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Abstract 

Denna studie syftar till att genom en diskursanalys studera hur svenska media konstruerar och 

upprätthåller bilden av gärningskvinnan samt hur det i sin tur främjar upprätthållandet av samhällets 

rådande makt- och genusordning. Studien är av kvalitativ karaktär och innehåller ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt gentemot omvärlden. Medias rapportering av tre svenska 

mordfall där en kvinna mördat en eller flera personer har studerats och analyserats i förhållande till 

befintliga teorier. I analysen av det insamlade materialet har tre huvuddiskurser upptäckts; 

gärningskvinnan som offer, gärningskvinnan som psykiskt sjuk, och gärningskvinnan som ond. Inom 

ramen för dessa huvuddiskurser har ett flertal underdiskurser identifierats. Studiens resultat har kunnat 

påvisa att kvinnlighet och kriminalitet i media framställs som två motsägande och oförenliga begrepp. 

Därav tenderar media bortförklara grovt kriminella kvinnors handlande genom att beskriva dem som 

något annan än ”vanliga” kvinnor – exempelvis som offer, psykiskt sjuka eller omänskligt onda. Detta 

sätt att kategorisera kriminella kvinnor som något annat än kvinnor gör att samhället slipper ifrågasätta 

de traditionella föreställningar som finns om kvinnlighet vilket riskerar understödja upprätthållandet 

av rådande makt – och genusordning. Studien har således bidragit till en ökad förståelse för 

gärningskvinnan som medialt konstruerad i förhållande till den normativa femininiteten. 

 
Nyckelord: Media, kriminalitet, makt, genus, normativ femininitet, gärningskvinna, diskursanalys, 

socialkonstruktivism. 
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1. Inledning 

I följande kapitel introduceras bakgrunden till studiens ämnes- och problemområde vilket 

sedermera preciseras under syfte och frågeställningar. Därpå redogörs för studiens 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Kvinnors kriminalitet är och har alltid varit ett relativ försummat och outforskat område i 

jämförelse med forskning om mäns kriminalitet (Lander, 2003). Detta sätt att förbise kvinnors 

kriminalitet förefaller bero på främst två saker. Den ena är den betydande skillnaden i brottens 

kvantitet och allvarlighetsgrad där män begår ett ansenligt större antal och grövre brott än 

kvinnor (Brottsförebyggande rådet, 2017). Det har gjort att mäns brottslighet fastställts som 

ett större samhälleligt problem och således också ett viktigare undersökningsobjekt (Lander, 

2003). Den andra orsaken är att det finns djupt lodade föreställningar av den traditionella 

kvinnan som fullständigt obenägen att begå brott varpå forskning om kvinnors kriminalitet 

inte ansetts erfordras. Teorier som tagit form i syfte att skildra och förklara kriminalitet 

riskerar följaktligen att enbart tolka och klarlägga mäns brottslighet. På detta sätt blir mannen 

den normerande gärningspersonen från vilken en kvinnlig förövare avviker, enbart på grund 

av det faktum att hon är kvinna (ibid.).  

 

Läkaren Cesare Lombroso, en av de första kända kriminalantropologerna, konstaterade redan 

på 1800-talet att brottslighet var så pass väsensskilt från kvinnlig natur att kvinnliga 

förbrytare var oerhört sällsynta (Kordon och Wetterqvist, 2006). Begick en kvinna trots det ett 

brott skulle hon betraktas som något annat än en kvinna, en icke-kvinna, ett monster, 

maskulin, oberäknelig, elak och sexuellt odygdig (ibid.). Dessa föreställningar om kvinnliga 

brottslingar är något som än idag kan urskiljas i diskursen om gärningskvinnan vilket 

resulterar i att en kvinnlig brottsling inte enbart avviker från den normerande bilden av en 

gärningsperson utan även från bilden av den ideala kvinnan. 

 
Om det har begåtts ett mord är det en nyhet. Om det är en kvinna som har  

mördat är det en ännu större nyhet. Om en man begår ett mord är det hemskt  

för att någon blivit dödad, men är det en kvinna som begår ett mord är det  

hemskt för att hon har dödat. (Kordon och Wetterqvist, 2006, s.189) 
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Kordon och Wetterqvist (2006) presenterar ett antal teorier som alla styrker att kvinnliga 

respektive manliga gärningspersoner porträtteras på olika sätt beroende på deras 

könstillhörighet. När en kvinna begått en kriminell handling tycks behovet att eftersöka 

motiveringar till hennes agerande större. Detta sker bland annat i media där sådant som 

bakomliggande orsaker, yttre attribut, och sociala relationer beskrivs mer ingående och i 

förhållande till normativa föreställningar om kvinnlighet (ibid.).  

 

Media har under de senaste decennierna växt sig allt starkare och kommit att ta en stor plats i 

det sociala samspelet och formandet av rådande diskurser (Fairclough, 2001). Medias 

ensamproducerande rättigheter och möjligheten att bestämma vad som ska representeras 

respektive uteslutas i den mediala rapporteringen medför en betydande makt (ibid.). Min 

uppfattning är att makt och sociala konstruktioner är starkt förenade då de tillsammans skapar 

en uppfattning om sanning och kunskap. Således kan gärningskvinnan i ljuset av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv antas vara en konstruktion som skapas, omformas och 

upprätthålls genom bland annat medial rapportering. Media är i dagens samhälle en av de 

mest centrala och inflytelserika opinionsbildarna varpå en undersökning om, och i så fall på 

vilket sätt, media bidrar till konstruktionen av gärningskvinnan bedömds vara sociologiskt 

intressant.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att genom en diskursanalys studera hur svenska media konstruerar och 

upprätthåller bilden av gärningskvinnan. Syftet specificeras genom nedanstående 

frågeställningar:  

• Vilka diskurser beträffande gärningskvinnan kan identifieras i medias rapportering av 

nio svenska mordfall och på vilket sätt främjar de konstruktionen av gärningskvinnan? 

• På vilket sätt understödjer medias bild av gärningskvinnan upprätthållandet av 

samhällets rådande makt- och genusordning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att inrymma nyhetsartiklar från svensk tryckt press och 

svensk webb gällande nio svenska rättsfall där en kvinna begått ett eller flera mord.  
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Vidare avgränsas studien till att enbart granska diskursen om gärningskvinnan, det vill säga 

på vilket sätt det skrivs och talas om henne. Detta innebär att det inte läggs någon värdering 

vid varken gärningskvinnornas handlande eller deras straffrättsliga påföljder då det i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar inte är relevant.   

2. Teori 

I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska referensram.  

