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Sammanfattning 

Många olika aktörer i samhället kan beskriva brottsoffer. En av dessa är massmedia då brott 

och brottsoffer ofta skildras i tidningar, radio och TV. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka vad som sägs och hur det sägs i samtal om brottsoffer i fyra avsnitt av programmet 

Efterlyst som visas i TV3. I syftet ingår även att koppla resultatet till tidigare forskning samt 

arbetets teoretiska utgångspunkter. Frågeställningarna jag har för avsikt att besvara är; hur 

beskrivs brottsoffer? Vilken diskurs om brottsoffer dominerar?  

   Jag har valt att ha en socialkonstruktionistisk utgångspunkt samt utgå ifrån resonemanget 

om det idealiska offret som en social konstruktion och undersöka genuskonstruktioner i 

programmets skildring av brottsoffer. Jag har genomfört en diskursanalys av fyra avsnitt av 

Efterlyst som sändes under september 2010. Programmet försöker med tittarnas hjälp lösa 

ouppklarade brott samtidigt som programmet lyfter fram brottsoffers upplevelser och 

verkligheter. Som ett komplement till det huvudsakliga materialet har jag besökt en inspelning 

samt intervjuat Efterlysts redaktör. Vid datainsamlingen har jag utgått från ett 

observationsschema med tre kategorier och dokumenterat det jag såg och hörde när jag tittade 

på programmen i form av fältanteckningar.      

   De centrala resultaten jag kommit fram till är att genom sättet att tala om brottsoffer i 

Efterlyst ger programmet i stor utsträckning uttryck för föreställningar i linje med idén om det 

idealiska offret. Genom att lyfta fram vissa egenskaper synliggörs det idealiska offret och i 

och med det osynliggörs andra individer och grupper i samhället som offer för brott trots att 

de kan löpa större risk att drabbas. I programmet finns en tendens till kamp mellan olika sätt 

att prata om offerskap men i hög grad bygger Efterlyst på bestämda diskurser om brott och 

brottsoffer som innebär att rådande offerdiskurser i stor grad reproduceras och upprätthålls 

genom programmets beskrivningar av personer som drabbats av brott. Vissa beskrivningar av 

kategorierna män och kvinnor utmanar delvis traditionella genusförställningar men de 

dominerande beskrivningarna av offer reproducerar bilden av hur ”riktiga” kvinnor respektive 

män bör vara.   
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1. Introduktion  

I detta kapitel presenteras inledning, problemformulering, syfte samt de frågeställningar som 

jag har arbetat utifrån.  

Inledning  

I filmer, nyhetsmedier, böcker och TV-serier skildras människor som begår brott och som 

utsätts för brott. Nyheter om mord och våld på kvällstidningarnas löpsedlar säljer. Det verkar 

finnas ett stort intresse samt nyfikenhet hos människor på kriminellt beteende och 

fiktionsvåld. Berättelser i media om sårbara och lidande brottsoffer drabbade av dramatiska 

brott har väckt även mitt intresse och framför allt en nyfikenhet på hur dessa brottsoffer kan 

skildras när de uppmärksammas i media.  

Problemformulering 

Vem som helst kan drabbas av brott och det uppstår i princip alltid ett brottsoffer när ett brott 

begås oavsett om det leder till åtgärder inom rättsväsendet (Lindgren, 2004:20). Dock har 

vissa personer och grupper i samhället, som ekonomiskt och socialt marginaliserade grupper, 

större risk att utsättas på grund av sin sociala position (Litzén, 2004:93). Synen i samhället på 

vem som är brottsoffer är olika (Heber, 2008:2). Men många människor delar säkert bilden av 

ett brottsoffer som oskyldigt och försvarslöst. I den allmänna debatten finns en tendens att 

lättare se vissa personer och grupper som oskyldiga och de identifieras därmed som 

brottsoffer i större utsträckning (Lindgren, 2004:20). Tendensen att vissa personer och 

grupper lättare ses som offer kan medföra problem som ojämlikhet i samhället på grund av att 

alla som drabbats av brott inte får sina rättigheter tillgodosedda. Bilden av brottsoffer kan 

beskrivas av många olika aktörer i samhället bland annat den drabbade, förövaren eller 

lagstiftaren. Ytterligare en aktör som konstruerar brottsoffer är massmedia då brott och 

brottsoffer ofta skildras i tidningar, radio och TV. Jag har valt att i detta examensarbete utgå 

ifrån TV3 program Efterlyst som med tittarnas hjälp försöker lösa ouppklarade brott samtidigt 

som de lyfter fram brottsoffers upplevelser och verkligheter. Min avsikt är att undersöka 

diskursiva berättelser om brottsoffer i Efterlyst och mitt huvudsakliga material består av fyra 

program som sändes under september i år jag har även besökt inspelningen av ett avsnitt och 

intervjuat Efterlysts redaktör Petter Sundsten. 

Syfte och frågeställningar  

Arbetets syfte är att undersöka vad som sägs och hur det sägs i samtal och diskussioner om 

brottsoffer i utvalda avsnitt av Efterlyst. I syftet ingår även att koppla resultatet till tidigare 
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forskning, socialkonstruktionistiskt och medieteoretiskt perspektiv samt resonemang om det 

idealiska offret och görandet av genus.     

 

Frågeställningar: 

- Hur beskrivs brottsoffer? 

- Vilken diskurs om brottsoffer dominerar?  

Disposition  

I arbetets inledande del presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar. Därefter 

redogör jag för min förförståelse, definierar centrala begrepp och ramar in Efterlyst i en 

medial kontext. Vidare följer en presentation av tidigare forskning sen förklarar jag och går 

igenom mitt teoretiska förhållningsätt. Därefter följer en redogörelse för arbetets metod samt 

genomförande. I de avslutande kapitlen analyseras resultatet uppdelat på ett antal teman och 

jag summerar materialet och den analysen jag gjort i en avrundande diskussion. Därefter 

presenteras en avslutande kommentar samt förslag på fortsatt forskning.         

2. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas min förförståelse, definitioner av begrepp som är centrala i arbetet 

samt en inramning av Efterlyst.  

Min förförståelse  

För några år sedan var jag på en föreläsning om brottslingar som brottsoffer och då 

diskuterades varför inte denna kategori var mer synlig i media t.ex. i Efterlyst. Efter den 

dagen har jag varje gång jag tittat på Efterlyst funderat på vilka brottsoffer som får utrymme i 

programmet. Min bild har varit att de visar en viss typ av brott och en viss typ av brottsoffer. 

Så i och med detta arbete tog jag möjligheten att försöka besvara frågan som funnit hos mig 

under flera år. Jag blev inbjuden att närvara vid en inspelning av Efterlyst och när jag var i 

studion kunde jag höra när polisstudenterna tog emot tips från tittarna vilket gjorde inslagen 

mer verkliga. Samtidigt som jag fick en inblick i arbetet bakom produktionen av ett avsnitt 

och förståelse för att det till stor del också handlar om att göra bra tv och få höga tittarsiffror. 

Jag går in i mitt examensarbete med en viss kännedom om brottsoffer genom mina studier i 

socialt arbete respektive kriminologi samt erfarenheter av möten med brottsoffer och vittnen i 

mitt arbete som socionom inom kriminalvården samt vittnesstöd inom brottsoffersjouren. 

Mina möten med personer som drabbats av brott har väckt tankar om offerskapets 

komplexitet.  
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Centrala begrepp  

Med tanke på arbetets brottsofferperspektiv är brottsoffer ett centralt begrepp. Dock finns det 

ingen enhetlig definition av vem som är att betrakta som brottsoffer. Inom den renodlade 

viktimologin, läran om brott, definieras de person som utsatts för brott som brottsoffer 

(Åkerström & Sahlin, 2001:7). Att begreppet kan problematiseras blir tydligt i kapitel tre där 

olika synsätt på vem som kan vara brottsoffer beskrivs. Ytterligare ett centralt begrepp i 

arbetet är brottsofferstatus som innebär att en person betraktas som brottsoffer av samhället 

och för att kunna ta del av samhällets hjälp kan det vara av värde för en person att få 

offerstatus (Lindgren, 2004:28-29). Henrik Tham (2001:27) skriver att ha blivit utsatt för brott 

tidigare var en enskild händelse men nu har brottsofferstatus en tendens till att förvandlats till 

en central egenskap hos individen. När en person anser sig vara ett offer för brott kan den 

skapa en brottsofferidentitet i samspel med andra personer samt samhället (Burcar, 2005:30). 

Jag kommer främst fokusera på brottsofferstatus och inte brottsofferidentitet med anledning 

av att jag inte har intervjuat brottsdrabbade personer. Då min avsikt är att undersöka olika 

offerdiskurser i Efterlyst är det väsentligt att definiera begreppet diskurs som är ett sätt att tala 

om och förstå ett område t.ex. politik eller medicin. Vår verklighet får betydelse genom 

diskurser vilket innebär att samma händelse kan ges olika mening genom olika diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7).    

Inramning av Efterlyst i en medial kontext  

Ester Pollack (2001:9, 75) beskriver media och brott som ett oskiljaktigt par. I 

medierepresentationen av brott finns likartade mönster att visa en skev bild av verkligheten då 

våldsbrott och brott mot person överrepresenterats samtidigt som egendomsbrott 

underrepresenteras i jämförelse med brottsstatistiken. Det är inte ovanligt att fokusera på de 

udda, mest dramatiska och spännande brotten och dessutom dramatiserare dessa händelser 

ytterligare. TV3 och Efterlyst är inte fristående utan påverkas av den medial kontext som de 

är en del av och programmet följer samma mönster när det gäller beskrivning av brott och 

brottsoffer som övriga medier. Brott mot person prioriteras i programmet och de flesta 

inslagen behandlar misshandel, mord, våldtäkt eller större inbrott. När brott som stöld och 

egendomsbrott berörs görs det genom telegram med avsaknad av analys. Pollack (2001:61) 

skriver vidare att förutom sökandet efter gärningspersonen är även brottsoffer föremål för 

rapportering i media. I rapporteringen inkluderas exempelvis vittnen, offrets familj och vänner 

och ibland en hel ortbefolkning som brottsoffer. Att skildra de drabbade och lidande offren är 

ett effektivt sätt att beröra sin publik. Media har makt att konstruera och förmedla en viss 
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kunskap, denna bild av verkligheten omsätts sedan till handingar som kan få konsekvenser för 

verkliga individer. En tänkbar effekt av en skev bild av brott och brottsoffer är att individers 

uppfattning av risker och utsatthet överskattas som kan leda till en ökad oro eller rädsla för 

brott. En upplevd ökad risk kan bidra till en beteendeanpassning och försämrad livskvalitet då 

till exempel äldre människor inte vågar gå ut på kvällarna (Pollack, 2001:67, 75).  

   Enligt Bo Nilsson (2003:90-93) bidrar massmedia till formandet av offerskap som en 

kulturell kategori. Det är inte ovanligt att massmedia skildrar oprovocerat och slumpartat våld 

som kan drabba alla. Medias fokusering på slumpmässigt och omotiverat våld och dess offer 

utmanar djupliggande antagande om social ordning och trygghet. Effekten blir att många är 

och alla kan bli drabbade varför rapportering berör ett allmänt intresse. Nilsson menar vidare 

att en skildring av det slumpmässiga våldet innebär att man inte behöver ta tag i mer 

komplexa bakomliggande faktorer som ökar risken för utsatthet som kön, klass, sexualitet, 

etnicitet eller social position utan man kan lägga skulden på den onde gärningspersonen. 

Många reportage skildrar det rena offret och kan förklaras genom att fokus ligger på själva 

brottshändelsen och att skildringen är begränsad i tid. Enligt Nisson förstärks offerpositionen 

ofta genom skildringen av en dikotomi, på ena sidan finns den onda och hänsynslösa 

gärningspersonen och på den andra finns ”vanliga hedliga Svensson”. Detta skapar 

uppfattningen om det idealiska offret som är oskyldigt samt uppfattningen om den onde och 

främmande gärningspersonen.  

   Att det goda offret främst skildras i media kan få konsekvenser. När media skildrar en 

misshandlad kvinna som ett oskyldigt offer som är värdig att tillskrivas ett offerskap blir den 

bilden den mest tillgängliga för folket. Men medias skildring av kvinnomisshandel kan 

innebära problem för de kvinnor som är berörda då inte alla känner igen sig i den generella 

skildringen då hennes erfarenhet kan vara någon annan (Andersson & Lundberg, 2001:85). 

Ulf Dalquist (2000:8) har studerat Efterlyst och hans slutsatser var att programmet gav en 

förvrängd bild av brottsligheten samt en förenklad bild av verkligheten. Gällande brottsoffer 

som tas upp i programmet skriver Dalquist (2000:66) att flertalet har blivit utsatta för 

våldsbrott och de stämmer väl in på idén om det idealiska offret. Det lidandet som brottsoffer 

utsätts för lyfts fram och programmet legitimeras utifrån en omtanke om brottsoffrets 

välmående.  

