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Abstract  

Titel: Fallet Lisa – En kvalitativ studie av tre tidningars rapportering av en stor dramatisk 

händelse. 

Författare: Emelie Fogelqvist, Kalle Stjärne 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (c) C-uppsats HT 2015 

Antal ord i uppsatsen:11590 

Problemformulering och syfte: Den 17-åriga flickan Lisa Holms försvinnande den 7 juni 

2015 var ett fall som gavs enorm publicitet i svensk media och denna nyhetshändelse 

engagerade hela Sverige. Den stora uppmärksamhet som dramatiska händelser väcker i 

svensk media kan förklaras av att en händelses sensationella karaktär har inverkan på 

nyhetsvärdet. Konkurrensen mellan medier och jakten efter att fånga publikens 

uppmärksamhet gör att de använder sig av olika journalistiska grepp och berättartekniker när 

de rapporterar om stora dramatiska händelser.  

Syftet med den här studien har varit att, utifrån fallet Lisa Holm, se hur tre svenska tidningar 

använder sig av medielogik, samt hur de gestaltar och berättar narrativt om en dramatisk 

händelse i nyhetsrapporteringen. 

Metod och material: Med narrativ innehållsanalys och teorierna medielogik, gestaltning och 

framing narrative och våra frågeställningar har vi undersökt nyhetsrapporteringen om fallet 

Lisa Holm i tidningarna Nya Lidköpings-tidningen, Aftonbladet och Dagens Nyheter från 9 

juni till 15 juni 2015. Till hjälp i arbetet att analysera artiklarna från respektive tidning har vi 

använt oss av en frågemall från Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod – med 

livsberättelsen i fokus. 

Huvudresultat: Medielogikens journalistiska grepp är mest framträdande i Aftonbladet. Alla 

tre tidningarna har dock ett stort fokus på personliga berättelser. Det finns skillnader i hur 

Aftonbladet, NLT och DN väljer att gestalta fallet, men berättelsens poäng blir densamma för 

alla tre tidningar. Narrativt berättande och dramaturgi ser vi exempel på genom hur de tre 

tidningarna presenterar berättelsens händelseförlopp och uppbyggnad.  

Nyckelord: Lisa Holm, Missing people, Kinnekulle, Nya Lidköpings-tidningen, Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Kvalitativ innehållsanalys, Medielogik, Gestaltning, Narrative framing, 

Narrativa berättartekniker, Dramatisk.  
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1. Introduktion och problemformulering 

Den 17-åriga flickan Lisa Holms försvinnande den 7 juni 2015 var ett fall som gavs enorm 

publicitet i svensk media och denna nyhetshändelse engagerade hela Sverige. Den stora 

uppmärksamhet som dramatiska händelser, liksom mordet på Lisa Holm, väcker i svensk 

media kan enligt Nord och Strömbäck förklaras av att en händelses sensationella karaktär har 

inverkan på nyhetsvärdet. De menar att det sensationella, det nya, det oväntade och det 

ovanliga behövs i nyheterna för att fånga publikens uppmärksamhet. Särskilt viktigt blir detta 

då många medier konkurrerar om denna uppmärksamhet. Sensationskravet gör att nyheter får 

ett högre värde om de i väsentliga drag skiljer sig från andra nyheter.1  

 

Enligt Nord och Strömbäck råder det idag ett ständigt överskott på information och ett 

underskott på uppmärksamhet, och det blir därför en kamp om människors uppmärksamhet.2 

Denna kamp leder till att medierna konkurrerar med varandra och för att fånga 

uppmärksamheten hos publiken använder sig medierna av ett antal tekniker eller 

journalistiska grepp när de rapporterar om stora dramatiska händelser.3 Tobias Bromander 

menar att medierna väljer hur de vill presentera verkligheten och påpekar att berättartekniker 

förekommer inom journalistiken. Bromander beskriver hur mediernas presenterade verklighet 

utgörs av mediernas föreställningar om vad de bör ha för nyheter och vad mediepubliken vill 

ha för nyheter. Bromander lyfter även fram att det normsystem som omger mediernas 

verksamhet, som till stor del utgörs av medielogiken, avgör vad som blir nyheter.4 Enligt 

Bromander innebär även medielogiken att mediernas innehåll standardiseras och likformas 

genom ett på förhand definierat sätt.5  

 

Strömbäck menar att man istället för att se journalistik som en avspegling av verkligheten bör 

se den som rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten.6 Han lyfter fram hur 

verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsade vilket gör att all 
                                                
1 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Hot på agendan. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, 2005, 
23. 
2 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Demokrati, medier och journalistik. I Medierna och demokrati. 
Lund: Studentlitteratur, 2004, 13. 
3 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 13, 34. 
4 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 95-96.  
5 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 95.  
6 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2014, 114. 
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nyhetsförmedling präglas av de val som görs av medierna i allmänhet.7 Robert M. Entman 

menar att gestaltning involverar att välja några aspekter ur en uppfattad verklighet och göra 

dem mer framträdande i en kommunicerad text.8 Strömbäck är av åsikten att mediers 

gestaltningar av olika delar av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma 

verklighet, och genom att medierna gestaltar verkligheten på vissa sätt men inte andra, 

reproduceras och sprids olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta verkligheten.9  

 

Morten Skovsgaard pekar även på vissa skillnader mellan kvällstidningar och 

morgontidningar, och han beskriver hur kvällstidningsjournalistiken gör 

sensationsnyhetsvärderingar och har en personlig stil. Skovsgaard beskriver också hur 

kvällstidningarnas rapportering anses ha smittat av sig på de mer seriösa tidningarna på grund 

av ökad ekonomisk press inom branschen, och många frågar sig hur detta påverkar den 

journalistiska kvalitén.10 Skovsgaard menar att det sensationsmakeri som kvällspressen ofta 

förknippas med ofta associeras med berättelser som ska provocera en sinnesstämning och 

emotionella reaktioner eftersom de är oväntade, dramatiska eller väcker läsarnas nyfikenhet.11 

Bromander lyfter fram hur medierna idag ofta beskrivs som en dramafabrik.12  

 

2. Syfte och Frågeställningar  

Vi ser fallet Lisa Holm 2015 som ett exempel på uppseendeväckande rapportering där 

medielogiken i sin tur blir tydligare och tuffare i sina uttryck. Vi vill genom fallet Lisa Holm 

2015 undersöka hur medielogiken blir synlig i medierna, samt hur de gestaltar och berättar 

narrativt om en uppmärksammad och dramatisk händelse i nyhetsrapporteringen.  

 

Våra frågeställningar ser ut på följande sätt:  

- Hur gestaltades fallet Lisa Holm i Aftonbladet, Dagens nyheter och Nya 

Lidköpingstidningen?  
                                                
7 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2014, 113. 
8 Robert M. Entman. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 1993, 52-53. 
9 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2014, 113. 
10 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 200-201.  
11 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
12 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Instutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 93.   
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- Vilka narrativa berättartekniker använde de sig av?  

- Hur skilde sig dessa tidningar åt i gestaltning och narrativa berättartekniker?  

 

2.1. Avgränsning 

Lisa Holms försvinnande i juni 2015 i Skaraborgs län berörde många människor och väckte 

stor uppmärksamhet i svensk media, därmed är detta fall representativt för 

nyhetsrapporteringen av stora dramatiska händelser. Vi har valt att studera den största 

nationella kvällstidningen, Aftonbladet, den största nationella morgontidningen, Dagens 

nyheter (DN)13, samt Skaraborgs största lokaltidning, Nya Lidköpings-tidningen (NLT).14  

 

3. Teori 

3.1. Medielogik  

Lars Nord och Jesper Strömbäck menar att det råder ett ständigt överskott på information och 

ett ständigt underskott på uppmärksamhet.15 Det blir därför en fortgående kamp om 

människors uppmärksamhet. En kamp i vilken medierna konkurrerar med både varandra och 

andra aktörer utanför medierna.16 Enligt David L. Altheide handlar medielogik om en process 

som innefattar hur en nyhet konstrueras och de villkor som bidrar till hur nyheten presenteras. 

Medierna rapporterar helst av allt om sådant som passar deras format, interna struktur, 

normer och arbetsvillkor.17 Nord och Strömbäck menar att medierna själva är bestämmande 

av vad som blir nyheter mer än verkligheten utanför. Vad som avgör om någonting blir en 

nyhet är inte dess relevans utan om den passar medierna självt. Nord och Strömbäck lyfter 

fram hur medielogiken då inte bara blir styrande för medierna, utan också för den som vill bli 

uppmärksammad av medierna. Den klassiska spegelmetaforen, som innebär att medierna 

speglar verkligheten, vänds till sin motsats. I stället för att medierna speglar verkligheten så 

speglar verkligheten medierna och dess logik.18 

 

                                                
13 Svenska mediehus 2014/15 – Fakta om marknad och medier, 2015, 5. 
14 TS Mediefakta - Dagspress. Lidköping/Skara 2015. http://ts.se/mediefakta-
upplagor/dagspress/?Aregion=37 (Hämtad 2016-01-04) 
15 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 33. 
16 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Demokrati, medier och journalistik. I Medierna och demokratin. 
Lund: Studentlitteratur, 2004, 13. 
17 David L. Altheide. Media Logic and Political Communication. Political Communication, 2004, 293-
296. 
18 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34. 
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Altheide skriver att medielogik kan definieras som en form av kommunikation, och som 

processen där media överför och kommunicerar information. Altheide menar att det 

viktigaste elementet inom medielogiken är teorin att de institutionella medieformaten inte 

bara hjälper till att forma och styra innehållet i människors vardagsaktiviteter, utan att 

publiken som aktörer också normaliserar dessa former och använder dem som verktyg för att 

upprätthålla verkligheten.19 Enligt Altheide handlar medielogiken om de antaganden och 

processer som används för att konstruera meddelanden inom ett speciellt medium. Detta 

inkluderar rytm, grammatik och format. Han beskriver hur formatet är viktigt eftersom det 

berör ramverk eller “regler” för att definiera, välja ut, organisera, presentera och kategorisera 

information. Denna logik tenderar att vara suggestiv, inkapslad, högst tematisk, bekant för 

publiken och lätt att använda. När det är meningen att medielogiken ska presentera och tolka 

institutionella fenomen, så ändras formatet och innehållet i dessa institutioner. Studier har 

dokumenterat hur sport, religion, nyheter och politik har ändrats för att passa denna logik.20 

          

Tobias Bromander beskriver hur medielogiken påverkar att mediernas innehåll standardiseras 

och likformas genom ett på förhand definierat sätt. Bromander lyfter även fram hur 

medielogiken samtidigt fungerar som en sorts mall för att tolka händelser och skeenden i vår 

omvärld. Han menar att medielogikens utveckling ofta beskrivs utifrån tre faser, i den första 

fasen utvecklades medierna till en dominerande kommunikationskanal för att i en andra fas 

komma att uppträda som självständiga politiska aktörer. I den tredje fasen har en egen 

arbetslogik eller medielogik kommit att utvecklas och andra aktörer tvingas att förhålla sig 

till denna i sina relationer med massmedia. Bromander menar att medielogik enkelt uttryckt 

handlar om varför mediernas texter har den utformning och det innehåll som de har och 

varför vissa händelser blir nyheter och andra inte.21 Bromander påvisar hur detta handlar om 

hur medierna “tänker”. Han lyfter fram tre faktorer eller styrfält som Kent Asp identifierat 

som avgörande för vilken information som blir till nyheter. De två första faktorerna är 

mediernas föreställningar om vad mediepubliken vill ha för nyheter och vad de bör ha för 

nyheter, den tredje faktorn är det normsystem som omger mediernas verksamhet och som till 

                                                
19 Altheide, David L. Media logic, social control, and fear. Communication Theory ISSN 1050-3293, 
225.  
20 David L. Altheide. Media Logic and Political Communication. Political Communication, 2004, 294.  
21 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Instutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 95.  
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stor del utgörs av medielogiken. Medielogiken är den faktor som har störst påverkan på vilka 

händelser som blir nyheter.22 

 

Journalistiska grepp  

Nord och Strömbäck refererar till den norska forskaren Gudmund Hernes som menar att 

medielogiken har kopplats ihop med ett antal tekniker eller journalistiska grepp, som 

medierna använder sig av för att fånga uppmärksamheten hos publiken: Tillspetsning - 

begränsningen av utrymme och behovet av uppmärksamhet gör att möjligheten till längre 

resonemang inte finns. I stället måste journalisten formulera sig kort och koncist. Innehållet 

måste därför vässas till och ersättas av passande formuleringar. Annars riskerar nyhetsartikeln 

att drunkna i informationsflödet. Förenkling - på grund av tidsnöden som råder för både 

journalisten och mottagaren måste komplexitet ersättas av förenklingar. Alla bör kunna förstå 

innehållet i en artikel som riktar sig mot en stor publik för annars riskerar publiken att 

minska. Polarisering - de kanske viktigaste metoderna för att kunna upprätthålla 

uppmärksamheten är polarisering och konflikt. De väcker känslor och förenklar samtidigt. 