 

2.1 Kriminalitet  

Christie (2005) menar att kriminalitet inte är konstant utan måste förstås med utgångspunkt i 

handlingar som ges olikartade innebörder inom olika sociala ramar. Med andra ord är 

kriminalitet en social konstruktion där de kriminella handlingarna anses vara kriminella just 

med anledning av att de genomförs i en kontext där de strider mot det som bedöms som 

lämpligt och normalt. Således konstrueras kriminalitet med hänsyn till ett samhälles lagar 

samt dominerande normer och värderingar vilket resulterar i att ett agerande kan bedömas 

som kriminellt agerande i ett sammanhang men socialt accepterat i ett annat (ibid.).  

 

Detta innebär vidare att det inte enbart är handlingen i sig som avgör i vilken utsträckning 

handlingen anses vara kriminell, utan även vem som utför handlingen (Christie, 2005). Olika 

handlingar ges olika mening beroende på vem som utför handlingen och vilka förväntningar 

omgivningen har på personen som utför handlingen. Exempelvis skulle en händelse där en 

privatperson skjuter en annan person i huvudet i sitt eget hem tillskrivas en viss betydelse, 

medan en händelse där en FN-soldat skjuter en fiende i huvudet i en krigszon skulle tillskrivas 

en annan betydelse, trots att båda händelserna leder till en annan individs död. Begreppet 

kriminalitet blir ett sätt att klassificera oönskade handlingar och bedöma vad som är lagom 

mycket kriminalitet utifrån vem som begår handlingen och i vilken kontext (ibid.).  

 

2.2 Genus 

Begreppen kvinnlighet och manlighet har historiskt givits olika innebörder. Begreppet genus 

kan förklaras som en social dimension av det biologiska könet och inbegriper ett motstånd 

mot de djupt rotade föreställningarna om biologi som grund för kvinnors och mäns olikheter 

vad gäller karaktärsdrag, kvalitéer, handlingsmönster och värderingar. Genus anför istället de 

hävdade skillnaderna mellan kvinnor och män som en socialt och kulturellt konstruerad 
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företeelse genom vilken människors vardagliga agerande och språkbruk kontinuerligt skapas 

och reproduceras (Lander, 2003).  

 

Hirdman (2003) menar att till skillnad från idén om kön främjar idén om genus en bredare 

aspekt i diskussionen gällande kvinnligt respektive manligt. Hon anser att idén om genus 

skapar en tydligare bild av hur människor utifrån samhällets normer och värderingar formas 

till kvinna eller man. Begreppet genus inbegriper således inte enbart biologiska kroppar utan 

innefattar likaledes de föreställningar som existerar om kvinnligt respektive manligt vilka 

genomsyrar människans dagliga liv (ibid.).  

 

Skapandet av genus bygger bland annat på språkliga dikotomier där mannen representerar 

normen (Hirdman, 2003). Genom språklig särhållning har de två könsmodellerna kvinna och 

man tagit form varunder motsatser gällande karaktärsdrag, kvalitéer, handlingsmönster och 

värderingar inordnats med mannen som överordnad kvinnan, en hegemonisk uppdelning. 

Mannen representerar den ideala människan, utgångspunkten, och kvinnan beskrivs med hjälp 

av motsatsord i förhållande till mannen. Beroende på kontext är mannen konstruerad på skilda 

sätt men han representerar alltid normen och idealet (ibid.).  

 

Lander (2003) framhåller även hon den hegemoniska uppdelningen och dikotomiernas roll i 

skapandet av genus och den dominerande genusordningen i samhället. Hon menar att detta 

sätt att se på kvinnligt och manligt bidrar till föreställningar om att kropparnas biologiska 

olikheter påverkar våra tanke- och handlingsmönster. Föreställningar som innebär att män 

rent biologiskt skulle vara offensiva, målmedvetna, hårda och våldsamma medan kvinnor av 

sin natur skulle vara det motsatta - passiva, obeslutsamma, milda, och omvårdande (ibid.).  

 

2.2.1 Det kvinnliga idealet och normativ femininitet 

Individers agerande och handlande beror inte uteslutande av regler och lagar utan påverkas i 

stor utsträckning av de normer och värderingar som råder och trängs i olika kontexter 

(Lander, 2003). Ambjörnsson (2003) beskriver begreppet normalitet som en blandning av hur 

de flesta personer är, tillsammans med föreställningar om hur de bör vara. Normalitet är 

således inte uteslutande en neutral redogörelse av det mest normala och genomsnittliga 

beteendet utan likaledes en uppmaning om hur en bör vara. Sålunda har begreppet normalitet 

kommit att närma sig föreställningen om det ideala (ibid.).  
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Vissa normsystem har högre status än andra vilket innebär att vissa sätt att bete sig ger större 

utdelning än andra (Ambjörnsson, 2003). Det normsystem som innehåller föreställningar och 

förväntningar om begreppet kvinnlighet förefaller vara ett sådant och kan därför beskrivas 

utifrån ett antagande om en normativ femininitet – föreställningar om hur en ideal kvinna bör 

vara. Ambjörnsson har i en av sina verk försökt definiera innehållet i begreppet normativ 

femininitet. Hon framhåller den normativa femininiteten som en svensk, vit 

medelklasskonstruktion som i viss mån är föränderlig genom samhällelig utveckling, men att 

den ändå innehåller en hög grad av stabilitet då den alltid upprätthålls i förhållande till, och 

underordnad, den manliga normen. De föreställningar om idealkvinnan som har bestått under 

en längre tid menar hon är förenade med sexuell avhållsamhet, passivitet, vackert utseende, 

måttfullhet, hög moral, dygd och moderskap. Kvinnan förväntas vara omhändertagande och 

omvårdande, kontrollerad, vänlig, klädsamt blyg, känslosam och empatisk (ibid.). Denna 

definition är också den som åsyftas när jag i kommande avsnitt refererar till den normativa 

femininiteten.  

 

Kordon och Wetterqvist (2006) menar att på grund av dessa föreställningar om den ideala 

kvinnan blir kvinnlighet oförenligt med brottsligt beteende. Lander (2003) menar att vidare 

dessa föreställningar utövar en kontroll över kvinnan och till stor del ligger till grund för 

hennes sociala verklighet. För att av omgivningen uppfattas som en riktigt, värdig och 

respektabel kvinna krävs att kvinnan förhåller sig till den normativa femininiteten. En kvinna 

vars handlingar och agerande inte sammanstämmer med normaliteten och idealet i den 

specifika kontexten riskerar istället betraktas som en avvikare (ibid.).  