   I detta kapitel har min avsikt varit att beskriva min förförståelse, redogöra för centrala 

begrepp samt rama in Efterlyst i en medial kontext utifrån forskning om medias roll. I 

nästkommande kapitel fortsätter redogörelsen av tidigare forskning med fokus på offerskap.   
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3. Tidigare forskning     

I detta kapitel presenteras en historisk skildring av brottsoffrets framväxt i Sverige samt 

utvalda delar av viktimologin genom olika synsätt på vem som kan ses som brottsoffer samt 

ett urval av konsekvenser av att få eller inte få status som offer.  

Kort historik   

Inom viktimologin studeras människors fysiska, psykiska samt ekonomiska lidande på grund 

av brott, bemötande av brottsoffer samt individers rädsla för brott (Nilsson, 2003:27). 

Viktimologin är ung i jämförelse med forskning på brott och brottslingen då det under lång tid 

varit en enkelspårig fokusering på brottslingen (Lindgren, 2001:57). Först under 1970-talet 

uppmärksammades brottsutsatta personer i samband med att en statlig sexualbrottsutredning 

mötte kraftig kritik och väckte en samhällsdebatt om våldtäkt (Lindgren, 2001:60–62, Tham, 

2001:28-29). Det ökade intresset för brottsoffer kan ses som en följd av bland annat 

behandlingstankens sammanbrott, ökning av antalet anmälda brott samt framväxten av 

kvinnorörelsen (Lindgren, 2001:57). I syfte att stärka brottsoffers ställning bildades 

brottsoffer- och kvinnojourer, nya lagar infördes och gamla sågs över och ändrades utifrån ett 

brottsofferperspektiv och forskning inom brottsofferområdet ökade (Lindgren, 2001:64–67, 

Tham, 2001:27-30). Tham (2001:31-35) menar att orsaker till att brottsofferfrågan vuxit sig 

stark i samhället är långsiktiga civilisationsprocesser, betoningen av individers rättigheter 

samt en rådande konsensus kring brottsoffer där alla är för och ingen emot.  

Olika offerdiskurser    

I samhället finns inte en offerbild utan flera offerdiskurser samtidigt. Olika aktörer så som 

brottsutsatta, förövare eller verksamma inom rättsväsendet eller brottsofferjourar kan i sitt 

sätta att tala om brottsoffer understryka sympati eller mobilisera fördömande (Åkerström & 

Sahlin, 2001:7).  

Hur ett riktigt offer bör vara   

Inom juridiken används termen målsägande för en person som blivit utsatt för brott och lidit 

skada av det. Samtidigt som det finns en vidare definition av begreppet brottsoffer som enligt 

lag inkluderar personer som är indirekt drabbade, t.ex. barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp är att betrakta som offer för brott och har rätt till stöd och hjälp (BRÅ, 2007:10-

11). Inom rättsväsendet finns en föreställning om en dikotomi med på ena sidan ett lidande 

oskyldigt brottsoffer och på andra sidan en ond gärningsperson som ska bevisas skyldig och 

straffas. Enligt Veronica Burcar (2005:17-18) finns en tendens att idealisera offret då vissa 

grupper och individer framställts som lämpliga offer t.ex. kvinnor med tanke på att de är 
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särskilt utsatt och lätta att känna sympati med. Burcar skriver vidare att trots att det saknas en 

enhetlig definition av begreppet brottsoffer har människor mer eller mindre en uppfattning om 

vem som är ett riktigt offer och vem som inte är det utifrån den stereotypa bilden av en sårbar, 

vanmäktig och försvarslös person. Även Anna Ryding (2000:84) för ett resonemang om det 

goda offret som ett försvars- och skyddslöst offer och därför oskyldigt till (vålds)handlingen. 

Denne person antas inte veta vad som skulle hända och därför i stort behov av stöd som 

exempel nämns en misshandlad kvinna som hamnar i en våldsam situation.  

Idealiskt offer  

Den viktimologiska forskningen har i hög grad fokuserat på kvinnor och barn som offer. 

Denna fokusering kan förklaras med att schablonbilden av ett svagt och försvarslöst offer 

stämmer mer överens, enligt rådande genusnormer, med egenskaper som förknippas med 

femininitet än med bilden av maskulinitet (Burcar, 2005:18). Christie (2001:47) för ett 

resonemang kring att vissa personer och grupper lättare ses som oskyldiga och att de därmed 

lättare får fullständig och legitim status som brottsoffer. Han beskriver vidare idén om ett 

idealiskt offer, det är inte personer som har störst risk att bli utsatta för brott utan de som 

lättast ses som offer. För en mer ingående beskrivning se kapitel fyra.  

Icke idealiskt offer  

Förutom en skildring av det goda brottsoffret har begreppet problematiserats inom 

offerforskningen med tanke på att individer skiljer sig från den stereotypa bilden genom till 

exempel att ta första steget till en konflikt eller vara alkoholpåverkad vid brottstillfället. På 

grund av sitt handlande kan den utsatte tilldelas moraliskt ansvar och har mycket svårare att få 

offerstatus av samhället (Litzén, 2004:84). Ryding (2000:84) skriver att vissa brottsdrabbade 

individer ses som agenter istället för offer då de av olika orsaker antas veta vad de gör och 

vad de kan vänta sig och kan därmed ses som medskyldig och moraliskt ansvariga till 

resultatet t.ex. en misshandel. Ett brottsoffer är en moralisk konstruktion och det moraliska 

ansvaret bör inte kunna ifrågasättas för att få brottsofferstatus (Burcar, 2005:18). Att skapa en 

entydig brottsofferbild medför vissa förväntningar som innebär en stor fara då brottsoffer är 

en heterogen grupp som inte kan tilldelas samma egenskaper (Lindgren, 2004:35). Enligt 

Burcar (2005:15, 164) har den generella brottsofferdiskursen en tendens att utgå ifrån 

genusföreställningar och tilldelar kvinnliga offer egenskaper som svaghet och sårbarhet 

samtidigt som maskulinitet ofta förknippas med styrka, våldbenägenhet samt dominans. Dessa 

egenskaper stämmer väl överens med beskrivningar av en idealtypisk gärningsperson och 

därför mindre väl men hur det goda offret bör vara. Detta medför konsekvenser för både män 
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och kvinnor då kvinnor naturligt kan likställas i rollen som offer medan män som offer inte 

tas på allvar då det kan vara svårt att se den starke mannen som ett offer. Vi känner igen 

kvinnan som offer för våld och mannen som utövare vilket upprätthåller stereotypa bilder av 

mannen som gärningsperson och kvinnan som offer (Burcar, 2005:21). 

Brottslingen som brottsoffer   

Studier pekar på att brottslingar i hög grad även drabbas av brott. Ett typiskt mordoffer i 

Sverige är socialt utslagen, tidigare dömd och har missbruksproblem (Åkerström & Sahlin, 

2001:12). Att brottslingar utsätts för brott och därmed bör få status som brottsoffer kan vara 

problematiskt att övertyga allmänheten och media om då det finns ett antagande om att 

personens främsta status är brottsling (Heber, 2008:3). Studier visar att risken att utsättas för 

brott är kopplad till individers livssituation och arbete. Bland annat är marginaliserade 

grupper så som hemlösa, tunga missbrukare och hårt kriminellt belastade särskilt utsatta 

(Lindgren, 2004:68). Förklaringar till utsattheten är att denna grupp generellt är socialt och 

ekonomiskt utsatt samt att det finns ett samband mellan att utsätta andra för våld och själv 

vara offer för våld (Litzén, 2004:94). Dessa personer tillhör en av de grupper som löper störst 

risk att utsättas för brott samtidigt som de har svår att få brottsofferstatus med anledning av att 

de betraktas som idealiska gärningspersoner (Heber, 2008:3). På grund av svårigheten att 

acceptera bilden av att samma person utsätts och utsätter andra för brott har dessa individer 

stått i skuggan av det idealiska offret enligt Ericsson. Hon menar att personer som blivit 

skadade i fylleslagsmål eller tillhör marginaliserade grupper bör tas mer på allvar och få 

”rätten till att vara offer” trots att de inte ses som idealiska offer. Idag riskerar dessa personer 

att bli bemötta med förakt och misstro (Ericsson, 2007:40–41). Denna misstro samt 

svårigheten att se brottslingar som offer för brott kan förklaras med att rättsväsendet utgår 

från en uppdelning mellan ett oskyldigt offer och en skyldig gärningsperson (Heber, 2008:3).    

Alla offer - ingen offer  

Enligt Tham (2001:37, 40) inkluderar vissa tolkningar av viktimologin individer som drabbats 

av icke-brottsliga händelser som olyckor, katastrofer och krig som brottsoffer. Även juridiska 

personer så som företag, myndigheter och staten ses som offer för brott. Tham (2001:36-39) 

ser tendenser till att brottsofferperspektivet skulle kunna utvidgas ytterligare i framtiden och 

inkludera allt fler grupper och kategorier. Men han påpekar att om alla eller väldigt många ses 

som faktiska eller potentiella offer suddas begreppet ut vilket innebär att ingen kan hävda att 

de är mer offer än någon annan. Ett utvidgande av offerkategorin kan även bidra till att 

individer stämplas som offer mot sin vilja. Detta skulle i sin tur kunna leda till en utveckling 
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mot att minska framhävandet av brottsofferrollen vilket visar på offerperspektivets 

komplexitet.    

Konsekvenser av offerdiskurser     

Beskrivningar är konstruktioner och bilden av brottsoffer och hur de bör vara utgår ifrån idéer 

med anspråk på ”sanningen”. Genom en beskrivning antingen befästes eller utmanas dessa 

idéer (Burcar, 2005:30). Offerrollen är en moralisk framställning det vill säga en roll där 

individen frias från moraliskt ansvar då skulden läggs utanför den drabbade på förövaren 

(Ryding, 2000:94). Den stereotypa bilden av ett brottsoffer är dock inte bara en 

tankekonstruktion då bilden av detta offer får reella konsekvenser (Burcar, 2005:18). Att 

klargöra vem som är offer är viktigt för det är först när en person har fått offerstatus som den 

har rätt till ekonomisk hjälp, medicinsk, psykologisk och social behandling, 

målsägandebiträde vid en rättegång etc. (Lindgren, 2004:25). Ytterligare en möjlighet med att 

få offerstatus är att människor som tillhör en politisk svag grupp som t.ex. kvinnor kan lyfta 

fram sin utsatthet och hävds sina rättigheter (Tham, 2001:39).  

   Begreppet offer kan dock förknippas med passivitet. Offerrollen kan innebära att personen 

framställer sig själv i första hand som ett offer och utifrån det agerar passivt. Vilket kan 

bekräftas och förstärkas av andra i omgivningen (Nilsson, 2003:75). Tham (2001:39) 

beskriver samma process och ser den som stämplande genom att personen handlar enligt 

andras förväntningar. Studier har visat att det finns ett samband mellan att ses som idealiskt 

offer och ökad rädsla för att bli drabbad av brott på grund av den bild som förmedlas i media. 

Trots att denna grupp inte löper störst risk att bli utsatt för brott kan medias skildring av brott 

och det idealiska offret innebära att t.ex. äldre personer inte vågar gå ut själva (Christie, 

2001:57). En möjlig konsekvens av att ett offer avviker från den stereotypa bilden av offer 

kan vara att personen inte får offerstatus vilket kan påverka den hjälp och stöd som personen 

erbjuds och att de formella rättigheterna ifrågasätts (Lindgren, 2004:35). Andersson och 

Lundberg (2001:88) skriver att det finns misshandlade kvinnor som kan identifiera sig med 

den anvisade offerrollen och agerar då enligt denna men det finns även många kvinnor som 

har egenskaper som stryka och självständighet som inte förknippas med denna stereotypa bild. 

Detta kan få konsekvenser i kontakten med kvinnojourerna då det finns en benägenhet att 

främst hjälpa de kvinnor som bäst svarar mot föreställningarna av den misshandlade kvinnan. 

Vilket innebär att marginaliserade kvinnor t.ex. missbrukare och kvinnor tillhörande etniska 

minoriteter inte anses passa in i verksamheten (Andersson & Lundberg, 2001:88). Rydings 

(2000:88) forskning visar på liknande arbetsätt hos kvinnojourer då de på grund av 
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begränsade resurser tvingas prioritera och väljer då att främst hjälpa kvinnor som handlar 

enligt den stereotypa bilden av ett kvinnligt offer.  

   I detta kapitel har jag presenterat en kort historisk tillbakablick samt problematiserat ett 

antal offerbilder utifrån tidigare forskning med fokus på svenska förhållanden. Det är en brist 

att jag inte djupare kan jämföra materialet med förlagor till Efterlyst i andra länder. Trots 

detta har jag valt, utifrån arbetets omfattning, att genomgående referera till svensk och nordisk 

litteratur och har genom denna avgränsning valt bort internationell forskning. I nästa kapitel 

presenteras arbetets teoretiska utgångspunkter.   

4. Teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitel innehåller en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som jag kommer att 

utgå ifrån i min analys av empirin. De teoretiska ramarna jag valt är socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt, iden om det idealiska offret samt görandet av genus.  

Socialkonstruktionistisk utgångspunkt  

I diskursanalys finns en teoretisk och metodisk helhet då teori och analys är sammanlänkade 

med utgångspunkt i ett konstruktionistiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:10–11). Med anledning av denna helhet har jag valt en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt i syfte att skapa en röd tråd mellan arbetets metod, teori samt analys. Valet kan 

även motiveras utifrån studiens avsikt att visa hur brottsoffer beskrivs respektive konstrueras i 

Efterlyst. Dock kan perspektivets vidd vara en nackdel då den inte ger en specifik förståelse 

till offerskapet och utifrån denna brist har jag valt att komplettera med Christies resonemang 

om det idealiska offret, görandet av genus samt ett medieteoretiskt perspektiv. Nedan beskrivs 

fyra nyckelpremisser inom perspektivet som även delas av kritisk diskursanalys som är den 

valda analysmetoden.  

- Den första nyckelpremissen är att kunskap inte kan ses som objektiv sanning då vår 

kunskap samt världsbilder inte är spegelbilder av verkligheten utan en produkt av våra 

sätt att kategorisera världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11).  

- Den andra premissen är att synen på och kunskap om världen alltid är formad av 

historia samt kultur. Vilket innebär att hur vi uppfattar och representerar välden 

historiskt och kulturellt förändras över tid. Diskursivt handlande är en form av socialt 

handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen och därigenom bevara 

vissa sociala mönster. Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt och är ej 

given på förhand (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11-12).  
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- Ytterligare en premiss är att det finns ett samband mellan kunskap och sociala 

processer då vårt synsätt skapas och upprätthålls i relation med andra då vi 

tillsammans bygger upp sanningar samt kämpar om vad som är sant och falskt.  

- Den sista premissen innebär att i en bestämd världsbild ses vissa handlingar som 

naturliga och andra som otänkbara. Olika sociala världsbilder ger olika sociala 

handlingar. Detta innebär att sociala konstruktioner av kunskap och sanning får 

konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12).  

Det idealiska offret som en social konstruktion 

Som jag nämnde ovan har jag antagit ett konstruktionistiskt perspektiv och förutom det har 

jag valt att utgå från den norske kriminologen Nils Christie (2001:47) resonemang om det 

idealiska offret som vill förklara bakomliggande faktorer till hur offer beskrivs och orsaker till 

att vissa personer och grupper lättare får offerstatus än andra. Han menar att det idealiska 

offret är en produkt av mänskligt och politiskt handlande och de är inte personer som har 

störst risk att bli utsatta för brott eller de som är mest drabbade utan de personer som lättast 

får legitim status som offer. Det idealiska offret beskrivs av Christie (2001:48) utifrån 

följande egenskaper; 

- är svagt 

- involverat i en respektabel aktivitet 

- är på en plats som inte kan ifrågasättas 

- är i underläge i förhållande till gärningspersonen  

- gärningspersonen kan förklaras i negativa termer 

- offer och gärningsperson är främlingar för varandra 

 

Christie (2001:151) ger exemplet på en situation när en äldre kvinna som är på väg hem efter 

att ha hjälp sin syster blir oprovocerat nedslagen och rånad av en stor okänd man. 

Utgångspunkten är att offret är svagt samtidigt som denne måste var tillräckligt stark för att 

föra sin talan men inte för stark så att hon/han riskerar att bli ett hot mot andra. Ett exempel på 

ett offer som inte ses som idealiskt är en ung man som när han är på en bar blir slagen och 

rånad av en bekant. Mannen kan ha mer allvarligare skador än den äldre kvinnan men kan inte 

konkurera med henne om statusen som ett idealiskt offer (Christie, 2001:48, 54).  

   I detta arbete har jag valt att avgränsa mig till att fokusera på hur brottsoffer i Efterlyst 

beskrivs men i vissa fall kommer jag uppmärksamma förövaren med tanke på att rollen som 

offer förutsätter att det finns en gärningsperson. De olika rollerna står i en beroende relation 
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till varandra för ju mer idealiskt ett offer är desto mer idealiskt blir gärningspersonen och vise 

versa. Den idealiska gärningspersonen är offrets motsats genom att denne ur moralisk 

synpunkt kan ses som svart jämför med det vita offret (Christies, 2001:54-55). Vid våldsbrott 

till exempel kan det dock vara svårt att avgöra vem som började bråket då det inte är ovanligt 

att både offer och gärningsperson är berusade (Christies, 2001:59). Vilket visar att denna 

entydiga skildring av en idealisk gärningsperson och idealiskt offret inte alltid stämmer och 

att situationen kan vara mer komplext än så. 

Görande av genus  

I mitt arbete har jag för avsikt att undersöka genuskonstruktioner i skildringar av brottsoffer i 

Efterlyst. Enligt Lander (2003:33) lever vi i en könsdifferentierat samhälle och våra 

föreställningar om skillnader mellan kvinna och man färgar vår sociala tillvaro. Genus är en 

social konstruktion vilket innebär att det finns vissa handlingsmönster för en kvinna och en 

man beroende på vilken klass och kultur de ingår i. Görandet av genus kan vara både 

medvetet och omedvetet utifrån hur vi bör vara för att vara en riktig kvinna respektive man. 

Lander (2003:41-42) skriver vidare att feminiteter samt maskuliniteter konstrueras och 

reproduceras i vår vardag dels i sociala relationer med andra genom vårt språkbruk och våra 

handlingar dels i media och reklam. Men för att ses som en respektabel kvinna eller man 

krävs att vårt beteende överensstämmer med samhällets förväntningar. Genusegenskaper är 

kulturella tolkningar av kategorierna kvinna och man och vilka egenskaper de tillskrivs 

påverkar vårt tanke- och handlingsmönster.  

Medieteoretiskt perspektiv  

I detta examensarbete är inte avsikten att genomföra en journalistikanalys men ett 

medieteoretiskt perspektiv kan ändå vara värdefullt i analysen av hur brottsoffer skildras i tv-

programmet Efterlyst. De flesta medier har målsättningar för vad de vill göra och vilka de vill 

nå och dessa målsättningar styr till stor del det som produceras (Hultén, 2000:17-18). Det är 

även av värde att titta på vilka funktioner som finns i olika medier. Exempel på tre 

grundläggande funktioner i textens språk är informationsfunktion som innebär att sakligt 

informera med neutralt språk, känslofunktion som innebär att beröra och väcka känslor genom 

språket och gestaltning samt underhållningsfunktion som innebär att underhålla publiken 

genom att skapa berättelse som ger spänning och dramatik (Hultén, 2000:13-14). Efterlysts 

målsättning är att lösa brott kombinerat med att skapa ett program som många vill titta på.  

Målsättnigarna påverkar säkert hur de ser på sin uppgift och samtliga exempel ovan på kan 
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kopplas till programmet då de informerar om brottshändelser, producerar starka inslag som 

väcker känslor och underhåller sin publik i syfte att sina mål.  

    Ett gemensamt forskningsområde för medievetenskap och kriminologisk forskning är 

medias effekter och påverkan på publikens värderingar och uppfattningar om brottslighet. 

Vissa forskare menar att media har en stor betydelse och starkt inflytande på människors 

uppfattningar om brott. Som jag nämnde tidigare finns det studier som pekar på att medias 

skildring av brott kan öka publikens oro eller rädsla för att utsättas (Pollack, 2001:75). 

Samtidigt som andra forskare menar att medias roll är mindre viktig för vad människor anser 

om brott på grund av att det är en individs totala föreställningsvärld som påverkar dennes 

värderingar och handlanden (Pollack, 2001:53-54). En slutsats är att medias effekter är 

omdiskuterade och att Efterlysts publik kan men behöver inte påverkas av de bilder som 

programmet skapar om brott och brottsoffer.      

   I detta kapitel har jag presenterat arbetets teoretiska utgångspunkter och avslutningsvis vill 

jag nämna att jag är medveten att det är en brist att jag inte djupare kan analysera 

datamaterialet utifrån klass och etnicitet men det är ändå ett aktivt val att avgränsa mitt till ett 

genusperspektiv utifrån arbetes omfattning. I nästa kapitel kommer jag beskriva och motivera 

mitt tillvägagångssätt.   

5. Metod  

I detta kapitel beskriver och motiverar jag mitt tillvägagångssätt. Inledningsvis redovisas mitt 

val av forskningsdesign och analysmetod. Därefter beskrivs programmet Efterlyst och 

genomförandet av datainsamling, urval och materialbearbetning. Kapitlet avslutas med att jag 

problematiserar mitt val av metod, etiska övervägande samt min roll som forskare.       

Val av forskningsdesign  

Olika metoder ger olika resultat och frågeställningen bör styra forskarens val av metod 

(Roxell & Tiby, 2006:11-12). Min bedömning är att arbetets datainsamling lämpligast 

genomförs utifrån en observationsstudie då denna gör det möjligt att direkt studera utsagor 

och beteenden i tv-programmet Efterlyst. När det gäller att studera människors uppfattningar, 

attityder och värderingar är observationer, när den genomförs väl, en viktig metod (Merriam, 

1994:116). Med hänvisning till att jag observerade ett inspelat tv-program i efterhand var jag 

dold och icke deltagande vid observationerna. Jag tittade på Efterlyst utan att jag påverkade 

skapandet av programmet och utan att det märktes (Tiby, 2006:41). Däremot är mina 

tolkningar och analyser färgade av min förförståelse.   
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Diskursanalys 

Med tanke på att arbetets frågeställningar är hur beskrivs brottsoffer och vilken diskurs om 

brottsoffer dominerar? Väljer jag att analysera datamaterialet, fyra avsnitt av Efterlyst, genom 

diskursanalys. Diskurs är ett sätt att tala om ett område och språket är strukturerat i olika 

mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner. Diskursanalys 

innebär således en analys av dessa mönster. En diskurs visar hur den sociala verkligheten 

konstrueras genom tal och detta blir avgörande för hur individer skapar sin omvärld (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Detta innebär att genom att tänka och agera på ett visst sätt 

utesluts samtidigt andra alternativa synsätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15). Utifrån 

detta synsätt vill jag i mitt arbete undersöka vilka diskurser som dominerar i framställningen 

av brottsoffer i kontexten Efterlyst.  

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Det finns olika typer av diskursanalyser och jag bedömer att Faircloughs kritiska 

diskursanalys är den mest passande i mitt arbete då den ger möjligheten att problematisera 

och granska relationer mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika 

sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Fairclough menar att 

diskursiva dvs. språkliga praktiker är en form av social praktik och att det finns fenomen som 

inte har en språklig eller diskursiv karaktär. Ett centralt resonemang är att diskursen sker 

genom ett samspel då den både är konstituerad och konstituerande. Det innebär att diskursen 

dels formas av sociala strukturer dels reproducerar dessa och att budskapet i diskursen är 

föränderligt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:68-69).  

   Ett centralt begrepp är intertextualitet som innebär den process som sker när en 

kommunikativ händelse bygger på tidigare händelser. Fokusering på intertextualitet ger 

möjligheten att undersöka reproduktion samt förändring av diskurser genom nya 

sammansättningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13). Interdiskursivitet är en form av 

intertextualitet och innebär att flera diskurser finns inom och mellan olika diskursordningar 

dvs. att man kan se olika diskurser i samma text. Fairclough menar att hög interdiskursivitet 

då flera diskurser förekommer i samma text kan tyda på social förändring och låg 

interdiskursivitet tyder på en reproduktion och att den rådande diskursordningen reproduceras 

och upprätthålls (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77-78).  

   Den kritiska diskursanalysen är kritisk då den synliggör hur diskurser i samhället bidrar till 

att skapa och upprätthålla den sociala värld som innebär obalanserade maktförhållanden och 

det är dessa ojämlikheter som analysen avser bidra till att likställa (Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000:69). Makt, som skapas av språk och bilder, framställer vår sociala omvärld och 

för vad som är möjligt och inte. Diskurs går hand i hand med makt då diskurser konstrueras 

av och utövar makt genom att de anger vilka bilder som är sanna, friska, normala samt anger 

olika sätt att agera på i förhållande till dessa skildringar (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:20). Med utgångspunkt att makt skapas genom språk medverkar individen i att 

upprätthålla makt genom sitt språkbruk. Men en individs tillgång till diskurser och 

möjligheten att hävda och bevara bestämda strukturer begränsas genom ojämlika 

maktförhållanden. I media kan experters kommentarer vara anspråk på sanningen medan 

”vanliga människor” har en personlig åsikt och inga sanningar (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:78, 135). Faircloughs menar att varje fall av språkanvändning är en kommunikativ 

händelse med dimensionerna text, diskursiv praktik samt social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:74). Jag har valt att analysera datamaterialet med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella analysmodell dock presenterar han en mängd redskap för analysen men jag 

nöjer mig med att fokusera på vissa delar. En tänkbar konsekvens av denna begränsning är att 

infallsvinklar som skulle kunna gett en bredd i analysen av diskurser saknas. I analysen av de 

två första dimensionera kommer jag undersöka ordval, förhållande mellan den som talar och 

dem det talas om och hur Efterlyst bygger på existerande genrer och diskurser. Efter att han 

undersökt Efterlyst som text samt diskursiv praktik kommer programmet i slutdiskussionen 

att placeras i förhållande till den bredare sociala praktiken som den är en del av genom att 

undersöka på vilket sätt Efterlyst reproducerar status quo och maktrelationer alternativt skapar 

social förändring.      