Enkla uppfattningar som kan ställas mot varandra får därför journalistiskt företräde.23 

Intensifiering - för att öka möjligheten att en nyhet ska uppmärksammas ska händelsen 

framställas som intensiv. Det underlättar ett levande och intresseväckande berättande. 

Konkretisering - något som är konkret är lättare att rapportera om än något som är abstrakt. 

Det är också lättare för mottagaren att ta till sig av informationen om den är konkret. Risken 

är stor att medium förlorar läsare om innehållet är för abstrakt eftersom det kräver betydligt 

mer av mottagaren. Personifiering - ett sätt att locka människors intresse är att ge ett 

problem, en händelse eller ett skeende ett mänskligt ansikte eftersom det är få saker som 

intresserar oss lika mycket som människor. Personifiering leder till identifikation hos 

publiken som är en stark kraft när de orienterar sig i sin mediala omgivning. Stereotypisering 

- ett sätt att spara tid för människor när ny information ska tolkas är att använda sig av 

stereotyper. Det förenklar tänkandet och underlättar skapandet av ordning. Information 

tillförs också av stereotyper. Igenkänningseffekter skapas av stereotyper eftersom de bygger 

på generaliseringar. En stereotyp måste vara del av ett gemensamt tänkande för att kunna 

                                                
22 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Instutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 95-96.  
23 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34. 
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existera för om ingen känner igen den så är det inte en stereotyp.24 Stereotypisering är den 

teknik som senast har lagts till i medielogiken av de ovanstående och det är inte Gudmund 

Hernes som ligger bakom den utan Jesper Strömbäck.25 

 

Kvällstidningsjournalistikens spridning  

Enligt Skovsgaard har kvällstidningsjournalistiken anklagats för att försämra seriös 

journalistik med sensationsnyhetsvärderingar och en populariserad och personifierad stil. Han 

beskriver också hur kvällstidningsjournalistikens rapporteringsmetoder har smittat av sig 

även på de “hårda” nyhetskanalerna på grund av en ökad ekonomisk press inom 

mediabranschen. Skovsgaard skriver att detta påstås påverka den journalistiska kvalitén 

negativt med konsekvenser för den allmänna debatten och demokratin, men han påpekar 

också att kvällstidningsstilen kan göra nyheter mindre abstrakta, mer tillgängliga och lättare 

att förstå.26 Enligt Skovsgaard har kvällstidningsjournalistiken anklagats för att vara ett 

resultat av jakten på ekonomisk vinst, men han lyfter också fram att 

kvällstidningsjournalistiken även kan ses som ett sätt att göra politiska och aktuella händelser 

förståeliga och intressanta för mindre uppmärksamma medborgare och ge dem en chans att 

göra sin röst hörd i en demokratisk debatt.27  

 

Skovsgaard lyfter fram några huvudelement som utmärker kvällstidningsjournalistiken. 

Enligt honom går det att urskilja ett mer omfattande användande av narrativ och mer 

begränsat användande av en analytisk utgångspunkt, liksom en större betoning av personliga 

berättelser och berättelser som är intressanta för den vanliga människan. Enligt Skovsgaard 

betonas sensation, känslor, skandaler, populär underhållning och såväl kändisars som vanliga 

människors privatliv i kvällstidningarna.28 Skovsgaard påpekar att sensationsmakeri och 

                                                
24 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
25 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
26 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 200-201.  
27 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 201.  
28 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
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personifiering är utmärkande för kvällstidningsjournalistiken.29 Han beskriver personifiering 

som fokuset på individernas privata liv, upplevelser och känslor. Han menar att 

kvällstidningsjournalistiken kan förknippas med ord som experimentel, känslosam, intuitiv, 

oviss. Medan morgontidningarna kan förknippas med ord som abstrakt, rationell, analytisk 

och universell. Skovsgaard definierar personifiering som att inkludera människors personliga 

upplevelser och fokus på ett problem från en personlig och emotionell synvinkel.30 

 

Enligt Skovsgaard förekommer sensationsmakeri regelbundet i olika former av 

kvällstidningsjournalistik, och kan ofta bytas ut mot termer som skandal och drama. 

Sensationsmakeri associeras ofta med berättelser som ska provocera en sinnesstämning och 

emotionella reaktioner eftersom de är oväntade, dramatiska eller väcker läsarnas nyfikenhet.31 

Sensationella berättelser anses ofta ersätta relevanta nyheter eller “hårda” nyheter.32 

 

Även Ian Conell tar upp detta fenomen och beskriver hur begreppet “tabloidisation” används 

för att beskriva de processer som förvandlar rationella diskurser till sensationella diskurser. 

Han beskriver hur kvällstidningarnas nyhetsrapportering allt mer förvandlas till något som 

liknar en narrativ diskurs och “story telling”. Han menar att det idag tas för givet både av 

akademiker och många professionella att nyhetsjournalistiken vanligtvis består av berättelser 

som innehåller tydliga karaktärer och relativt konventionella intriger.33 

 

Michael Karlsson och Christer Clerwall beskriver hur morgontidningar och kvällstidningar 

ofta skiljer sig åt genom kvällstidningarnas större användande av konceptet “tabloidization” 

(nyheter drivs av att tillgodose behoven av kommersialisering och publikens preferenser 

                                                
29 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 203.  
30 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
31 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
32  Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 203.  
33 Ian Connell (1998) Mistaken Identities: Tabloid and Broadsheet News  
Discourse, Javnost - The Public, 5:3, 11-31, DOI: 10.1080/13183222.1998.11008680, 12. 



 11 

istället för professionella nyhetsstandarder). De menar också att i denna kontext är ett stort 

användande av visuella bilder ett steg mot “tabloidization”.34  

 

Enligt Gunnar Nygren berör detta även lokaljournalistiken, han beskriver hur de ekonomiska 

villkoren på senare år blivit hårdare och alltmer styrande inom medieföretagen. Med 

nedbantade och nedlagda redaktioner och satsningar på andra områden än de traditionella, 

som politisk bevakning, har förutsättningarna för den lokala journalistiken förändrats. 

Mekanismerna – som dramatisering, personifiering och förenkling – inom medielogiken 

förstärks när de ekonomiska kraven skruvas åt. Tyngre produktionskrav på redaktionerna ger 

plats åt mer lättproducerade nyheter, medan mer komplicerade sammanhang läggs åt sidan. 

Vi mot dem-bilden blir då en passande del i de arbetsvillkor och den dramaturgi som 

återfinns i marknadsanpassad lokaljournalistik.35 

 

3.2. Gestaltningsteorin  

Vid sidan av dagordningsteorin, som enligt Maxwell McCombs handlar om hur vissa element 

som är framträdande i mediernas föreställning blir framträdande i allmänhetens36, är 

gestaltningsteorin eller framing theory enligt Strömbäck en av de viktigaste teorierna när det 

kommer till forskning om mediers effekter. På ett sätt handlar den om hur mediers 

gestaltningar av olika delar av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma 

verklighet och på ett annat sätt handlar den om hur medierna, genom att gestalta verkligheten 

på vissa sätt men inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt 

att betrakta verkligheten. Vidare beskriver Strömbäck även ett tredje plan som 

gestaltningsteorin fungerar på, vilket är mediernas innehåll och vad det representerar.37 Enligt 

Strömbäck är det en vanlig tanke att nyheter representerar en spegelbild av verkligheten och 

genom att ta del av nyhetsjournalistik kan man få en objektiv bild av verkligheten. Denna 

tanke om att nyhetsjournalistiken endast speglar verkligheten har dock inget stöd i 

forskningen menar Strömbäck. Bara det faktum att verkligheten är obegränsad medan 

mediernas format är begränsade gör att all nyhetsförmedling präglas av de val som görs av 

medierna i allmänhet, av redaktionerna och av enskilda journalister. Det handlar om val av 

                                                
34 Michael Karlsson & Christer Clerwall (2012) PATTERNS AND ORIGINS IN THE EVOLUTION OF 
MULTIMEDIA ON BROADSHEET AND TABLOID NEWS SITES, Journalism Studies, 13:4, 550-565, 
DOI: 10.1080/1461670X.2011.639571, 554.  
35 Gunnar Nygren, Lokalt, kommunalt och glokalt, I På väg mot medievärlden 2020. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2008, 260. 
36 Maxwell McCombs. Makten över dagordningen. Stockholm: SNS Förlag, 2006, 97. 
37 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2014, 113. 
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ämne, av berättarperspektiv, av attribut, av källor, av vad som ska betraktas som fakta och 

ord. Institutionaliserade rutiner påverkar dessa val i nyhetsproduktion och bidrar till att vissa 

känns självklara. Att vara journalist är att välja och att välja bort enligt Jesper Strömbäck. 

Istället för att se journalistik som en avspegling av verkligheten bör man se den som 

rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten.38  

 

Robert M. Entman beskriver att gestaltning, framing, involverar att välja några aspekter ur en 

uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunicerad text, vilket innebär 

att vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar framhävs. 

Texter kan göra vissa bitar av information mer framträdande genom placering, repetition eller 

genom att associera dem kulturellt familjära symboler.39 Enligt Entman kan gestaltning alltså 

definieras som den process där man tar ett par element av upplevd verklighet och monterar ett 

narrativ som lyfter fram sambandet mellan dem för att främja en speciell tolkning. Enligt 

Entman påverkar gestaltning hur viktiga publiken tycker att vissa idéer är, scheman aktiveras 

som får den tilltänkta publiken att tänka, känna och fatta beslut på ett speciellt sätt.40 Entman 

menar att gestaltning påkallar uppmärksamheten till vissa aspekter av verkligheten medan 

andra element fördunklas, vilket kan leda till att publiken reagerar olika.41 Enligt Entman 

erbjuder konceptet gestaltning ett sätt att beskriva en kommunicerande texts makt. Analyser 

av gestaltning visar hur inflytande över det mänskliga medvetandet utövas av flödet av 

information från en källa såsom ett tal, yttranden, nyhetsrapportering eller novell till 

människors medvetanden.42  

 

Jörg Matthes skriver att gestaltningar är socialt delade principer som meningsfullt 

strukturerar den sociala omvärlden. De är en del av kulturen, de påverkar hur information 

konstrueras och hur journalister väljer sina källor. Enligt Matthes manifesteras gestaltningar i 

mediatexter och påverkar verklighetsbilden och hållningen hos publiken. Nyckeln är att 

journalister och publik inte enbart reflekterar och förmedlar sociala verkligheter. I kontrast så 

kan problembeskrivningar och händelser utsättas för olika typer av val och tolkningar. Dessa 
                                                
38 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2014, 114. 
39 Robert M. Entman. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 1993, 52-53. 
40 Robert M. Entman. Framing bias: Media in the distribution of power. Journal of communication 
ISSN 0021-9916, 164.  
41 Robert M. Entman. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 1993, 55.  
42 Robert M. Entman. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 1993, 51-52.  
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tolkningar är föremål för förändring över tid. På detta sätt är gestaltningar selektiva syner av 

händelser, syner som konstruerar verkligheten på ett visst sätt vilket leder till olika 

utvärderingar.43 

 

Bromander lyfter fram hur nyhetsrapporteringens innehåll bestäms av hur medierna väljer att 

skildra verkligheten och ofta beskrivs medierna som en dramafabrik. Enligt Bromander blir 

viss information samt vissa aspekter av en händelse därmed mer framträdande än andra vilket 

gör att information framhålls på bekostnad av annan information. Han menar att det är viktigt 

att ha i åtanke att gestaltningar är bearbetningar och tolkningar av verkligheten och som 

uttrycks genom omformade berättelser. Enligt Bromander ges det ofta uttryck för att den bild 

medierna förmedlar av en person eller händelse inte alltid stämmer överens med verkligheten, 

medierna har makt över verklighetsbeskrivningen.44 

    

3.3. Narrative framing  

Marina Ghersetti skriver att en förutsättning för att nyheterna ska få mening och vara 

informativa är att de olika språkliga uttrycken som medierna förfogar över sammanfogas i en 

berättelse, baserad på en given dramaturgisk struktur. Den dramaturgiska strukturen ser 

annorlunda ut i olika typer av samhällen. För att den ska fungera som ett pedagogiskt verktyg 

så måste den bygga på en kulturellt förankrad berättartradition som är bekant för både 

sändaren och mottagaren.45 Journalister har i sin reporterrepertoar en uppsättning av tidigare 

bestämda narrativa strukturer som de hänger sin fakta på. Detta kallas enligt Karen Johnson-

Cartee för narrativ framing. Skillnad görs dock mellan detta och narrativt berättande. 

