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The aim of this study was to examine how female and male murder perpetrators are 

represented in Swedish news journalism. We examined four specific murder cases, with 

two female and two male perpetrators, and the questions examined were: How are 

female and male perpetrators represented in news journalism, and what differences and 

similarities can be found in these representations?  

 

We made a critical discourse analysis of 21 news articles, published between the day of 

the crime and the day of the verdict, from the tabloids Aftonbladet and Expressen.  

 

The result shows that female perpetrators are represented as driven by their emotions, 

either as victims for unrequited love or as evil, jealous women. Male perpetrators, on 

the contrary, are represented with attributes that are associated with masculinity. The 

reporting of female perpetrators is also more intense and dramatically structured.  

 

Our study also shows similarities between perpetrators regardless of gender. They are 

represented as cold hearted and deviant, and the news articles are constructed almost as 

fiction, with sensational writing and dramatic storytelling. 
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1 Introduktion  

There is a tendency to concentrate on the most unusual, serious and atypical offences and report 

them in such a way as to characterize the offenders as ‘absolute others’ with no hope of 

rehabilitation or redemption. 
(Jewkes 2015, s. 291) 

 

Intresset för brott har alltid varit stort och tar idag form i både populärkultur och en 

breddad nyhetsförmedling. Detta kan och har karaktäriserats i vad Pollack (2001) kallar 

för “samhällets besatthet av tema brott”. Närmare förklarat innebär det en dramaturgisk 

tillfredsställelse som både publik och nyhetsproducenter får av brottsrapportering. 

Medier och brott har därav kommit att utgöra ett allt mer oskiljaktigt par och ju 

allvarligare brottet är desto mer uppmärksamhet får det medialt (Pollack, 2001). Fokus 

ligger ofta på representationen och effekterna av våld men också på beskrivningar av 

själva gärningspersonen.  

 

Under 2016 fälldes 142 personer för mord eller försök till mord. Det är den högsta 

siffran under 2000-talet. Av dessa 142 gärningspersoner är 133 män och 9 kvinnor 

(Brottsförebyggande rådet, 2016). Då genusdebatten idag är lika intensiv som 

samhällets ökade intresse för brott har vi valt att granska hur gärningspersoner som har 

begått mord framställs utifrån kön. Vi upplever att det läggs mer fokus på det biologiska 

könet när gärningspersonen är en kvinna, medan det “bara” är en gärningsperson när det 

är en man. Gurian (2011) argumenterar för brottsjournalistikens beskrivning av brott 

som en manlig aktivitet. Hon menar att kriminologiska teoriperspektiv tenderar att 

stereotypisera kvinnor och att kvinnor som mördar oftast benämns som “mer onda” - 

med avsikt att tillfoga skada  - eller “mer goda” - utan avsikt att tillfoga skada - än män 

som mördar. Med detta i åtanke vill vi undersöka den svenska nyhetsjournalistikens 

representationer av kvinnliga gärningspersoner i jämförelse med manliga 

gärningspersoner.  

 

Vår avsikt med denna studie är att bidra till ökad förståelse för och kunskap om hur 

gärningspersoner framställs i svensk nyhetsjournalistik samt om kön påverkar denna 

framställning. Detta då vi anser att hur journalistiken rapporterar och vad de rapporterar 

om är av hög samhällsrelevans då det påverkar synen på vad som uppfattas vara 

oberoende nyhetsjournalistik. Vidare är det enligt oss viktigt utifrån ett demokratiskt 
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perspektiv att förstå hur journalistiken rapporterar då denna rapportering påverkar hur 

människor ser på världen (Lindgren, 2009).  

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga respektive manliga gärningspersoner 

framställs i svensk nyhetsjournalistik. Vi vill undersöka vilka likheter och skillnader 

som finns samt vilka roller och attribut som tillskrivs gärningspersonerna. För att få svar 

på detta kommer vi att genomföra en kritisk diskursanalys av strategiskt utvalda 

nyhetsartiklar som handlar om fyra olika mordfall.  

 

2.1 Frågeställningar 

I studien kommer följande frågeställningar besvaras: 

• Hur representeras kvinnliga gärningspersoner i nyhetsjournalistiken? 

• Hur representeras manliga gärningspersoner i nyhetsjournalistiken? 

• Vilka skillnader och likheter finns i representationen av kvinnliga och manliga 

gärningspersoner?  

 

3 Bakgrund 

I följande avsnitt redovisar vi de fyra fall som vi har valt att undersöka i vår studie, i 

enlighet med respektive tingsrätts dom. Fallen presenteras i ordning för när i tiden de 

har ägt rum och ämnar ge en övergripande bild av vad som har hänt. 

 

3.1 Arbogamorden 

En 31-årig tysk kvinna åker till Arboga den 17 mars 2008, där hon med upprepat våld 

attackerar en kvinna och hennes två barn med en hammare i deras hem. Det är kvinnans 

sambo som hittar kropparna och ringer till SOS Alarm. Samtidigt står 31-åringen på 

Arboga station och väntar på att påbörja sin resa till Tyskland, där hon senare grips. 

Barnen, som är 2 och 4 år, avlider av sina skador. Efter en kamp mellan liv och död 

överlever barnens mamma.  

 

31-åringen och den angripna kvinnans sambo hade två år tidigare haft en semesterflirt. 

Hon besökte honom i Arboga vid ett par tillfällen men efter några månader avslutade 
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mannen förhållandet via ett sms. Under 2007 har de sporadisk kontakt och 31-åringen 

skickar både brev och mail där hon beskriver hur arg hon är samt hur dåligt hon mår. 

Vid ett möte berättar hon att hon försökt ta sitt liv flera gånger. 

 

Mannen går vidare och inleder ett förhållande med en ny kvinna under juni samma år. 

De flyttar ihop i början av 2008. Den 31-åriga kvinnan har svårt att släppa mannen och 

besöker därför Arboga flera gånger i mars. Enligt henne själv är syftet med besöken att 

leta efter en runsten som hon tidigare försökt finna och hon nekar till brott. Den 14 

oktober 2008 finner däremot Västmanlands tingsrätt, med stöd av vittnesmål, knytning 

till brottsplatsen vid tidpunkten och troligt motiv, 31-åringen skyldig till mord och 

försök till mord. Påföljden blir livstids fängelse och att betala ett skadestånd på nästan 

590 000 kronor (Västmanlands tingsrätt, 2008). 

 

3.2 Trippelmordet i Härnösand 

Tisdagen den 11 maj 2010 kommer en 21-årig man hem till sitt hus i Härnösand. Hans 

föräldrar är separerade och han bor med sin mamma, hennes nya make och två yngre 

halvsyskon som mamman har fått i ett tidigare förhållande. 21-åringen har sedan en lång 

tid byggt upp ett hat mot sina halvsyskons pappa, sin före detta styvfar, som han alltid 

har varit rädd för och känt sig orättvist behandlad och kränkt av. Tankar om hämnd har 

funnits hos honom sedan tonåren. På senare tid har tankarna även kommit att gälla hans 

halvsyskon, just för att de är styvfaderns barn. 

 

När halvsyskonen kommer hem från skolan på tisdagseftermiddagen bestämmer sig 21-

åringen för att göra verklighet av sina tankar. Han går till angrepp och hugger ihjäl sin 

halvbror och halvsyster med flera knivstick mot bland annat huvud, bål och hals. 

Därefter släpar han ner kropparna till sitt rum på bottenvåningen. Han sätter sig sedan 

utanför huset och inväntar sin före detta styvfar, som han vet ska komma och hämta 

halvsyskonen. När denne anländer till huset går 21-åringen till attack med en yxa. 

Styvfadern faller till marken och blir även han nerdragen i källaren. 

 

Efter gärningarna packar den 21-årige mannen en väska och kör från platsen i sin 

tidigare styvfars bil. Flykten går först mot Norge, men han ändrar sig på vägen och 

dumpar bilen för att istället kliva på en buss som tar honom till Holmsund. Där smyger 

han ombord på ett fartyg, men besättningen finner hans beteende märkligt och de 
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kontaktar polis. Han grips på fartyget den 12 maj 2010 efter att han berättat för polis att 

han dagen innan mördat tre personer. 

 

21-åringen döms den 8 juli 2010 till rättspsykiatrisk vård med särskild prövning för 

utskrivning. Den rättspsykiatriska undersökningen i samband med rättsprocessen visade 

att, då han bland annat lider av Aspergers syndrom, uppfyllde kriterierna för en allvarlig 

psykisk störning. Han döms även till att betala ett skadestånd på 75 000 kronor vardera 

till sin före detta styvfars mamma och syster (Ångermanlands tingsrätt, 2010).  

 

3.3 Styckmordet i Boden 

Den 4 maj 2013 åker en 22-årig man till en bostad i Boden. Där hämtar han upp en ung 

kvinna som han några år tidigare har haft ett förhållande med, och som han på senare tid 

har börjat träffa igen i smyg. De kör hem till hans lägenhet och medan kvinnan studerar 

inför ett kommande prov dricker 22-åringen en öl i soffan framför tv:n. De umgås hela 

dagen och enligt mannen lämnar kvinnan lägenheten runt klockan 21 på kvällen. Vad 

som egentligen hände var att den unga kvinnan förmodligen aldrig lämnade lägenheten.  

 

De kommande veckorna efter att den unga kvinnan sist sågs finner man inga som helst 

spår av henne. Ett stort sökpådrag dras igång och den 22-årige mannen medverkar på 

eget initiativ vid sökningarna. Den 21 maj 2013, drygt två veckor efter försvinnandet, 

finner man de första delarna av den unga kvinnans döda kropp. Dagen efter hittas resten 

av kroppen, förutom kvinnans händer. Kroppsdelarna har placerats ut i en märklig 

formation på golvet i ett obebott hus i skogen. Ett hus som 22-åringen säger sig ha varit 

inne i och sökt igenom. 

 

Några dagar senare anhålls 22-åringen då man finner blodspår i hans bil. Blod som visar 

sig tillhöra den mördade kvinnan. Han häktas sedan den 27 maj och förblir i häkte fram 

till rättegångsprocessen. Bevisningen mot honom är stark men han står fast vid att han 

är oskyldig till att ha mördat den unga kvinnan. Han menar bland annat att han inte 

skulle klara av att utföra ett sådant brott då han lider av Asperger syndrom och ADD. 

22-åringen menar istället att det är någon som försöker sätta dit honom. Den 

rättspsykiatriska undersökningen visar dock att han inte begått mordet under påverkan 

av en allvarlig psykisk störning. 
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Den 22 januari 2014 finner Luleå tingsrätt den 22-årige mannen skyldig och han döms 

till 14 års fängelse och skadestånd för mord (Luleå tingsrätt, 2014).  

 

3.4 Styckmordet i Askersund 

En 24-årig kvinna åker en tidig onsdagsmorgon, den 18 juni 2014, till en lägenhet i 

Askersund. I lägenheten bor hennes expojkvän som hon haft ett förhållande med året 

innan. Under våren har deras förhållande varit ostadigt och expojkvännen har träffat en 

annan kvinna, som han haft ett förhållande med under flera perioder sedan 2008. Inne i 

lägenheten befinner sig kvinnan ensam. 24-åringen har tidigare gjort en internetsökning 

på bland annat “döda någon”, “döda killens ex” och “slå med hammare”. En aktivitet 

som senare kom att spela roll i hennes skuldfråga. 

 

24-åringen gömmer sig utanför lägenhetsdörren med en hammare, en kniv och två 

sprutor som innehåller vodka och sömnmedel. När kvinnan lämnar bostaden attackeras 

hon och dras in i lägenheten igen. 24-åringen försöker tysta hennes skrik med hjälp av 

en handduk, kniven och sprutorna medan en granne, som hört oljud, upprepat plingar på 

dörren. Kvinnan avlider av yttre blödningar och när hon blir tyst slutar även dörren att 

plinga. 

 

Efter mordet styckar 24-åringen kvinnans kropp. Därefter åker hon till sitt arbete, innan 

hon under kvällen gömmer kroppsdelarna i en skog. Senare ringer hon polisen och 

berättar en annan version av händelsen. Längre fram under utredningen erkänner 24-

åringen att hon utövat våld mot den andra kvinnan, men hon nekar till att hon ville se 

kvinnan död.  

 

Den 19 december 2014 faller domen mot den 24-åriga kvinnan. Örebro tingsrätt anser 

att hon har haft uppsåt till sina handlingar och hon döms till 16 års fängelse för mord 

och brott mot griftefriden samt att betala skadestånd till offrets anhöriga (Örebro 

tingsrätt, 2014). 