Empiri  

TV3s program Efterlyst visas på onsdagskvällar klockan 21.00 och vänder sig till tittarna för 

att få hjälp med att lösa brott. Redaktör Petter Sundsten berättar att Efterlyst har sänts sedan 

1990 och följs varje vecka av över en halv miljon tittare. Syftet med programmet är att 

underhålla men framför allt att lösa brott. Samtidigt har de ett starkt brottsofferperspektiv då 

de vill ge upprättelse till brottsoffret som fått sina rättigheter kränkta genom att alltid står på 

brottsoffrets sida och skildra deras upplevelser och lidande i starka inslag.  

   I studion finns programledare Hasse Aro som även är programmets producent, experten 

Tommy Lindström som är utbildad jurist och tidigare chef för rikskriminalen, polisstudenter 

från polishögskolan i Solna som tar emot tips via telefon i direktsändning samt poliser från 

rikskriminalpolisen som sammanställer och kommenterar tipsen som kommit in under 

sändningen. Varje avsnitt följer samma struktur; till en början visas korta trailers om kvällens 
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huvudfall som ofta gäller allvarlig brottslighet som mord, misshandel eller våldtäkt. Dessa 

huvudfall är längre inslag med en fördjupning i en viss fråga eller brott. I övrigt visas kortare 

inslag där en studiopolis eller berättarröst läser upp information om brott, reportage där en 

reporter berättar om en brotthändelse samt uppföljning av tidigare program som gav 

avgörande tips och annan intressant information. I berättelser av vad som har hänt i ett 

specifikt fall intervjuas polis, vittnen eller anhöriga, brottstillfället kan iscensättas genom att 

skådespelare agerar offer och gärningsperson och bilder visas från t.ex. övervakningskameror. 

Vissa utvalda brott följs av expertutlåtande och under hela programmet uppmanas tittarna att 

ringa in tips så att brottet kan klaras upp. Tommy Lindström besvara tittarnas frågor eller 

reaktioner på programmet som de skickar in via sms.   

Urval  

Programmet Efterlyst är ett offentligt dokument och finns tillgängligt på TV3s hemsida via 

TV3 Play. Arbetets empiri innefattar de fyra första avsnitten av säsong 41 som sändes under 

perioden 8 till 29 september 2010. Jag har valt avsnitt som sändes veckorna efter varandra då 

det är vanligt att de återkopplar till händelser som behandlats i tidigare avsnitt. Jag har valt att 

avgränsa materialet till fyra avsnitt då avsikten är att undersöka hur de talar om brottsoffer 

och fyra avsnitt gav tillräckligt med material till ett examensarbete av denna storlek. Vid ett 

tillfälle tittade jag på säsongens femte avsnitt i syfte att undersöka om det skulle ge nya 

uppslag. Men då det inte gjorde det valde jag att inte ta med det avsnittet. I syfte att få ökad 

kunskap om Efterlyst och dess arbete utifrån ett brottsofferperspektiv besökte jag 

inspelningen av avsnitt tolv på säsong 41 samt genomförde en kvalitativ intervju med 

programmets redaktör Petter Sundsten som sade ja till att omnämnas med namn i arbetet. 

Genom besöket och i intervjun uppmärksammades de drabbade i programmet vilket kan 

påverka den kommande brottsofferdiskursen i programmet. För att undvika att materialet har 

påverkats av intervjun valde jag att analysera avsnitt som visats innan mitt besök.  

Datainsamling  

Vid datainsamlingen har jag utgått från ett observationsschema. Första gången jag såg på alla 

avsnitt utgick jag ifrån schemats första kategori samtidigt som jag strukturerade upp avsnitten 

genom att döpa samt numrera varje inslag. Inledningsvis försökte jag titta och lyssna på 

många olika saker samtidigt dock påverkade det min observationsförmåga negativt. Därför 

bestämde jag att utgå från en kategori i taget och titta flera gånger i stället. Jag har sett alla 

avsnitt minst sex gånger och illustrativa delar har jag studerat mer noggrant.  
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   Enligt Lander (2006:33) sker dokumentationen av det forskaren observerar genom 

fältanteckningar som innebär ett utförligt nedtecknade av allt som setts och hörts under ett 

fältbesök. Jag dokumenterade datainsamlingen genom att skriva fortlöpande anteckningar i 

samband med att jag tittade på programmen. För varje inslag har jag antecknat mitt 

tillvägagångssätt samt det jag såg, hörde och mina spontana tankar och känslor. Jag skriver 

främst hela meningar men ibland endast stödord. I och med att jag observerade ett tv-program 

via Tv3 Play kunde jag pausa för att anteckna samt spola tillbaka om något var otydligt.  

   Mitt besök vid inspelning av Efterlyst gav mig en unik inblick i hur programmet skapas 

samt möjlighet att personligen uppleva miljön i studion. Mina observationer och upplevelser 

dokumenterade jag som fältanteckningar och min intervju med Efterlysts redaktör spelades in 

på band. Intervjun genomfördes utifrån den i förväg halvstrukturerad intervjuguiden som 

finns i bilaga tre och liknade ett samtal genom att jag följde upp svaren samt vara flexibel i 

frågornas följd. Jag kommer inte gå in närmare på interaktionen i intervjun då 

huvudmaterialet är de fyra analyserade avsnitten.  

Observationsschema  

I skapande av observationsschemat, se bilaga 2, valde jag att begränsa antalet kategorier och 

närma mig materialet öppet och inte tvinga in det i en mall. Att den första kategorin skulle 

beröra brottsoffer och det brott de utsatts för var naturligt med tanke på arbetets syfte. För att 

få fram diskurser kring brottsoffer är det av värde att studera hur olika aktörerna pratar om 

brottsoffer och brott och den andra kategorin blev således ordval. I och med att jag försökte 

var öppen inför det jag såg och låta materialet tala till mig under observationerna noterade jag 

andra intressanta diskurser som gjorde att kategorier om genus, ansvar och rädsla växte fram. 

Dessa studerades samtidigt som ordval vid den andra observationen. Avslutningsvis i syfte att 

försöka få en helhets bild valde jag att inte endast titta på språkbruket utan även bilder och 

bakgrundsmusik som blev kategori tre. Kategorin rädsla omarbetades till alla kan drabbas 

med anledningen av svårigheten att utifrån arbetets empiri undersöka hur Efterlysts 

framställning av brottsoffer kan skapa rädsla.   

Databearbetning 

Min empiri består av fältanteckningar och ordagrann transkribering av en intervju samt 

utvalda delar av de fyra avsnitten. Omskrivningen från talspråk till skriftspråk syftar dels till 

att få överskådlighet dels få fram ordval och bestämdhet i utsagorna. När observationerna 

samt utskriften var klara läste jag igenom materialet i sin helhet. Det finns olika sätt att 

angripa ett tv-material och utifrån arbetets syfte vald jag att analysera vad som sägs, hur det 
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sägs, synbara och hörbara intryck och har därmed valt bort hur programmen rent tekniskt är 

ihop klippt. Vid en andra genomläsning skapade jag sex teman kopplade till mitt 

observationsschema. De delar i materialet som jag valde att fokusera på samlades schematisk 

under varje specifikt tema. Inslag där brottsoffer endast kort nämndes valdes bort på grund av 

svårigheten att analyser dessa. Lander (2006:34) beskriver att analysen av ett material sker 

växelvis i fyra steg; löpande under fältarbetes gång, hantering och bearbetning av 

fältanteckningar, analys av bandupptagna intervjuer samt vid den teoretiska förståelsen av det 

studerade. Denna process kan kopplas till mitt arbete då analysen redan tog fart när jag tittade 

på det första avsnittet och hur jag ständigt har bedömt informationen och gjort olika val 

utifrån det jag observerat. Men den huvudsakliga diskursanalysen startade vid bearbetning av 

fältanteckningar och intervjun utifrån olika teman. Till sist tolkade jag materialet utifrån de 

teoretiska begrepp jag valt och kopplade analysen till tidigare forskning.  

Metoddiskussion 

Enligt min mening är kvalitativ metod mest lämplig för denna studie, trots detta vill jag 

problematisera metoden samt mitt genomförande av studien. Mitt datamaterial är ett tv-

program som är en sekundärkälla det vill säga programmet är skapat i ett annat syfte än 

forskning (Merriam, 1994:122). Detta kan vara en brist då jag inte kan påverka själva 

materialet men med tanke på detta valde jag att komplettera mitt datamaterial genom att 

genomföra en intervju med Efterlyst redaktör samt besöka en inspelning. Jag var flexibel och 

öppen när jag skapade observationsschemat och i nästa led teman. Då det är inte är möjligt att 

redogöra för alla uttalanden har jag i resultatdelen valt att belysa utvalda utsagor i 

programmen med citat som är markörer för att beskriva olika sätt att prata om brottsoffer. 

Efter att jag tagit fram teman har jag återigen tittat på alla avsnitt i syfte att värdera om 

analysen är rimlig, Vilket jag fann att den var med hänvisning till mönstren i sättet att tala om 

brottsoffer samt att citat och referat stämmer. All forskning har subjektiva inslag och jag är 

medveten om att min förförståelse, mina djupliggande uppfattningar samt att jag är en del av 

det samhälle som Efterlyst beskriver kan påverka mina val och i och med det analys och 

arbetets resultat. Min avsikt har varit att noga redogöra för processen och min förförståelse 

och hur detta kan påverka mina tolkningar.     

Validitet och reliabilitet   

Validitet betyder giltighet och definieras ofta genom frågan: Mäter du vad du tror att du 

mäter?  I forskningssammanhang innebär hög validitet att studien beskriver vad den syftar till 

att undersöka och att det insamlade materialet är relevant för problemställnigen (Kvale & 
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Brinkmann, 2009:264). Mitt arbete har ett tydligt syfte och genom att brottsoffer och dess 

situation skildras i Efterlyst är programmet ett relevant val för att undersöka olika 

offerdiskurser. För att en studie ska vara så giltig som möjligt, det vill säga mäta vad den 

avser att mäta, är det viktigt att forskaren noggrant redogör för de olika stegen i 

tillvägagångssättet och gör forskningsresultaten så genomskinliga som möjligt för läsaren 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). Jag har försökt att göra arbetet giltigt genom att 

personligen genomfört alla observationer på samma sätt utifrån ett observationsschema och 

redovisat mitt tillvägagångssätt i urval, datainsamling och bearbetning. Vidare har jag 

beskrivit min förförståelse och redogjort för vetenskaplig ansats och teoretiska ramar och 

analysen innehåller referat och citat i syfte att säkerställa arbetets validitet. Begreppet 

reliabilitet används för att bedöma tillförlitligheten i en studies mätningar. I kvalitativa studier 

är forskaren det huvudsakliga verktyget och dennes förutsättningar har stor betydelse. Dock 

ska det vara möjligt för andra forskare att genomföra en liknande studie och komma fram till 

jämförbart reslutat vid en annan tidspunkt (Kvale & Brinkmann, 2009:263). I syfte att stärka 

tillförlitligheten i detta arbete har jag läst relevant litteratur, utskrifterna av observationerna 

och tittat på de utvalda avsnitten upprepade gånger samt redovisat de olika stegen i mitt 

tillvägagångssätt. 

Etiska överväganden   

I alla forskning där människors situation skildras är det viktig med ett etiskt perspektiv. 

Forskningskravet innebär att forskning ska ha hög kvalitet samt inriktas på väsentliga frågor 

samtidigt som studier inte får bedrivas om individer riskera att utsättas för obefogad insyn 

enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002:5). Studien är etiskt försvarbar då den 

syftar till ökad kunskap kring offerdiskurser medan individskyddskravet tas i beaktande. För 

att följa de etiska forskningsreglerna ska forskaren inhämta informerat samtycke från alla 

tilltänkta deltagare (Vetenskapsrådet, 2002:8). Ett etiskt dilemma är att jag inte informerat 

eller tillfrågat personerna som medverkar i Efterlyst om att delta i studien. Programmet rör 

verkliga personer och deras upplevelser men det är Efterlysts beskrivning och sätt att tala om 

brottsoffer som har analyserats. Materialet finns tillgängligt för allmänheten vilket innebär att 

det inte är svårt att ta reda på de medverkades identitet. Men med hänsyn till att jag inte anser 

att offrens identiteter är relevanta för studien, personerna som är med i programmet kan 

befinna sig i en sårbar situation efter att ha drabbats av ett brott och för att minska risken att 

utsätta någon för negativa konsekvenser genom publicering av detta arbete väljer jag att 
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använda figurerade namn på samtliga brottsoffer och deras anhöriga även om de i 

programmen framträtt med sina riktiga namn.  