Johnson-Cartee beskriver hur den första går ut på att det är en konkretiserad berättelse med 

scener, konflikter, aktioner med motiv och i slutändan en resolution. Narrativ framing är 

istället den grundläggande organisationen av komponenterna i en berättelse som går att 

applicera på vilken nyhetshändelse som helst.46 Ghersetti förklarar vidare att det 

västerländska samhällets berättartradition har rötter i antikens drama och kallas vanligtvis för 

klassisk berättarteknik eller dramaturgi. I dag är den framträdande i brittiskt och amerikanskt 

                                                
43 Jörg Matthes. Framing Politics: An Integrative Approach. American Behavioral Scientist, 2012, 248-
249. 
44 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? Akademisk 
avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Instutionen för samhällsvetenskaper vid 
Linneuniversitetet 2012, 93.   
45 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 41. 
46 Karen S. Johnson-Cartee. News narratives and news framing: constructing political reality. Oxford: 
Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2005, 159. 
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drama, speciellt i filmer från Hollywood, och den har därför även namnet anglosaxisk 

dramaturgi. Ghersetti menar att berättelser som bygger på denna typ av modell kännetecknas 

av uppbyggnad kring en distinkt början, en mitt och ett slut. Förändringen är grunden för 

berättandet som rörelsen från ett tillstånd till ett annat. Enligt Ghersetti är det centrala 

berättartekniska elementet en intrig i konflikt som antingen slutar i katastrof eller lycka. 

Denna åskådliggörs genom personerna i berättelsen och den traditionella berättelsen handlar 

alltid om personer. Vad de gör är centralt och den dramatiska intrigen blir samma som 

personernas handlingar och viljor. Personerna i berättelsen tilldelas ofta stereotypa 

karaktärsdrag, den onde och den gode eller förövaren och offret, auktoriteten och den 

förtryckte. Genom att ta oss igenom berättelsens handling på detta sätt menar Ghersetti att det 

skapas ett mänskligt innehåll och åskådaren upplever identifikation. Detta är en förutsättning 

för att känna sig berörd, engagerad och ta del av berättelsen.47 Ghersetti och Hvitfelt menar 

att ett centralt dramaturgiskt grepp i den journalistiska texten är vinklingen och den i särklass 

vanligaste är personifiering. Den innebär att uppmärksamheten riktas mot ett litet antal 

människor som deltar i ett kollektivt händelseförlopp. Den starka inriktningen på personer 

styr både urval och journalistisk form. Den medför att nyheter som handlar om enskilda 

personer har större nyhetsvärde än nyheter som inte gör det. För det första prioriteras därför 

händelser och förhållanden som handlar om enskilda personer. För det andra bearbetas 

kollektiva händelser och förhållanden på ett sådant sätt att det verkar som om de handlar om 

enskilda personer.48 

 

Enligt Johnson-Cartee har alla korta berättelser en början, en mitt och ett slut. De presenterar, 

antingen förstått eller underförstått, gamla konflikter som person mot person, person mot sig 

själv, person mot ödet, och person mot naturen. Genom konfliktens upplösning sägs det att 

den korta berättelsen avslöjar den absoluta sanningen.49 

 

Enligt Berseth Nilsen, Romoren, Seip Tonnessen och Wiland har det i narratologin (läran om 

berättande texter) utvecklats teorier om hur en handlingsstruktur byggs upp som en kedja av 

episoder. De menar att handlingsförloppet är speciellt centralt i episka och dramatiska texter. 

För att en text ska kunna kallas narrativ måste den bestå av sekvenser som beskriver en 

                                                
47 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 
48 Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti. Slutet på sagan. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 
2000, 42-43. 
49 Johnson-Cartee, Karen S. News narratives and news framing: constructing political reality. Oxford: 
Rowan & Littlefield publishers, Inc, 2005, 149.  
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utveckling från en utgångssituation till en avslutning. Förändringen är knuten till en 

utveckling över tid, och de enskilda elementen i processen är från början till slut oftast 

sammanknutna i ett orsakssamband.50 

 

4. Metod  

4.1. Val av metod  

I vår studie har vi gjort en narrativ innehållsanalys, där vi studerat både text och bild.51 Vi 

kunde även gjort en kvalitativ innehållsanalys, men då vi fokuserat på de narrativa och 

dramaturgiska berättargrepp som medierna använder sig av i sin gestaltning av stora och 

dramatiska händelser som tar stort utrymme i svensk media valde vi metoden narrativ 

innehållsanalys.52  

 

4.2. Urval av material  

Vi har gjort ett strategiskt urval av de tryckta upplagorna av kvällstidningen Aftonbladet, 

morgontidningen Dagens nyheter och lokaltidningen Nya Lidköpings-tidningen.53 Vi valde 

dessa tre typer av tidningar eftersom de representerar olika typer av journalistik, och vi ville 

se om det finns någon skillnad mellan en kvällstidnings, en morgontidnings och en 

lokaltidnings sätt att gestalta en stor och dramatisk händelse. Vi valde att tillföra en 

lokaltidning till jämförelsen, då en lokaltidning ofta är först på plats och har en mer personlig 

relation till brottsplats, offer och anhöriga. Vi har valt Aftonbladet eftersom det är Sveriges 

största kvällstidning, Dagens nyheter eftersom det är Sveriges största morgontidning och Nya 

Lidköpingstidningen eftersom det är Skaraborgs största lokaltidning (fallet Lisa Holm 

utspelar sig i Skaraborg) - dessa tidningar läses av många människor och deras framställning 

och gestaltning av en stor dramatisk händelse når ut till en stor publik.   

 

Vi har endast studerat de tryckta upplagorna och valt bort webbupplagorna eftersom 

artiklarna på tidningarnas webbsidor är föränderliga och det blir därmed svårt att studera ett 

händelseförlopp på ett rättvist sätt. Vi har endast studerat nyhetsartiklarna i de tryckta 

tidningarna under vår valda tidsperiod. Krönikor, debattartiklar och ledare har valts bort då de 
                                                
50 Berseth Nilsen, Kaj, Romoren, Rolf, Seip Tonnessen, Elise, Wiland, Sverre. Att möta texten - 
Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1998, 85.  
51 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 285-288.  
52 Ahrne, Göran, Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder (2015) uppl 2:1, Stockholm: Liber 
AB, 169.  
53Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, 158.   
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ofta är subjektiva. Vi har också valt bort notiser då deras syfte är att berätta något kortfattat 

och i dessa ryms sällan någon dramaturgi. Vi har även uteslutit tidningarnas framsidor och 

istället fokuserat på innehållet inuti tidningen.  

 

De tryckta upplagorna av Aftonbladet och Dagens nyheter kommer ut dagligen medan den 

tryckta upplagan av Nya Lidköpingstidningen endast utkommer tre dagar i veckan (måndag, 

onsdag, fredag). De tidningsupplagor som vi valt att fokusera på är från tisdagen den 9:e juni 

2015, det är först då som rapporteringen av nyhetshändelsen börjar, till måndagen den 15:e 

juni 2015. Dessa sju dagar täcker rapporteringen av Lisa Holms försvinnande, att hon hittas 

död och att de misstänkta förövarna grips. Under denna tidsperiod kan vi urskilja en tydlig 

början, mitt och slut på tidningarnas berättelser.  

 

Vi samlade in de nyhetsartiklar som publicerats i Aftonbladets, Dagens nyheters och Nya 

Lidköpings-tidningens tryckta upplagor under tidsperioden 9-15:e juni 2015. Aftonbladets 

och Dagens nyheters material hämtade vi från Retriever och de berörda upplagorna av Nya 

Lidköpingstidningen fick vi på deras kontor i Lidköping.   

 

Analysmaterialets omfattning ser ut på följande vis under vår tidsperiod 9-15:e juni 2015: 

NLT - tre uppslag, en helsida och en nyhetsartikel 

Aftonbladet - sju uppslag och två helsidor   

DN - En helsida och fyra nyhetsartiklar  

 

4.3. Analysverktyg  

Anna Johansson beskriver i sin bok Narrativ metod och teori en innehållsanalys som kan 

användas vid narrativa analyser. I vår studie har vi har använt oss av denna innehållsanalys 

som består av följande frågor:  

 

1. Vilken är berättelsens handling? Vilka händelser skildras? 

2. Vilka är karaktärerna? Vem är protagonist respektive antagonist? Hur ser relationerna 

ut mellan olika karaktärer? Hur framställs karaktärerna och hur definieras de av 

händelserna som sker? 

3. Vilken är berättelsens dominerande storyline, dvs den uppsättning händelser som 

inbegriper samma personer? 
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4. Vilka är berättelsens story time och story space, dvs berättelsens placering i tid och 

rum – dess setting? I vilken setting sker händelserna? Var inträffar de situationer och 

händelser som berättas om? När, under vilka perioder? Var befinner karaktärerna sig 

och när gör de vad? På vilket sätt är tid och rum närvarande/frånvarande i jämförelse 

med varandra? 

5. Vilka är genomgående, ytliga respektive underliggande teman? 

6. Vilken är berättelsens poäng, det värderande elementet i berättelsen som besvarar 

frågan: varför berättas denna historia? 54 

 

Utifrån dessa frågor har vi analyserat tidningsartiklarna och presenterat resultatet under de 

tematiska rubrikerna “berättelsens handling/handlingar”, “karaktärer”, “berättelsens 

dominerande storyline”, “berättelsens setting, story time och story space”, “genomgående, 

ytliga respektive underliggande teman” och “poäng” i Resultat och Analyskapitlet.   

 

Vissa begrepp i innehållsanalysens frågor, som protagonist, antagonist, setting, story space, 

story time, tema och poäng, var för oss svårdefinierade. Vi har dock utgått från Johanssons 

egna definitioner av begreppen som hon förklarar på följande vis:  

 

Enligt Johansson sker en händelse i en berättelse inte av sig själv, hon menar att det är någon 

eller något som får den att hända. Intrigen kräver aktörer som agerar. Johansson beskriver hur 

en berättelses huvudkaraktär kallas protagonist. I en berättelse som är organiserad runt en 

konflikt mellan två personer finns två huvudkaraktärer med motsatta mål - protagonisten som 

är hjältinnan/hjälten och antagonisten som är boven eller skurken som motarbetar 

protagonisten. Johansson skriver att en berättelse alltid organiseras runt någon sorts konflikt, 

en slags kamp som aktörerna är engagerade i.55 

 

Johansson menar att en setting inkluderar aktörerna samt refererar till det rumsliga och 

temporala sammanhanget där händelserna sker och karaktärerna befinner sig -  i vilket land 

sker händelserna, hos vem, i vilket rum/ i vilken natur? Vilka möbler finns i rummet? Vilken 

typ av natur karaktäriseras landskapet av? Finns det vissa objekt, en telefon, ett klädesplagg 

eller ett träd, som är betydelsefulla i berättelsen? Under vilken tidsperiod sker händelserna? 

                                                
54 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 286. 
55 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 133.  
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Årtal, månad? Är det dag eller natt? Angivelserna om tid kallas berättartid (story time) och 

angivelserna om plats/rum kallas berättarrum (story space).56 

 

Enligt Johansson ger temat svaret på frågan vad berättelsens betydelse är. Händelser som 

berättas och i vilken ordning de kommer i väljs utifrån teman som är idéer, föreställningar 

och värderingar. Johansson menar att tema refererar till psykologiska, sociala, kulturella, 

politiska och moraliska frågor. När man berättar utgår man ifrån idéer eller föreställningar 

som förklarar varför saker och ting är som de är. Johansson refererar till Gripsrud som menar 

att ett tema formuleras som en motsättning mellan två värden eller värdeladdade fenomen.57 

 

Johansson skriver också att en berättelse i slutändan inte bara innehåller en sekvens av 

händelser, utan att dessa tillsammans leder till en sorts poäng. Den tematiska organiseringen 

är relaterad till poängen, men den är inte samma sak som berättelsens tema. Poängen är skälet 

till varför berättelsen berättas. Det kan illustreras med när man hör en historia och förstår det 

relevanta i det som berättas.58 

 

4.4. Tillvägagångssätt  

Efter att ha tagit fram de berörda nyhetsartiklarna under vår tidsperiod började vi med att läsa 

igenom dem för att få en överblick och bild av hur vi ville bearbeta materialet. För att 

fokusera på det narrativa i tidningsartiklarna valde vi att använda oss av den innehållsanalys 

och frågemall som Anna Johansson presenterar i sin bok Narrativ teori och metod.  