 

2.3 Gärningskvinnan 

Kriminellt handlande av kvinnliga förövare har historiskt varken tilldelats någon djupare 

diskussion eller inringats som en samhällelig problematik (Belknap, 2014). Detta har 

resulterat i att forskning om kriminalitet ha inriktats på manlig brottslighet och i stor 

utsträckning uteslutit vetenskapligt arbete rörande kvinnor som begår brott – i denna studie 

kallade gärningskvinnor. Män som begår brott, de som i vardagligt språkbruk kallas 

gärningsmän, illustrerar den stereotypa förövaren och har kommit att bli normen för vem en 

gärningsperson är. Den kvinnliga brottslingen, gärningskvinnan, blir således avvikande från 

denna norm (ibid).  
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Gärningskvinnan blir inte enbart avvikande från gärningsmannanormen utan även från den 

det kvinnliga idealet (Kordon och Wetterqvist, 2006). Gärningskvinnan skildras i förhållande 

till kvinnoidealet och det önskvärda kvinnliga beteendet. Hon utmålas som motsättningen till 

den riktiga kvinnan. Gärningskvinnan konstrueras följaktligen genom föreställningen att 

kvinnor utför olagliga gärningar av andra anledningar än män, samt att kvinnor som utför 

olagliga gärningar avviker från de kvinnor som inte gör det (ibid.). 

 

2.3.1 Chivalry-teorin och The evil woman-teorin 

Belknap (2014) lyfter chivalry-teorin som ett resultat av studier av rättsapparaten som kunnat 

påvisa en positiv särbehandling av gärningskvinnor i lagens alla led, från gripande till dom. 

Den positiva särbehandlingen bestod främst i skonsammare behandling och kortare straff för 

kvinnor än män trots i övrigt liknande omständigheter (ibid.).  

 

Chivalry-teorin belyser hur stereotypa uppfattningar om kvinnan som svag och i behov av 

värn och skydd, givit upphov till mildare påföljder för kvinnor (Belknap, 2014). Denna till 

synes positiva särbehandlingen innehåller en tydligt underordnad maktställning för kvinnan 

där hon fordras uppvisa uppskattning till sin ”beskyddare” för ett beskydd hon själv ej bett 

om. Idén om att kvinnan är i behov av skydd, och således också tilldelas skydd, upprätthålls 

dock enbart så länge som kvinnan, trots sina gärningar, håller sig inom ramen för den 

normativa femininiteten och det kvinnliga idealet (ibid.).   

 

Uppfyller inte den åtalade kvinnan kraven för den normativa femininiteten uppfyller hon inte 

heller kraven för särbehandlingen enligt Chivalry-teorin (Belknap, 2014). Då kan istället den 

motsatta teorin ”The evil woman” appliceras som förklaringsmodell. Denna teori förklarar hur 

den avvikande kvinnan, gärningskvinnan, bestraffas än hårdare än män. Detta med anledning 

av att hon inte enbart begått ett brott utan också agerat oanständigt och olämpligt utifrån sin 

roll som kvinna (ibid.). Kordon och Wetterqvist (2006) menar att en kvinna tar större risker 

med sin kriminalitet i och med att hon inte uteslutande bryter mot lagen utan likaledes bryter 

mot rådande normer om kvinnlighet.  
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2.3.2 Mad or bad-teorin 

När en gärningskvinna, enligt ovan, avviker från den stereotypa kvinnliga könsrollen beskrivs 

hon ibland med hjälp av teorin om mad or bad –  galen eller ond (Kordon och Wetterqvist, 

2006).  

 

Gärningskvinnor som kategoriseras som ”mad”, det vill säga psykiskt sjuka, beskrivs som 

abnorma, mentalt instabila med avsaknad av normala spärrar (Lander, 2003). Deras kriminella 

handlingar förklaras med utgångspunkt i bland annat biologi där PMS, klimakteriet och 

menstruation blir orsaksmekanismer jämsides med hysteri, sinnesförvirring och mental 

sjukdom. Agerandet anses inte rationellt eller genomtänkt på grund av att det mentala 

tillståndet påverkat kvinnans omdöme (ibid.).  

 

Gärningskvinnor som kategoriseras som ”bad”, det vill säga onda, beskrivs som elaka, kalla, 

rationella, onaturliga och syndiga kvinnor (Lander, 2003). De betraktas inte överhuvudtaget 

som riktiga kvinnor i och med att de avviker allt för mycket från föreställningarna om 

kvinnlighet. De ses dock inte heller som riktiga gärningspersoner då de trots allt 

ursprungligen är besläktade med det kvinnliga könet och således inte är män (ibid.).   

 

Kordon och Wetterqvist (2006) framhåller att genom att kategorisera gärningskvinnor som 

psykiskt sjuka eller onda slipper samhället utmana de traditionella föreställningarna om 

människans natur, och i detta fall de traditionella föreställningarna om kvinnlighet.  

 

2.3.3 Gärningskvinnan som offer 

Gärningskvinnan beskrivs ibland som galen eller ond, farlig och skrämmande, men hon 

tenderar även skildras som ett offer för omständigheterna (Kordon och Wetterqvist, 2006). 

Detta resulterar rent praktiskt i att gärningskvinnan kan bestraffas för sina gärningar men ändå 

inte betraktas som till fullo ansvarig för dem. 

 

Bakgrund, livssituation och tidigare händelser i kvinnans liv blir föremål för diskussion vid 

kvinnlig brottslighet i hopp om att finna bakomliggande faktorer och förklaringar till hennes 

avvikande agerande (Kordon och Wetterqvist, 2006). Om en kvinna begår ett mord söks 

förklaringar i självförsvar, utsatthet, rädsla och desperation. Vidare kan bristande mentalt 

tillstånd fungera som komplement i förklaringen av handlandet. Ett sätt att göra denna 
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gärningskvinna mindre hotfull och skrämmande är att placera henne i offerrollen och förklara 

hennes handlande därigenom. Ett offer kan inte vara ett hot, varken gentemot omvärlden eller 

de traditionella idéerna om kvinnligt beteende (ibid.).  

 

Kordon och Wetterqvist (2006) menar att även om en gärningskvinna som utfört ett mord 

skulle ta avstånd från offerrollen genom att uttala att hon medvetet och aktivt begått 

gärningen skulle hon inte tas på allvar. Hennes uttalande skulle med största sannolikhet 

förklaras med att hon inte vill bekräfta sin egen underordning. I diskursen om 

gärningskvinnan framstår det som otänkbart att hon helt omotiverat skulle kunna begå en så 

allvarlig gärning som mord och på så sätt upprätthålls idén om gärningskvinnor som offer för 

någon, någonting eller sig själva (ibid.). 