Forskarens roll  

Utgångspunkten i diskursanalys är inte att söka svar på vad som är en sann eller falsk 

verklighet utan att undersöka vilka mönster det finns i utsagor samt vilka sociala 

konsekvenser som olika framställningar av verkligheten kan medföra. Dessa mönster kan vara 

svåra att se om forskaren står för nära i förhållande till undersökningsområdet. Men en 

forskare kan inte bortse helt från sin position vilket innebär att resultatet blir dennes 

beskrivning av verkligheten och andra studier kan visa på andra beskrivningar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:28-29). Dilemmat med att stå för nära undersökningsområdet kan 

jag relatera till då det var svårare att vara kritisk direkt efter besöket vid inspelningen av 

Efterlyst dels på grund av att jag hade följt förberedande diskussioner samt skapandet av 

programmet i studion och kontrollrummet dels för att flera av mina synpunkter hade fått en 

förklaring. Lander (2006:36) skriver att forskaren använder sig själv som verktyg genom att 

iaktta, bemöta och ställa frågor till de människor som deltar i studien. För att ge en förståelse 

till just denna bild av verkligheten är det av värde att analysera och medvetengöra hur jag som 

forskare använder mig själv som verktyg i forskningen och forskarsubjekt. Genom att jag har 

antecknat tankar och känslor fortlöpande under observationerna kan jag gå tillbaka och 

analysera hur min subjektivitet kan ha påverkat analysen och därmed tolkningar och val.   

   I detta kapitel var avsikten att tydligt redogöra samt problematisera val av metod samt 

arbetets genomförande. I nästa kapitel presenteras och analyseras studiens resultat.  

6. Resultat och analys   

I detta kapitel redovisas och analyseras arbetets resultat med uppdelning på sex teman; 

beskrivning av brottsoffer, brottsoffers svaghet och utsatthet, dramatiska respektive 

odramatiska skildringar, brottsoffers ansvar, alla kan drabbas och till sist temat feminiteter 

och maskuliniteter. Jag använder delar av Faircloughs analysmodell och resultatet kopplas till 

teoretiska utgångspunkter samt till tidigare forskning. En presentation av utvalda inslag i de 

fyra analyserade avsnitten finns i bilaga 1.    

Beskrivning av brottsoffer  

Idealiska offret  

I detta tema är min avsikt att redogöra för olika beskrivningar av brottsoffer i Efterlyst. Ett 

mönster i beskrivningarna av offer är att de går i linje med Christies (2000:48) resonemang 
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om det idealiska offret. Detta kan illustreras utifrån två inslag som jag valt ut då de är 

tydligaste fallen enligt den ideala offerbilden. I inslaget om Eva som blivit våldtagen säger en 

manlig polis att: ”en oskyldigt flicka som är ute och går i anslutning till sitt hem och blir 

överfallen av en okänd person. Det är ju, det är ju mycket allvarligt” (Efterlyst 29/9). I denna 

mening finns flera av de egenskaper som Christie tar upp som förutsättningar för att ses som 

ett idealiskt offer. Eva ses som oskyldig vilket förstärks genom att hon kallas flicka trots att 

hon är 22 år. Vid övergreppet befinner hon sig på en plats (vid sitt hem) som inte kan 

ifrågasättas och deltar i en respektabel aktivitet (skogspromenad) och hon känner inte 

gärningspersonen sedan tidigare. Vidare kommenteras den respektabla tidpunkten och Evas 

utsatthet av Hasse Aro: ”mitt på dagen blir hon överfallen av en man som misshandlar och 

våldtar henne /.../ tvingas uppleva varje kvinnas mardröm”.  

   I ett inslag om ungdomarna Anders, Sandra och deras inneboende som blir misshandlade 

och rånade säger den kvinnliga berättarrösten: ”Anders skulle bara gå en kort promenad med 

parets hundvalp” (Efterlyst 22/9). Utifrån att Anders är ung, deltog i en respektabel aktivitet 

(promenad med sin hundvalp) på en respektabel plats (vid sitt hem) då han blir oprovocerat 

nedslagen av tre okända killar beväpnade med pistol, kniv och batong bör han ses som ett 

idealiskt offer. En manlig polis säger: ”det är klart man blir berörd när unga människor, unga 

skötsamma människor drabbas så här hårt av helt oprovocerat våld”. Genom hans sätt att tala 

om ungdomarna ger han uttryck för förställningar i linje med Christies resonemang om det 

idealiska offret.  

Icke idealiska offret 

Att kalla samtliga offer som skildras i Efterlyst för idealiska är tveksamt. Två fall i 

programmet handlar om brottslingar som nu drabbats av brott vilket gör att deras handlande 

skulle kunna ifrågasättas ur en moralisk synpunkt vilket medför att de enligt Christie 

(2000:48, 54) inte kan ses som idealiska offer. Dessa fall skildras i kortare inslag men då 

polisen är i behov av mer information följs händelserna upp vilket gör att historien 

återberättas flera gånger. Den första händelsen handlar om en man som sitter på en 

uteservering då gärningspersonen plötsligt kommer fram och skjuter honom (Efterlyst 8/9). 

Vid första rapporteringen av det inträffande nämns inget om att brottsoffret skulle ha en 

kriminell bakgrund utan det är först vid uppföljningen veckan därpå som beskrivningen 

”gangster” används om honom (Efterlyst 15/9). Den andra händelsen handlar om David som 

är missbrukare och försvunnen sedan en tid tillbaka. Förutom de två inslagen så belyses de 

faktum att kriminella även kan drabbas för brott i en diskussion mellan Tommy Lindström 
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och Hasse Aro om skyddad identitet. Tommy Lindström säger att även kriminella kan 

”behöva skyddas mot andra starkare och fulare gärningsmän” (Efterlyst 15/9). Efterlysts 

redaktör Petter Sundsten berättar i intervjun att en anledning till att de sällan tar upp fall där 

brottslingar är brottsoffer är att offren inte vill medverka. Men det händer, som i de här 

inslagen, att de tar upp fallen ändå och är då måna om hur den drabbade skildras t.ex. i valet 

av bilder på offret för att förena rollen som gärningsperson från en annan situation och rollen 

som offer i denna situation på ett lämpligt sätt.  

   Genom sitt sätt att tala om offer ger Efterlyst i stor grad uttryck för föreställningar i linje 

med det idealiska offret som kan kopplas till Nilssons (2003:90-93) forskning om media i 

allmänt och Dalquists (2000:66) forskning specifikt om Efterlyst som fann liknande resultat.   

Brottsoffers svaghet och utsatthet   

Svaghet och utsatthet i förhållande till gärningspersonen är egenskaper som Christie 

(2000:48) beskriver det idealiska offret utifrån. I detta tema ämnar jag att fördjupa 

resonemangen om hur dessa två egenskaper lyfts fram eller inte genom språkbruket i 

Efterlyst. Elsa utsatthet lyfts fram genom berättarröstens utsaga: ”Elsa överfölls och lämnades 

fastbunden i sitt eget hem sedan tar de sig in i guldbutiken – hemma kämpar Elsa för att 

komma loss” (Efterlyst 29/9). Timothys 14 år misshandlas på pendeltåget och beskrivs av 

berättarösten som: ”fullkomligt chanslös”. Exempel på skildring av pojkens utsatthet och 

lidande är när berättarrösten säger: ”En spark. Ett knytnävslag. Ingen vågar ingripa /…/ en 

enda blick är tillräckligt provocerande för att utlösa ett våldsamt raseriutbrott” (Efterlyst 

15/9). I ovanstående inslag lyfts brottsoffers svaghet och utsatthet gentemot gärningspersonen 

fram genom de bilder Efterlyst väljer att ge. Men det finns även inslag, som när Lena blir 

utsatt för ett våldtäktsförsök, där styrkan hos offrens påtalas: ”Lena lyckas kämpa sig fri och 

dessutom peka ut vem han var” säger Hasse Aro (Efterlyst 15/9). Ytterligare ett exempel är ett 

inslag om fem kvinnor som utsatts för våldtäktsförsök i samma stad men enligt en kvinnlig 

polis har de lyckats ”tas sig loss /…/ kunnat rädda sig” från en möjlig våldtäktsman (Efterlyst 

22/9). Ett annat tecken på styrka hos brottsoffer är det faktum att de ställer upp i Efterlyst och 

berättar om sina upplevelser. Vilket visar en vilja att höras och hävda sin rätt som offer.          

   Resultatet i första och andra temat visar att det finns en tendens i Efterlyst att framställa visa 

människor som lämpliga offer i linje med Burcars (2005:17-18) och Rydings (200:84) studier 

som båda skriver om en generell bild av brottsoffer som sårbara och försvarslösa personer.   
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Dramatiska respektive odramatiska skildringar    

Ett mönster som framkommit i min undersökning är att Efterlyst fokuserar på dramatiska och 

grova brott som dramatiseras ytterligare genom att offren och vad de utsatts för beskrivs med 

dramatiska och tillspetsade ord. Ett exempel på detta är när Hasse Aro säger: ”Benny Carlsson 

ska fylla 24 år nästa månad - kanske. För det är ingen som vet om han lever då” (Efterlyst 

15/9). Förutom ordval kan bakgrundsmusik och bilder ge en viss betoning och effekt i 

skildringen av offren. Elsa berättar gråtande om hur hon blev överfallen och bunden under hot 

om att bli skjuten. I rekonstruktionen av händelsen används svartvita och suddiga bilder på 

män i rånarluva som tvingar upp en kvinna för en trapp och sen ned på golvet. Medan Elsa 

pratar visas närbilder på hennes tårfyllda ögon och ibland ett kvinnligt ansikte med silvertejp 

över munnen. I bakgrunden spelas dramatisk musik som är effektfulla ljud i högt tempo och 

vid flera tillfällen hörs en kvinna skrika. Därefter visas autentiska bilder från när maskerade 

män rånade Elsas butik (Efterlyst 22/9). I ett annat inslag intervjuas Timothy om när han 

misshandlades på pendeltåget och medan han berättar om vad som hände visas autentiska 

bilder, från en övervakningskamera, när gärningspersonen slår och spakar honom. Samma 

bilder av misshandeln visas om och om igen under hela inslaget samtidigt som dramatisk 

musik spelas i bakgrunden för att bygga upp en spännande stämning (Efterlyst 15/9).  

   Dock finns det även exempel på mer nyanserade beskrivningar av vad offer drabbats av i 

kortare inslag om angrepp som skett strax innan sändning eller när en kvinnlig polisstudent 

läser upp telegram om diverse stölder (Efterlyst 15/9 & 22/9). För att synliggöra skillnader i 

framställning vill jag jämföra ett mindre dramatiskt inslag om David som försvunnit med ett 

mer dramatiskt inslag om mordet på Felicia. I inslaget om Felicia beskriver hennes syster 

henne på ett personligt sätt, berättar gråtande om saknaden och vädjar till tittarna att hjälpa 

polisen. Medan systern pratar visas bilder på en glad och leende Felicia och stilsam musik 

spelas i bakgrunden. Hemma hos systern står fotografier av Felicia på ett bord tillsammans 

med ett brinnande ljus och blommor, bordet zoomas in flera gånger (Efterlyst 29/9). Inslaget 

om David är mindre målande och dramatiskt då en manlig polis redogör för brottsutredningen 

och att David är en känd missbrukare i staden som har kontakt med socialtjänsten. Inga 

anhöriga kommer till tals vilket innebär att ingen berättar om saknaden efter David eller 

vädjar gråtande efter hjälp att hitta honom. Han framställs inte som någons bror eller son utan 

mer utifrån rollen som en socialt utsatt missbrukare. De filmar inga levande ljus eller leende 

och livfulla bilder på David, utan i reportaget visas bilder på David med allvarlig min, två 

män som bråkar samt bilder från stadsmiljö som parkbänkar, bilar och byggnader (Efterlyst 

15/9). Vid uppföljning av inslaget veckorna efter visas samma bilder med tillägg av bilder på 
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en bil och kartor över området som polisen tror att David kan vara gömd i (Efterlyst 22/9 & 

29/9).  

   Att Efterlyst väljer att fokusera på mindre vanliga och dramatiska brott och dramatisera 

dessa händelser ytterligare kan kopplas till Pollacks (2001:75) studie där hon beskriver att det 

inte är helt ovanligt att spännande brottslighet lyfts fram. Att händelserna i inslagen beskrivs 

med laddade ord tillsammans med dramatiska bilder tyder på att Efterlysts funktion till stor 

del är att beröra sin publik, få deras känslor i gungning samt underhålla dem med spännande 

berättelse (Hultén, 2000:13-14). Dalquists (2000:46) har i sin forskning bl.a. studerat Efterlyst 

dramatisering av brott och brottsoffers lidande och min analys går i linje med de skildringarna 

och dramatiseringar, genom bild och musik, som Dalquist fann.  

