens nära vänner. 
Med aktörer som uttalar sig menar vi det antal artiklar som de citeras i, inte 
antal citat. 
Med artiklar menar vi allt material förutom faktarutor och väldigt korta 
notiser. 

 
Kvantitativ innehållsanalys 
 
Antal artiklar 

Hur många artiklar förekommer om Helénfallet? 
 
Hur många artiklar förekommer om Englafallet? 

 
Aktörer 
 Hur ofta får offrens anhöriga uttala sig? 
 
 Hur ofta får offrens vänner uttala sig? 
 
 Hur ofta får brottsmisstänkta uttala sig? 
 
Bilder 

Hur många gånger syns brottsoffer på bild? 
 
Hur många gånger syns anhöriga på bild? 
 
Hur många gånger syns vänner på bild? 
 
Hur många gånger syns brottsmisstänka på bild? 

 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
Form och presentation 
 

Finns det några generella drag i hur redigeringen ser ut? 
 
Bilder 

Hur gestaltas offret på bild? När går de ut med bild på offret? 
 
Hur gestaltas anhöriga på bild? När går de ut med bild på anhöriga? 

 
Hur gestaltas vänner på bild? När går de ut med bild på vänner? 

 
Hur gestaltas brottsmisstänkta på bild? När går de ut med bilder på 
brottsmisstänkta? 
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Dramat och berättelsen 
 
 Offer 

När förekommer offret för första gången? 
 
Vilka uppgifter förekommer om offret?  
 
Hur beskrivs offret? 

 
Anhörig 

När förekommer anhöriga för första gången? 
 
Vilka uppgifter förekommer om anhöriga?  
 
Hur beskrivs dem? 

 
Brottsmisstänka 

När förekommer brottsmisstänkta för första gången? 
 
Vilka uppgifter förekommer om brottsmisstänkta?  
 
Hur beskrivs dem? 

 
Vänner och klasskamrater 

När förekommer vänner för första gången? 
 
Vilka uppgifter förekommer om vänner?  
 
Hur beskrivs dem? 

 
Ortsbefolkning 

Vad förekommer det för uppgifter om ortsbefolkningen? 
 
Vilka dramaturgiska tekniker används och hur? 

Hur används känslor i språket för att dramatisera? 
 
Hur används personifiering? 
 
Hur används polarisering? 
 

 Hur används dramaturgi och känslor i redigeringen? 
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