 

4 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisar vi och argumenterar för de teoretiska perspektiv vår studie 

utgår från. Inledningsvis presenterar vi grunden för vårt teoribygge som består av 
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socialkonstruktionism, diskurs och genus. Vi lyfter inom dessa teorier även fram 

specifika inriktningar som vi anser är relevanta för studien samt en kort del om 

brottsteoretiska perspektiv. Vidare går vi in på hur samtliga teorier har anammats och 

anpassats till området brott samt redogör för tidigare forskning som utförts inom 

området brott, medier och genus. 

 

Denna studie kommer att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Enligt 

Lindgren (2009) beskrivs det i enlighet med hur människors sociala handlingar påverkar 

världsbilden genom de interaktioner som uppstår mellan människor. Eftersom 

journalistiken både har konstruerande och konstruerade egenskaper har även den en roll 

i skapandet av bilden av omvärlden. Journalistikens representationer är således med och 

formar en gemensam sanning av omvärlden genom att på specifika sätt beskriva och 

rapportera. Genom detta konstrueras även sociala konsekvenser om hur människor ska 

tänka och agera (Lindgren, 2009). Burr (2015) är inne på samma spår och menar att 

människor i grund och botten uppfattar både omvärlden och sig själva utifrån 

återspeglingar, historiska och kulturella kännetecken. Hon menar samtidigt att det 

handlar om att ifrågasätta detta, det vill säga vara kritiska mot objektiviteten och 

misstänksam mot de existerande förbestämda föreställningarna om hur världen verkar 

vara. 

 

Hand i hand med socialkonstruktionismen går representationsteorin som utgår från att 

det genom kulturella koder skapas en representation och gestaltning av omvärlden. 

Detta görs genom meningsskapanden som sker mellan språk och diskurs (Hall, 2013). 

Tätt sammankopplat med detta är språk och kommunikation då det utan språk inte går 

att förmedla några representationer, och då det utan sociala representationer inte finns 

ett behov för språk och kommunikation. Medier tilldelas därför en avgörande roll i 

samhället när det kommer till skapandet av gemensamma föreställningar (Höijer, 2008). 

Medier betraktas även som tillhandahållare av en symbolmiljö där den sociala världen 

konstrueras i enlighet med vissa mönster (diskurser). Dessa konstruktioner är centrala 

för hur människor i sin tur skapar sina tolkningar av, och föreställningar om, olika 

företeelser (Lindgren & Lundström, 2010). Journalistikens representationer är därav 

relevanta för vår studie då dess sätt att beskriva och rapportera om omvärlden bidrar till 

gemensamma föreställningar och utöver det även skapar sociala konsekvenser som 

antyder hur människor ska tänka och agera. 
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4.1 Diskursteori 

Den generella tankegången inom diskursteori är att sociala fenomen aldrig är totala och 

att det alltid pågår en kamp mellan strukturer och vilka diskurser samt betydelser som 

ska tillskrivas enskilda tecken och meningar. Det innebär att tecken som sätts i olika 

relationer till varandra även kan få olika betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

Enligt Bergström och Boréus (2012) fokuserar diskursteori mer på diskursiva språkliga 

uttryck än relationer mellan grupper. Diskurs utmärker sig även från andra teorier då det 

med sitt eget bestämda sätt att se på språk och språkanvändning även fokuserar på att 

studera språket som samhällsfenomen. Bergström och Boréus (2012) hänvisar till 

Mörkenstam (1999) som menar att diskurs i enlighet med sina övergripande 

utgångspunkter även konstituerar sociala identiteter och föreställningar om världen. På 

så sätt kan man även använda diskurs för att analysera identitetsskapande i relation till 

makt (Bergström & Boréus, 2012). 

 

Börjesson (2003) beskriver hur diskurser föreställer verkligheten men samtidigt även 

skapar verkligheten genom selektiva skildringar som styrs av historiskt och kulturellt 

givna regler. På samma sätt spelar journalistiken en viktig roll. Dels i hur bestämda 

fenomen och världsbilder, genom sina diskurser och med läsaren som medskapare, 

konstrueras, förändras och uppfattas. För att kunna besvara våra frågeställningar är det 

därför nödvändigt att studera journalistikens diskurser för att undersöka hur 

gärningspersoner konstrueras. 

 

4.2 Genus 

Med genusteori utgår forskningen från en teoretisk ansats som problematiserar 

relationen mellan kvinnor och män och beskriver bland annat hur kön konstrueras, 

förmedlas och strukturerar vår vardag (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Denna typ av 

forskning lyfter och synliggör även de maktstrukturer som finns mellan könen i 

samhället och har formats efter hur genusordningar i världen gynnade män och 

missgynnade kvinnor (Connell & Pearse, 2015). Detta har medfört slutsatser gällande 

sociala konstruktioner som gör genus till något som i princip är valbart. Med detta 

menar Connell och Pearse (2015) att det slutligen faller på individen att konstruera sig 
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själv som kvinna eller man, och att inta sin egen plats i genusordningen, även om det 

visserligen finns påtryckningar från sociala normer. 

 

Ett genusteoretiskt perspektiv är relevant att använda i vår studie eftersom vi ämnar att 

undersöka vilka skillnader och likheter som finns i nyhetsrapporteringen när det handlar 

om kvinnliga respektive manliga gärningspersoner. Vi vill lyfta fram vilka egenskaper 

som tillskrivs vardera kön samt hur brottshandlingar beskrivs utifrån ett konstruerat 

könskategoriskt perspektiv. Slutligen vill vi undersöka vad denna könsroll har för 

betydelse i den generella gestaltningen. Med en inblick i och förståelse för 

genusforskning blir detta möjligt. 

 

Då kön och genus är två centrala begrepp inom genusforskningen anser vi det väsentligt 

att definiera vad vi menar när vi använder dessa begrepp samt vad vi menar med 

“kvinna” och “man”. Kön kommer att definieras i betydelsen med det biologiska och 

juridiska könet medan genus kommer att definieras som det sociala könet, det vill säga 

föreställningen av att könskategorin kvinna respektive man är en social konstruktion 

(Jarlbro, 2006). De kvinnor och män som beskrivs i denna studie är kvinnor och män 

biologiskt, juridiskt och socialt och kommer därför att stå som typ för dessa två 

könskategorier.  

 

4.2.1 Genus och brott 

Connell och Pearse (2015) menar att män är överrepresenterade i våldsstatistiken på 

grund av att de förbereds för våld genom att de redan som unga pressas av gruppen att 

visa sig modiga och tuffa. Gruppen i denna mening är samhället som agerar genom 

exempelvis grupptryck. Detta leder till att våld, och att kunna ta till våld, blir en social 

resurs för män. Pettersson (2003) beskriver att våld kan förknippas med manlig 

dominans och hur detta kan få utrymme att konstruera maskulinitet på, då det finns 

begränsade möjligheter att uppnå dominans på andra sätt. Genom sina handlingar visar 

en person vem man är, men samtidigt vem man inte är. På så sätt visar en utförd 

brottshandling att man inte är feminin, feg eller svag eftersom våld associeras med 

dominans och maskulinitet. 

 

För att förstå strukturer och kopplingar mellan femininitet, maskulinitet och brott är 

därför en genusaspekt nödvändig. På så sätt kan de olika strukturerna mellan kvinnors 
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och mäns brottslighet jämföras vilket leder till en intressant och viktig diskussion 

angående genus och brott. Detta eftersom kvinnors och mäns brottslighet kan ha sin 

förklaring i strukturella skillnader i deras sociala verkligheter samt de konstruktioner de 

är en del av (Marklund, 2003). 

 

Kordon och Wetterqvist (2012) diskuterar kring ett flertal uppmärksammade svenska 

brottsfall, med en kvinnlig gärningsperson, i boken Gärningsmannen är en kvinna. En 

bok om kvinnlig brottslighet. De beskriver att mord får stort utrymme inom 

journalistiken, och att om brottet begås av en man är dådet hemskt för att någon har dött 

men om gärningspersonen istället är en kvinna blir nyheten ännu större på grund av det 

faktum att hon är kvinna. Författarna belyser även hur kvinnliga gärningspersoner 

uppfattas och varför de uppfattas som de gör samt vilka skillnader som existerar när det 

gäller mediernas, omgivningens och rättsväsendets syn på gärningspersoner och kön 

(Kordon & Wetterqvist, 2012). 

 

Kordon och Wetterqvist (2012) menar att uppfattningen av kvinnliga gärningspersoner 

är begränsad och att den kännetecknas genom ett könsrollstänkande. De beskriver hur 

uppfattningen av kvinnan som modern, god och bärare av liv, strider mot ett brottsligt 

beteende. Detta jämförs med mannen som istället kan förstärka sin identitet och hävda 

sig i den manliga hierarkin med hjälp av brottslighet, då konflikten mellan manlighet 

och brottslighet inte uppfattas vara lika stark. Däremot kan en kvinna aldrig stärka sin 

kvinnlighet med hjälp av brott. Det leder till att en kvinnlig gärningsperson både 

avviker från den kvinnliga normen samtidigt som hon inte heller uppfyller den manliga. 

Kvinnan kan därför anses riskera mer, då hon förutom att bryta mot lagen även bryter 

mot rådande normer. 

 

Uppfattningen av kvinnliga gärningspersoner består, enligt Kordon och Wetterqvist 

(2012), av tydliga kontraster och att fascinationen för dessa ger medierna utrymme att 

berätta spännande berättelser som både engagerar och chockerar. Den kvinnliga 

gärningspersonen kategoriseras ofta som farlig, skrämmande, elak och galen, men 

samtidigt desto oftare som hjälplös, osjälvständig och som ett offer för 

omständigheterna. Kordon och Wetterqvist (2012) tillägger även att manliga 

gärningspersoner beskrivs som offer i viss utsträckning, men att bilden blir mer 

komplex för en kvinna.  
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4.2.2 Genus och brott i medier 

Enligt Hirdman och Kleberg (2015) spelar medier en stor roll när det kommer till hur 

kvinnor och män, samt kvinnlighet och manlighet, konstrueras och därmed uppfattas i 

samhället. De menar att medier med dess regler, normer och värderingar hjälper till att 

stärka den maktrelation som råder mellan och inom de båda könen. 

Genusrepresentationen i svenska medier har över tid varit ojämlik med manlig 

dominans i flödet och kvinnlig underrepresentation. När kvinnor väl får ta plats är det 

vanligtvis i en underkuvad roll som till exempel ett offer eller i en stereotyp roll utifrån 

en socialt konstruerad kvinnlig norm. Det sista görs synligt då bland annat 

nyhetsrapporteringen tenderar att lägga fokus på kvinnors utseende som fysiska attribut, 

klädsel och hårfrisyrer medan män istället neutraliseras och personifieras (Jarlbro, 

2006). 

 

Kriminologiprofessorn Elizabeth Gurian (2011) har undersökt hur medier porträtterar 

kvinnor som har dömts för mord. I sin studie visar hon att rapporteringen om våld som 

begås av kvinnor utmanar en fundamental inställning som samhället har av kön. Bland 

annat genom att kvinnliga våldsutövare konstrueras som antingen skrämmande eller 

trivialiserande, vilket bidrar till bilden av att kvinnor inte är kapabla till vad som anses 

vara maskulint våld. Det våld som begås av män framställs däremot som en aspekt av 

maskulinitet. De kvinnor som då anammar denna stereotypa, maskulina aggressivitet 

som våld kräver uppfattas därmed som avvikande gentemot de kvinnor som innehar de 

normativa karaktärsdragen som inkluderar mer feminina attribut. Vidare är det denna 

normativa föreställning av kvinnor som avgör hur kvinnliga gärningspersoner bedöms 

(Gurian, 2011). 