 

Vi plockade sedan bort det material i tidningarna som vi inte klassade som nyhetsartiklar, det 

vill säga krönikor, ledare, debattartiklar, notiser och tidningsframsidorna. Vi var även 

tvungna att ta ställning till hur vi skulle bearbeta de korta beskrivningar som sammanfattar 

vad som hänt dag för dag, de kallas “detta har hänt” och förekommer i alla tre tidningarnas 

nyhetsartiklar. Eftersom informationen i sammanfattningarna är en upprepning av vad 

tidningarna skrivit tidigare valde vi att bortse från dessa i vår undersökning.  

 

                                                
56 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 133.  
57 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 134.  
58 Anna Johansson. Narrativ teori och metod – med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, 
2005, 134.  
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Vi utgick sedan från frågorna i innehållsanalysen, vi började med att skriva ner de handlingar 

som tidningarna berättade dag för dag. Det blev ett stort material och vi var tvungna att 

bearbetade ned det och fånga den dominerande handlingen i varje artikel. Vi identifierade det 

som vi uppfattade som huvudkaraktärerna, väldigt många personer kom till tals i alla tre 

tidningarna men vi valde att fokusera på de karaktärer som återkom genom hela berättelsen. 

För att identifiera settingen (story time, story space) i tidningarna plockade vi först ut allt 

material som berörde tid, föremål, platser och beskrivningar av omgivningen. Ur detta kunde 

vi sedan identifiera de föremål och platser som återkom genom berättelsen. Vi kunde även 

göra oss en sammanfattande bild av hur tidningarna beskrev tid och omgivningen. För att 

besvara frågorna om dominerande storyline, teman och poäng behövde vi titta på helheten i 

varje tidnings material och bilda oss en uppfattning. När vi besvarade frågorna i frågemallen 

tittade vi på innehållet i tidningstexterna, rubriker, ingresser, uppförstorade citat, bilder och 

bildtexter. Vi har tittat på dessa delar i materialet som en del av tidningsartikelns helhet. Vi 

samlade skriftligen ihop våra iakttagelser, för att sedan bearbeta texten och lyfta fram det som 

var relevant. Vi försökte identifiera skillnader och likheter mellan de olika tidningarna samt 

koppla våra resultat till tidigare forskning inom området.  

 

Svårigheter och problem på vägen  

Vi upplevde att det till viss del var problematiskt att beskriva de tre tidningarnas material 

utan att bli upprepande. Trots att vi haft frågemallen till hands har det ibland varit svårt att 

lyfta fram det som är mest relevant ur ett stort material. Vi upplevde svårigheter med att 

definiera en krönika, DN-journalisten Hanna Fahls artikel var väldigt personligt berättad men 

vi kom fram till att det var en nyhetsartikel. Eftersom denna typ av narrativ analys som vi har 

gjort bygger på tolkning av text och bild är det också en svårighet att vara objektiv, både 

frågorna vi ställer till materialet och det vi anser vara svar på frågorna kan uppfattas olika 

beroende på tidigare erfarenheter och associationer vilket kan påverka resultatet.   

 

I vår studie drar vi slutsatser för det fall som vi valt att undersöka, men vi är medvetna om 
svårigheten att generalisera resultatet till andra liknande dramatiska händelser i 
nyhetsrapporteringen. För att stärka den externa validiteten hade vi kunnat studera ytterligare 
en eller flera dramatiska händelser och använt oss av fler kvällstidningar, morgontidningar 
och lokaltidningar.59 För att vår studie ska vara forskaroberoende, genomskinlig och 

                                                
59 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, uppl 2:3, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004, 61, 62, 98.  
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värderingsfri har vi försökt vara så öppna och tydliga som möjligt med vårt tillvägagångssätt 
och hur vi har kommit fram till resultatet. För att kunna besvara frågorna i innehållsanalysen 
var vi dock tvungna att göra egna tolkningar när vi analyserade artiklarna, och det var en 
utmaning att samtidigt vara så objektiva och värderingsfria som möjligt.60 

 

4.5. Bakgrund fallet Lisa Holm  

Söndagen den 7 juni vid 18-tiden har 17-åriga Lisa Holm arbetat färdigt på Café Klostret på 

Kinnekulle i Blomberg, tillsammans med två arbetskamrater stänger hon lokalerna. Lisa ska 

åka moped hem till Skövde och skickar ett sms till sin pappa om att hon ska åka ifrån 

Blomberg. När Lisa inte kommer hem åker pappan för att leta efter henne och framme i 

Blomberg hittar han mopeden på baksidan av kaféet med nyckeln i tändningslåset. Vid 22-

tiden på söndagen kontaktas polisen och sökandet inleds med fot- och hundpatruller.  

 

Måndagen den 8 juni är sökandet i full gång. Försvinnandet klassas som en särskild händelse 

vilket innebär att polisen kan frigöra resurser och ägna stort fokus åt att hitta flickan. På 

kvällen uppgraderas rubriceringen från olaga frihetsberövande till försök till människorov. 

Polisen har hittat en mc-handske som tillhör Lisa Holm i en ladugård mittemot kaféet på 

Blomberg. Tisdagen den 9 juni går polisen ut med namn och bild på Lisa Holm med 

förhoppningen om att det ska leda till fler tips om försvinnandet. En militär sökpatrull hittar 

ett fodral till en Iphone i närheten av kaféet och senare under dagen hittas även delar av en 

mobiltelefon. Onsdagen den 10 juni kopplas Missing people in i sökandet och på 

eftermiddagen och kvällen hittas fler av Lisa Holms personliga tillhörigheter i det avspärrade 

området söder om kaféet.  

 

Fallet kopplas tidigt ihop med “Helena-fallet”, Helena Andersson från Mariestad försvann 

efter en utekväll på det lokala Stadshotellet för 23 år sedan. Fallet är än idag olöst och en gåta 

för polisen. Polisen konstaterar att “Helena-fallet” har många likheter med Lisa Holms 

försvinnande. I båda fallen rör det sig om unga kvinnor som försvunnit och i båda fallen har 

delar av deras tillhörigheter återfunnits. Ingen av dem har haft någon hotbild mot sig.  

   
Torsdagen den 11 juni fortsätter eftersökningarna och ännu fler föremål som tillhör Lisa 

Holm hittas. På fredagen den 12 juni görs ett fynd som leder till att tre personer vid 20-tiden 

                                                
60 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, uppl 2:3, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004, 23-24 
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hämtas till förhör, och strax efter midnatt på lördagen den 13 juni berättar polisen vid en 

pressträff att en person hittats död i sökområdet och att det med största sannolikhet är Lisa 

Holm. De tre personerna som hämtats till förhör på fredagskvällen anhålls. De tre anhållna, 

två män och en kvinna i 30-årsåldern, bor och arbetar på orten och är gästarbetare från 

Litauen. De två männen är bröder och misstänks för mord, och kvinnan som är fru till den 

äldre brodern misstänks för grovt skyddande av brottsling. På lördag morgon den 13 juni 

bekräftar polisen att den döda är Lisa Holm, och förhör och tekniska utredningar fortsätter.  

 

Tisdagen den 16 juni häktas de två bröderna på sannolika skäl misstänkta för mordet och 

kvinnan anses samtidigt vara skäligen misstänkt för skyddande av brottsling. Alla tre 

förklarar sig oskyldiga till brotten. Senare släpps den yngre brodern och kvinnan. Den äldre 

brodern, 35 år gammal, sitter fortsatt häktad och den 28 oktober inleds rättegången där 

mannen Nerijus Bilevicius slutligen blir dömd till livstids fängelse för mordet på Lisa 

Holm.61 

 

5. Resultat och analys  

Nedan presenteras resultatet utifrån frågorna i Anna Johanssons innehållsanalys under 

tematiska rubriker. Varje tematisk rubrik avslutas med en analyserande del.  

 

5.1. Berättelsens handling/handlingar   

Denna historia berättar NLT, Aftonbladet och DN under vår valda tidsperiod den 9:e juni till 

den 15:e juni 2015.  

 

Nya Lidköpingstidningen  

NLT Onsdag 10 juni 2015  

Nya Lidköpingstidningens rapportering, i den tryckta upplagan, om Lisa Holms försvinnande 

börjar på onsdagen den 10 juni 2015. Nyheten presenteras på ett uppslag, den största rubriken 

är “Misstänkt människorov av 17-åring”. Här redogörs det för kollegornas och familjens sista 

kontakt med flickan innan hon försvann på söndagen efter att ha stängt kaféet, samt hur 

                                                
61 Hultman, Sandra, Laurén Emma. Flera fynd efter Lisa har hittats i området, NLT, 2015-06-12 
Laurén, Emma. Kinnekulle i sorg efter Lisas död, NLT, 2015-06-15.  
Tagesson, Eric. Därför finns det kopplingar till Helena, 22. Aftonbladet. 2015-06-12 
Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor, Svensson, Olivia. 
Hittades död mitt i idyllen. Aftonbladet. 2015-06-14 
Ekwing, Anders, Petersen, Kristina, Nerijus Bilevicius mördade Lisa Holm - döms till livstid, SVT, 
2015-11-17. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/nu-faller-domen (hämtad 2016-01-06) 
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hennes pappa åker för att leta efter henne när hon inte kommer hem. Vi får veta att polisen 

inleder sökningsarbetet på söndagskvällen, de hittar senare fynd som kan kopplas till flickan. 

Områdena där fynden har gjorts beskrivs. Händelsen rubriceras som misstanke om 

människorov. Kaféägaren Lena Svedung berättar hur försvinnandet chockat personalen och 

att Lisa är en skötsam tjej som inte skulle försvinna frivilligt. Lisas kollega Rebecka 

Romlycke berättar om de sista timmarna med Lisa innan hon försvann samt oron och 

bestörtningen över vad som hänt.62 

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Går ut med namn och bild”. Här berättas att polisen går 

ut med namn och bild på Lisa på Facebook för att göra sökandet mer effektivt. Polisen frigör 

alla resurser för att leta efter flickan, de förhör personer i hennes närhet och stoppar bilister 

och visar bilder på Lisa. Det berättas om en kafégäst som under lördagen uppträdde konstigt 

och nu undersöks av polisen. Lisas försvinnande kopplas även till det olösta Helena-fallet.63 

 

NLT Fredag 12 juni 2015 

Fredagen den 12 juni publiceras ett uppslag och en helsida om försvinnandet. Den största 

rubriken på uppslaget lyder “Flera fynd efter Lisa har hittats i området”. Här berättas att 

sökningarna efter flickan fortsätter i området. Missing people har kopplats in och de har gjort 

fynd efter flickan. Polisen och Missing people är imponerade av det stora antalet frivilliga 

som hjälper till att leta efter Lisa, totalt har 2000 deltagit i sökandet och det är främst 

ortsbor.64 

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Christoffer visar vägen för polisen”. Här berättas om 

Christoffer Berggren, ladugårdsförman på Blombergs säteri, som bor och är uppvuxen på 

Kinnekulle och har god kännedom om alla gårdar och torp på berget. Han har hjälpt polisen 

med att bland annat visa platser som blivit intressanta för polisen genom tips.65  

 

Uppslaget följs av en helsida där största rubriken är “Kinnekulle en bygd i chock”. Här 

berättas hur Lisa Holms försvinnande försatt hela Kinnekulle i chock. Kinnekulle-bon Arnold 

                                                
62 Rask, Martina, Hultman, Sandra. Misstänkt människorov av 17-åring, NLT, 2015-06-10.  
63 Rask, Martina. Går ut med namn och bild, NLT, 2015-06-10.  
64 Hultman, Sandra, Laurén Emma. Flera fynd efter Lisa har hittats i området, NLT, 2015-06-12.  
65 Johansson, Håkan. Christoffer visar vägen för polisen, NLT, 2015-06-12.  
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Cedving berättar om sina känslor kring att något så otäckt som ett försvinnande har hänt just 

här.66  

 