 

2.4 Diskurser och makt i media 

Fairclough (1992) problematiserar förhållandet mellan makt och diskurser och kritiserar på 

vilket sätt diskursiva praktiker främjar reproduktionen av dominerande och ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper som exempelvis kvinnor och män.  

 

Fairclough (2001) skiljer på diskurser som tar form mellan individer i samtal och diskurser 

som förs genom massmedier. En av de stora skillnaderna är ensidigheten i den senare. I 

interaktion mellan individer växlar deltagarna mellan att vara producent och konsument av 

samtalet, medan det gällande text i medier finns en tydlig ensidig uppdelning mellan 

producent och konsument. En annan viktig skillnad är hur individer i interaktion med andra 

individer anpassar sina uttryck och sitt språk utifrån mötet med den specifika person som 

denne interagerar med, medan mediernas diskurser är utformad för att tilltala massan (ibid.).  

 

Medier utövar makt över konsumenter genom att de har ensamproducerande rättigheter och 

därför kan bestämma vad som ska representeras och vad som uteslutas i det som förmedlas 

(Fairclough, 2001). Vem som är producent av medierna, och således innehar makten, kan 

framstå som enkelt då det är tydligt att redaktören formulerar artiklar och tidningsförlaget 

beslutar om publicering. Fairclough menar dock att det varken är redaktören eller 

tidningsförlaget som innehar makten över den diskurs som förs i medier utan att det är de 

källor som tidningen använder i sin nyhetsrapportering som blir de vars åsikter framförs. 

Dessa källor består till stor del av redan resursstarka samhällsgrupper så som exempelvis 
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chefer, män, tjänstepersoner och ministrar. På detta sätt skapas en nyhetsrapportering till 

förmån för reproduktion och upprätthållande av befintlig makt vilket ger upphov till en ojämn 

maktbalans mellan makthavarna och den övriga befolkningen. Detta implicita sätt för 

makthavarna att påverka diskursen i media kallar Fairclough för dold makt (ibid.).  

 

Den dolda maktens genomslag beror på systematiska tendenser i nyhetsrapportering och 

annan medieaktivitet (Fairclough, 2001). En enstaka text i sig är tämligen obetydlig, men 

mediernas effekter är kumulativa. Upprepning av en diskurs, specifika sätt att skriva om 

något, tenderar skapar ”sanning”. Detta påverkar hela samhällets diskurs på grund av den 

omfattande exponeringen av massmedia för hela befolkningen (ibid.).  

 

Fairclough (2001) för ett resonemang huruvida den dolda makten är manipulativ eller inte. 

Han menar att det givetvis finns fall där media medvetet manipulerar till makthavares fördel 

men att diskurser i media som skapar ojämn maktbalans vanligen beror på att tidningsförlaget 

själv är manipulerad av samhället. Makten kan vara så pass dold att det är svårt att se sin egen 

del i reproduktionen och upprätthållandet av den (ibid.) 

3. Metod 

I följande kapitel redovisas studiens metodologiska utgångspunkter samt analysmetod. Därpå 

följer en redogörelse för det praktiska förfarandet vad gäller insamling av data vari rättsfallen 

presenteras, analys av data samt redovisning av data. Vidare presenteras olika aspekter av 

studiens kvalitet följt av en genomgång av de etiska övervägandena.      

   

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

I och med att denna studie ämnar bredda förståelsen för social konstruktion har jag utgått från 

kvalitativ metod baserad på en konstruktivistisk vetenskaplig syn. Detta med uppfattningen 

om att verkligheten kan uppfattas på en mängd olika sätt och att det följaktligen inte finns 

någon absolut objektiv sanning gällande fenomenet. Socialkonstruktivism, denna studies 

ontologiska ståndpunkt, kännetecknas av en syn på verkligheten som konstruerad där sociala 

och kulturella företeelser och dess mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till 

stånd (Lantz, 2007).  
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Trots den kritiska ställningen till antaganden om objektiv sanning är det därmed inte sagt att 

begreppen kunskap och verklighet är ovidkommande för studien (Winther Jørgensen och 

Philips, 2000). De begreppen hjälper tvärt om att skapa insikt i socialkonstruktivismens 

mening om att fenomen skapas och förekommer i en social, samhällelig och kulturell kontext 

där generella sanningar beträffande världen produceras och där moral och normativa 

ställningstaganden är grunden för sociala handlingar (ibid). I denna studie har den sociala 

konstruktionen av gärningskvinnan som avvikare legat i fokus.  

 

Kvalitativ metod har vuxit fram som en kritik av icke-empirisk sociologi (Ahrne och 

Svensson, 2011). Kvalitativa studier grundar sig i en forskningsstrategi där tonvikten vanligen 

fokuseras till ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. Den kvalitativa 

metoden är tolkande och konstruktivistisk till sin art (ibid.). Då denna studie ämnar medverka 

till en ökad insikt och förståelse för den sociala konstruktionen av gärningskvinnan i medias 

rapportering bedömdes ett kvalitativt angreppsätt med textkritiskt tolkande tillbörligt.  

 

I planeringsfasen av denna studie har det gjorts en avvägning gällande i vilken uträckning 

forskningsprocessen ska influeras av föregående forskning. För att skildra olika sätt att se på 

tidigare forskning framhåller Bryman (2011) begreppen deduktion och induktion. Deduktion 

är den klassiska vetenskapliga metoden som utifrån en referensram, som till exempel en teori 

eller en modell, formulerar hypoteser som testas mot verkligheten via observationer. 

Induktion innebär att gå åt det motsatta hållet, det vill säga från observationer i verkligheten 

till generalisering inom en teoretisk referensram (ibid.). När induktion och deduktion 

växelspelar i forskning kallas det för abduktion (Ahrne och Svensson, 2011).   

 

Kvalitativ metod är till sin natur induktiv varpå denna studies ansats varit övervägande 

induktiv (Creswell, 2013). Studien har under processens gång formats och utvecklats utifrån 

nya upptäckter i materialet varpå tillämpliga teorier applicerats. I linje med Brymans (2011) 

beskrivning av en induktiv forskningsprocess som en upptäcktsfärd har det i denna studie 

strävats efter en öppenhet till förmån för vad materialet åskådliggör. Det utvalda 

forskningsområdet, syftet och studiens frågeställningar inrymmer emellertid en viss teoretiskt 

orientering och styrning i och med avsikten att bredda perspektivet på gärningskvinnan utifrån 

samhällets rådande makt- och genusordning. Detta har på ett mer deduktivt sätt krävt en 

teoretisk avgränsning. Därtill har en förförståelse i ämnet med stor sannolikhet inverkat på 

studiens utförande. Således kan denna studie beskrivas med begreppet abduktion, där den 
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induktiva ansatsen varit dominerande trots deduktiva inslag. Detta sätt att kombinera 

angreppssätten induktion och deduktion har gynnat en ökad flexibilitet i forskningsprocessen.  