 

Gurian (2011) menar att kvinnliga gärningspersoner tenderar att kategoriseras enligt sju 

teman konstruerade av medier. Det första temat, ”den onda kvinnan”, hänvisar tillbaka i 

historien till den tid då det ofta förekom att kvinnor pekades ut som häxor. Gurian 

(2011) menar att detta kan ha lett till att begreppet ondska har blivit förknippat med 

kön. Idag blir det synligt genom att kvinnliga gärningspersoner vanligtvis lyfts fram 

som onda och grymma. Skillnaden från förr är dock att det idag finns medier som bidrar 

till denna föreställning genom att betona ondska och grymhet. Det andra temat, ”den 

osynliga kvinnan”, har att göra med att det vanligtvis är manliga gärningspersoner som 

syns och jämförs i brottsliga sammanhang. Under detta tema lyder även kvinnliga 
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gärningspersoner vars identitet tenderar att försvagas genom att de i nyhetstexter först 

benämns som till exempel fru eller mamma innan de benämns vid namn. Det tredje 

temat beskriver ”den moderliga kvinnan och den kvinnliga biologin” och går in på att 

kvinnor som mördar gör detta på grund av biologiska, psykologiska rubbningar. Ett 

exempel på en sådan psykologisk rubbning är kvinnors menstruation. Dessa rubbningar 

kan i sin tur, genom att de är biologiska och därför räknas som feminina, ursäkta ett 

grovt våldsbeteende. Däremot ursäktar de inte skador mot barn, då det går emot 

kvinnans roll som moderlig och omhändertagande. Det fjärde temat nämner ”den 

sexuellt avvikande kvinnan” och betyder i kort att den kvinnliga gärningspersonen 

avviker från sin könsroll och det kvinnliga idealet då brott är symboliskt med 

maskulinitet. Detta är enligt Gurian (2011) ett sätt att ”andra”, det vill säga göra den 

onda kvinnan till något annat än kvinna, nämligen en icke-kvinna. ”Den svarta änkan” 

kan jämföras med tema nummer fyra men skiljer sig en aning då det mer beskriver ett 

sätt att stämpla den kvinnliga mördaren, och därmed utgör ett femte tema. Det syftar 

kort på att män som mördar betraktas som mördare medan kvinnor som mördar 

betraktas som kvinnor. Att manliga mördare inte stämplas beror således på att deras 

agerande anses normativt. ”Dödsängeln”, Gurians sjätte tema, beskriver hur kvinnliga 

mördare benämns utifrån sin yrkesgrupp - just ”dödsängel" är en benämning på 

sjuksköterskor som mördar sina patienter. Slutligen diskuterar Gurian (2011) ”den 

mentalt sjuka kvinnan” i det sjunde temat. Att tillskriva en kvinnlig gärningspersonen 

en psykisk störning är ett vanligt sätt att framställa kvinnor som begår brott. Galenskap 

har visat kunna leda till ett mer sympatisk bemötande från allmänheten. Detta gäller om 

den kvinnliga gärningspersonen varit galen av till exempel kärlek, men däremot inte om 

hon har agerat utifrån svartsjuka.  

 

Gurian (2011) konstaterar att kvinnliga gärningspersoner vanligtvis porträtteras som att 

de gör ett avsteg från sina ”naturliga roller” som mödrar och vårdgivare för att betona 

deras avvikande beteende. Gurians studie kan hjälpa oss i vår undersökning då vi i 

enlighet med hennes resultat kan jämföra nyhetsrapporteringen om de kvinnliga 

gärningspersonerna som vi granskar. På så sätt blir det relevant eftersom vårt syfte är att 

jämföra kvinnliga och manliga gärningspersoner och lyfta skillnader och likheter i 

rapporteringen om dessa.   
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En annan studie som har undersökt mediers rapportering om kvinnliga mördare är How 

are women who kill portrayed in newspaper media? Connections with social values and 

the legal system. Easteal, Bartels, Nelson och Holland (2015) beskriver hur de har 

granskat och undersökt mediers rapportering om kvinnor i ett flertal studier från sex 

länder. De enskilda studierna bygger på begreppet inramning för att beskriva 

medierapporteringens roll i hur kulturella och sociala ramar konstrueras och påverkar 

läsarens uppfattning. 

 

Kvinnor som utför brott avviker från normen. Precis på samma sätt är kvinnor som 

mördar avvikande eftersom våld inte överensstämmer med den förutfattade bilden av en 

”god” kvinna som en moderlig, känslig och en samarbetsvillig mor eller fru. Detta 

menar Easteal, Bartels, Nelson och Holland (2015) förstärks av mediernas rapportering 

då kvinnliga gärningspersoner ofta konstrueras som emotionellt instabila, galna, onda 

manipulatörer, dåliga mödrar och fruar, offer för våld i hemmet och sexuellt avvikande. 

Några vanliga teman som upptäcktes i studien är “galenskap”, “ondska” och 

“sorgsenhet” som följd av kvinnliga hormoner. Även detaljer om kvinnans utseende och 

sexualitet betonas och sensationaliseras i mediernas rapportering, där uppmärksamheten 

riktas mot bland annat ett utsvävande levnadssätt eller sexuell läggning. Författarna 

beskriver även att medier tenderar att avfärda information som kan kontextualisera och 

förklara kvinnans handlingar. Medierna spelar därmed en viktig roll i den sociala 

förändringen och har både makt och ansvar för konstruktioner genom vinkel, inramning 

och rapportering över tid (Easteal, Bartels, Nelson och Holland, 2015). 

 

4.3 Brottsteoretiska perspektiv 

Journalistiken beskrivs ofta som ”fönstret mot världen” med uppdrag att reflektera 

samhället precis som det är. Enligt Jewkes (2015) finns det både kulturella och 

ekonomiska faktorer som påverkar hur journalistiken rapporterar om brott. En av dessa 

handlar om nyhetsvärdering och journalistikens idéer om vad publiken önskar ta del av. 

Utifrån detta väljer journalisten vilka brottshändelser som får ta plats samt vad 

nyhetstexten ska innehålla. Jewkes (2015) beskriver hur studier har funnit mönster 

mellan mediers rapportering och allmänhetens ökade rädsla för brott. Hon förklarar att 

dessa mönster uppenbarar sig som en följd av omfånget av mediernas rapportering om 

specifika brott och att det vanligtvis rapporteras mer om grova våldsbrott trots att antalet 

brott inte nödvändigtvis stigit. Förutom att en del brott eller kriminella beteenden 
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skildras oftare eller mer intensivt än andra, spelar även mediernas presentation av 

händelsen roll. Den ökade mediala uppmärksamheten och mediernas sensationella och 

dramatiska berättande, kan i sin tur bidra till att skapa och upprätthålla fördomar samt 

felaktiga och stereotypa uppfattningar av brott. Men medierna bär inte ansvaret 

ensamma. Även den information som myndigheter, så som till exempel polis och 

rättsväsendet, väljer att dela med sig av påverkar rapporteringen om brott (Jewkes, 

2015). Hon menar därför att journalistiken mer noggrant kan betraktas som ett prisma 

där bilden av verkligheten alltid böjs lite och därmed påverkar uppfattningen av den 

verklighet den rapporterar om. 

 

Den norske kriminologen Nils Christie har forskat i konstruktionen av offer och 

gärningsperson och kommit fram till en teori om ett idealiskt offer, och därmed även en 

idealisk gärningsperson. Hans resultat ligger nära vår studie då vi ämnar att undersöka 

hur gärningspersoner framställs i deras agerande som gärningspersoner. För att förstå 

och identifiera en gärningsperson som lever upp till sitt ideal som gärningsperson är det 

viktigt att även förstå brottsoffret. Enligt Christie (2011) finns inte en idealisk 

gärningsperson utan ett idealiskt offer. De är beroende av varandra genom att den ena 

skapar den andra och ju mer idealiskt offret är desto mer idealisk blir gärningspersonen, 

och vice versa. Det idealiska offret, i Christies mening, är inte heller nödvändigtvis en 

person som endast utsätts för ett brott. Det är en individ som har utsatts för ett brott och 

som efteråt har lättast att få en legitim och fullständig status som offer (Christie, 2011). 

Ett idealiskt offer är i jämförelse med gärningspersonen svag. Däremot ska offret vara 

så pass stark för att våga tala och bli hörd, dock måste hen samtidigt vara tillräckligt 

svag för att inte riskera att uppfattas som ett hot mot andra viktiga intressen. Detta 

skulle följaktligen kunna leda till att grunden för allmänhetens sympati försvagas 

(Christie, 2011).  

 

Den idealiska gärningspersonen är motsatsen till sitt offer. Hen är starkare än sitt offer 

och beskrivs ur moralisk synpunkt som svart medan offret är vitt. Det är en person som 

kommer långt bortifrån och är främmande för offret och dess omgivning. Det är en 

människa som ändå inte är en människa. Ur ett genusperspektiv är den idealiska 

gärningspersonen en man, medan det idealiska offret är en kvinna (Christie, 2011). 

Detta är intressant för vår studie då vi inte bara kommer att undersöka manliga 
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gärningspersoner utan även kvinnliga. Likaså är även offren i våra valda brottsfall både 

kvinnor och män.  

 

5 Metod  

I följande avsnitt redovisar vi det empiriska material som har varit föremål för vår 

analys samt beskriver hur vi har gått tillväga för att finna detta material. Därefter 

redogör vi för kritisk diskursanalys som är vår valda analysmetod. Avslutningsvis 

diskuterar vi etiska överväganden som vi har tagit ställning till samt delar med oss av 

kritiska reflektioner gällande vår studie.  

 

5.1 Material och avgränsningar 

Då vår studie ämnar att undersöka hur kvinnliga och manliga gärningspersoner 

framställs i nyhetsjournalistiken valde vi att granska rapporteringen om fyra olika 

mordfall. För att finna skillnader och likheter mellan representationen av kvinnliga och 

manliga gärningspersoner valde vi två liknande typer av mordfall där det ena har begåtts 

av en kvinnlig gärningsperson och det andra av en manlig gärningsperson. Då vi 

eftersträvade att erhålla en så omfattande representation av gärningspersoner som 

möjligt valde vi att analysera artiklar från de två rikstäckande kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen. Detta eftersom kvällstidningar ofta representerar en 

dramatiserande, personinriktad och nära journalistik (Ghersetti & Hvitfelt, 2000).   

 

Med hjälp av databasen Mediearkivet Retriever fick vi tillgång till publicerade 

nyhetsartiklar. Vi har genom ett strategiskt urval valt vårt empiriska material och valde 

därför att fokusera på webbpublicerade artiklar. Vi är medvetna om att materialet i 

tryckt press och på webben kan skilja sig åt och att resultatet därav hade kunnat se 

annorlunda ut om vi hade inkluderat artiklar från fysiska tidningar. Däremot anser vi att 

artiklar publicerade på webben var att föredra utifrån följande två aspekter. Dels för att 

webbpublicerade artiklar går hand i hand med digitaliseringen och dels eftersom fysiska 

tidningar har ett begränsat innehåll. Vårt urval blev således bredare genom att 

undersöka artiklar som publicerats på webben, vilket i sin tur även ökade studiens 

reliabilitet. 
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För att nå ett resultat inom ramen för våra frågeställningar har vi varit tvungna att göra 

ett flertal avgränsningar. Vi valde därför att fokusera på rapporteringen från dagen då 

brottet begicks till dagen efter tingsrättens domslut. Detta eftersom vårt syfte var att 

undersöka hur gärningspersoner framställs i nyhetsjournalistik och vi ansåg att en 

tidsperiod som låg nära brottet var mest relevant.  

 

I och med att vårt syfte var att undersöka nyhetsjournalistikens framställning av 

gärningspersoner valde vi även att avgränsa vårt empiriska material till enbart 

nyhetsartiklar. Därmed valde vi bort åsiktstexter som till exempel krönikor och 

debattinlägg. Detta eftersom den typen av texter innehåller åsikter från enskilda 

skribenter, som tidningarna nödvändigtvis inte står bakom, och det var tidningarnas 

helhetsgestaltning av gärningspersonen som vi ville undersöka. Hade vi inkluderat 

åsiktstexter skulle vi fått ett större sökresultat att göra vårt urval ifrån. Detta hade 

kunnat bidra med en intressant aspekt, men på grund av studiens begränsade omfång är 

det något vi får ha i åtanke till fortsatt forskning. Vi valde även att bortse från artiklar 

som låg bakom betalväggar och premiumtjänster eftersom vi ville undersöka artiklar 

som var tillgängliga för alla. Då vi inte ville riskera att gå utanför ramen för studiens 

syfte, och därav riskera att minska studiens validitet, valde vi därför att begränsa oss till 

öppna nyhetsartiklar.  

 

5.1.1 Vårt empiriska material 

Den fullständiga artikelsökningen utfördes den 14 november 2017. Vårt första steg var 

att söka på “Mord Arboga”, “Mord Härnösand”, “Mord Boden” och “Mord Askersund”. 

I och med att vi valde att granska webbpublicerade artiklar såg vi till att sökresultatet 

enbart bestod av dessa. Det totala sökresultatet av de fyra sökningarna bestod av 5148 

träffar. Av dessa var 157 träffar från Aftonbladet medan 104 träffar var från Expressen. 