En mindre rubrik på helsidan lyder “Internetsnack om brott på gott och ont”. Här berättas att 

sökandet efter Lisa Holm engagerar och oroar, och att en del hänger ut eventuella 

gärningsmän på nätet. Det berättas också att den kafégäst som tidigare var intressant för 

polisen nu hörts och inte längre är intressant i utredningen.67  

 

NLT Måndag 15 Juni 2015  

Måndagen den 15 juni publiceras ett uppslag och ytterligare en artikel. Den största rubriken 

på uppslaget lyder “Kinnekulle i sorg efter Lisas död”. Här berättas att Lisa Holm hittades 

död fredag kväll och att delaktigheten i sorgen efter flickan är enorm. Ortsbor stannar vid 

kaféet för att lämna blommor, en stödgrupp finns på plats och kyrkornas gudstjänster var 

tillägnade Lisa Holm och hennes familj. Lena Svedung, som driver kaféet som Lisa arbetade 

på, berättar att kaféet öppnar igen på måndagen och att det är all omtanke och sympatier som 

gör att de orkar. Polisen har publicerat ett känslosamt inlägg på sin Facebook som beskrivs av 

tidningen.68  

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Tre anhållna - två misstänkta för mord”. Här berättas att 

tre personer, två män och en kvinna, sitter anhållna. De båda männen misstänks för mord och 

kvinnan för grovt skyddande av brottsling. De misstänkta är boende på orten och männen 

arbetade bland annat med renoveringen av den ladugård mitt emot kaféet. Polisen berättar att 

det var ett fynd av Missing people i kombination med att de två männen uppträtt misstänkt 

som ledde till att Lisa Holms kropp hittades. Polisens tekniska undersökning fortsätter för att 

få fram material till en häktningsframställan.69  

 

Ytterligare en artikel med rubriken “Hedrade Lisa Holm med ljus konsert” berättar hur 

sommarkonserten i Österplana kyrka hedrade Lisa Holm med sång och tända ljus.70  

 

  

                                                
66 Laurén, Emma. Kinnekulle en bygd i chock, NLT, 2015-06-12.  
67 Nordensson, Beatrice. Internetsnack om brott på gott och ont, NLT, 2015-06-12.  
68 Laurén, Emma. Kinnekulle i sorg efter Lisas död, NLT, 2015-06-15.  
69 Laurén, Emma. Tre anhållna - två misstänkta för mord, NLT, 2015-06-15.  
70 Svensson, Linnea. Hedrade Lisa Holm med ljus konsert, NLT, 2015-06-15.  
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Aftonbladet 

Aftonbladet Tisdag 9 juni 2015 

Aftonbladet börjar rapportera om nyhetshändelsen i den tryckta upplagan tisdagen den 9 juni 

2015, de publicerar ett uppslag med rubriken “Försvann - efter sms:et”. Det berättas att den 

17-åriga flickan stängde kaféet med sina kollegor och skickade sms till sin pappa att hon 

strax skulle åka hem till Skövde. Familjen blir orolig när hon inte kommer hem och pappan 

åker för att leta efter henne men flickan är spårlöst borta. Polisen larmas på söndag kväll och 

börjar söka i området. En del boende i området har gett sig ut för att leta i området på eget 

bevåg och polisen har pratat med flickans kompisar. Vad som hänt flickan är ett mysterium, 

polisen berättar att det är en skötsam tjej och att man inte bedömer det som ett frivilligt 

försvinnande.71 

 

Aftonbladet Onsdag 10 juni 2015 

På onsdagen den 10 juni 2015 publiceras ett uppslag med rubriken “Sista spåren efter Lisa, 

17”. Här berättas att inga framsteg har gjorts och polisens enda spår efter Lisa är ett sms, en 

mc-handske, ett mobilfodral och delar av en Iphone. Polisen har gått ut med namn och bild på 

flickan och vädjar till vittnen. Områdena där fynd efter flickan hittats beskrivs. Polisen har 

fått in många intressanta tips och utreder ett besök på flickans jobb, en person ska ha betett 

sig konstigt på kaféet dagen innan Lisas försvinnande. Kollegan Rebecka var en av de sista 

som såg Lisa innan hon försvann och hon berättar att Lisa var som vanligt.72 

 

Aftonbladet Torsdag 11 juni 2015  

I torsdagens upplaga av Aftonbladet publiceras ett uppslag med rubriken “Vi ser en röd tråd”. 

Det berättas att fler fynd hittats som är kopplade till flickan, fynden är utspridda på olika 

platser och polisen ser en röd tråd. Polisen söker vidare i området och hundratals personer har 

anslutit sig till Missing people som hjälper till i sökandet.73   

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Man utreds - efter tips”. En person har väckt polisens 

intresse efter att de fått ta emot många tips. Polisen tittar på honom och utreder hans alibi.74  

 

                                                
71 Eriksson, Niklas, Nilsson, Kerstin. Försvann efter sms:et. Aftonbladet. 2015-06-09 
72 Eriksson, Niklas, Nilsson, Kerstin. Sista spåren efter Lisa. Aftonbladet. 2015-06-10 
73 Eriksson, Niklas, Malm, Christoffer, Wågenberg, Julia. “Vi ser en röd tråd”. Aftonbladet. 2015-06-11 
74 Eriksson, Niklas, Malm, Christoffer, Stenquist, Victor. Man utreds – efter tips. Aftonbladet. 2015-06-
11 
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Aftonbladet Fredag 12 juni 2015  

Fredagen den 12 juni 2015 publicerar Aftonbladet ett uppslag där den största rubriken lyder 

“Kamp mot klockan”. Det berättas att det är en kamp mot klockan och polisens jakt blir allt 

mer desperat. Dörrknackning, bearbetning av tips och inre spaning fortsätter. Över tusen 

frivilliga letar med Missing people. Sammanlagt ett tiotal fynd kan nu kopplas till flickan 

men det finns inga uppgifter om någon misstänkt eller frihetsberövad ännu.75 

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Därför finns kopplingar till Helena”. Liksom NLT 

kopplar Aftonbladet Lisas försvinnande till det olösta Helena-fallet.76 

 

Aftonbladet Lördag 13 juni 2015  

Lördagen den 13 juni 2015 publicerar Aftonbladet ett uppslag och ytterligare en helsida om 

fallet. Den största rubriken på uppslaget lyder “Vi tror att det är Lisa”. Det berättas att polisen 

hittat en död person som med största sannolikhet är Lisa Holm i området vid Kinnekulle. En 

kvinna och två män har tagits in till förhör, de påträffades i närheten av kaféet där Lisa 

jobbade.77 

 

En mindre rubrik på uppslaget lyder “Bevis kan ha planterats efter genomsökning”. Här 

berättas att omhändertagandet av de tre misstänkta gjordes efter att polisen gjort nya fynd. 

Flera av fynden hittades på platser som redan genomsökts, vilket tyder på att föremålen har 

placerats ut i efterhand av gärningsmännen. Två av personerna har anhållits för mord och den 

tredje för skyddande av brottsling. Två av personerna ska ha jobbat i ladugården mitt emot 

kaféet där Lisa arbetade.78 

 

Aftonbladet publicerade också en helsida med rubriken “En plats var tom på avslutningen”. 

Här får vi veta att Lisa skulle ha slutat skolan dagen innan och att det blev en nedtonad 

skolavslutning. Veckan har präglats av förtvivlan och oro, och en krisgrupp har inrättats på 

skolan.79 

 
                                                
75 Eriksson, Niklas, Forsberg, Oskar, Malm, Christoffer, Stenquist, Victor, Wågenberg, Julia. Kamp 
mot klockan. Aftonbladet. 2015-06-12 
76 Tagesson, Eric. Därför finns det kopplingar till Helena, 22. Aftonbladet. 2015-06-12 
77 Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Stenquist, Victor, Wågenberg, Julia. “Vi tror att det är Lisa”. 
Aftonbladet. 2015-06-13. 
78 Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor. Bevis kan ha 
planterats efter genomsökning. Aftonbladet. 2015-06-13 
79 Forsberg, Oskar. En plats var tom på skolavslutningen. Aftonbladet. 2015-06-13 
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Aftonbladet Söndag 14 juni 2015  
Söndagen den 14 juni 2015 publicerar Aftonbladet ett uppslag och ytterligare en helsida om 

fallet. Rubriken på uppslaget lyder “Hittades död mitt i idyllen”. Här berättas att polisen 

bekräftar att den döda personen är Lisa Holm. Två män är misstänkta för mord och en kvinna 

för grovt skyddande av brottsling. De är alla i 30-årsåldern, männen är litauiska medborgare 

men inte kvinnan. Männen var byggarbetare och kvinnan städade på det kafé där Lisa 

arbetade. På en presskonferens tackar polisen Missing people och andra frivilliga insatser. 

Det var ett fynd av Missing people som satte polisen på rätt spår och gjorde att de fick upp 

intresset för de nu anhållna personerna.80  

 

Aftonbladet publicerar också en helsida med rubriken “Fallet följer inget vanligt mönster”. 

Här redogörs för vad som har hänt i fallet Lisa Holm, och Ulf Åsgård som är expert på 

gärningsmannaprofiler säger att det är ett förbryllande och svårbegripligt fall som inte följer 

något vanligt mönster. Här berättar även Helena Anderssons mamma om när hennes dotter 

försvann för 23 år sedan.81  

 

Aftonbladet Måndag 15 juni 2015 

Måndagen den 15 juni 2015 publicerar Aftonbladet ett uppslag där den största rubriken lyder 

“Här jagar de bevis”. Här beskrivs polisteknikernas intensiva jakt på bevis mot de som är 

anhållna för mordet på Lisa.82 

 

Två mindre rubriker på uppslaget lyder “Alla ville hedra Lisa - kyrkan i Skövde fylld till sista 

raden” och “Polisens känslofyllda inlägg: Ingen kommer att glömma”. Här berättas att 

minnesgudstjänsten för Lisa var fullsatt till sista raden och polisens känslosamma inlägg på 

Facebook citeras liksom i NLT. 83 84 

 

  

                                                
80 Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor, Svensson, Olivia. 
Hittades död mitt i idyllen. Aftonbladet. 2015-06-14 
81 Ahlborg, Karin. Fallet följer inga mönster. Aftonbladet. 2015-06-14 
82 Eriksson, Gustaf, Forsberg, Oskar. Här jagar de bevis. Aftonbladet. 2015-06-15 
83 Dickson, Staffan. Alla ville hedra Lisa - kyrkan i Skövde fylld till sista raden. Aftonbladet. 2015-06-
15 
84 Eriksson, Gustaf. Polisens känslofyllda inlägg: Ingen kommer att glömma. Aftonbladet. 2015-06-15 
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Dagens Nyheter  

DN Onsdag 10 juni 2015  

DN börjar sin rapportering av nyhetshändelsen i den tryckta upplagan onsdagen den 10 juni 

2015. De publicerar en artikel med rubriken “Kafégäst synas i jakten på försvunna flickan”. 

Här berättas att 17-åriga Lisa Holm är försvunnen sedan hon avslutade sitt arbetspass på 

kaféet på söndagen, hon skickade ett sms till sin pappa och berättade att hon var på väg hem 

men dök aldrig upp. Vi får veta att polisen tar hjälp av allmänheten för att få tips och de 

misstänker att hon har förts bort mot sin vilja. Ett av många tips som polisen undersöker är en 

manlig kafégäst som uppträdde konstigt på lördagen. Polisen har hittat fynd som tros tillhöra 

Lisa i närheten av kaféet.85 

 

DN Torsdag 11 juni 2015 

Torsdagen den 11 juni 2015 publicerar DN en artikel med rubriken “Att något skulle kunna 

hända här är obegripligt”. Här berättas att sökandet efter Lisa fortsätter, polisen har gjort nya 

fynd och det rör sig om fler personliga tillhörigheter. Vi får veta att Missing peoples patruller 

söker igenom området, många frivilliga har dykt upp. Elever från samma gymnasieskola som 

Lisa hjälper till i sökandet, och berättar att skolavslutningen kommer bli konstig. Vi får veta 

att journalisten som skrivit artikeln, Hanna Fahl, har växt upp på Kinnekulle. Hon arbetade på 

samma kafé som Lisa när hon var tonåring och hon har svårt att förstå att detta hänt mitt i 

idyllen.86 

 

DN Fredag 12 juni 2015  

Fredagen den 12 juni 2015 publicerar DN en artikel med rubriken “Över tusen frivilliga söker 

efter 17-åringen”. Här vi veta att trakten genomsöks noga av polisen och Missing people. 