 

3.2 Diskursanalys  

Vid genomgång och bearbetning av medias skriftliga rapportering av gärningskvinnor har 

diskursanalys och kritisk diskursanalys använts som ett verktyg för tolkande.  

 

Artikulationer är enskilda utsagor om ett fenomen (Winther Jørgensen och Philips, 2000). En 

tidningsartikel, ett inslag på nyheterna, en enskild individs åsikt är alla artikulationer som 

tillsammans kan bidra till en övergripande diskurs gällande ett fenomen. Ordet diskurs kan 

således förstås som ett vedertaget sätt att tänka, tala och agera i relation till omvärlden eller 

till ett givet fenomen (ibid.). Begreppet diskurs inrymmer en föreställning om att språket är 

strukturerat i varierande mönster som våra uttalanden och handlingar följer när vi agerar inom 

olika områden (Johansson och Lalander, 2013). Diskurser är med andra ord normgivande och 

utövar makt över vårt tänkande om vad som anses korrekt att säga och göra i olika situationer.  

 

I samhället existerar en mängd skilda diskursiva fält vari samma person kan kategoriseras på 

flera olika sätt (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Till exempel kan en kvinna 

kategoriseras som en dotter i ett diskursivt fält, som en moder i ett annat, och som en arbetslös 

i ett tredje. Winther Jørgensen och Philips menar att dessa olika identiteter en individ 

tillskrivs i olika diskurser riskerar i situationer, där fler än en av identiteterna är aktiva 

samtidigt, hamna i konflikt med varandra. Det vill säga att konflikt uppstår när två eller fler 

identiteter, skapade i olika diskurser, ställer motstridiga krav på en individs handlingar i 

samma terräng (ibid.).  

 

Diskursanalys vilar starkt på socialkonstruktivismen och är en metod som utgår ifrån att 

människors sätt att prata om vår omvärld, våra sociala relationer och identiteter i stor 

utsträckning påverkar formningen och förändringen av dem (Winther Jørgensen och Philips, 

2000). Det handlar om att identifiera de centrala symbolerna i ett material och analysera hur 

symbolerna får betydelse, men också hur vi som individer präglas av samhällets rådande 

diskurser. Winther Jørgensen och Philips framhåller vikten av förståelsen för diskursanalys 

som inte enbart en metod för analys av data utan även som en teoretisk grund (ibid.). Inom 
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diskursanalysen samverkar metod och teori varpå en teori om diskurser presenterats under 

tidigare teoriavsnitt.  

 

Föreställningarna om gärningskvinnan grundas på en diskurs som fastställer vilka åsikter som 

är accepterade inom den (Lander, 2003). Denna diskurs influeras av rådande lagstiftning som 

rättsväsendet måste efterleva vid domslut i enskilda mål, men även av rådande samhällskultur 

vari gärningskvinnorna ställs till svars. Denna samhällskultur utgörs av värderingar och 

ideologiska rörelser vilka kontinuerligt förändras och påverkas av andra samhälleliga 

diskurser (ibid.).   

 

3.3 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen framhåller metoder och teorier i syfte att empiriskt undersöka 

samt problematisera förhållandena mellan diskurser och kulturell och social utveckling i olika 

kontexter (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Trots att diskursanalys används som 

huvudsaklig metod i denna studie har inspiration även inhämtats från den kritiska 

diskursanalysens maktperspektiv. Kritisk diskursanalys bidrar till att bland annat granska 

underliggande maktstrukturer genom att problematisera vem det är som genom diskurser 

utövar makt i samhället (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Vidare har den kritiska 

diskursanalysen för avsikt att förändra och utmana maktrelationer genom att visa på 

diskursers verkan (ibid.).  

 

Genom att i denna studie tillämpa diskursanalys och kritisk diskursanalys som analysmetod 

har det gått att påvisa hur diskurser och underdiskurser skapas rent lingvistiskt och på vilket 

sätt det riskerar gynna upprätthållandet av rådande maktrelationer. Vidare har det kritiska 

perspektivet bidragit till ett synliggörande av medias betydande makt över de samhälleliga 

diskurserna gällande kriminalitet och gärningskvinnan.  

 

3.4 Praktiskt förfarande 

3.4.1 Materialinsamling  

För att erhålla tillämpligt material inleddes materialinsamlingen med genomläsning av en stor 

mängd nyhetsartiklar från olika rättsfall där ett eller flera mord begåtts av en kvinna i Sverige. 

Samtliga artiklar samlades in via databasen och mediearkivet Retriever. För att hitta för 

studien relevanta artiklar användes följande sökord; kvinna dömd för mord, kvinna som 



 
13 

mördat, gärningskvinna, gärningsman, kvinnlig mördare. Källorna begränsades till svenskt 

tryckt press och svensk webb. 

 

En avgränsning i materialet genomfördes och nio svenska rättsfalls valdes ut för analys. Efter 

att analysen genomförts fattades ett beslut om att använda tre av rättsfallen, som väl och 

tydligt representerade och åskådliggjorde det återkommande mönster som observerats vid 

genomläsning av samtliga nio rättsfall, som belysande exempel i rapporten. Dessa rättsfall 

kom att bli Knutbydramat, Barnen i frysen, och Sommarstugemorden i Arboga. Detta 

medförde å ena sidan en avgränsning i materialet då antalet rättsfall blev färre, men å andra 

sidan ett utökande av materialet då fler artiklar relaterade till de tre specifika rättsfallen 

inhämtades. För att finna ytterligare artiklar relaterade till dessa tre rättsfall fordrades mer 

detaljerade och specifika sökord. Vid beslut om sökord uteslöts ord som tenderar vara starkt 

kopplade till subjektiva tolkningar så som exempelvis svartsjuka och kärlek, samt ord som 

skulle kunna begränsa sökträffarna avsevärt. De sökord som kom att användas för att finna 

artiklar rörande Knutbydramat var; Knutby, Sara Svensson, barnflickan, skjutning, skotten, 

mord. Sökord som kom att användas för att finna artiklar rörande Barnen i frysen var; barn, 

spädbarn, frysen, Gustavsberg, skogen, mamma, kvinna, mord. Sökord som kom att användas 

för att finna artiklar rörande Sommarstugemorden i Arboga var; Arboga, 

sommarstugemorden, Johanna Möller, Arbogakvinnan, dotter, mord. Orden har använts 

enskilt och i kombination med varandra.  