 

I och med att vi valde vårt empiriska material utifrån ett strategiskt urval sökte vi även 

på respektive gärningspersons fullständiga namn. Detta då vi inte ville riskera att gå 

miste om relevanta artiklar som benämner gärningspersonerna i och med syftet att 

undersöka konstruktioner och representationer av just dessa gärningspersoner. Det 

totala sökresultatet av de fyra gärningspersonernas namn bestod av 308 träffar. Av dessa 

var 59 träffar från Aftonbladet medan 69 träffar var från Expressen. Det totala antalet 

sökträffar blev slutligen 216 artiklar från Aftonbladet och 173 artiklar från Expressen. 
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Nästa steg var att gå igenom samtliga artiklar från Aftonbladet och Expressen. För att 

underlätta arbetsgången läste Emily Aftonbladets artiklar medan Evelina läste 

Expressens artiklar. Därefter valde vi ut de artiklar som vi ansåg var relevanta och som 

hade en tydlig framställning av gärningspersonen. Detta resulterade i totalt 115 artiklar. 

Under arbetsprocessen satt vi i samma rum för att hela tiden kunna ta stöd av varandra 

och på så sätt försäkra oss om att vi tolkade artiklarna lika till största möjliga mån. 

Därefter läste vi båda var för sig artiklarna från båda tidningarna. Oberoende av 

varandra markerade vi “ja” på de artiklar vi ansåg var relevanta och innehöll en tydlig 

framställning av gärningspersonen. Beslutet att läsa artiklarna oberoende av varandra 

grundades i att vi inte ville påverka eller påverkas av varandras tolkningar. Det 

slutgiltiga resultatet genererade därmed 21 artiklar för analys. Dessa förtecknas i bilaga 

1. 

 

I det sista steget analyserade och tolkade vi de 21 valda artiklarna, vilket lade grunden 

för de diskursiva teman som vi har identifierat och som redovisas i vårt analysavsnitt.  

 

5.2 Kritisk diskursanalys 

Inom diskursanalys finns ett angreppssätt för att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka kopplingar mellan sociala och kulturella sammanhang samt diskursiv praktik. 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys beskriver hur diskurser bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, relationer, kunskaps- och betydelsesystem samt 

maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då makt bygger på 

kommunikation kan paralleller dras till att språk innebär makt. Inom kritisk 

diskursanalys är därför kopplingen mellan makt och diskurser framträdande (Bergström 

& Boréus, 2012) 

 

Vi har valt att använda oss av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att 

undersöka vårt empiriska material. Metoden är relevant för oss då den uppmärksammar 

hur diskurser samspelar och förhandlar med ideologier och övergripande 

samhällsvärderingar, samt deras dolda agendor, värderingar och intressen (Berglez, 

2010). Det är alltså texten och den språkliga praktikens roll i och för samhället som är 

fokus för analys, och enligt Berglez och Olausson (2008) är den kritiska 

diskursanalysen den riktning som går längst i sitt sociala engagemang. Med stöd av 
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kritisk diskursanalys kommer vi försöka belysa journalistikens roll i upprätthållandet av 

den sociala världen och hur konstruktioner påverkar maktförhållanden. 

 

5.2.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Diskursanalytikern Norman Faircloughs kritiska diskursanalys strävar efter att lyfta upp 

omedvetna processer på medvetandeplan genom att ställa sig frågan om varför texten är 

som den är (Berglez, 2010). Vi valde därmed att ta stöd av hans tredimensionella 

modell och använda den som en analytisk ram i vår analys av det empiriska materialet.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att diskurser analyseras genom två 

dimensioner. Den första berör den kommunikativa händelsen, vilket är ett fall av 

språkbruk som sker exempelvis i en tidningsartikel eller en intervju. Den andra 

dimensionen är diskursordningen som är de diskurser som används inom en social 

institution, till exempel mediehus. Norman Faircloughs tredimensionella modell innebär 

en analys i tre steg. Först undersöks textens egenskaper. Sedan analyseras den 

diskursiva praktiken som fokuserar på hur textförfattaren skapar och bygger vidare på 

diskurser som redan finns samt hur mottagaren konsumerar och tolkar dessa diskurser. 

Slutligen analyseras den sociokulturella praktiken, vilket innebär den samhällsstruktur 

som medier och dess innehåll såväl produceras som konsumeras inom (Fairclough, 

2010). 

 

5.3 Frågor till texten 

Fairclough (1995) beskriver hur en analys av språket i en text kan ställa tre frågor till 

det journalistiska materialet. De tre frågorna undersöker dels hur världen, till exempel 

händelser och relationer, representeras, men även vilka identiteter som tillskrivs de 

inblandade, till exempel journalisten, läsaren och textens källor. Slutligen eftersträvar 

frågorna att undersöka vilka relationer som upprättas i texten, till exempel relationen 

mellan aktörerna samt mellan journalisten och läsaren. Fairclough (1995) menar att en 

användbar hypotes är att utgå från att varje del av en text besvarar dessa frågor på ett 

eller annat sätt. 

 

Med utgångspunkt från detta samt studiens frågeställningar formulerade vi följande 

analysfrågor till texten. 
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• Hur beskrivs brottsfallen? 

• Hur får gärningspersonerna agera i texterna? 

• Vilka egenskaper tilldelas gärningspersonerna? 

• Hur beskrivs gärningspersonerna i relation till deras offer? 

 

5.4 Etiska överväganden     

Forskning har på senare tid kommit att spela en viktig roll för dagens samhälle och stora 

förväntningar ställs på den. Därför är det ytterst viktigt att de som utför forskningen tar 

sitt ansvar gentemot medverkande i forskningen, men även mot alla som indirekt kan 

påverkas av forskningen och dess resultat (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Då vi har utfört en innehållsanalys av tidningsartiklar har vi inte haft några direkt 

medverkande personer att skydda under etiska ställningstaganden. Däremot ämnar vår 

studie att undersöka nyhetsartiklar om grova våldsbrott som kan innehålla känslig 

information. För att kunna besvara våra frågeställningar har det dock varit väsentligt för 

studiens validitet att inkludera en beskrivning av de brott som gärningspersonerna har 

begått. Detta eftersom vi bland annat valde att undersöka hur gärningspersoners 

handlingar har beskrivits i svensk nyhetsjournalistik.  

 

Vi valde att anonymisera de fyra gärningspersonerna i de diskussioner och resonemang 

som vi själva har fört i studien. Däremot valde vi att inte anonymisera 

gärningspersonerna när de förekom i det empiriska materialet eftersom namnen i sina 

resonemang kunde vara viktiga. Vi valde även att inte namnge brottsfallens offer om 

namnen inte förekom i det empiriska materialet. Detta dels av hänsyn till de involverade 

och deras anhöriga då det förekommer grovt våld i var och en av de fyra gärningarna, 

men även på grund av att deras identiteter inte var relevanta för denna studie. 

 

5.5 Metodkritik 

Kritisk diskursanalys är enligt Bergström och Boréus (2012) en fördelaktig metod när 

det kommer till att visa hur öppen en diskursanalys kan vara när det handlar om att 

analysera ett material. Däremot är analyserna från den kritiska diskursen inte alltid 

systematiska. Det innebär att de språkliga verktyg som är till hjälp för att finna diskurser 

ibland används på ett för komplext sätt som kan leda till forskaren överdriver tolkningen 

för tolkandets skull. Att vissa ord används i ett sammanhang behöver inte nödvändigtvis 
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betyda så mycket för innehållet, men Faircloughs kritiska diskursanalys tenderar att ta 

det till en nivå där ordens förekomst i relation till varandra skapar en betydelse. Det 

sista har vi däremot ansett vara positivt för vår studie. Vi har även varit medvetna om att 

det finns en eventuell problematik med att överanalysera ett material. Däremot har vår 

studie krävt tolkningar och vi har därför varit noggranna med att hålla oss inom ramen 

för vår studies omfång. 

 

Eftersom tolkningar aldrig är helt förutsättningslösa har vår analys påverkats av våra 

bakgrunder (Repstad, 2007). Det innebär att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

studien hade utförts av någon annan då den forskaren kanske hade tolkat det empiriska 

materialet på ett annat sätt än vi har gjort. Med detta i åtanke har vi sett till att 

understryka att det som framkommer i vårt analysavsnitt grundas på våra tolkningar av 

det empiriska materialet. 

 

För att skapa oss en så sanningsenlig bild som möjligt har vi varit i behov av att 

undersöka ett brett urval. Däremot har det varit nödvändigt för oss att begränsa urvalet 

för att kunna analysera framställningen av gärningspersoner på djupet och på så sätt 

besvara våra frågeställningar. En kvantitativ metod hade kunnat ge ett större 

helhetsperspektiv och därmed eventuellt mer tyngd då det hade lett till fler generella 

slutsatser av den journalistiska rapporteringen. Dock sökte vi utmärkande detaljer som 

tillät och öppnade upp för tolkning av vad som kan tänkas ligga bakom konstruktionen 

av gärningspersoner. Därav var en kvalitativ metod att föredra för vår typ av studie.  

 

Vi har i denna studie enbart granskat webbpublicerade artiklar och därav eventuellt gått 

miste om information som finns i fysiska tidningar. Detta eftersom rapporteringen kan 

se annorlunda ut på webben jämfört med i tryckt press. Då vi eftersökte en bred 

rapportering att granska våra valda gärningspersoner utifrån ansåg vi dock att då 

webbpublicerade artiklar finns i större omfång var det den typ av nyhetsartiklar som var 

mest fördelaktig för oss. Hade det funnits mer tid skulle det även varit intressant att 

jämföra webbpublicerade artiklar med nyhetstexter i tryckt press. Dels för att vara säkra 

på att få med så mycket av representationen av gärningspersoner som möjligt och dels 

för att se om rapporteringen mellan webb- och fysiska artiklar skiljer sig åt. 
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5.6 Studiens tillförlitlighet 

Att utföra en vetenskaplig studie handlar om att kunna påvisa goda skäl för att något ska 

kunna påstås vara sant. Därför ställs det inom vetenskapen höga krav på att forskaren 

eller forskarna ska kunna underbygga sina påståenden och slutsatser. Detta görs med 

hjälp av argument som ska stärka studien, och det är på så sätt viktigt att argumenten 

därför är giltiga och tillförlitliga. Det är i sammanhang som dessa som man talar om 

validitet och reliabilitet. I kort betyder det att man studerar det man avsett och angivit att 

studera samt säkerställer att det material man har bearbetat har bearbetats på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström & Larsson, 2010). 

 

I denna studie har vi underbyggt våra slutsatser med hjälp av empiriskt material i form 

av nyhetstexter. Dessa texter blir därav de argument vi hänvisar till för att uppnå de krav 

som behöver uppfyllas för att studien ska bli vetenskaplig. Enligt Larsson (2010) stärks 

även validiteten och reliabiliteten genom att man har ett genomtänkt urval, relevanta 

frågeställningar, ett passande material samt god analys. Vi har i denna studien grundat 

vårt empiriska material på ett strategiskt urval av nyhetsartiklar som vi ansåg var 

relevanta i relation till våra frågeställningar. Det totala urvalet bestod av 21 artiklar 

vilket kan anses som ett litet material. Vi anser dock att urvalets omfång har möjliggjort 

en djupare analys av det empiriska materialet som inte hade varit möjligt med ett större 

urval. Vi har sedan exemplifierat de diskursiva teman vi har funnit med citat från vårt 

urval. Detta har i sin tur lett till att vi kunnat göra en analys som har hållit sig inom 

ramen för studiens omfång. Vidare har vi på så sätt även kunnat besvara våra 

frågeställningar.  

 

6 Analys 

Nedan presenterar vi de diskursiva teman som vi har identifierat i det empiriska 

materialet. Vi inleder med att redovisa dessa temana genom att exemplifiera våra 

resultat med citat från de undersökta nyhetsartiklarna. Avslutningsvis ger vi en kort 

sammanfattning av resultaten. 

 

6.1 Den känslostyrda kvinnan 

En genomgående framställning av den kvinnliga gärningspersonen, i både Aftonbladets 

och Expressens artiklar, är att den typ av kvinna som ofta figurerar i texten är en kvinna 
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som har styrts av sina känslor och som gärna är svartsjuk. Vi har funnit två teman som 

kommit att representera den kvinnliga gärningspersonen utifrån ett känslomässigt styrt 

perspektiv i nyhetsjournalistiken. Dessa presenteras nedan. 

 

6.1.1 Den svartsjuka kvinnan 

Kvinnor tenderar att reagera i situationer där förhållandet till en man spelar stor roll. 