Brottsoffers ansvar   

Som jag skrev tidigare finns ett mönster att brottsoffer i Efterlyst skildras som oskyldiga och 

därmed goda offer som inte antas ha förstått vad som skulle kunna hända dem. Även om det 

är ovanligt finns det exempel på tillfällen då brottsoffers handlande fördöms genom att de 

borde förstått vad som skulle kunna hända dem och kan därför ses som medskyldig till 

resultatet t.ex. våldtäkten eller misshandeln. Trots att denna typ av fördömande är sällsynt 

väljer jag att belysa det i detta avsnitt då jag anser att det är anmärkningsvärda utsagor.     

   Innan reportaget om Lisa som utsatts för en våldtäkt säger Hasse Aro: ”19-åriga Lisa gjorde 

misstaget att ta en svarttaxi, det slutade med att hon blev våldtagen” (Efterlyst 8/9). I och med 

detta uttalande ges Lisa ett moraliskt ansvar över att hon blev våldtagen. Genom att inte resa 

med en vanlig taxi utsatte hon sig för en risk som hon borde ha förstått följden av och kan 

därmed ses som medskyldig till vad hon utsatts för av bilföraren. Mitt andra exempel är ifrån 

ett inslag gällande en misshandel av en offentlig person som är öppet homosexuell. Detta är 

tredje gången Gustav blir överfallen av okända gärningspersoner och han säger i en intervju 

att detta är något som kan hända offentliga personer och då han kan uppfattas som 

kontroversiell är han en måltavla. I diskussion efter intervjun säger Tommy Lindström att det 

ser ut som om flera av Gustavs egenskaper lockar till sig gärningspersoner då hans levende 

som homosexuell, agerande och sätt att röra sig på kan göra att han blir anfallen. Tommy 

Lindströms förslag är att Gustav ska lära sig att inte drabbas, han säger: ”gå i en slags skola 

och lära sig hur man rör sig på gator och torg. Utan att vara för provokativ, kontroversiell eller 

uppseendeväckande” (Efterlyst 22/9). I sitt uttalande ger Tommy Lindström uttryck för ett 

fördömande av Gustavs handlande då han menar att Gustavs beteende är provocerande, drar 

till sig gärningspersoner och att han borde ha förstått att han riskerade att bli misshandlad. 
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Genom detta fördömande lägger Tommy Lindström ansvaret på offret som bör lära sig att inte 

bli drabbad genom att inte avvika ifrån normen i samhället. En alternativ tolkning skulle 

kunna vara att ansvaret ligger på gärningspersonen att ändra sitt våldsamma beteende och inte 

på den som drabbats. Tommys Lindströms resonemang väcker reaktioner hos tittarna som 

reagerar genom att skicka in sms. Reaktionerna och motståndet mot vad Tommy Lindström 

sagt kan ge vägledning i vilka diskurser som är acceptabla och att tittarna inte tycker att det är 

Gustavs ansvar att inte bli överfallen.  

   Resultatet ovan går i linje med Rydings (2000:84) resonemang om att vissa offer ses som 

oskyldiga medan andra som drabbats av brott kan ses som medskyldiga och moraliskt 

ansvariga till vad de drabbats av. Även Burcar beskriver detta utifrån att brottsoffer är en 

moralisk konstruktion och det moraliska ansvaret inte bör kunna ifrågasättas för att få 

brottsofferstatus (Burcar, 2005:18).    

Alla kan drabbas  

I flertalet av inslagen i Efterlyst framställs brotten som slumpässiga och oprovocerade och i 

detta tema ska jag studera närmare. Det slumpässiga och osannolika i att offren skulle kunna 

bli utsatta framhävs genom berättarrösten: ”en helt vanlig fredag” (Efterlyst 22/9), ”en helt 

vanlig taxiresa” och ”en helt vanligt rutinkontroll” (Efterlyst 8/9). Denna fokusering på det 

oprovocerade våldet ger en bild av att alla kan drabbas. Ett exempel är ett inslag om en: 

”serievåldtäktsman som sätter skräck i (namn på staden) och inget tyder på att han har tänkt 

att sluta” (Efterlyst 22/9). Innan inslaget säger Hasse Aro att: ”det har varit en sommar av 

rädsla för kvinnor” då fem kvinnor blivit överfallna i ett litet geografiskt område i samma 

stad. I framställningen om vad som hänt lyfter man fram faran som hotar i ”skräckenstriangel” 

och att alla kvinnor i staden kan vara potentiella offer. Ett annat inslag handlar om när en 

polisbil blir beskjuten av gärningspersoner som färdas i en stulen bil. Den kvinnliga polis 

säger: ”Jag har aldrig mött någon så tungt beväpnad som helt oprovocerat öppnar eld eller ens 

visar vapnet” (Efterlyst 8/9). Polisens ensamhet skildras genom att berättarrösten säger: ”när 

de första skotten träffar plåt är närmsta förstärkning fem mil bort.” I detta fall blir det tydligt 

att det handlar om Efterlysts skapande av utsatthet då en alternativ tolkning är att polisen kan 

ses som provocerande för beväpnade personer i en stulen bil som riskerar att bli gripna. 

Efterlyst konstruerar en bild av att brott kan drabba vem som helst genom att lägga offerrollen 

nära ”den hederliga medborgaren”. Denna skildring når fram till och berör tittarna då det är 

lätt att känna sympati med oskyldiga personer som drabbas av oprovocerade övergrepp.   
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   Nilsson (2003:90-93) menar att det inte är helt ovanligt att det oprovocerade och 

slumpartade våldet som kan drabba alla skildras i massmedia. Effekten av skildringen blir att 

många är och alla kan drabbas som går i linje med Efterlyst bild.  

   Ett syfte med Efterlyst är att lösa brott med hjälp av tittarna och i inledningen av varje 

avsnitt vänder sig Hasse Aro till tittarna med orden; var med och lös kvällens fall! Därefter 

uppmanas du som tittare upprepade gånger under programmets gång att ringa in tips. Främst 

är det Hasse Aro och berättarrösten som uppmanar publiken att ringa in tips med även poliser, 

anhöriga och brottsoffer själva vädjar om hjälp. Ett exempel på direktadressering är när Hasse 

Aro, efter inslag om misshandeln av 14-åriga Timothy, tittar rakt in i kameran och säger: ”Till 

mannen som satt mittemot Timothy och vinkade till honom att gå när han fått ett slag, till dig 

vill jag säga; skäms! Till våldsmannen kan jag säga; det är nog lika bra att du ringer själv 

ikväll. Till er andra som känner igen honom säger jag; 08-702 00 90” (Efterlyst 15/9). Innan 

ett annat inslag säger Hasse Aro: ”Det finns inget vi kan göra för att förbättra Bennys 

hälsotillstånd. Men vi kan hjälpas åt att få tag i den som gjorde det här och ställa honom till 

svars” (Efterlyst, 15/9). Genom ordvalet vi skapas publiken till något mer än passiva åskådare 

då de kan och bör hjälp till i arbete att gripa gärningspersoner och i med det hjälpa brottsoffret 

att få upprättelse. Detta synsätt innebär att brottslighet och att se till att fler inte drabbas är 

allas vårt ansvar. Agerar vi inte ökar risken att fler människor drabbade av brott i framtiden. 

Vem som helst, kanske du och jag.     

Feminiteter och maskuliniteter   

Avsikten i detta tema är att analysera hur genus konstrueras i Efterlyst. Jag vill börja med att 

återkoppla till inslagen i tema fyra om våldtäkten av Lisa (Efterlyst 8/9) respektive 

misshandeln av Gustav (Efterlyst 15/9). Efterlysts framställning av Lisa är en klassisk 

skildring av ett våldtäktsoffer. Hasse Aro fördömer hennes val att åka svarttaxi viket kan 

kopplas till fördömande av att kvinnor klär sig utmanande och därmed ”ber om att bli” 

överfallna och i och med detta ses som medskyldiga till att brottet kunde ske. I samhället idag 

finns det genusföreställningar om hur en riktig kvinna bör vara (Lander, 2003:33). Till 

exempel bör hon klä sig på ett passande sätt, hålla på sig och inte utsätta sig för onödiga risker 

som att åka svart taxi för att följa samhället förväntningar. Liknande genusföreställningar 

finns om hur en riktig man bör vara (Lander, 2003:33). Vilket skulle kunna förklara Tommy 

Lindströms uttalande om att Gustav bör lära sig att vara mindre provocerande. Bli en del av 

normen genom att handla i linje med samhällets förväntningar på en riktig man istället för att 

avvika på det sätt som han upplevs göra idag. I båda fallen är förövaren män och ovanstående 
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skildringar visar även på föreställningar om att en man som träffar en kvinna som tar större 

risker än vad hon bör göra inte kan motstå att våldta henne eller i mötet med en man som 

upplevs som uppseendeväckande måste mannen agera på sin våldsbenägenhet. En alternativ 

tolkning skulle kunna vara att människor kan avvika från normen utan att andra måste 

opponera sig genom att begå övergrepp. 

   I de fyra avsnitt jag har tittat på skildras både kvinnor och män som brottsoffer och 

vanligtvis enligt en stereotyp bild där offret tilldelas egenskaper som svag och försvarslös 

oavsett kön. I de fall gärningspersonen omtalas är samtliga män vilket lyfter fram den 

stereotypa bilden av en våldsman. I inslaget om Benny som har blivit allvarligt skadad av en 

bilist som flydde från platsen är gärningspersonens kön okänt. Trots detta använder Tommy 

Lindström han och killen och offrets mamma säger han om bilföraren men en manlig polis 

som intervjuas använder könsneutrala begrepp som denne och bilföraren (Efterlyst 15/9). 

Moderns och Tommy Lindströms uttalande tyder på svårigheter att tro att bilföraren skulle 

kunna vara kvinna. Utifrån ovanstående kan Efterlyst tänka sig förena maskuliniteter med 

både rollen som brottsoffer och brottsling. Men femininiteter med endast rollen som 

brottsoffer då de sannolikt har svårare att likställa en kvinna i rollen som gärningsperson på 

grund av att begå brott avviker från samhällets förväntningar på hur en riktig kvinna bör 

agera.  

   Resultatet går delvis i linje med vad Burcar (2005:15, 21) fann då hennes resultat visade på 

att vi känner igen kvinnan som offer och mannen som gärningsperson samtidigt som Burcar 

menar att det utifrån den stereotypa bilden av mannen som stark kan vara svårt att se mannen 

som ett svagt offer vilket jag inte kan se i Efterlysts skildring av män som drabbats av brott. 

   Min avsikt i detta kapitel var att presentera och analysera studiens resultat som kommer 

ligga till grund för den avslutande diskussionen i följande kapitel. 

7. Slutdiskussion  

Efter att ha undersökt Efterlyst som text och som diskursiv praktik i tidigare kapitel har jag nu 

som avsikt att i en avslutande diskussion placera programmet i förhållande till den bredare 

sociala praktik som det är en del av. Därefter följer mina förslag till fortsatt forskning samt en 

avslutande kommentar.   

Vem kommer till tals i Efterlyst? 

I syfte att få en helhetsbild av diskurserna i Efterlyst har jag valt att analysera vilka aktörer 

som kommer till tals. I programmet kommer människor till tals dels i rollen som 

yrkesverksamma så som poliser som utreder brott, expertkommentatorn Tommy Lindström 
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som finns i studion eller andra experter t.ex. kriminologer som intervjuas i specifika frågor. 

Dels i rollen som privatpersoner då det inte är ovanligt att brottsoffer själva eller deras 

anhöriga berättar om upplevelser av brott. Ytterligare en aktör är en berättaröst som beskriver 

vad som hänt i alla inslag. Denna anonyma röst företräder ingen person utan hela Efterlysts 

redaktion och genom det är utsagorna en del i diskurserna om brottsoffer. I undantagsfall ges 

offer som kan ses som medskyldiga till att de drabbats eller deras anhöriga möjlighet att 

berätta om deras utsatthet. En annan grupp som sällan kommer till tals är gärningspersoner.  

Att vissa individer och grupper oftare kommer till tals i programmet visar på en obalans. 

Förutom ojämlikhet i vem som ges möjligheten att göra sin röst hörd finns det även ojämlika 

maktförhållanden mellan de som kommer till tals då experters kommentarer kan ses som 

anspråk på sanningen medan privatpersoner beskriver en personlig upplevelse (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:20). Ojämlika maktförhållanden och att alla aktörer inte är 

representerade kan påverka utsagorna och offerdiskurserna. Om fler icke idealiska offer och 

experter med olika perspektiv kom till tals i större utsträckning skulle det kanske medföra ett 

annat sätt att tala om brottsoffer i programmet.     