 

3.4.1.1 Empiriskt material  

Urklipp ur medias rapportering av nedanstående rättsfall ämnar skildra det mönster som 

uppenbarats vid genomläsning av medias rapportering av nio rättsfall i Sverige där ett eller 

flera mord begåtts av en kvinna. Följande rättsfall skapade ett stort mediepådrag varpå en tät 

rapportering av de rättsliga processerna följde. En kort redovisning av mordfallen har för 

avsikt att för läsaren skapa en bredare förståelse för urklippen samt en större insikt i analysen.  

 

Knutbydramat  

Den 10 januari 2004 mördas en kvinna i samhället Gränsta strax utanför Knutby. Kvinnan 

sköts med två skott i huvudet och ett i höften liggandes i sängen i sitt hem. Den mördade 

kvinnan var medlem i Filadelfiaförsamlingen i Knutby och gift med församlingens pastor. 

Samma kväll skottskadas en man som även han var församlingsmedlem.  
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Den mördade kvinnans man, församlingens pastor, samt familjens barnflicka Sara Svensson 

anhölls för mordet på kvinnan samt mordförsök på den andra församlingsmedlemmen. Sara 

var även hon medlem i församlingen och hade under en tid arbetat för mat och husrum i 

pastorns och den mördade kvinnans hem. Pastorn och barnflickan hade under den tiden 

utvecklat en såväl känslomässig som sexuell relation.  

 

Vid gripandet erkände Sara bägge brotten och dömdes på grund av psykisk sjukdom till vård 

för mord och mordförsök. Pastorn dömdes för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök 

med motiveringen att han manipulerat barnflickan till att mörda hans fru och utföra 

mordförsöket på den andra församlingsmedlemmen.  

 

Barnen i frysen 

Den 1 maj 2002 larmades Polisen efter att två pojkar funnit ett avlidet, djupfryst spädbarn i ett 

skogsparti i Gustavsberg. Mamman till det djupfrysta spädbarnet i skogspartiet hade efter att i 

sjunde månaden upptäckt att hon var gravid fött barnet i hemmet. Detta var år 1998 och ingen 

hade informerats om kvinnans graviditet. Direkt efter födseln beslutade sig mamman för att 

strypa barnet varpå hon lindade in det i handdukar och placerade det i frysen.  

 

Fem år tidigare, 1993, hade samma kvinna fött en flicka i sitt sovrum utan omgivningens 

vetskap. Även denna gång beslutade sig kvinnan för att direkt efter födseln strypa flickan, vira 

in henne i handdukar, lägga ner spädbarnet i en påse och placera henne i frysen.  

 

Kvinnan hade sedan tidigare tre barn varav två var bortadopterade och ett bodde hemma med 

henne. Det var pojken som fortfarande bodde med kvinnan som upptäckt spädbarnet i frysen 

och tillsammans med en kompis placerat det i skogsdungen. Kort efter att Polisen hittat 

spädbarnet i skogen gjordes en husrannsakan hos kvinnan där det andra spädbarnet, flickan 

född 1993, hittades i frysen.  

 

Mamman till spädbarnen anhölls, åtalades och dömdes senare för barnadråp. Kvinnan ansågs 

ha genomfört dåden under inflytande av psykisk störning, dock inte så grav att hon kunde 

dömas till vård.  

 

Kvinnan har i den mediala rapporteringen om fallet inte benämnts med namn. I denna studie 

kommer hon att omnämnas som Camilla.  
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Sommarstugemorden i Arboga 

Den 8 augusti 2015 får Polisen ett larmsamtal från en kvinna i 40-års åldern, Johanna Möller. 

Hon uppger att hon är i en sommarstuga i Arboga och att hon inte kan hitta sin make. När 

räddningstjänsten anländer till sommarstugan hittar de maken drunknad vid strandkanten 

alldeles intill.  

 

Cirka ett år senare, den 3 augusti 2016, får Polisen ett samtal från en äldre kvinna som uppger 

att hon blivit knivhuggen samt att hennes man blivit mördad i parets gemensamma 

sommarstuga i Arboga. Den äldre knivhuggna kvinnan är mamma till Johanna som ett år 

tidigare larmat från samma sommarstuga angående sin försvunna make.  

 

Under hösten 2015 startade Johanna ett flyktingboende i Arboga. Två pojkar på boendet 

anmälde Johanna efter att de ska ha tvingats till filmade samlag med henne. Polisutredningen 

kunde inte styrka uppgifterna och förundersökningen lades ner. På samma asylboende bodde 

en kille som senare kom att bli Johannas nya pojkvän.  

 

Drunkningen 2015 avskrevs inledningsvis som en olycka. Försäkringsbolaget har i 

försäkringsärendet om maken stridit mot Johanna då de kunnat påvisa att hon på egen hand 

tecknat en livförsäkring för sin make om 2,5 miljoner kronor strax innan han omkom. 

Johannas barn har vidare vittnat om att hon ska ha försökt övertala dem att mörda deras 

pappa, Johannas make. I utredningen om knivmordet och knivattacken på det äldre paret 

väcktes misstankar mot parets dotter Johanna och hennes nya pojkvän. Motivet till mordet 

skulle ha varit pengar. I och med misstankarna om Johannas inblandning i knivmordet och 

knivattacken, samt försäkringsbolagets och barnens vittnesmål, öppnade Polisen åter ärendet 

gällande makens drunkningsolycka vilket resulterade i att även det rubricerades som mord.  

 

Pojkvännen erkände och dömdes för mordet på den äldre mannen samt mordförsöket på den 

äldre kvinnan men uppgav att det var på uppdrag av Johanna. Johanna själv dömdes även hon 

för mord och mordförsök på sina föräldrar samt anstiftan till mord på sin make.  

 

3.4.2 Analys av insamlat material 

Den analysmetod som använts för att undersöka hur gärningskvinnor skildrats i media samt 

hur dessa framställningar understödjer konstruktionen av gärningskvinnan har som ovan 
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beskrivet varit diskursanalys med inslag av kritisk diskursanalys. Valet av analysmetod beror 

på avsikten att synliggöra underliggande maktstrukturer, genusordning och den talordning 

som präglar diskursen om gärningskvinnan.  