Många hundra frivilliga hjälper till i sökandet och engagemanget är enormt, många som 

hjälper till är ifrån trakten. Det beskrivs hur Missing peoples sökningsarbete går till ute på 

fältet. Flera fynd har gjorts som tros tillhöra Lisa. Lena Svedung, kaféägaren, berättar att 

kaféet håller öppet och att hon har haft kontakt med Lisas familj och deras vilja är att 

verksamheten ska fortsätta som vanligt.87 

 

  

                                                
85 Lisinski, Stefan. Kafégäst synas i jakten på försvunna flickan, Dagens Nyheter, 2015-06-10.  
86 Fahl, Hanna. Att något skulle kunna hända här är obegripligt, Dagens Nyheter, 2015-06-11. 
87 Fahl, Hanna. Över tusen frivilliga söker efter 17-åringen, Dagens Nyheter, 2015-06-12.  
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DN Lördag 13 juni 2015  

Lördagen den 13 juni 2015 publicerar DN en artikel med rubriken “Efter nya fynd - tre till 

förhör om Lisa Holm”. Här berättas att tre personer hämtats in till förhör efter att nya fynd 

gjorts. De gripna är ett par i 30-årsåldern och ytterligare en man. Polisen utökar sökningarna. 

Det finns ingen tidigare hotbild mot Lisa enligt polisen, allt tyder på att hon är en punktlig 

och skötsam tjej. Det har gått fem dygn sedan flickan försvann men polisen har fortfarande 

stora förhoppningar om att hitta henne.88 

 

DN Söndag den 14 juni 2015  

Söndagen den 14 juni 2015 publicerade DN en artikel med rubriken “Fyndet ledde polisen till 

de misstänkta mördarna”. Här berättas att en kropp har hittats och identifierats som Lisa 

Holm. Två män har anhållits misstänkta för mordet på flickan och en kvinna för grovt 

skyddande av brottsling. Det var ett fynd som Missing people gjorde som ledde till gripandet 

av de två männen som betedde sig misstänkt nära fyndplatsen. De tre anhållna ska ha arbetat 

med reparations-, bygg-, och städjobb åt Blombergs säteri. Lena Svedung, som driver kaféet, 

har ställt iordning en minnesplats vid kaféet där det ligger mängder av blommor, ljus och 

brev.89  

 

Analys  

Aftonbladet, DN och NLT:s berättelser går att koppla samman med de tekniker eller 

journalistiska grepp inom medielogiken som Nord och Strömbäck beskriver att medierna 

använder sig av för att fånga uppmärksamheten hos publiken. Tillspetsning och Intensifiering 

kan ses i Aftonbladet med dramatiska rubriker som “Kamp mot klockan” och “Hittades död 

mitt i idyllen”, innehållet har vässats till och ersatts av passande formuleringar för att väcka 

uppmärksamhet och händelsen framställs som intensiv.90 Vi ser fler exempel av Intensifiering 

i Aftonbladet då de beskriver hur poliserna kämpar mot klockan och att deras jakt blir allt 

mer desperat. Även i NLT finns rubriker som kan uppfattas som tillspetsade, kanske främst 

“Kinnekulle en bygd i chock”. Aftonbladet och NLT tar dessutom upp det liknande olösta 

Helena-fallet vilket också kan uppfattas som en Intensifiering då fler försvinnanden kopplas 

in. Den kafégäst som uppträtt misstänkt som samtliga tidningar beskriver kan också ses som 

en Intensifiering som höjer spänningen i historien.  
                                                
88 Fahl, Hanna. Efter nya fynd - tre till förhör om Lisa Holm, Dagens Nyheter, 2015-06-13.   
89 Fahl, Hanna. Fyndet ledde polisen till de misstänkta mördarna, Dagens Nyheter, 2015-06-14.  
90 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34-35.  
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Det journalistiska greppet Polarisering kan också kopplas till alla tre tidningarna, fokus 

ligger på konflikten att någon eller några rövat bort Lisa Holm, vilket enligt Nord och 

Strömbäck väcker känslor och förenklar.91  

 

Aftonbladet har en mer omfattande rapportering än DN, vilket blir tydligt då de båda 

tidningarna kommer ut dagligen. Det blir dock svårt att jämföra omfattningen av NLT:s 

rapportering eftersom den endast utkommer tre gånger i veckan. Aftonbladet och NLT 

presenterar fler tydliga sidohandlingar än DN. Vi ser också en mer lokal anknytning i NLT:s 

rapportering av fallet med artiklar som handlar om grannar och ortsbor som hjälper till i 

sökandet.  

 

5.2. Karaktärer  

Huvudkaraktärerna i Aftonbladet, NLT och DN är protagonisten Lisa Holm, 

antagonisten/antagonisterna, polisen och Missing people. Dessa karaktärer återkommer 

genom hela berättelsen i alla tre tidningarna och för handlingen framåt. Förutom 

huvudkaraktärerna kan två mindre karaktärer urskiljas, kaféägaren Lena Svedung i NLT och 

DN och journalisten Hanna Fahl i DN.  

 

Protagonist  

Gemensamt för de tre tidningarna är att protagonisten Lisa Holm presenteras som en 17-årig 

flicka som helt plötsligt är spårlöst försvunnen, alla tre tidningarna beskriver hennes klädsel, 

hårfärg och kroppsbyggnad, som baseras på uppgifter från polisen. I alla tre tidningar 

framhävs det att Lisa är en skötsam tjej, och hon beskrivs som glad och trevlig. I DN får vi 

också veta av Lisas chef att flickan är alert, ambitiös och tycker om att vara på kaféet 

eftersom det är fart och fläkt hela tiden.92 Aftonbladet berättar att Lisa Holm skulle 

sommarjobba på kaféet.93 Alla tre tidningarna visar samma porträttbild av Lisa Holm ett 

flertal gånger.  

 

  

                                                
91 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34. 
92 Fahl, Hanna. Över tusen frivilliga söker efter 17-åringen, Dagens Nyheter, 2015-06-12.  
93 Eriksson, Niklas, Nilsson, Kerstin. Försvann efter sms:et. Aftonbladet. 2015-06-09. 
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Antagonist  

Då vi inte vet vad som har hänt Lisa Holm förrän i slutet av berättelsen blir antagonisten 

svårgreppbar. Lisa framställs som en skötsam tjej i alla tre tidningarna, men man kan inte 

utesluta att hon har försvunnit av egen vilja. Den kafégäst som uppträtt konstigt och 

undersöks av polisen blir till en början en potentiell antagonist i alla tre tidningarna. Det är 

dock först när de tre misstänkta tas in till förhör och Lisa hittas död som de verkliga 

antagonisterna blir tydliga. I alla tre tidningarna får vi veta att de misstänkta är två män och 

en kvinna, alla i trettioårsåldern. Två av dem är misstänkta för mord och en är misstänkt för 

grovt skyddande av brottsling. Endast i Aftonbladet berättas det att de är ifrån Litauen.94 I 

alla tre tidningarna får vi veta att de misstänkta männen har arbetat med renoveringen av den 

lada som ligger i närheten av kaféet. Det beskrivs också i alla tre tidningarna hur de 

misstänkta belades med handfängsel när de omhändertogs av polisen vilket tyder på 

motstånd. I NLT och Aftonbladet visas även bild på polisen som hämtar in de anhållna till 

förhör. DN har dock ingen bild på detta.95 

 

Polisen  

En tydlig karaktär är polisen och i alla tre tidningarna beskrivs det hur de söker intensivt efter 

flickan. Alla tre tidningarna beskriver hur polisen hittar fler fynd och hur sökandet 

intensifieras, slutligen hittar polisen Lisa Holm död och griper tre misstänkta. I Aftonbladet 

får vi läsa att polisen under en presskonferens tackar för alla frivilliga insatser från Missing 

people och andra organisationer.96 Efter att Lisa Holm hittats död beskriver Aftonbladet 

polisens intensiva jakt på bevis mot de anhållna, och har en bild på polisens tekniker som 

arbetar i en lada.97 Även NLT och DN beskriver hur polisen arbetar vidare med att klargöra 

vad som hänt. Både Aftonbladet och NLT citerar polisens känslofyllda Facebookinlägg när 

Lisa hittats död: ”En stor vältränad man vars rygg det står ´Polis´ på sitter och skakar och 

                                                
94 Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor, Svensson, Olivia. 
Hittades död mitt i idyllen. Aftonbladet. 2015-06-14. 
95 Fahl, Hanna. Efter nya fynd - tre till förhör om Lisa Holm, Dagens Nyheter, 2015-06-13. 
Laurén, Emma. Tre anhållna - två misstänkta för mord, NLT, 2015-06-15. 
Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor. Bevis kan ha planterats 
efter genomsökning. Aftonbladet. 2015-06-13 
96 Forsberg, Oskar, Hagberg, Sebastian, Johansson, Anders, Stenquist, Victor, Svensson, Olivia. 
Hittades död mitt i idyllen. Aftonbladet. 2015-06-14. 
97 Eriksson, Gustaf, Forsberg, Oskar. Här jagar de bevis. Aftonbladet. 2015-06-15. 
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gråter bakom ett uthus. En vitblek tekniker stirrar hålögt ut i tomma intet och en hundförare 

har borrat in sitt ansikte i hundens päls”.98 DN tar inte upp detta inlägg i sin tidning.  

Poliser som söker efter flickan förekommer på flera bilder i NLT och Aftonbladet, medan DN 

endast visar en bild på en polishelikopter och en bild på poliser vid en presskonferens.99  

 

Missing people 

Missing people är också en tydlig karaktär och alla tre tidningarna beskriver engagemanget 

och det stora antalet frivilliga som hjälper till i sökandet, många av dem är från trakten och 

har svårt att ta in vad som har hänt. I DN beskrivs det detaljerat hur Missing peoples arbete 

går till ute på fältet: “Skallgångskedjan rör sig långsamt framåt. Femton frivilliga och en 

gruppledare ingår i just den här patrullen, och de går med böjda huvuden och blicken 

noggrant fäst i marken. Alla har reflexvästar.”100 I alla tre tidningarna beskrivs att ett fynd 

gjort av Missing people, i kombination med att de två anhållna männen uppträtt på ett 

misstänkt sätt, ledde till att Lisas kropp hittades. Alla tre tidningarna visar bild på Missing 

people som söker efter flickan.101 

 

Kaféägaren Lena Svedung  

I NLT blir kaféägaren Lena Svedung en förhållandevis stor karaktär i berättelsen. I NLT 

berättar Lena att hon lämnade tre flickor i personalen att stänga kaféet på söndagen, däribland 

Lisa Holm, och att flickans försvinnande har medfört chock och bestörtning. Hon beskriver 

Lisa som en skötsam tjej. NLT visar en bild på Lena Svedung.102 I NLT får vi veta att Lena 

har kontakt med Lisas familj, och helgen då Lisa hittas död har de haft en fin stund 

tillsammans med både tårar och skratt.103 

 

I DN är Lena Svedung en mindre karaktär. De berättar att Lena Svedung håller öppet kaféet 

där Lisa Holm jobbade trots oron i det lilla samhället, och de visar en bild på Lena. DN 

berättar att Lena har kontakt med Lisas familj, främst mamman. Lena berättar också i DN hur 
                                                
98 Laurén, Emma. Kinnekulle i sorg efter Lisas död, NLT, 2015-06-15, Eriksson, Gustaf. Polisens 
känslofyllda inlägg: Ingen kommer att glömma. 2015-06-15.  
  
99 Fahl, Hanna. Att något skulle kunna hända här är obegripligt, Dagens Nyheter, 2015-06-11. 
Fahl, Hanna. Fyndet ledde polisen till de misstänkta mördarna, Dagens Nyheter, 2015-06-14.  
100 Fahl, Hanna. Över tusen frivilliga söker efter 17-åringen, Dagens Nyheter, 2015-06-12.  
101 Fahl, Hanna. Över tusen frivilliga söker efter 17-åringen, Dagens Nyheter, 2015-06-12.  
Eriksson, Niklas, Malm, Christoffer, Wågenberg, Julia. “Vi ser en röd tråd”. Aftonbladet. 2015-06-11 
Hultman, Sandra, Laurén Emma. Flera fynd efter Lisa har hittats i området, NLT, 2015-06-12.  
102 Rask, Martina, Hultman, Sandra. Misstänkt människorov av 17-åring, NLT, 2015-06-10.  
103 Laurén, Emma. Kinnekulle i sorg efter Lisas död, NLT, 2015-06-15.  
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Lisa är som person och anställd.104 När Lisa hittas död ställer Lena iordning en minnesplats 

vid en träbänk utanför kaféet.105 Lena Svedung förekommer inte alls i Aftonbladet.  