Konsekvenser av Efterlysts bild(er) av brottsoffer 

Berörda parter  

I detta avsnitt har jag för avsikt att undersöka konsekvenserna av Efterlysts bilder av 

brottsoffer på en individnivå. Analysen av resultatet visar på ett mönster där Efterlyst dels 

beskriver brottsoffer i stor utsträckning som svagt och oskyldigt dels fokuserar på händelser 

där brottsoffret befinner sig i underläge i förhållande till gärningspersonen som beskrivs som 

svart ur moralisk synpunkt jämfört med det vita oskyldiga offret. Det vill säga att programmet 

i stor utsträckning fokuserar på personer som lättast får legitim status som offer i linje med 

Christie (2001:47) resonemang om det idealiska offret.  

   Brottsoffer och hur ett brottsoffer bör vara är en konstruktion och utifrån detta synsätt kan 

konstruktionen av det idealiska offret få konsekvenser för både dessa offer samt de som 

avviker från den stereotypa bilden (Burcar, 2005:18). Den beskrivna idealsituationen 

förekommer men föreställningen om att brottsoffer är oskyldiga och sårbar ger en enkel bild 

av verkligheten då det sällan är denna grupp som har störst risk att bli utsatt för brott eller 

drabbas mest (Christie, 2001:47). I och med att Efterlyst har en tendens att lyfta fram en 

entydig bild av att brottsoffer bör agera på ett visst sätt utesluts samtidigt alternativa synsätt 

och beskrivningar. Till exempel är det sällsynt att personer som varit påverkade vid 

brottstillfället eller själv begått brott det vill säga icke idealiska offer skildras i Efterlyst. Detta 
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innebär ett osynliggörande av icke idealiska offer vilket kan försvåra för denna grupp att få 

status som offer samt kunna få de rättigheter och hjälp som utgör en del av att ses som offer 

när de inte passar in på den bild som konstruerats av hur ”ett riktigt” brottsoffer bör vara. 

Denna svart vita bild av vem som ses som offer kan även medföra konsekvenser för 

gärningspersoner. Utifrån resonemanget att ju mer idealiskt brottsoffret skildras desto mer 

idealiskt blir synen på gärningspersonen som kan ur moralisk synpunkt ses som det vita 

offrets svarta motsatts (Christie, 2001: 54-55). Vilket kan försvåra skildringen av brottslingar 

då det kan vara svårt att förena dessa motsatta bilder i samma person.   

   För att en särskild grupp ska ses som brottsoffer krävs att någon har intresse av det och 

möjlighet att verka för offrens sak (Burcar, 2005:18 ). Flera inslag i Efterlyst ger exempel på 

hur brott inte bara drabbar brottsoffret utan även dennes familj och vänner. Tendens att ge 

anhörig status som brottsoffer skulle kunna ses som ett utvidgande av brottsofferperspektivet. 

Här väljer Efterlyst att lyfta fram anhöriga och vänner till, i de flesta fall, idealiska offer 

samtidigt som de är försiktiga med att skildra socialt utsatt individer samt marginaliserade 

grupper som brottsoffer trots att dessa individer på grund av sin sociala position löper stor risk 

att drabbas av rott. Detta tyder på att Efterlyst har mer intresse av att ge brottsofferstatus till 

offrets anhöriga och vänner än de mest utsatt grupperna i samhället. 

Efterlysts tittare 

I detta avsnitt har jag för avsikt att undersöka konsekvenserna av Efterlysts bild av brottsoffer 

för dess tittare på en samhällsnivå. Media har makt att konstruera och förmedla vissa bilder 

som skapar vår sociala omvärld. Utifrån de diskurser de väljer att belysa anger de vad som är 

möjligt och inte och vilka bilder som är sanna, friska och normala (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:20). I starka inslag i Efterlyst skildras ovanlig och grov brottsligheten som 

dramatiseras ytterligare vilket ger tittarna en onyanserad bild av brottslighet. Programmet 

fokuserar i stor grad på oprovocerade och slumpmässiga övergrepp som tyder på att alla, 

oavsett social position eller livsstil, kan drabbas av brott. Då många olika faktorer påverkar 

risken att drabbas kan Efterlysts fokusering ge en skev bild av verkligheten. Utifrån en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt ses verkligheten som en produkt av våra sätt att 

kategorisera världen Winther Jørgensen och Phillips (2000:11). Som jag nämnde tidigare 

utesluts i hög grad skildringar av de icke idealiska offrens utsatthet för brott. Detta kan 

reproducera föreställningen om att personer som är påverkade vid brottstillfället eller väljer 

att leva kriminellt ses som medskyldiga till att de drabbats och får skylla sig själva då det är 

brottsoffrets ansvar att inte drabbas av brott.    
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  Utifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000:12) resonemang om att en diskurs visar hur 

den sociala verkligheten konstrueras som i sin tur påverkar hur individen skapar sin omvärld 

kan Efterlysts skildringar av offerskapet påverka hur tittarna skapar sin omvärld. Samtidigt 

som vårt synsätt skapas och upprätthålls i relation med andra då vi tillsammans bygger upp 

sanningar och kämpar om vad som är sant (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12). Detta 

innebär att Efterlysts publik kan vara delaktiga i konstruerandet av offerskapet genom att de 

kan visa motstånd och visa vad som inte är accepterat att säga om brottsoffer. Ett exempel på 

motstånd från tittarnas är i samband med Tommy Lindströms resonemang om Gustavs 

moraliska ansvar och medskyldighet till att han drabbats (Efterlyst 22/9). Publikens reaktioner 

tyder sannolikt på att de inte tycker att det är Gustavs ansvar att han misshandlats och att han 

inte ska behöva ändra sig i syfte att minska risken för att bli drabbad igen. 

Offerdiskurser 

I detta avsnitt sammanfattas de dominerande diskurserna i Efterlyst. Analysen av resultatet 

visar att både idealiska samt mindre idealiska offer skildras inom ramen för programmet. I 

och med det ser jag en tendens till en kamp där diskursen om att andra än det idealiska offer 

kan ses som offer kämpar för att ta plats i programmet. Jag kan även se ytterligare en kamp 

mellan en offerdiskurs där offret ses som oskyldigt och en annan diskurs där offret under vissa 

omständigheter kan ses som medansvarig till övergreppet. I flertalet fall framställs den 

drabbade som en person utan moraliskt ansvar, det vill säga ses som oskyldigt till det som 

inträffat då skulden läggs på förövaren (Ryding, 2000:84). Utifrån att diskursen om det icke 

idealiska offret som brottsoffer samt diskursen om medskyldighet får ett begränsat utrymme i 

programmet är min slutsats att det dominerande mönstret är skildringen av idealiska offer 

genom Efterlysts fokusering på de drabbades oskyldighet och utsatthet i förhållande till 

gärningspersonen som beskrivs i negativa termer. Med hänvisning till ovanstående är min 

slutsats att Efterlyst, trots vissa undantag, bygger på vissa bestämda diskurser om brott och 

brottsoffer. Det betyder att programmet har en låg grad av interdiskursivitet som tyder på ett 

upprätthållande av status quo då rådande offerdiskurser i stor grad reproduceras (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:77-78).     

   I görandet av feminiteter framhåller Efterlyst rådande genusföreställningar om hur en riktig 

kvinna bör agera genom att inte skildra henne i rollen som gärningsperson utan endast i rollen 

som offer för brott samt tilldela henne egenskaper som svag och försvarslös. När det gäller 

skapandet av maskuliniteter ges en delad bild; i de fall gärningspersonen är omtalade är 

samtliga män vilket reproducerar föreställningen om mannen som våldsman som tilldelas 
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egenskaper som stark och brutal samtidigt som män även skildras som svaga offer som utsatts 

för brott. Detta tyder på att vissa beskrivningar delvis utmanar traditionella genus- 

förställningar och andra beskrivningar av offer reproducerar bilden av hur en riktig kvinna 

respektive man bör vara. I de fall de inte följer dessa normer fördöms deras handlande och de 

ges moraliskt ansvar och ses som medskyliga till övergreppet de utsatts för.     

Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis vill jag poängtera att diskurser inte är statistiska och kan förändras utifrån tid 

och sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15). Ett ökat synliggörande i media av 

icke idealiska offer skulle kunna skapa en ny offerdiskurs. Denna nya bild av brottsoffer 

skulle kunna underlätta för andra individer och grupper att få brottsofferstatus. En förändring i 

sättet att tala om offerskapet skulle kunna innebära att människor som när de tidigare drabbats 

av brott mötas av misstro och förakt har möjlighet att få sina rättigheter och behov 

tillgodosedda i framtiden.  

Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i detta arbete begränsat mig till att titta på fyra avsnitt av Efterlyst från hösten 2010 

och ett förslag till fortsatt forskning är att utöka materialet och undersöka eventuella 

förändringar i offerdiskurser över tid då programmet sänts sedan 1990. Ytterligare har jag i 

detta arbete medvetet begränsat analysen av Efterlyst skildring av gärningspersoner. Men när 

jag tittat på programmen har jag noterat beskrivningar av gärningspersoner som skulle vara 

intressant att undersöka närmare således är ett annat förslag att genomföra en studie med 

fokus på hur misstänkta och dömda gärningspersoner skildras i Efterlyst.  

 

 

 

 



 31 

8. Litteraturförteckning   

 

Litteratur 

Andersson, B & Lundberg, M (2001) ”Kvinnomisshandel som kunskapsfält – att definiera, 

förklara och hantera ett socialt problem”. I Åkerström, M & Sahlin, I (red). Det motspänstiga 

offret. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brottsförebyggande rådet (2007)  Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet. 

Idéskrift nr 15.  

 

Burcar, V (2005) Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som utsatts för 

brott. Lund: Dissertations in Sociology 68.  

 

Christie, N (2001) ”Det idealiska offret”. I Åkerström, M & Sahlin, I (red). Det motspänstiga 

offret. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dalquist, U (2000) Veckans brott. En studie av våld i Reality TV-program. 

Kulturdepartementet, Våldskildringsrådets skriftserie nr 24.    

 

Ericsson, K (2007) ”En ny offerdiskurs?” I von Hofer, H & Nilsson, A (red) Festskrift till 

Henrik Tham. Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. 

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.   

 

Heber, A (2008) Brottslingen som brottsoffer. Opublicerad stencil. Stockholm: 

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.    

Kvale, S & Brinkmann, S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lander, I (2003) ”Genus, normalitet och avvikelse”. I Lander, I, Pettersson, T & Tiby, E (red). 

Feminiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Lund: 

Studentlitteratur.    

 



 32 

Lander, I (2006) ”Etnografi: En forskningsansats där forskaren är det främsta verktyget”. I 

Roxell, L & Tiby, E (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lindgren, M (2001) Brottsoffer: från teori till praktik. Stockholm: Jure CLN.  

 

Lindgren, M (2004) Brottsoffer i rättsprocessen. Om ideala offer och goda myndigheter. 

Stockholm: Jure Förlag AB.  

 

Litzén, S (2004) ”De glömda brottsoffren - utsatthet för brott bland marginaliserade grupper”. 

I Lindgren, M, Pettersson, K-Å & Hägglund, B (red). Utsatta och sårbara brottsoffer. 

Stockholm: Jure Förlag AB.   

 

Merriam, SB (2004) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Stockholm.   

 

Nilsson, B (2003) Brottsoffer. Offerskapet innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur. 

Umeå: Boréa.  

 

Pollack, E (2001) En studie i medier och brott. Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation, Stockholms universitet.     

 

Roxell, L och Tiby, E (2006) ”Inledning”. I Roxell, L & Tiby, E (red). Frågor, fält och filter. 

Kriminologisk metodbok. Lund: Studentlitteratur.  

 

Ryding, A (2000) Brottet, krisen och dygden. Jouraktivas framställning av brottsoffer. 

Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University 2000:4. 

Sociologiska institutionen.   

 

Tham, H (2001) ”Brottsoffrets uppkomst och framtid”. I Åkerström, M & Sahlin, I (red). Det 

motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur.  

 

Tiby, E (2006) ”Aktivister och trafikanter – reflektioner över två observationsstudier”. I 

Roxell, L & Tiby, E (red). Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok. Lund: 

Studentlitteratur.  



 33 

Vetenskapsrådet (2002) Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Åkerström, M & Sahlin, I (2001) ”Inledning”. I Åkerström, M & Sahlin, I (red). Det 

motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur.  

 

Övriga källor  

Avsnitt 1 som sändes 2010-09-08. www.tv3play.se/play/232868/?autostart=true 2010-11-01.  

Avsnitt 2 som sändes 2010-09-15. www.tv3play.se/play/233090/?autostart=true 2010-11-11.  

Avsnitt 3 som sändes 2010-09-22. www.tv3play.se/play/233123/?autostart=true 2010-11-15.  