 

Efter att den första avgränsningen i det insamlade materialet genomförts och nio stycken 

rättsfall valts ut påbörjades analysprocessen med en reservationslös genomläsning av 

materialet. Reservationslösheten hade för avsikt att tillfälligt bortse från studiens 

frågeställningar och upprätthålla en öppenhet för materialets innehåll. Därefter, med ett större 

fokus på studiens frågeställningar, utfördes upprepade genomläsningar av materialet varpå 

relevanta markeringar relaterade till skildringen av gärningskvinnan kunde göras. Genom att 

vidare undersöka markeringarnas språkliga uppbyggnad och egenskaper, såsom till exempel 

ordval och ordföljder, blev det tydligt hur artiklarna ofta var uppbyggda i syfte att 

kategorisera och karaktärisera gärningskvinnan. Utifrån dessa markeringar, och med insikten 

om textens konstruerande egenskaper, började tre huvuddiskurser ta sin form, 

gärningskvinnan som offer, gärningskvinnan som psykiskt sjuk och gärningskvinnan som ond. 

 

Efter beslutet att i resultatet använda tre rättsfall i syfte att skildra det mönster, dessa 

huvuddiskurser, som uppenbarats vid analysen av samtliga nio rättsfall inhämtades ytterligare 

artiklar rörande Knutbydramat, Barnen i frysen, och Arbogamorden. Samma analysprocess 

som tillämpats vid analys av det tidigare insamlade materialet tillämpades även på dessa 

artiklar.  

 

Analysen har vidare förankrats i de teorier som presenterats under kapitel 2 – Teori.  

 

3.4.3 Redovisning av studiens resultat 

Studiens resultat har redovisats med utgångspunkt i de tre huvuddiskurser som identifierats 

vid analysen av materialet. Vidare har urklipp ur medias rapportering av tre svenska rättsfall, 

som väldigt påtagligt präglas av diskurserna, presenterats med avsikt att dels tydligt 

exemplifiera de mönster och diskurser som uppenbarats i samtliga nio rättsfall, dels skapa en 

bredare förståelse för materialet och på så sätt en större insikt i analysen.  
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3.5 Olika aspekter av studiens kvalitet  

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har kommit att bli viktiga kriterier vid 

bedömning av kvaliteten i en kvantitativ forskning medan åtskilliga kvalitativa forskare 

ifrågasatt dessa begrepps relevans i förhållande till kvalitativa undersökningar (Bryman, 

2011). Kvalitativa forskare har istället framhållit en mängd olika förslag på förfaranden för att 

tillförsäkra studiers kvalitet. Två av dessa kvalitetsaspekter, som denna studie tagit extra 

hänsyn till, är klargörandet av forskarens roll i undersökningen samt fylliga beskrivningar av 

material och tillvägagångssätt (ibid.).  

 

Som forskare är det ytterst angeläget att förtydliga den egna rollen i den aktuella 

forskningsprocessen. Detta i och med att forskaren ges utrymme att besluta om vilka stycken 

ur materialet som ska presenteras för läsaren samt i och med svårigheterna att tolka, analysera 

och redogöra för materialet oberoende av den egna förförståelsen. Förförståelsen utgörs av 

personliga lärdomar och upplevelser som forskaren innehar vilka kommer inverka på 

analysen och tolkningen av det insamlade materialet (Bryman, 2011). Winther Jørgensen och 

Philips (2000) beskriver en paradox där de å ena sidan anser att forskaren ska eftersträva att 

analysera och tolka det insamlade materialet oberoende av rådande samhälleliga diskurser 

samtidigt som de å andra sidan framhåller omöjligheten i det. Lantz (2007) menar att 

förförståelsen i vissa fall kan ge en negativ effekt där omedvetna fördomar kan tillskriva 

personer och situationer egenskaper de inte besitter. Däremot kan förförståelsen om den på 

förhand klargörs användas som en tillgång i tolkningen av materialet (ibid.).  

 

Jag har under min studietid på sociologiprogrammet mött, tagit del av och diskuterat främst 

genusforskning men även ämnena makt och kriminalitet. Redan vid beslut om ämnesområde 

samt i min formulering av syftet med tillhörande frågeställningar går det att urskilja en 

förförståelse om gärningskvinnan som socialt konstruerad i förhållande till rådande genus- 

och maktordning. Min förförståelse har även bidragit till min bild av att medias rapportering 

upprätthåller genus- och maktordningen i samhället. Mitt val av teorier och analysmetod är 

också influerat av egna kunskaper förvärvade under utbildningens gång.  

 

Min förförståelse inför studiens ämne är väsentligt då jag ensam utför forskningsprocessens 

alla delar och står för både produktion och redovisning av studiens resultat. Vidare har jag 
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under processens gång arbetat för att upprätthålla en medvetenhet och en kritisk hållning till 

både min förförståelse och min maktposition gentemot läsaren.  

 

Men anledning av studiens syfte och frågeställningar bör det också noteras och tas hänsyn till 

att jag, som ensam ansvarig för forskningsprocessens alla delar, identifierar mig som kvinna. 

Jag befinner mig just nu i, och förhåller mig just nu till, diskursen om den normativa 

femininiteten. Jag befinner mig just nu i, och förhåller mig just nu till, den rådande makt- och 

genusordningen. Trots min medvetenhet om dessa omständigheter riskerar det ha inverkan på 

de slutsatser som dras.  

 

I och med att kvalitativ forskning kritiserats för bristfällande redogörelser betonar Bryman 

(2011) vikten av fylliga beskrivningar av material, tillvägagångssätt, överväganden och val 

som åvilat forskningsprocessen. Han menar att dessa beskrivningar av studiens detaljer förser 

läsaren med den information som läsaren behöver för att kunna göra en subjektiv bedömning 

av studiens kvalitet. Studiens resultat har oundvikligt formats av subjektiva bedömningar. För 

att synliggöra den eventuella subjektiviteten och upprätthålla en hög transparens har jag varit 

angelägen om att i så stor utsträckning som möjligt tydligt redogöra för den analysprocess 

som legat till grund för de i studien dragna slutsatserna. Därav har det i denna studie 

redovisats urklipp ur materialet som analysen grundas på, det vill säga medias rapportering av 

gärningskvinnor. När rådata redovisas i rapporten främjas en transparens då det förtydligar 

bakomliggande källor till forskarens tolkningar. Detta ger läsaren möjlighet att själv bedöma 

studiens utförande och resultat vilket med bakgrund av Brymans uttalande ovan förstärker 

studies kvalitet (ibid.).   