 

DN-journalisten Hanna Fahl  

I DN blir journalisten Hanna Fahl en karaktär då hon berättar om händelsen utifrån sig själv 

och sina egna erfarenheter. Hon berättar att hon är uppvuxen i Blomberg, senast hon var vid 

kaféet, för ett par veckor sedan, var det bara hon och korna. Stället där Lisa Holms mobilskal 

hittades är bara några hundra meter från hennes familjs hus. Hon jobbade på kaféet i 

Blomberg som tonåring. Serverade, stängde, låste, cyklade hem ensam och obrydd. Bilarna 

som körde lite för fort var det enda hon behövde oroa sig för. Att något skulle hända här är 

för henne obegripligt. Hanna Fahls bylinebild i DN ger ett ansikte på karaktären.106  

 

Analys  

Enligt Ghersetti handlar den traditionella berättelsen alltid om personer, och det är ett tydligt 

fokus på personer i Aftonbladet, DN och NLT:s berättelser. Liksom Ghersetti beskriver blir 

det som personerna/karaktärerna gör centralt och den dramatiska intrigen blir samma som 

personernas handlingar och viljor.107  

 

Alla tre tidningarnas berättande kan kopplas till det journalistiska greppet personifiering, då 

de lockar läsarnas intresse genom att ge händelsen mänskliga ansikten, karaktärer, som också 

leder till identifikation hos publiken.108 Skovsgaard definierar personifiering som att 

inkludera människors personliga upplevelser och fokus på ett problem från en personlig och 

emotionell synvinkel, något som alla tre tidningarna gör.109 Ett tydligt exempel på detta är när 

Aftonbladet och NLT tar upp polisens känslofyllda Facebook-inlägg. Ett annat tydligt 

exempel på detta ser vi i DN då de beskriver Missing peoples arbete ute på fältet och Hanna 

Fahls personliga upplevelser och känslor kring fallet. Att vi ser tydliga exempel på 

                                                
104 Fahl, Hanna. Över tusen frivilliga söker efter 17-åringen, Dagens Nyheter, 2015-06-12.  
105 Fahl, Hanna. Fyndet ledde polisen till de misstänkta mördarna, Dagens Nyheter, 2015-06-14.  
106 Fahl, Hanna. Att något skulle kunna hända här är obegripligt, Dagens Nyheter, 2015-06-11. 
107 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 
108 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
109 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
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personifiering i samtliga tidningar kan tala emot Skovsgaards teori om att personifiering är 

utmärkande för kvällstidningsjournalistiken.110  

 

Liksom Ghersetti beskriver är det tydligt i Aftonbladet, NLT och DN att personerna i 

berättelsen tilldelas stereotypa karaktärsdrag, i det här fallet de onda förövarna, offret Lisa 

Holm, de goda poliserna och de goda Missing people. Enligt Ghersetti skapas det på detta sätt 

ett mänskligt innehåll och åskådaren upplever identifikation. De tre tidningarnas sätt att 

beskriva Lisa, hennes familj, frivilliga som hjälper Missing people att söka, och den trygga 

omgivningen kan därmed leda till en identifikation som gör att läsaren blir berörd, engagerad 

och vill ta del av berättelsen.111  

 

Ghersetti och Hvitfelt menar att ett centralt dramaturgiskt grepp i den journalistiska texten är 

vinklingen och den i särklass vanligaste är personifiering. Den innebär att uppmärksamheten 

riktas mot ett litet antal människor som deltar i ett kollektivt händelseförlopp. Detta blir 

tydligt i Aftonbladet, DN och NLT där uppmärksamheten riktas mot huvudkäraktärerna - 

Lisa Holm, förövarna, polisen och Missing people. Tillsammans driver de händelseförloppet 

framåt och de är beroende av varandra. Den stora publicitet som nyhetshändelsen gavs i 

Aftonbladet, NLT och DN kan enligt Ghersetti och Hvitfelt förklaras av att nyheter som 

handlar om enskilda personer har större nyhetsvärde än nyheter som inte gör det.112  

 

5.3. Berättelsens dominerande storyline  

Den dominerande storyline vi kan urskilja är gemensam för Aftonbladet, Dagens nyheter och 

NLT. Den övergripande historia som berättas är att en ung oskyldig flicka försvinner, 

förmodligen bortförd av någon eller några onda personer. Polisen och missing people letar 

intensivt efter flickan, många frivilliga hjälper till i sökandet. Ingen kan förstå hur något så 

hemskt kan hända mitt i sommaridyllen i det lilla samhället. Till slut hittas flickan mördad 

och de personer som förmodas vara skyldiga grips av polisen. Tragedin och sorgen efter 

flickan är stor.  

 

 
                                                
110 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 203.  
111 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 
112 Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti. Slutet på sagan. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar, 2000, 42-43. 
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Analys 

För att en text ska kunna kallas narrativ måste den enligt Enligt Berseth Nilsen, Romoren, 

Seip Tonnessen och Wiland bestå av sekvenser som beskriver en utveckling från en 

utgångssituation till en avslutning.113 Denna handlingsstruktur och sekvenser som beskriver 

en utveckling från en utgångssituation till en avslutning är tydlig i alla tre tidningarna, och 

därmed skulle deras texter kunna kallas narrativa. Lisa Holms försvinnande är 

utgångssituationen och sedan följer ett antal sekvenser, polisen och Missing people söker 

efter flickan, allt fler fynd hittas, tre personer grips och slutligen hittas Lisa Holm död som en 

avslutning. Liksom Berseth Nilsen, Romoren, Seip Tonnessen och Wiland beskriver är 

förändringen i de tre tidningarnas berättelse knuten till en utveckling över tid, och de enskilda 

elementen i processen är från början till slut sammanknutna i ett orsakssamband.114 

 

De tre tidningarnas berättelser har en tydlig början då flickan försvinner, en tydlig mitt då 

sökandet pågår och ett tydligt slut då flickan hittas mördad och förövarna grips, och enligt 

Ghersetti kännetecknar detta klassisk berättarteknik eller dramaturgi i en berättelse.115 Alla 

tre tidningarna beskriver en intrig i konflikt som slutar i katastrof, vilket enligt Ghersetti är 

det centrala berättartekniska elementet.116 Med detta i åtanke är den klassiska 

berättartekniken och dramaturgin synlig i alla tre tidningarnas berättelser.   

 

5.4. Berättelsens setting, story time och story space  

Berättelsen börjar söndagen den 7:e juni 2015 och utspelar sig under de cirka fem dygn som 

Lisa Holm är försvunnen, och historien får sitt naturliga slut natten till lördag den 13 juni när 

de misstänkta förövarna anhålls och Lisa hittas död. De händelser som sker efter detta, sorgen 

efter Lisa och polisernas tekniska arbete för att säkra bevis mot de misstänkta, kan ses som ett 

slags efterspel av berättelsen samt början på en ny historia som handlar om de misstänkta och 

hur det ska gå för dem.  

 

Tidsförloppet är tydligast i Aftonbladet då de börjar de flesta av artiklarna med att skriva hur 

många dygn Lisa Holm varit försvunnen.117 

                                                
113 Berseth Nilsen, Kaj, Romoren, Rolf, Seip Tonnessen, Elise, Wiland, Sverre. Att möta texten - 
Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1998, 85.  
114 Berseth Nilsen, Kaj, Romoren, Rolf, Seip Tonnessen, Elise, Wiland, Sverre. Att möta texten - 
Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1998, 85.  
115 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 
116 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 
117 Eriksson, Niklas, Nilsson, Kerstin. Sista spåren efter Lisa. Aftonbladet. 2015-06-10 
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Föremål som återkommande beskrivs i alla tre tidningarna är det sms Lisa skickade till sin 

pappa innan hon försvann, Lisas moped som stod kvar vid kaféet, mc-handsken som hittas i 

en lada, ett Iphone-fodral och delar av en mobiltelefon som tros tillhöra Lisa. De platser som 

återkommande beskrivs i samtliga tidningar är kaféet “Café på Klostret” och den ladugård 

som ligger mitt emot. Kaféet var Lisas arbetsplats och det ställe hon försvann ifrån, 

minnesplatsen för flickan blir även utanför kaféet och DN-journalisten Hanna Fahl jobbade 

på caféet som tonåring. I ladugården som ligger mitt emot kaféet hittas Lisas handske och de 

misstänkta männen har arbetat med renoveringen av ladan. Både Aftonbladet och NLT visar 

bilder på ladan och kaféet, DN visar endast bild på ladan.118  

 

Alla tre tidningarna beskriver Kinnekulle som en idyll. Omgivningen beskrivs som en 

idyllisk och trygg plats med strålande sol, gröna ängar och syrendoft i NLT.119 En liknande 

beskrivning ges i DN som berättar om en lugn idyll där orkidéerna precis har blommat uppe 

på kullen och glimtar av solnedgången glittrar i Vänern.120 Aftonbladet har en rubrik som 

lyder “Hittades död mitt i idyllen”.121 

 

I alla tre tidningarna beskrivs blommor och ljus på Lisas minnesplats utanför kaféet, NLT och 

DN visar även bild på detta.122 

 

Aftonbladet visar kartliknande bilder på området som pekar ut vart Lisa försvann, vart fynd 

gjorts och vart polisen söker.123 Även i NLT visas en karta över området som visar vart 

polisen spärrat av.124 Denna typ av kartliknande och förklarande bilder finns inte i DN.  
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Analys 
I de tre tidningarna finns föremål och platser som är viktiga för berättelsen. De föremål som 

återkommer i alla tre tidningarna är sms:et, mopeden, mc-handsken, Iphone-fodralet och 

delar av mobiltelefonen. De platser som återkommer i samtliga tidningar är kaféet och 

ladugården. Dessa föremål och platser skulle kunna kopplas till det journalistiska greppet 

Konkretisering, då föremålen och platserna kan göra händelsen mer konkret och lättare att 

rapportera om. Utan dessa föremål och platser skulle innehållet förmodligen kännas mer 

abstrakt och läsare skulle kanske förloras enligt Nord och Strömbäck.125 Även föremål som 

blommor och ljus på Lisas minnesplats skulle kunna ses som en Konkretisering som gör 

sorgen mindre abstrakt.  

 

Den idyll som beskrivs i samtliga tidningar skulle kunna kopplas till Polarisering, då 

tidningarna bygger upp en konflikt mellan den trygga landsortsidyllen och ondskan som finns 

där.126 Tidningarnas sätt att framställa den lilla landsbygdsorten som idyllisk skulle också 

kunna ses som en form av Stereotypisering.127 

 

Aftonbladets och NLT:s kartliknande bilder som pekar ut vart Lisa försvann, vart fynd gjorts 

och vart polisen söker kan kopplas till Förenkling och Konkretisering, då bilderna gör det 

enkelt för läsarna att orientera sig och förstå vart de olika händelserna utspelar sig, och enligt 

Nord och Strömbäck har läsarna därmed lättare att ta till sig av informationen.128  

 

Att Aftonbladet framhäver tidsaspekten, genom att dag för dag berätta hur många dygn Lisa 

varit försvunnen, kan kopplas till det journalistiska greppet Intensifiering som bygger upp en 

intensitet för ett levande och intresseväckande berättande.129 

 

  

                                                                                                                                                  
Eriksson, Niklas, Malm, Christoffer, Wågenberg, Julia. “Vi ser en röd tråd”. Aftonbladet. 2015-06-11 
124 Rask, Martina, Hultman, Sandra. Misstänkt människorov av 17-åring, NLT, 2015-06-10.  
125 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
126 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34. 
127 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
128 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34-35.  
129 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 35. 
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5.5. Genomgående, ytliga respektive underliggande teman 

Det genomgående temat i Aftonbladet, DN och NLT är mordet som har skett, tragedin som 

har inträffat i idyllen, och all värme och kärlek som visas i sökandet och sorgen efter Lisa. 