Avsnitt 4 som sändes 2010-09-29. www.tv3play.se/play/233124/?autostart=true 2010-11-16.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv3play.se/play/232868/?autostart=true
http://www.tv3play.se/play/233090/?autostart=true
http://www.tv3play.se/play/233123/?autostart=true
http://www.tv3play.se/play/233124/?autostart=true


 34 

Bilaga 1. Presentation av analyserade avsnitt av Efterlyst   
    

Presentation av valda delar ur avsnitt 1 (8 september) 

Man skjuten på uteservering, del 1 

En man blir skjuten i benet när han sitter och äter på en uteservering. Händelsen sker några 

timmar innan sändning och i inslaget berättar en polis via telefon om brottsutredning och 

vädjar om tips. Under intervjun visas bilder på Hasse Aro i studion växelvis med fotografier 

från brottsplatsen. Ingen bakgrundsmusik spelas. Inslaget pågår i 1,5 minut.  

 

Polis beskjuten vid en rutinkontroll 

När två poliser ska genomföra en rutinkontroll av en stulen bil blir de beskjutna med 

automatvapen. Efter skottlossningen inleds en intensiv polisjakt dock utan resultat. Inslaget 

inleds i studion med att Hasse Aro ger en kort beskrivning av vad som hänt. Därefter visas ett 

reportage där en av de drabbade poliserna och en polis som redogör för brottsutredningen 

intervjuas. Samtidigt visas bilder på villor, natur och vattendrag från en idyllisk småstad. I 

bakgrunden hörs mystisk musik, en tickande klocka och några gånger hörs trumslag då en ny 

bild visas. Inslaget pågår i 3 minuter. 

 

Lisa våldtagen vid färd i svarttaxi  

Lisa 19 år har varit ute på krogen. För att komma hem tar hon en svarttaxi och blir våldtagen 

av mannen som kör bilen. Inslaget inleds i studio genom att Hasse Aro kort berättar om 

händelsen. Därefter följer ett reportage där Lisas mamma berättar om vad som hänt hennes 

dotter även en manlig polis intervjuas och han berättar att de misstänker att det kan finnas fler 

offer och uppmanar dessa att kontakta polisen. Under intervjuerna visas en rekonstruktion 

med svartvita och suddiga bilder när en man håller i en kvinna som försöker komma loss, en 

bilratt med en hand på visas i närbild flera gånger och berättarrösten ger en beskrivning av 

den misstänkte mannens utseende. När mamman pratar spelas stilsam klassisk musik i övrigt 

hörs snabba hjärtslag, en kvinna som skriker och blåljus. Inslaget pågår i 3,5 minuter.   

 

Presentation av valda delar ur avsnitt 2 (15 september)  

Man skjuten på en uteservering, del 2   

I denna uppföljning från förra veckans inslag intervjuas en polis på brottsplatsen. Bilder visas 

av stadsdelen, flyktväg samt poliser i arbete vid avspärrningar. Efter inslaget kommenterar 
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Tommy Lindström en koppling till en liknande händelse i samma stad. Inslaget pågår i 4 

minuter.  

 

Offentlig person misshandlad på väg hem, del 1 

Gustav som är en offentlig person blir misshandlad när han är på väg hem. Händelsen sker 

några timmar innan sändning och i inslaget intervjuas en polis via telefon. Han berättar om 

överfallet och önskar få in vittnesuppgifter. Samtidigt visas en passbild på Gustav växelvis 

med bilder på Hasse Aro i studion. Inslaget pågår i 2 minuter.   

  

Timothy misshandlad på pendeltåget  

14-åriga Timothy blir misshandlad på pendeltåget efter att gärningspersonen fått böter vid en 

kontroll av färdbevis. Det dröjer en lång stund innan någon medpassagerare ingriper till 

Timothys försvar. I studion innan inslaget vänder sig Hasse Aro direkt till gärningspersonen 

och säger att ikväll är kvällen han kommer åka fast. I inslaget intervjuas brottsoffret, hans 

mamma samt en polis. Under intervjuerna visas autentiska bilder från misshandeln från en 

övervakningskamera. Bilder av när Timothy blir slagen och sparkad visas om och om igen. 

Inslaget pågår i 3 minuter.    

 

Benny överkörd av smitare 

Benny är på väg hem från krogen och när han går över gatan blir han påkörd av en bilist som 

flyr från platsen. I studion innan inslaget berättar Hasse Aro om vad som hänt Benny. Därefter 

berättar offrets mamma om sonen allvarliga tillstånd och en polis redogör för brottshändelsen 

samtidigt som en rekonstruktion och fotografier på en glad Benny visas. I bakgrunden spelas 

mystisk musik. Efter inslaget kommenterar Tommy Lindström i studion brottet smitning och 

uppmanar gärningspersonen att ta kontakt med polisen. Inslaget pågår i 4 minuter.      

 

Lena utsatt för våldtäktsförsök i sin trappuppgång 

När Lena är på väg hem med tunnelbanan tar en man kontakt med henne. Trots att hon 

ignorerar honom följer han efter henne hem. Väl framme vid porten tränger han sig in och 

försöker våldta henne i trapphuset men hon gör kraftigt motstånd och mannen flyr. I studion 

berättar Hasse Aro inledningsvis vad som hänt Lisa. I reportaget intervjuas en polis om 

utredningen och en rekonstruktion av en man och kvinna som bråkar samt autentiska bilder på 

den utpekade mannen från övervakningskamera i tunnelbanan visas. Inslaget pågår i 2,5 

minuter.    
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David försvunnen sedan en tid tillbaka, del 1 

David är försvunnen sedan en tid tillbaka och tre män sitter häktade men polisen har inte hittat 

någon kropp. De har fått tips om att David skulle blivit mördad och därefter styckad. Hasse 

Aro berättar kort i studion om Davids försvinnande. I inslaget intervjuas en manlig polis 

gällande brottsutredningen samt om David som person samtidigt som fotografier visas på en 

allvarlig David samt bilder från stadsmiljö. I bakgrunden spelas dramatisk musik. Efter 

inslaget kommenterar Tommy Lindström inslaget och sannolikheten att han blivit mördad och 

styckad. Inslaget pågår i 3 minuter.   

 

Presentation av valda delar ur avsnitt 3 (22 september) 

David försvunnen sedan en tid tillbaka, del 2 

I denna uppföljning från förra veckans inslag intervjuas en polis om brottsutredningen som i 

nuläget tyder på att David har blivit mördad och styckad. Förutom kartor och bilder på 

skogsområdet där David tros vara gömd visas samma bilder som vid tidigare inslag. Efter 

inslaget kommenterare Tommy Lindström de nya uppgifterna. Inslaget pågår i 2 minuter.  

 

Elsa överfallen i hemmet och hennes butik rånad 

Elsa arbetar som butikschef i en guldbutik. På väg till sitt arbete blir hon överfallen och 

tillbaka tvingad in i sin bostad. Elsa binds fast i en stol och tvingas ge gärningspersonerna 

koder och nycklar till hennes butik som de senare rånar. Under intervjun med Elsa som 

genomförs i guldbutiken visas bilder från en rekonstruktion av överfallet och i bakgrunden 

spelas dramatisk musik. Senare i inslagets intervjuas en kvinnlig polis när hon står utanför 

butiken om brottsutredningen och om vad Elsa drabbats av. Medan polisen berättar visas 

autentiska bilder, från en övervakningskamera, av maskerade gärningsmän vid rånet av 

butiken samt bilder ifrån staden och kartor över troliga flyktväg. Efter inslaget kommenterar 

Tommy Lindström gärningspersonernas professionella genomförande. Inslaget är uppdelat i 

två delar och pågår i totalt 7,5 minuter.  

    

Fem våldtäktsförsök i samma stad   

Fem kvinnor har när de varit på väg hem blivit utsatta för våldtäktsförsök i ett begränsat 

geografiskt område i en mindre stad. I studion inleder Hasse Aro med att kort beskriva 

kvinnornas upplevelse av övergreppen. I reportaget berättar en kvinnlig polis om de olika 

händelserna samtidigt som en svartvit rekonstruktions spelat upp. I bakgrunden hörs att någon 

springer, andas tungt och spänningshöjande musik. Inslaget pågår i 2 minuter.  
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Offentlig person misshandlad på väg hem, del 2 

I denna uppföljning från förra veckans inslag intervjuas Gustav i sitt hem av Hasse Aro. 

Medan har berättar vad som hände visas bilder på blommor, vykort han fått och närbilder på 

hans skador i ansiktet. Även en manlig polis intervjuas om brottutredningen han befinner sig 

på brottsplatsen och de visar bilder från stadsdelen då han pratar. Efter inslaget kommenterar 

Tommy Lindström dels att flera av Gustavs egenskaper lockar till sig gärningspersoner och 

kan vara anledningen till att han har drabbats upprepade gånger dels förslag på vad Gustav 

kan göra för att minska risken att drabbas igen. Det han säger leder till att tittarna reagerar via 

sms. Inslaget pågår i 5,5 minuter.  

 

Anders misshandlad och rånad   

Anders är ute och går med hunden och blir överfallen av tre gärningsmän. De tvingar tillbaka 

honom in i lägenheten där hans kompis och flickvän befinner sig. Misshandeln fortsätter 

medan Anders tvingas visa allt av värde som förövarna sedan tar med sig. I studion redogör 

Hasse Aro kort för vad som hänt. I inslaget intervjuas brottsoffrets flickvän om när hon 

bevittnade övergreppet på Anders och kompisen. Man får aldrig se Sandras ansikte utan de 

filmar henne bakifrån när hon går runt i lägenheten, hennes händer och tillsammans med 

hunden. En manlig polis intervjuas om brottsutredningen och berättar även om hur berörd han 

är av det som hänt. Inslaget pågår i 4 minuter.  

 

Presentation av valda delar ur avsnitt 4 (29 september)  

Felicia hittad mördad efter en tids frånvaro  

Felicia har varit på krogen men kommer aldrig hem till sin syster där hon skulle sova. Hon 

hittas sedan mördad i närheten av den platsen hon sågs kliva av spårvagnen. Detta är ett extra 

insatt inslag med anledning av att två personer försvunnit under samma helg i samma 

stadsdel. I intervjun med Felicias syster berättar hon om sin syster som person och sin saknad 

och sorg. Syster gråter medan hon berättar och i bakgrunden spelas stilsam pianomusik. De 

visar bilder på en livfull och leende Felicia. Inslaget i sin helhet pågår i 17 minuter och 

intervjun med systern i 2 minuter.       

 

Man skjuten på uteservering, del 3 

I denna uppföljning av tidigare inslag intervjuas en polis på brottsplatsen. Bilderna av 

stadsdelen, flyktväg samt poliser i arbete vid avspärrningar vissas även denna gång. Stor del 
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av inslaget handlar om att två tittare som lämnade anonyma tips på Efterlyst telefonsvararen 

förra veckan uppmanas att ringa igen. Inslaget pågår i 1,5 min. 

   

Eva våldtagen under skogspromenad   

Eva är ute på en förmiddagspromenad i närheten av sitt föräldrahem när hon blir överfallen 

och våldtagen av en okänd man. I studion berättar Hasse Aro om det kvinnan tvingas uppleva. 

I reportaget berättar och visar Eva på brottsplatsen vad som drabbade henne, hon är gråtmild 

och andas tungt flera gånger. Även en manlig polis intervjuas om vad som hänt och ett 

signalement lämnas på förövaren. En rekonstruktion där en man våldför sig på en kvinna visas 

i övrigt visas bilder från skogen och villaområdet. I bakgrunden spelas mystisk musik. 

Inslaget pågår i 5 minuter.    

 

David försvunnen sedan en tid tillbaka, del 3 

I denna uppföljning från förra veckans inslag intervjuas återigen en polis. Bilder visas av bilen 

som används att transportera Davids kropp i samt skog och kartor över det området där de tror 

att hans kroppsdelar kan vara gömda. Inslaget pågår i 2 minuter.  
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Bilaga 2. Observationsschema    
  

Kategori 1.  

- Bakgrundsfaktorer om brottsoffret 

- Beskrivning av brottsoffret vid brottstillfället och brottsplatsen  

- Förhållande mellan brottsoffer och gärningsperson  

 

Kategori 2.  

- Ordval 

- Rädsla 

- Genus 

- Ansvar   

 

Kategori 3.   

- Bakgrundsmusik  

- Bilder  
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Bilaga 3. Intervjuguide     

        

Bakgrundsfrågor  

Namn  

Titel  

 

Arbetet med efterlyst  

Vad är syftet med programmet? 

Finns ett syfte utifrån brottsoffer?   

Vad är programmets tittarsiffror?  

Vad tror du gör att programmet är så populärt bland tittarna?  

 

Brottsofferperspektiv  

Diskuterar ni brottsoffers situation? I så fall ge exempel ifrån den senaste diskussionen.  

Har programmet ett brottsofferperspektiv, i så fall hur?  

Fokuserar ni medvetet på någon specifik offergrupp?  

Väljer ni medvetet bort någon specifik offergrupp?  

Hur tycker du brottsoffer beskrivs i Efterlyst?  

 

Egna kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