Många gånger handlar det om att en utomstående kvinna har gjort anspråk på någons 

partner och utlösande faktorer för brott blir därav avundsjuka och svartsjuka (Kordon & 

Wetterqvist, 2012). Vår tolkning av detta är att kvinnor förknippas med kärlek på ett 

sätt som män inte gör, och att det därför blir mer intressant för journalistiken att 

använda detta som motiv i rapporteringen om brott som begåtts av kvinnor. Vi anser att 

vår tolkning är korrekt för sammanhanget eftersom vi i de valda artiklarna som berör 

den kvinnliga gärningspersonen kan se ett tydligt, genomgående tema av en svartsjuk, 

ond kvinna som får representera den kvinnliga gärningspersonen. 

 

[...] Hennes känslor för den svenske mannen är ett av åklagarsidans viktigaste bevis. 
Det skulle nämligen vara motivet till att hon slog ihjäl Max och Saga och nästan mördade deras 

mamma (Aftonbladet 2008-07-30 Mamman möter tyskan i rätten) 
 

Under förra året träffade hon en ny kille. Det blev en stor förälskelse. De blev först vänner på 

Facebook, sedan träffades de privat, och så småningom blev de ett par. Men de gled isär. 
Han träffade en ny kvinna, den 22-åriga kärleksrivalen. 
Hon utvecklade en närmast avgrundsdjup svartsjuka (Expressen 2014-11-20 Hästtjejens brev till 

exet - på mordplatsen) 
 

Gurian (2011) skriver att en kvinnlig gärningsperson som agerat utifrån kärlek kan 

ursäktas och till och med bli föremål för sympatier. Detta gäller däremot inte om 

kvinnan agerat utifrån svartsjuka. Båda citaten ovan ger, enligt oss, en bild av att det är 

svartsjuka som har tagit över de kvinnliga gärningspersonerna på ett sätt som har 

fungerat som en drivkraft för morden. I det första citatet framställer Aftonbladet 

svartsjuka som ett motiv till brottshandlingarna och i det andra citatet erbjuder 

Expressen en tolkning om att svartsjukan blev drivkraften med hjälp av ordvalen 

kärleksrival - som vi förknippar med en fiende som måste bekämpas - och det faktum 

att det står att kvinnan utvecklade en svartsjuka som liknas med närmast avgrundsdjup. 

Det var inte heller en vanlig förälskelse utan en stor förälskelse mellan den kvinnliga 

gärningspersonen och mannen hon inledde en relation med, vilket leder vår tolkning till 

att även svartsjukan blev mer påtaglig.  
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Åklagaren menar att 25-åringen mördade och styckade den 22-åriga kvinnan på grund av 

svartsjuka. 
Innan mordet skickade hon ett meddelande till sin kärleksrival: "Du är min enda akilleshäl när 

det kommer till honom". 
Efteråt skrev hon in sökfrasen ”bära ett lik” på internet (Aftonbladet 2014-11-19 Hon googlade 

“bära ett lik” - och högg ihjäl sin rival) 
 

Återkommande i rapporteringen om den kvinnliga gärningspersonen, som citatet ovan 

visar, är kärleken och svartsjukan, och att dessa två komponenter tillsammans ska ha 

legat till grund för morden. I citatet får gärningspersonen komma till tals via ett brev 

hon ska ha skickat till sitt offer innan mordet. I det liknar hon kärleksrivalen med att 

vara sin akilleshäl, vilket för våra tankar till att kvinnan är i ett desperat, nästan besatt, 

behov av att få expojkvännen tillbaka. Att det sedan avslutas med att kvinnan, efter att 

hon skickat meddelandet, har sökt på internet om att bära ett lik är intressant utifrån två 

aspekter. Dels för att det, enligt oss, verkar vara ett antagande av tidningen och därmed 

ingenting de vet utan något de använder för dramaturgins och spänningens skull, och 

dels för att det verkar vara ett strategiskt val av tidningen att representera 

gärningspersonen som desperat för att öka intresset för läsning. Det sista går hand i 

hand med Easteal, Bartels, Nelson och Hollands (2015) studie som visar att medier 

tenderar att selektivt välja ut vissa aspekter från ett fall som de rapporterar om medan de 

helt exkluderar andra aspekter. Svartsjuka, som vi tidigare nämnt, är en stor del av 

nyhetsrapporteringen kring den kvinnliga gärningspersonen. Vår tolkning är således att 

tidningarna medvetet väljer att återanvända den aspekten på grund av det intresse de vet 

att det genererar. Detta ger även stöd åt vad Kordon och Wetterqvist (2012) menar med 

att fascinationen för kvinnliga gärningspersoner gör det möjligt för medier att 

dramatisera och göra rapporteringen om ett brottsfall mer till en spännande historia som 

skrämmer och engagerar läsarna, med syfte att sälja, istället för en vanlig 

nyhetsrapportering.  

 

Förblindad av svartsjuka och hat mot kärleksrivalen där inne i lägenheten ska hon ha väntat på 

att klockan skulle passera sex. Portens tidlås gick upp med ett klick. Hon gick upp en halvtrappa 

och ringde på. 
I handen höll hon en hammare (Aftonbladet 2014-11-19 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas 

hon för mordet) 
 

[...] Tyskan hade mycket svårt att hantera situationen när den svenske pojkvännen ville avbryta 

kontakten. Uppbrottet är, menar åklagaren, motivet till morden och mordförsöken. 
“Varför får du all kärlek? Vad gör jag på den här planeten?”, läser åklagaren ur ett brev som 

tyskan skrivit. “Hur fan ska jag få dig ur skallen och ur hjärtat?” (Aftonbladet 2008-07-30 

Mamman möter tyskan i rätten) 
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Citaten ovan överensstämmer med den form av dramaturgi medier använder när det 

kommer till kvinnliga gärningspersoner. Enligt Kordon och Wetterqvist (2012) är syftet 

när det handlar om kvinnor som begår brott att framställa dessa i en berättelse som är 

spännande, med ett stort material och många detaljer. Detta får tidningarna automatiskt i 

och med att gärningspersonen är kvinna. De två citaten från Aftonbladet erbjuder både 

spänning och information i och med att det första citatets meningsuppbyggnad arbetar 

med korta men berättande meningar, som vi tolkar är till för att bygga upp stämningen. 

Det andra citatet innehåller utdrag från brev som gärningspersonen har skrivit, vilket 

enligt oss gör att läsaren kommer närmre inpå gärningspersonens liv. Läsaren får då se 

och ta del av ett brev som kvinnan egentligen ämnat endast för henne och hennes offer 

och det blir i vår mening så likt fiktion som möjligt. Den sociala konstruktionen av 

svartsjuka som vi förknippar med någonting dåligt får i dessa sammanhang en ny 

betydelse som något ännu värre, eftersom det ledde till mord.  

 

6.1.2 Gärningspersonen som ett olyckligt offer 

– Jag låg vaken, kunde inte sova. 
– Jag har varit jätteledsen i flera dagar, jag har haft svårt att sova och äta med tanke på allt som 

hänt med "NN" (expojkvännen) (Expressen 2014-11-19 Här erkänner 25-åriga hästtjejen 

knivhuggen) 
 

Tyskan har så svårt att hantera uppbrottet att hon flera gånger försöker ta sitt liv (Aftonbladet, 

2008-07-30 Mamman möter tyskan i rätten) 
 

Kordon och Wetterqvist (2012) skriver att ett vanligt sätt att se på en kvinnlig 

gärningsperson är att betrakta henne som ett offer. Det är något som vi tydligt kan se i 

de artiklar som vi har granskat. Journalisterna lägger, enligt vår tolkning, stor vikt vid 

att beskriva den kvinnliga gärningspersonen som ett offer för omständigheterna. Detta 

genom att med bland annat värdeladdade ord fokusera på att, som citaten ovan visar, 

förmedla kvinnans olyckliga mående. I sin tur ger detta en representation av en kvinna 

som avvikit från sin naturliga roll som kvinna men som på grund av den sympati som 

förknippas med bilden av ett offer ändå får legitimitet. Att framställa en kvinnlig 

gärningsperson som ett offer är även ett sätt att göra henne mindre hotfull mot sin 

omgivning och de traditionella föreställningarna om en kvinna (Kordon & Wetterqvist, 

2012). 

 

Den olyckliga kärleken fick kvinnan att ta bilen till Askersund den där morgonen i juni 

(Expressen 2014-11-20 Hästtjejens brev till exet - på mordplatsen) 
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Att hon funnits skyldig blev för mycket för Christine Schürrer - som chockad och gråtande bröt 

ihop på häktet. 
– Hon hade verkligen hoppats att hon skulle släppas. Det är klart att hon tycker det här är 

jättejobbigt och hon är väldigt, väldigt ledsen, säger Schürrers tyska advokat Tanja 

Brettschneider (Expressen 2008-08-27 Christine bröt ihop) 
 

Utifrån dessa citat är vår tolkning att tidningarna motiverar de kvinnliga 

gärningspersonernas brott som något som har skett på grund av någonting de inte har 

kunnat hjälpa. Detta kopplar vi till vad Gurian (2011) skriver om att kvinnliga 

gärningspersoner ofta gestaltas som att de har ett medfött särdrag som gör att de inte 

kan kontrollera sig själva och sina handlingar. I det första citatet skrivs det ut att 

kvinnan har varit olyckligt kär och på så sätt blir det den olyckliga kärleken som ligger 

bakom dådet - inte kvinnan själv. I det andra citatet framkommer inte den olyckliga 

kärleken i ord, men att läsaren får veta att hon bryter ihop är, enligt vår tolkning, ett sätt 

för tidningen att visa att hon får lida för handlingar hon har utfört men som hon inte har 

kunnat kontrollera. Kordon och Wetterqvist (2012) beskriver att kvinnor i praktiken 

tenderar att straffas för sina handlingar men samtidigt inte betraktas som ansvariga för 

dem.  

 

De båda kvinnorna tävlade om samma mans kärlek. 
Men triangeldramat fick ett dödligt slut - där den ena kvinnan misstänks ha styckmördat sin 

rival. 
– Det var inte meningen, har den misstänkta 24-åriga hästtjejen sagt i polisförhör (Expressen 

2014-06-26 Kartläggning pekar ut tiden för styckmordet) 
 

Här ges gärningspersonen utrymme att kommentera sin gärning. Att ha med en 

kommentar där kvinnan får uttrycka sig ursäktande över det hon har gjort ändrar citatets 

betydelse enligt oss. Vår slutsats är att tidningen medvetet har placerat kommentaren i 

slutet av citatet antingen för att förlöjliga den kvinnliga gärningspersonen eller för att 

visa hur malplacerad hon är i kontexten. Detta ger en bild av en kvinna som är i en 

situation hon inte är menad att vara i. Det erbjuder även en tolkning av kvinnan som 

ångerfull och att det inte är hennes fel att det har blivit som det har blivit.  

 

Den 25-åriga hästtjejen var djupt olycklig - och svartsjuk. Expojkvännen som hon åtrådde och 

älskade hade en relation med en annan, yngre kvinna (Expressen 2014-11-20 Hästtjejens brev 

till exet - på mordplatsen) 
 

Enligt oss tyder det här citatet på att den kvinnliga gärningspersonen har varit djupt 

olycklig och svartsjuk på grund av att hennes expojkvän, som hon fortfarande var kär i, 

hade en relation med en annan kvinna. Kordon och Wetterqvist (2012) skriver att 
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diskussionen om kvinnors brottslighet ofta sker utifrån en vanligtvis problematisk 

bakgrund och livssituation. Denna problematiska livssituation är även gärna kopplad till 

någon av manligt kön eftersom det då används som en förklaring till varför en kvinna 

begår ett visst brott. Ytterligare en aspekt är att det kan tolkas som att läsaren erbjuds att 

identifiera sig med gärningspersonen, eftersom olycklig kärlek är någonting som många 

kan relatera till. 

 

6.2 Den maskulina mannen 

Connell och Pearse (2015) menar att samhället är byggt av innebörder, som är en del av 

sociala processer och kulturella system. Dessa kulturella system får både växa fram ur 

och hämtar stöd av specifika sociala intressen och historiska levnadssätt. Det innebär att 

innebörden av ”man” och ”kvinna” hänvisar till förutfattade system över vilka dessa är. 

 

I det empiriska materialet har vi funnit ett återkommande diskursivt tema där den 

manliga gärningspersonen konstrueras utifrån hobbys och attribut som presenteras som 

våldsamma och aggressiva. Detta får i sin tur stå för maskulinitet. 