Den goda flickan mot de onda förövarna, ondskan som finns mitt i idyllen och all värme och 

kärlek mitt i sorgen som en motkraft till våldet och mörkret blir en motsättning mellan två 

värden eller värdeladdade fenomen. Gemensamt för de tre tidningarna är även berättelsen om 

Missing peoples stora insats, vilket blir ett underliggande tema genom berättelsen. Både NLT 

och Aftonbladet kopplar ihop berättelsen med Helena-fallet och tar upp polisens känslofyllda 

inlägg på Facebook, vilket kan ses som ytliga teman. Endast Aftonbladet visar en porträttbild 

på Helena och en bild på Facebook-inlägget.130 DN tar inte upp Helena-fallet eller polisens 

Facebook-inlägg.  

 

Analys  

Aftonbladet och NLT har fler tydliga ytliga teman än DN. De motsättningar som vi kan se 

mellan värden eller värdeladdade fenomen, som den goda flickan mot de onda förövarna eller 

ondskan mitt i idyllen, kan kopplas till Polarisering, då det handlar om tydliga konflikter som 

väcker känslor och förenklar.131  

 

5.6 Berättelsens poäng 

Berättelsens poäng är gemensam för Aftonbladet, DN och NLT. Med sina 17 år var Lisa ett 

oskyldigt barn i en helt vardaglig och tillsynes trygg miljö i en liten ort, många kan identifiera 

sig med både flickan och flickans föräldrar och det är lätt att sätta sig in i de anhörigas stora 

sorg. Ondskan finns där vi minst anar det, och ingen går säker. Samtidigt finns en stor 

medmänsklig värme och kärlek som bekämpar ondskan i vårt samhälle.  

 

Analys 

Även om de tre tidningarnas presentation av fallet Lisa Holm har många likheter, finns det 

också skillnader i vilka händelser, aktörer och teman som tidningarna väljer att presentera. 

Att de tre tidningarna därmed använder sig av gestaltning i sin rapportering av fallet Lisa 

                                                
130 Rask, Martina, Hultman, Sandra. Misstänkt människorov av 17-åring, NLT, 2015-06-10.  
Laurén, Emma. Kinnekulle i sorg efter Lisas död, NLT, 2015-06-15.  
Eriksson, Niklas, Forsberg, Oskar, Malm, Christoffer, Stenquist, Victor, Wågenberg, Julia. Kamp mot 
klockan. Aftonbladet. 2015-06-12 
Eriksson, Gustaf, Forsberg, Oskar. Här jagar de bevis. Aftonbladet. 2015-06-15 
131 Lars Nord och Jesper Strömbäck. Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, 2002, 34. 
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Holm styrks av Entman som beskriver gestaltning som att välja ut några aspekter ur en 

uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande. Enligt Entman skulle detta innebära att 

vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar i tidningarna 

framhävs.132 Tidningarna väljer själva hur de vill gestalta fallet Lisa Holm genom innehållet i 

sin nyhetsrapportering, vilket kan kopplas till Bromanders beskrivning av medierna som en 

dramafabrik. Enligt Bromander är tidningarnas gestaltning av fallet en tolkning av 

verkligheten som uttrycks genom omformade berättelser.133 

 

Aftonbladets användning av dramaturgiska grepp kan enligt Connell förklaras av att 

kvällstidningarnas nyhetsrapportering allt mer förvandlas till något som liknar en narrativ 

diskurs och “story telling” med berättelser som innehåller tydliga karaktärer och relativt 

konventionella intriger.134 Aftonbladets sätt att berätta historien styrker även Skovsgaards 

teori om att kvällstidningsjournalistiken har ett mer omfattande användande av narrativ och 

en större betoning av personliga berättelser och berättelser som är intressanta för den vanliga 

människan. Liksom Skovsgaard beskriver betonas känslor och vanliga människors privatliv i 

kvällstidningen.135  

 

De dramaturgiska grepp som förekommer i NLT kan enligt Nygren förklaras av att de 

ekonomiska kraven förstärkt medielogikens mekanismer dramatisering, personifiering och 

förenkling i lokaljournalistiken.136  

 

Skovsgaard kopplar samman morgontidningar med ord som abstrakt, rationell, analytisk och 

universell, vilket skulle kunna förklara ett mindre utbrett användande av dramaturgiska grepp 

i DN.137 Det ska dock påpekas att det finns tydliga exempel på Personifiering i DN när 

journalisten Hanna Fahl berättar om sin personliga och känslomässiga koppling till fallet, 
                                                
132 Robert M. Entman. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 1993, 52-53. 
133 Tobias Bromander. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? 
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i statsvetenskap vid Instutionen för 
samhällsvetenskaper vid Linneuniversitetet 2012, 93.   
134 Ian Connell (1998) Mistaken Identities: Tabloid and Broadsheet News Discourse, Javnost - The 
Public, 5:3, 11-31, DOI: 10.1080/13183222.1998.11008680, 12.    
135 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
136 Gunnar Nygren, Lokalt, kommunalt och glokalt, I På väg mot medievärlden 2020. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2008, 260. 
137 Skovsgaard, Morten. A tabloid mind? Professional values and organisational pressures as 
explanations of tabloid journalism. Media, culture & society, 2014, Vol 36 (2) 200-218, 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, DOI:10.1177/0163443713515740, 202.  
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även Missing people och kaféägaren Lena Svedung ger händelsen mänskliga ansikten I DN 

med fokus på upplevelser och känslor.  

 

Det är tydligt att Aftonbladet använder sig av mer bilder än DN vilket stämmer överens med 

Karlsson och Clerwalls beskrivning om hur morgontidningar och kvällstidningar ofta skiljer 

sig genom kvällstidningarnas större användande av konceptet “tabloidization” där ett stort 

användande av bilder är vanligt.138  

 

6. Slutsatser 

Utifrån frågeställningarna har vi kommit fram till att de journalistiska greppen Tillspetsning 

och Intensifiering är tydligast i Aftonbladet och minst framträdande i DN. Förenkling och 

Konkretisering kan ses som mer framträdande i Aftonbladet och NLT. De journalistiska 

greppen Stereotypisering och Polarisering är däremot tydliga i alla tre tidningarna. Resultatet 

kan alltså tolkas som att Aftonbladet har ett mer omfattande användande av journalistiska 

grepp än NLT och framför allt DN. 

 

Det är ett tydligt fokus på personer i alla tre tidningarna, de använder sig av Personifiering 

med fokus på människors personliga upplevelser från en personlig och emotionell synvinkel. 

Den stora publicitet som händelsen gavs kan enligt Ghersetti och Hvitfelt förklaras av det 

stora fokuset på enskilda personer eftersom en nyhet då får större nyhetsvärde.139  

 

Texterna i alla tre tidningarna kan ses som narrativa då de tydligt beskriver en utveckling från 

en utgångssituation till en avslutning. Alla tre tidningarna visar prov på det som Ghersetti 

beskriver som klassisk berättarteknik eller dramaturgi då deras berättelser har en tydlig 

början, mitt och slut.140 Att de tre tidningarna beskriver en intrig i konflikt som slutar i 

katastrof tyder också på berättartekniska element.  

 

Aftonbladet har en mer omfattande rapportering av fallet än DN. Aftonbladet och NLT 

presenterar fler tydliga sidohandlingar och har fler bilder än DN. Vi ser dessutom en mer 

lokal anknytning i NLT:s rapportering. Att det finns skillnader i vilka händelser, aktörer och 

                                                
138 Michael Karlsson & Christer Clerwall (2012) PATTERNS AND ORIGINS IN THE EVOLUTION OF 
MULTIMEDIA ON BROADSHEET AND TABLOID NEWS SITES, Journalism Studies, 13:4, 550-565, 
DOI: 10.1080/1461670X.2011.639571, 554.  
139 Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti. Slutet på sagan. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt 
försvar, 2000, 42-43. 
140 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet, 2000, 42. 



 40 

teman som tidningarna väljer att presentera tyder på att de använder sig av gestaltning, då de 

väljer ut några aspekter ur en uppfattad verklighet och gör dem mer framträdande. Även om 

det finns vissa skillnader i vilka aspekter tidningarna väljer att ta upp mynnar det ändå ut i en 

poäng som är gemensam för alla tre tidningarnas berättelser. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att titta på hur medier använder sig av medielogik, gestaltning 

och narrativt berättande vid en uppmärksammad och dramatisk händelse i 

nyhetsrapporteringen. Medielogiken blir synlig genom de journalistiska grepp som används 

av medierna för att väcka uppmärksamhet och vi kan därmed identifiera den typ av 

journalistik som används vid rapporteringen av denna typ av dramatiska händelser. Vår studie 

tyder på att medierna ofta gestaltar denna typ av händelser genom att presentera personer som 

ur ett emotionellt perspektiv representerar händelsen. Denna typ av dramatiska händelser 

gestaltas även relativt stereotypt vilket leder till igenkänningseffekter hos läsarna som gör det 

lättare att ta materialet till sig. Den uppbyggnad av berättelsen som vi har sett i vår studie, 

med en tydlig början, mitt och slut kan kopplas till klassisk berättarteknik och dramaturgi, 

vilket tyder på att medier använder sig av narrativa tekniker som dessa för att beskriva 

händelseförloppet i stora dramatiska nyhetshändelser.  

 

För att resultatet skall vara generaliserbart och allmängiltigt även till andra uppmärksammade 

och dramatiska händelser är vi dock medvetna om att fler studier skulle behöva göras.   

 

7. Slutdiskussion  

Vad var det egentligen som gjorde storyn om Lisa Holm så stor och uppmärksammad? 

Berättelsen handlar om enskilda personer, vilket enligt forskning ger en nyhet större 

nyhetsvärde. Händelsen inträffade även mitt i sommaren när det ofta råder nyhetstorka och 

tidningarna inte har så mycket att rapportera om, vilket kan ha påverkat hur mycket 

uppmärksamhet fallet gavs. Fallet Lisa Holm presenteras också relativt stereotypt och det får 

näst intill ett deckarperspektiv som gör det väldigt publikt. Likheterna mellan fallet Lisa 

Holm och ett fiktivt deckarfall är slående - en ung oskyldig flicka försvinner, vi vet inte vad 

som har hänt henne, polisen hittar ledtrådar och kommer närmare en lösning, slutligen får vi 

veta vem mördaren är. Beskrivningen av medierna som en dramafabrik blir därmed mycket 

passande.  
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Den dramatiska presentationen av fallet Lisa Holm har dock lett till kritik, som UNT:s 

kulturskribent Elin Cullhed skriver så är detta inte en deckare som dras igång i realtid, det är 

en människa som bragts om livet. Cullhed beskriver att det olyckliga med rapporteringen 

omkring försvinnandet av Lisa Holm är att den faller så lätt in i berättelsen om svenskheten, 

som hon menar har blivit så populär att hylla. Dessutom påtalas det gång på gång vilken idyll 

som händelsen utspelade sig i. Som om det skulle vara omöjligt att något sådant skulle kunna 

hända där. Att det är just en ung, vit flicka som mördats är enligt Cullhed inget man ska gå 

igång på för då säger man ja till den kultur som konsumerar den unga, vita flickan som 

symbol för renhet och känslor.141  

 

Dagens stora medieutbud är förmodligen en bidragande orsak till att medierna använder 

tekniker för att fånga läsarnas uppmärksamhet. Något att ta i beaktning är också att 

Aftonbladet är beroende av lösnummersförsäljning, i betydligt större grad än de två andra 

tidningarna, och det är troligare att de använder sig av medielogikens tekniker för att fånga 

publikens uppmärksamhet. 

 

Förslag till fortsatta studier är att titta på fler liknande dramatiska händelser utifrån samma 

premisser, man skulle även kunna jämföra fler tidningar, och på så sätt se om man kommer 

fram till liknande resultat och kan dra samma slutsatser. Den frågemall som utgör vår 

innehållsanalys innehåller en del svårdefinierade begrepp och så här i efterhand hade vi 

kunnat använda oss av en enklare narrativ innehållsanalys och frågemall. Vi har också 

upplevt det som ett problem att de flesta av frågorna i innehållsanalysen kräver svar som 

bygger på tolkningar, och det har varit svårt att vara helt objektiv.  

 

 

 

  

                                                
141 Cullhed, Elin. Ett mord är ingen deckare. UNT. 2015-06-21. http://www.unt.se/kultur-noje/ett-mord-
ar-ingen-deckare-3778470.aspx (Hämtad 2016-01-05) 
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