 

På hans lägenhetsfönster vittnar en klisterdekal från ett vapenföretag om hans brinnande intresse. 

På deras hemsida kan man beställa knivar, pistoler, svärd eller pilbågar (Expressen 2013-05-24 

Han misstänks för mord på Vatchareeya) 
 

Citatet ovan erbjuder läsaren en inblick i gärningspersonens, som tidningen uttrycker 

det, brinnande intresse. Ett brinnande intresse som sammankopplas till många olika 

vapen som i sin tur får stå för våld och aggressivitet. Kordon och Wetterqvist (2012) 

nämner att ett flertal undersökningar visar att män vanligtvis är mer aggressiva än 

kvinnor och att en påverkande del i detta kan vara att våld belönas under uppväxten. 

Även Connell och Pearse (2015) nämner att män ofta förbereds för våld redan som 

unga, då de genom påtryckningar från samhället ska visa sig modiga och tuffa för att på 

så sätt kunna passa in. 

 

Den styckmordsmisstänkte beskrivs som en ensamvarg med ett enormt militär- och 

vapenintresse (Expressen 2013-05-24 Han misstänks för mord på Vatchareeya) 
 

22-åringen beskrivs av vänner som lugn och snäll. Hans stora intresse är - vapen, framför allt 

soft air gun (Aftonbladet 2013-05-24 Misstänkte mannen deltog i sökandet) 
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Vi tolkar att citaten ovan, genom att beskriva gärningspersonen som ensamvarg och 

med ett enormt militär- och vapenintresse, återigen ger läsaren ett erbjudande om en 

våldsbenägen person som en del av den maskulina konstruktionen, Även när hans 

intresse soft air gun nämns kopplas det ihop med vapen och får då, enligt oss, stå för 

något större och farligare. Att enbart beskriva intresset soft air gun hade inte konstruerat 

gärningspersonen som lika våldsbenägen, vilket för oss blir ett tydligt beslutstagande av 

journalisten. 

 

Och dagen innan förberedde han sig med att träna boxning (Aftonbladet 2010-05-14 Han ville 

lära sig att slåss) 
 

Direkt efter boxningen gick han vidare till gymmet där han körde ett av sina vanliga hårda 

träningspass. [...] Det var då mindre än ett dygn kvar tills han skulle bli trippelmördare 

(Aftonbladet 2010-05-14 Han ville lära sig att slåss) 
 

I de två citaten ovan använder journalisten ord som förberedde, boxning, vanliga hårda 

träningspass och trippelmördare i kontext med varandra. Pettersson (2003) beskriver 

hur våld och viljan att slåss ofta får stå för en tydlig markering av manlighet. Detta 

skapar i sin tur en attityd på att vara beredd på att ta till våld för att kunna stå upp för 

samma manlighet. Att det i andra citatet även var mindre än ett dygn kvar till dådet gör 

sammanhanget mellan gärningsperson, manlighet och våld, enligt vår tolkning, ännu 

tydligare. Detta trots att träningen och intresset kanske egentligen inte har någon 

koppling till dådet. 

 

Han rynkar pannan och skrynklar ihop sitt ansikte. Biter sig i läppen för att hålla emot gråten. De 

vältränade axlarna hänger uppgivet (Aftonbladet 2010-05-15 När han själv ska berätta brister 

det) 
 

Enligt Pettersson (2003) talar en persons handlingar ett tydligt språk. En persons 

handlingar säger således mycket om vem en person är, men kanske framförallt vem en 

person inte är. På samma sätt som våld associeras med manlighet så klipper den även 

banden med egenskaper som feghet, svaghet och femininitet. 

 

I citatet ovan erbjuds läsaren en bild av hur gärningspersonen, med hela sin kropp, beter 

sig. Det ges känslofyllda beskrivningar som rynkar pannan, skrynklar ihop sitt ansikte, 

biter sig i läppen och axlarna hänger uppgivet. På fyra olika sätt försöker 

gärningspersonen hålla emot en enda sak: gråten. I vår tolkning blir mönstret tydligt. 

Gråten är, i detta fall, det som Pettersson (2003) beskriver som fegt, svagt och feminint, 
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medan gärningspersonens handlingar samt attributet vältränade axlar står för det 

maskulina. Vi ser det som en pågående kamp, som maskulinitetens förbestämda struktur 

obehindrat går vinnande ur. 

 

På natten före morden byggde han i hemlighet ett armborst. 
– Vapnet skulle han använda för att duellera med, säger 21-åringens advokat Fredrik Lindberg 

(Expressen 2010-06-18 Så ville Ragnar döda sin styvpappa) 
 

[...] Det skulle vara en form av duell. 
Natten mot morddagen satt Ragnar Nilsson uppe hela natten och byggde ett armborst. Men när 

Ragnar Nilsson väl var på plats i villan var det med kniv och yxa (Expressen 2010-06-18 Så ville 

Ragnar döda sin styvpappa) 
 

Det finns olika typer av våld som orsakas av mäns strukturella överordning. Det handlar 

dels om våld som används för att bevara en överordnad position, men även om våld som 

används för att försvara maskuliniteten. På så sätt nyttjas våld som en konstruktion av 

dominans som i sin tur används för att klättra i den manliga hierarkin (Pettersson, 

2003). 

 

I de två citaten ovan erbjuds läsaren, enligt oss, att ta del av en kamp inom den manliga 

hierarkin. Vi menar att journalisten belyser ett maktspel genom att vid ett flertal gånger 

använda sig av ord som bygga vapen, och i detta fall ett armborst, ett vapen som för 

våra tankar till dåtidens kamp mellan liv och död. Även ord som duell, duellera och hur 

gärningspersonen under hela natten gjort sig redo för kampens slutskede förekommer. 

 

6.3 Den sensationellt kallsinniga människan 

När Aftonbladet ringer på hans dörr för drygt en vecka sedan öppnade 22-åringen. 
– Vi kommer från Aftonbladet och skulle vilja ställa ett par frågor om Vatchareeya Bangsuans 

försvinnande. 
Han var klädd i mörka kläder och hade en luva uppdragen över huvudet.  

– Då kan ni gå igen, svarade han och stängde dörren (Aftonbladet 2013-05-24 Misstänkte 

mannen deltog i sökandet) 
 

I citatet ovan erbjuds läsaren att följa med när journalisten besökte den manliga 

gärningspersonen och läsaren inkluderas i texten genom att, likt en hemlig observatör, 

bildligt ta del av händelsen. Vi anser att journalisten på detta sätt skapar en samhörighet 

mellan sig själv och läsaren, som i sin tur utesluter gärningspersonen. Enligt Jewkes 

(2015) paketerar medierna ofta brott med hjälp av dramatik och sensation med hjälp av 

bland annat ordval. Detta kan verka som en ram för detta diskursiva tema. Genom att 

beskriva gärningspersonen i mörka kläder, med en luva uppdragen över huvudet, och 
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med en fientlig inställning, eftersom han stänger dörren och inte vill medverka, menar 

vi att samhörigheten mellan journalisten och läsaren förstärks. Samtidigt förstärks även 

bilden av gärningspersonen som kallsinnig då han har en relation till offret. 

 

Då och då när åklagaren läser ur förundersökningen, bland annat de brev som tyskan skrev till 

sin före detta pojkvän, skakar hon på huvudet och hånler lite, som om det åklagaren läser upp, 

som hon själv har skrivit, är galenskaper (Aftonbladet 2008-07-30 Mamman möter tyskan i 

rätten) 
 

När hon ett par timmar senare, efter att ha varit hemma och bytt om, var på väg tillbaka till 

lägenheten stoppades hon i en trafikkontroll. Men uppträdde iskallt och fick köra vidare – i 

offrets bil (Aftonbladet 2014-06-30 Hälsningen till exet: Lycka till) 
 

I de två citaten ovan erbjuds läsaren återigen en bild av ett utspelande scenario. Det 

finns en plats, i detta fall en rättssal och vid en poliskontroll. Den kvinnliga 

gärningspersonen har även en motståndare, i detta fall lagens långa arm där åklagaren 

och polisen står för det goda. Slutligen finns det även en händelse inklusive en 

framåtrörelse som, enligt oss, värdesätts med de laddade orden skakar på huvudet, 

hånler, uppträdde iskallt, fick köra vidare - i offrets bil. Vi tolkar att journalisten gör ett 

tydligt ställningstagande av vad som är gott och ont genom att återspegla ett maktspel. I 

de två citaten finner vi även att journalisten skapar en bild av den kvinnliga 

gärningspersonen som känslokall och ond. Detta genom att använda värdeladdade ord 

som för tankarna till arrogans, kallsinnighet och ett försök att undkomma det goda, 

vilket därmed också innebär att hon är medveten om vad hon har gjort. 

 

Den 24-åriga hästtjejens agerande den 18 juni framstår som alltmer kallsinnigt. 
Enligt en poliskälla har kvinnan själv berättat de makabra detaljerna i förhör (Aftonbladet 2014-

06-30 Hälsningen till exet: Lycka till) 
 

Till slut erkänner han utan omsvep att han mördade sin halvbror och halvsyster - trots att han 

tyckte mycket om dem - för att hämnas på deras pappa (Aftonbladet 2010-07-09 Planerade för 

hämnd redan som 9-åring) 
 

I de här citaten presenteras, enligt oss, en tydlig bild av gärningspersonerna som 

känslokalla. I det första utdraget från Aftonbladet skriver journalisten att den kvinnliga 

gärningspersonens agerande blir mer kallsinnigt. Med den formuleringen bjuder 

journalisten på en tolkning att kvinnan har varit kallsinnig redan från början, då det är 

denna kallsinnighet som blir alltmer påtaglig. I det undre citatet från Aftonbladet är 

journalisten däremot mer restriktiv när det kommer till att benämna gärningspersonens 

känslomässiga tillstånd men hen använder sig av ett språk som vi menar får läsaren att 



  
 

 29 

ändå uppfatta den manliga gärningspersonen som känslokall. Dels genom att skriva att 

han utan omsvep berättar om morden, vilket även den kvinnliga gärningspersonen i det 

övre citatet gör, och dels genom att påvisa att han inte bara erkänner att han mördade 

sina syskon för att hämnas på deras pappa utan också att han säger att han tyckte mycket 

om dem. Denna motsägelsefullhet att gärningspersonen ska ha haft starka känslor för 

sina syskon men att han trots det mördade dem för hämndens skull är i vår mening ett 

sätt för journalisten att hävda gärningspersonens kallsinnighet.  

 

Misstänkte trippelmördaren Ragnar Nilsson, 21, kände ett starkt hat - och bestämde sig för en 

blodig hämnd (Expressen 2010-06-18 Så ville Ragnar döda sin styvpappa) 
 

Hon dödade och styckade sin 22-åriga kärleksrival i expojkvännens lägenhet. 
Sedan städade 24-åringen undan blodet och skrev en lapp till exet där hon berättade att hon 

hämtat sina grejer. 
Och önskade honom lycka till med den nya tjejen (Aftonbladet 2014-06-30 Hälsningen till exet: 

Lycka till) 
 

Trippelmördaren, starkt hat, blodig hämnd samt kärleksrival och städade [...] undan 

blodet är ord vi vilar ögonen längre på. Journalisten erbjuder läsaren beskrivningar av 

en trippelmördare och inte bara en mördare, ett starkt hat och inte bara ett hat. Det är en 

blodig hämnd och inte bara en hämnd, det är en kärleksrival och inte bara ett offer. 

Gärningspersonen är även så planerande och kallsinnig att hon städade undan blodet och 

lämnade ett brev med lyckohälsningar. Vi tolkar att journalisten medvetet målar med 

språket och använder ord som starkt förknippas med grymhet och dramatik för att skapa 

en tydligare bild av gärningspersonen, som i detta fallet inte bara presenteras som en 

gärningsperson, utan som en kallsinnig gärningsperson. 

 

Gurians (2011) tema “den onda kvinnan” beskriver hur kvinnliga gärningspersoner ofta 

framställs som just onda och grymma. Detta då brott sällan går i symbios med bilden av 

kvinnan som god och moderlig. Det går även i kontrast med hur föreställningen av 

mannen som hård och auktoritär snarare kan gå i symbios med brott och stärka 

maskuliniteten (Pettersson, 2003). Trots detta finner vi att de journalistiska texterna ofta 

presenterar gärningspersonerna som kallsinniga oavsett kön. Gärningspersonerna 

beskrivs utifrån karaktäriserande, värderande, och kanske även icke relevanta ord. 

Genom ett dramatiskt och sensationellt berättande anser vi att journalisten synliggör ett 

maktspel mellan gott och ont - likt fiktion. 
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6.4 Den avvikande människan 

Avvikelse är något som ofta blir synonymt med gärningspersoner i nyhetstexter men 

enligt Lindgren och Lundström (2010) är inte avvikelse en medfödd kvalitet hos en 

människa. Det är istället något som uppstår när ett beteende eller tillstånd definieras 

som sådant av det omgivande samhället. Detta ger enligt oss tyngd åt 

socialkonstruktionismens teoriperspektiv som säger att den världsbild som råder i 

samhället är den världsbild som människorna i samhället, genom interaktion med 

varandra, har skapat (Lindgren, 2009) 

 

– Han klär ju ut sig i kamouflagekläder och ibland har han hjälm och han går runt här med sin 

bössa. Han håller ju till exempel på med paintball, säger grannen Kerstin Renberg (Expressen 

2013-05-24 Han misstänks för mord på Vatchareeya) 
 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) konstrueras gärningspersoners identiteter som 

utmärkande och avvikande subkulturer till det normala samhället. Det är sedan utifrån 

dessa subkulturer som deras handlingar görs begripliga. De använder sig bland annat av 

begreppet ”externaliserande”, vilket påminner om avvikande men som istället handlar 

om hur identiteter har konstruerats till att vara utmärkande och därmed åtskilda från 

samhället. I citatet ovan konstrueras gärningspersonen som avvikande genom att klä sig 

militärt och gå runt med sin bössa bland andra människor. Det blir också extra 

avvikande i och med att Sverige inte är en renodlad militärstat.  

 

Utåt sett verkade Ragnar Nilsson vara en helt vanlig kille (Expressen 2010-05-14 Så blev 

Ragnar en mördare)  
 

Med detta citat bjuder tidningen inte bara på information om att gärningspersonen utåt 

sett är en helt vanlig kille, de erbjuder även en tolkning om att det finns en insida som 

säger att han inte är det. Enligt Lindgren och Lundström (2010) blir det problematiskt 

när en gärningsperson framstår som normal och vanlig. Det uppstår då förvirring om 

hur en normal människa kunde begå en icke-normal gärning, i detta fall mord. Vad 

journalistiken då gör är att leta efter motsägelser i det normala som får stå för 

konstruktionen av det avvikande. När dessa motsägelser, det vill säga avvikelserna, 

hittas blir det lättare att se igenom det som tidigare var normalt.  

 

De andra deltagarna uppfattade 21-åringen som mycket underlig. Han pratade inte med någon 

förrän träningen var slut (Aftonbladet 2010-05-14 Han ville lära sig att slåss)  
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– Han var inte en person som man kunde kalla normal. När man träffade honom kunde han 

knappt möta ens blick. Det var som att man inte fanns för honom. 
– Han var inte social, säger den anhörige (Expressen 2010-05-14 Så blev Ragnar en mördare) 

 

Här får ordval som underlig och inte social representera det som är avvikande, även om 

det är egenskaper som i mer alldagliga sammanhang och i vanlig folkmun kanske hade 

förbisetts. Lindgren och Lundström (2010) hänvisar till Fairclough (2001a) som menar 

att det i nyhetstexter om brott finns tydliga spår av strategier. Dessa strategier används 

som diskursiva behov för att tillskriva förövare egenskaper som ställer denne utanför 

det gemensamma samhället. Att lyfta avvikelser bland gärningspersoner, och därmed 

skilja dem från vanliga människor, är enligt Lindgren och Lundström (2010) således 

nödvändigt för samhällets existens och för att upprätthålla den delen av samhället som 

är normalt.  

 

Det är inga graverande anklagelser han riktar mot sin styvfar. En knuff, en nedlåtande 

kommentar och en örfil. Men där föddes hatet mot styvpappan (Aftonbladet 2010-07-09 

Planerade för hämnd redan som 9-åring)  
 

Med ett sådant citat är vår tolkning att tidningen med hjälp av egna värderingar placerar 

gärningspersonen utanför det normala genom att skriva att denne utvecklat ett hat som 

lett till mord, och att hatet grundas på anklagelser som inte är graverande. Vi upplever 

att tidningen förminskar förövaren genom att antyda att det finns många människor som 

någon gång har fått en knuff, en nedlåtande kommentar eller till och med en örfil, men 

som inte har blivit mördare för det. Vår tolkning är att detta blir ett hjälpmedel som ska 

få läsaren att förstå och kanske relatera till vad anklagelserna har inneburit men 

samtidigt ta avstånd från det brott som anklagelserna fick gärningspersonen att begå. 

 

Ragnar Nilsson skulle ha tagit studenten i juni och efter flera års slit äntligen bli klar med sin 

gymnasieutbildning. Men när klasskompisarna tar av sig studentmössan på trappan till 

Härnösands gymnasium i juni kommer han att sitta inspärrad på en rättspsykiatriska klinik 

någonstans i Sverige (Aftonbladet 2010-05-15 När han själv ska berätta brister det) 
 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) är alla symboliska uttryck nödvändiga för socialt 

strukturerande sammanhang. Att dra parallellen mellan att ta studenten och sitta 

inspärrad på en rättspsykiatrisk klinik har enligt oss ett symboliskt värde då det visar 

hur verkligheten ser ut för någon som är avvikande för samhället, men samtidigt också 

hur den ser ut för människor som är integrerade i samhället. Vad Aftonbladet även gör 

med citatet är att erbjuda läsaren möjligheten att sympatisera med gärningspersonen, 

genom att påvisa de många år av slit som denne har utstått för att i slutändan gå miste 
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om den belöning som väntade - studenten, och i vår mening friheten. Till skillnad från 

temat som behandlade kvinnan som ett olycklig offer i avsnitt 6.1.2 Det olyckliga offret 

liknas även här en manlig gärningsperson med ett offer, däremot är denna offerroll, för 

oss, långt ifrån lika komplex som kvinnans offerroll.  

 

– Det känns helt otroligt att den här lilla tjejen skulle mörda någon, säger en äldre bekant. Att 

sedan gå vidare och stycka en kropp, det känns helt absurt. 
Personer som inte står henne lika nära målar upp en kontrasterande bild. En version som säger 

att 24-åringen var känd för sitt hätska humör och att hon kunde förvandlas till en obehaglig 

person (Expressen 2014-06-29 Ett mord som kommer att gå till historien) 
 

Citatet ovan erbjuder en motsägelsefull bild av gärningspersonen. Detta genom att först 

få det att framstå som att kvinnan inte visade några tendenser på ett sådant våldsamt 

humör som krävs för att mörda och stycka någon för att sedan få det att framstå som att 

det nästan var väntat av henne. Att normalisera gärningspersonen har, som vi tidigare 

nämnt, visat sig vara strategiskt för att sedan lyfta negativa karaktärsdrag som får ersätta 

de normala. Att inleda med en äldre bekant som beskriver det som absurt att kvinnan, 

eller den här lilla tjejen som hon benämns, har styckat någon och sedan avsluta med 

personer som beskriver en kontrasterande bild är, enligt vår tolkning, strategiskt 

placerat. Detta eftersom vi upplever det som vanligt att det läsaren sist läser, är det hen 

kommer ihåg.  

 

Gurian (2011) diskuterar kring “den onda kvinnan” i sin studie. Vi kan utifrån citatet 

placera den kvinnliga gärningspersonen i den kategorin genom att det skrivs att hon 

förvandlas till en obehaglig person och att hennes hätska humör var känt. Enligt Gurian 

(2011) kopplas den onda kvinnan ihop med att det förr i tiden var mer vanligt för 

kvinnor än män att pekas ut som häxor. Förvandlas är ett sådant ordval som i detta 

sammanhang erbjuder tolkning om att kvinnan i fråga kopplas ihop till en häxa.  

 

– Om jag får spekulera fritt tror jag att polisen först trott att det varit osannolikt att en kvinna 

kunnat göra något så här makabert på egen hand och att de därför utgått ifrån att någon måste ha 

hjälpt henne, säger expojkvännens försvarare, Andreas Simon (Expressen 2014-06-29 Ett mord 

som kommer att gå till historien) 
 

Att förövare styckar sina offer är ytterst ovanligt i Sverige, uppger Mikael Rying, kriminolog vid 

Rikspolisstyrelsen. Varje år begås ett 80-tal mord runtom i landet, men endast ett eller två av 

dem är styckmord. Att en kvinna dessutom är förövaren är än mer ovanligt (Expressen 2014-06-

29 Ett mord som kommer att gå till historien) 
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Jewkes (2015) skriver att när det kommer till konstruktionen av kvinnliga 

gärningspersoner blir ordet “annorlunda” synonymt med “avvikande”.  Det beror på att 

det inte är lika vanligt att kvinnor mördar som det är att män mördar. Nyhetsvärdet ökar 

därför när ett grovt våldsbrott har begåtts av en kvinnlig gärningsperson. När detta väl 

händer rapporterar medier utan omsvep om kvinnliga mördare som just avvikande, men 

de gör samtidigt kvinnorna mer onda och fascinerande genom att göra dem avvikande. 

Citaten ovan kan tolkas utifrån vad Jewkes (2015) menar. I det första citatet kommer det 

fram att en manlig misstänkt på något sätt figurerar i utredningen. Däremot kommer 

hans försvarare till tals för att kommentera att den manliga misstänkte endast är 

misstänkt för att polisen ansett det vara osannolikt för en kvinna att ensam begå ett 

sådant brott. Ordvalet makabert gör enligt vår tolkning kontexten ännu mer ovanlig. För 

oss talar det andra citatet ungefär för samma sak som det första. Det är dock mer inriktat 

på själva brottet, och kvinnan blir här ännu mer avvikande då situationen dels lyfter 

fram ett styckmord, vilket blir avvikande genom att vara ytterst ovanligt, och dels för att 

det är kvinna som har begått det, och då blir det till och med än mer ovanligt. 

 

6.5 Sammanfattning 

I det första diskursiva temat, Den känslostyrda kvinnan, kunde vi utifrån två perspektiv 

diskutera kring framställningen av den kvinnliga gärningspersonen som antingen en 

svartsjuk kvinna eller ett offer för situationen. I Den svartsjuka kvinnan framställs den 

kvinnliga gärningspersonen som ond i och med att hon har agerat utifrån svartsjuka men 

i Gärningspersonen som ett olyckligt offer framställs hon däremot som ett föremål för 

sympatier, ett offer, eftersom hon har agerat irrationellt på grund av olycklig kärlek. 

 

Det diskursiva temat, Den maskulina mannen, handlar om hur den manliga 

gärningspersonen framställs som maskulin genom att hans intressen och handlingar går 

i symbios med att vara våldsamma och icke-feminina som i sin tur förenas med 

maskulinitet. Vi beskriver även hur en manlig hierarki blir synlig i texterna. 

 

I det diskursiva temat, Den sensationellt kallsinniga människan, presenteras 

gärningspersonen med karaktäriserande och värderande ord i ett sensationellt och 

dramatiskt berättande. Detta bidrar i sin tur till att gärningspersonerna tillskrivs 

egenskaper som associeras med kallsinnighet oavsett kön. 
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I det sista diskursiva temat, Den avvikande människan, fann vi det diskursiva temat att 

samtliga gärningspersoner, kvinna som man, konstrueras som avvikande i förhållande 

till det omgivande samhället. Det skiljer sig däremot hur ordet avvikande används. För 

den manliga gärningspersonen är det mer fokus på avvikande karaktärsdrag medan den 

kvinnliga gärningspersonen är avvikande på grund av att hon är kvinna och 

gärningsperson. 

 

7 Slutsats och diskussion 

I det avslutande avsnittet redogör vi för studiens resultat och slutsatser. Avslutningsvis 

ger vi även förslag till fortsatt forskning. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

kvinnliga och manliga gärningspersoner representeras i svensk nyhetsjournalistik. 

Genom att analysera ett empiriskt material bestående av 21 artiklar, från tidningarna 

Aftonbladet och Expressen, har vi identifierat ett flertal diskursiva teman som visar 

både skillnader och likheter i hur journalistiken framställer kvinnliga och manliga 

gärningspersoner. 

 

Lindgren och Lundström (2010) skriver att det inom medier och brott finns ett 

framträdande perspektiv som betonar mediernas roll i upprätthållandet av dominerande 

maktstrukturer i samhället. Ett exempel på en sådan maktstruktur kan vara förhållandet 

mellan kvinnor om män. Det vi ville undersöka var således hur detta förhållande ser ut i 

den journalistiska texten och om det finns skillnader och likheter mellan 

representationen av kvinnligt och manligt. 

 

I vår studie kunde vi bland annat se att konstruktionen av kvinnliga gärningspersoner är 

mer komplex och varierande än konstruktionen av manliga gärningspersoner. Både 

Aftonbladet och Expressen beskriver de kvinnliga gärningspersonerna utifrån ett mer 

känslomässigt perspektiv som erbjuder läsaren att tycka synd om dem, men även på ett 

sätt som förminskar eller förlöjligar dem. De representeras som att ha varit galna av 

kärlek, och att de har agerat utifrån en djup svartsjuka som de inte har kunnat styra över. 

Detta gör att de kvinnliga gärningspersonerna dels representeras som ett offer, då 

rapporteringen i vissa delar fokuserar på deras olyckliga mående, men det gör också att 

de representeras som mer onda i och med att de har mördat på grund av sina känslor. 
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De manliga gärningspersonerna beskrivs däremot med egenskaper som vi upplever är 

typiska för män. I både Aftonbladet och Expressen representeras de som maskulina 

genom att tidningarna fokuserar på intressen - till exempel kampsport, träning och ett 

militärt intresse - som vi anser är en vanligt förekommande social konstruktion för vad 

som är maskulint. Båda tidningarna skriver om de manliga gärningspersonerna på ett 

sätt som erbjuder läsaren att tro att de redan har en etablerad relation till våld, vilket vi 

kopplar samman med vad Pettersson (2003) skriver om att viljan att utöva våld ofta får 

stå för konstruktionen av manlighet. I vår mening innebär detta att tidningarna spelar på, 

och därmed även förstärker, ett karaktärsdrag som anses vara typiskt för kvinnor då en 

vanlig konstruktion i samhället är att kvinnor är mer känslomässiga än män. Detta är en 

problematisk bild eftersom det i sin tur kan leda till att den stereotypa bilden av kvinnor 

som känslomässigt instabila och svaga etableras djupare i samhället, vilket på så sätt 

även kan stärka redan existerande fördomar. I kontrast till den stereotypa bilden av 

kvinnor normaliseras även manliga mördare, vilket kan riskera en uppfattning om att det 

enbart än män som mördar. Denna studie har visat att det inte bara är män som mördar, 

att mord begås både av kvinnor och män, och att det inte nödvändigtvis är en skillnad 

mellan kvinnliga och manliga mördare. Studien visar även genom de diskursiva teman 

vi har funnit och diskuterat i vår analys att journalistiken, och speciellt 

brottsjournalistiken, behöver neutralisera rapporteringen om kvinnliga 

gärningspersoner. Dels för att samhället ska kunna få en generell och sanningsenlig bild 

av vilka som begår brott och dels för att gynna den rådande genusdebatten som försöker 

sudda ut gränserna mellan kvinnligt och manligt.  

 

Vad vi också kunnat konstatera utifrån vår analys är att det finns ett större engagemang i 

rapporteringen om kvinnliga gärningspersoner. Det empiriska materialet lyfte fram dem 

som kvinnor istället för gärningspersoner, och gjorde dem nästan mer kvinnliga i och 

med de attribut och egenskaper de beskrevs utifrån. Medan de manliga 

gärningspersonerna visserligen även dem tilldelades beskrivningar om dem som män 

fann vi dock att bevakningen verkade mer intresserad av de kvinnliga 

gärningspersonerna. Det relaterar vi till vad Kordon och Wetterqvist (2012) skriver om 

att nyhetstexter blir mer sensationella och dramatiska när det handlar om kvinnliga 

gärningspersoner. Detta av den anledning att de är kvinnor, och att det inte är lika 

vanligt med kvinnliga gärningspersoner. 
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Att kvinnliga gärningspersoner beskrivs mer sensationellt, eftersom de bryter mot de 

sociala konstruktioner som existerar om hur en kvinna förväntas vara, har vi redan 

beskrivit som en av de skillnader vi fann i journalistikens representationer av kvinnliga 

och manliga gärningspersoner. Vi fann det även intressant att detta även till viss del var 

en likhet i rapporteringen kring gärningspersoner, oavsett kön. Pollack (2001) beskriver 

hur brottslighet kan uppfylla en del av kravet för mediedramaturgi. Vi menar att 

rapporteringen om gärningspersoner som begått mord kan liknas med ett pussel, som 

tillsammans representerar en helhet. Gärningspersonen får agera som en pusselbit 

genom att tillskrivas egenskaper och attribut som för tankarna till något ont och 

kallsinnigt. För att sedan skapa en helhet kombineras detta med den andra pusselbiten 

som står för en framåtrörelse i ett sensationellt och dramatiskt berättande. När de två 

bitarna förenas blir bilden komplett. Enligt Jewkes (2015) kan mediernas berättande 

agera en del i att både skapa och upprätthålla uppfattningar om brott. Detta tror vi kan 

bistå till en problematisk bild av både gärningspersoner och brott som grundar sig i 

fördomar och stereotypiseringar av de båda. Detta kan i sin tur även skapa en ökad 

rädsla för brott och att bli drabbad, trots att risken att bli drabbad nödvändigtvis inte har 

ökat. En annan risk vi finner i ett sensationellt dramatiskt berättande är att läsaren 

riskerar att i förlängningen bli avtrubbad - då journalistiken riskerar att gå för nära 

fiktion. I dagens medieklimat kan vi se journalistikens behov av att locka läsare och vi 

kan förstå att ett dramatiskt berättande kan verka som ett hjälpmedel för just detta. 

Däremot får det oss att undra om läsarens förtroende för journalistiken kan komma att 

påverkas. Journalistiken har ett viktigt uppdrag att informera människor, men genom att 

beskriva händelser och gärningspersoner med dramatiska ord tror vi att läsaren kan 

riskera att tappa förtroendet för journalistiken. 

 

Ytterligare en likhet i journalistikens representationer av gärningspersoner, oberoende 

kön, är att de konstrueras som avvikande, om än på olika sätt. Vi anser att journalistiken 

framställer de kvinnliga gärningspersonerna som avvikande, då de avviker från den 

kvinnliga normen som moderlig och god, medan de manliga gärningspersonerna 

framställs utifrån karaktärsdrag som avviker från vad som anses vara normalt. Lindgren 

och Lundström (2010) menar att gärningspersoners identiteter konstrueras som 

avvikande och att de därmed blir åtskilda från samhället. I vår studie fann vi att 

gärningspersoner ofta karaktäriseras som några som står utanför samhällets ramar och 

konstruktioner. Vi uppmärksammade att Aftonbladet och Expressen ofta beskrev 
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gärningspersonerna med ord som associeras med något som är avvikande. Detta genom 

att låta ett beteende som i sin enkelhet inte behöver uppfattas som något speciellt nu 

istället får stå som normbrytande. Det väcker både tankar och funderingar kring hur 

journalistikens framställning av gärningspersoner påverkar hur läsaren även ser på 

människor som inte utför brott men som kanske beter sig på liknande sätt. 

 

Lindgren (2009) beskriver hur journalistikens representationer är en del av hur den 

gemensamma uppfattningen av omvärlden ser ut och att journalistikens sätt att 

rapportera kan påverka hur människor ska tänka och agera. Genom vår studies resultat 

vill vi synliggöra den roll journalistiken har i skapandet av samhällets konstruktioner 

och att framställningen av gärningspersoner som avvikande även kan påverka bilden av 

icke-gärningspersoner på så sätt att det kan leda till ett ökat utanförskap för människor 

som inte anses bete sig enligt normen. 

 

Burr (2015) beskriver hur människor upplever omvärlden och alla där i, utifrån 

kulturella och historiska kännetecken. Utifrån en socialkonstruktionistisk ansats finner 

vi det intressant att utmana dessa förutfattade meningar kring könsnormer. Kordon och 

Wetterqvist (2012) skriver att ett flertal studier har kunnat visa att män vanligtvis är mer 

aggressiva än kvinnor. Även Connell och Pearse (2015) nämner att män upplever 

påtryckningar och förbereds för våld från sin omgivning redan som unga. Detta 

tillsammans med journalistikens rapportering och omvärldens syn på män och kvinnor 

spelar säkert en stor roll i konstruktionen av gärningspersoner. Däremot ser vi detta som 

enbart en aspekt i det stora hela.  

 

Studiens resultat visar att journalistiken ofta framställer de kvinnliga 

gärningspersonerna som känslostyrda medan de manliga gärningspersonerna ofta 

framställs som manliga och som en del av den normativa maskulina konstruktionen. 

Detta väcker återigen funderingar kring vilken roll journalistikens representationer har i 

skapandet och upprätthållandet av synen på kvinnor och män, men även de som 

gärningspersoner. Vi menar att journalistikens representationer spelar en stor roll för 

konstruktionen av kvinnligt och manligt. Vi tror även att omvärldens syn på kvinnor 

och män kan påverkas och rotas djupare utifrån detta. En bild som i detta fall återger 

kvinnan som känslostyrd och mannen som maskulin och våldsam. Vi finner en sådan 

bild oroande då de bygger hårdare väggar kring, enligt oss, gamla könsnormer som inte 
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längre borde existera då det för oss är självklart att kvinnor kan vara aggressiva och män 

kan vara känslostyrda. Vi menar att ansvaret att förändra förutfattade meningar i 

samhället delas av många och att journalistiken, på grund av dess relation till brott, 

spelar en viktig roll. Vi anser att journalistiken besitter möjligheten att bryta mönstret 

och de socialt konstruerade könsnormerna genom att ta ett första steg med hjälp av ett 

mer neutralt berättande. Vi hoppas att studiens resultat kan uppmana till den 

förändringen men även agera som en påminnelse till varför en sådan förändring är 

nödvändig. 

 

Om vi jämför den representation av gärningspersoner vi har funnit med Christies (2011) 

idealiska gärningsperson kan vi se att ingen av gärningspersonerna som vi har granskat 

är helt och hållet idealisk. Ingen av dem var helt främmande för sitt eller sina offer, de 

framställs inte helt och hållet som ”svarta” i relation till det ”vita” offret i och med att 

läsarna ibland erbjuds att tycka synd om dem, och de är inte heller alla män. Frågan vi 

då ställer oss är om det över huvud taget existerar en idealisk gärningsperson i och med 

att samtliga personer som begår brott på ett eller annat sätt är en gärningsperson. Vi kan 

se svårigheter i att journalistiken tenderar att fokusera rapporteringen på 

gärningspersoner eftersom det, i vår mening, kan leda till att den problematik som brott 

medför glöms bort. Mord, och brott generellt, är problematiskt, oavsett vem som har 

begått det, kvinna som man, och det är det som borde vara högst prioriterat i 

rapporteringen. Däremot kan vi även se det gynnsamma i att fokusera rapporteringen på 

gärningspersoner. Vi tror och menar att det i samhället finns en vilja eller önskan hos de 

flesta människor att passa in och på något vis känna sig som en del av det stora hela. Vi 

tror att journalistiken, genom att representera gärningspersoner som avvikande från 

detta stora hela, alltså samhället, hjälper till att rätta människor och får dem att ta avsteg 

från brott. Detta genom att låta dem veta hur de skulle bli betraktade om de hade begått 

ett brott. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i denna studie gjort ett flertal avgränsningar, vilket har väckt flera frågor och 

funderingar om hur resultatet hade utvecklat sig utan dessa avgränsningar. Bland annat 

har vi enbart analyserat webbpublicerade artiklar från tidningarna Aftonbladet och 

Expressen. Vi har även fokuserat på att analysera nyhetstexter som endast berör 

gärningspersoner som har begått mord. Vi anser att dessa avgränsningar var lämpliga 
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med tanke på studiens syfte och frågeställningar samt dess omfång. Vi ser dock detta 

som en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning. 

 

Då många nyhetsartiklar innehöll bilder skulle det vara intressant att utföra en 

bildanalys, då även bilder bidrar till journalistikens konstruktioner av gärningspersoner. 

Vi tror även att ett utökat urval bestående av tryckt press och etermedier skulle vara 

intressant att undersöka. Då vi har undersökt journalistikens framställning av 

gärningspersoner som begått mord skulle det även vara intressant att undersöka 

gärningspersoner som utfört mindre grova brott för att finna skillnader och likheter i 

representationen av dessa. En ytterligare intressant aspekt skulle även vara att utföra en 

intervjustudie för att undersöka hur läsaren uppfattar gärningspersoner utifrån 

journalistikens representationer. 
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