 

Studiens metodologiska val vad gäller insamling av material, urval och avgränsning samt 

förfaringssätt vid analys har samtliga inverkat på studiens resultat och de slutsatser som 

dragits i diskussionen. Med vetskap om de metodologiska valens påverkan ämnar denna 

uppsats undersöka och problematisera medias konstruktion av gärningskvinnan med 

utgångspunkt enbart i det insamlade forskningsmaterialet. Således gör studiens resultat inte 

anspråk på att det nödvändigtvis återspeglar verkligheten och därav är det inte säkert att en 

liknande studie skulle generera samma resultat. Att texter från en så stor mängd olika tryckta 

medier analyserats och kan påvisa ett mönster stärker dock studiens konstateranden. 
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3.6 Etiska principer 

En essentiell del av forskningsprocessen är att fortlöpande reflektera över studiens etik och 

göra etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017). Individskyddskravet har i denna studie 

varit utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena och syftar till att förhindra att 

individer utsätts för fysisk eller psykisk skada genom kränkning, förödmjukelse eller 

otillbörlig insyn. Vetenskapliga rådet framhåller emellertid också vikten av forskningskravet 

som innebär att trots att individer i möjligaste mån ska fredas från skada är det inte skäligt att 

en oansenlig skada får hindra betydelsefull forskning. Forskning är av stor vikt för såväl 

samhällets som medborgarnas utveckling varpå väsentlig forskning av hög kvalité blir 

berättigad, trots eventuell ringa skada för en enskild individ. Dessa etiska principer, 

individsskyddskravet och forskningskravet, måste således alltid vägas mot varandra där 

nyttan av det eventuella tillskottet av kunskap ställs mot eventuella skador och negativa 

följder för berörda parter (ibid.).  

 

Dessa överväganden har bland annat resulterat i ett beslut om att enbart benämnda två av de 

dömda kvinnorna vid namn och utelämna namn på offer och anhöriga. Beslutet om att nämna 

två kvinnor vid sitt riktiga namn, och en tredje kvinnan vid ett fingerat namn, beror på att 

media endast presenterat två av de dömda kvinnornas namn i sina publikationer. Att benämna 

kvinnorna vid namn presumeras inte skada kvinnorna avsevärt. Detta dels för att deras namn 

redan är så pass kända och alla dokument som använts vid analysen är offentliga för 

allmänheten, dels för att studien inte syftar till att värdera deras handlande utan enbart kritiskt 

granska diskursen om dem.  

 

Tidningar och journalister riskerar framställas i dålig dager vid redovisning och analys av 

urklipp från materialet som påvisar deras medverkan i konstruktionen av gärningskvinnan och 

upprätthållandet av rådande makt- och genusordning. Men i och med medias roll som en 

samhällelig institution och dess enorma makt över diskursen anses studien, med hänvisning 

till forskningskravet, berättigad och väl motiverad trots eventuella negativa effekter för 

tidningarna och journalisterna.  
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4. Resultat och analys  

I det insamlade materialet av nio rättsfall har tre huvuddiskurser upptäckts; gärningskvinnan 

som offer, gärningskvinnan som psykiskt sjuk, och gärningskvinnan som ond. Inom ramen för 

dessa huvuddiskurser har ett flertal underdiskurser identifierats.  

 

Där gärningskvinnan konstruerats som offer har nedanstående underdiskurser upptäckts; 

gärningskvinnan som manipulerad, gärningskvinnan som känslosam och ångerfull, 

gärningskvinnan som svag och i behov av skydd, gärningskvinnan som normativt feminin.  

 

Där gärningskvinnan konstruerats som psykiskt sjuk har nedanstående underdiskurser 

upptäckts; gärningskvinnan som befriad från normala spärrar, gärningskvinnan som 

irrationell, gärningskvinnan som disträ och likgiltig, gärningskvinnan som långt ifrån den 

normativa femininiteten.   

 

Där gärningskvinnan konstruerats som ond har nedanstående underdiskurser upptäckts; 

gärningskvinnan som beräknande och listig, gärningskvinnan som syndig och odygdig, 

gärningskvinnan som känslokall och maskulin, gärningskvinnan som motsats till den 

normativa femininiteten.   

 

I analysen har det visat sig att dessa tre huvuddiskurser delvis är överlappande då de 

interagerar och rör sig i förhållande till varandra. Till exempel kan ett offerskap förstärkas av 

psykisk sjukdom, och psykisk sjukdom kan tjänstgöra som förklaring till ett ondskefullt 

handlande. Analysen har ändock kunnat visa på en viss polarisering av diskurserna varpå tre 

rättsfall valts ut för att påvisa diskursernas skillnader och verkan. I detta kapitel presenteras 

studiens resultat och analys innehållande belysande exempel från tre av de analyserade 

rättsfallen som vardera tydligt och renodlat präglas av respektive huvuddiskurs.  

 

4.1 Gärningskvinnan som offer  

Vid genomläsning av medias rapportering av Knutbydramat framgår det tydligt hur såväl 

journalisterna som den skottskadade mannen och Polisen inledningsvis tar gärningspersonens 

kön för givet. Kriminellt handlande är manligt kodat (Lander, 2003) vilket resulterar i att trots 

att gärningen begåtts av en maskerad person återger den skottskadade mannen att han blivit 
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skjuten av en man, poliserna utreder brottet därefter och journalisterna hänvisar i sin 

rapportering till den normerande manliga gärningspersonen.  

 

Den skottskadade uppgav att han skjutits av en maskerad man. Polisen  

hittade spår efter honom […] En stor polisstyrka sökte efter mannen.  

(Aftonbladet, 2004-01-10)  

 

En okänd, maskerad man hade trängt sig in i en bostad i ett villaområde  

vid byn Knutby mellan Uppsala och Norrtälje och skjutit. (Kennedy,  

2004-01-11)  

 

På eftermiddagen dagen efter mordet grips barnflickan Sara Svensson, och det faktum att den 

gripna personen är en kvinna sprider sig som en löpeld mellan journalisterna. Medierna 

påbörjar omedelbart konstruktionen av kvinnan som en avvikare med teorin om Mad or Bad 

som förklaring till hennes agerande. Saras handlingar ställs i fokus och skildras ingående som 

kallblodiga, beräknande och rationella.  

 

Med nyckel öppnade mördaren ytterdörren – smög upp på övervåningen  

och sköt kallblodigt […] (Rislund och Pettersson, 2004-01-11)  

 

Det var en ren avrättning […] (Rislund, 2014-01-12)  

 

Varefter tiden gick läckte detaljer från utredningen som gav indikationer på att Sara endast 

utnyttjats som ett redskap genom att ha blivit manipulerad av den äldre pastorn, hennes 

förälskelse, att begå brotten. Parallellt arbetade journalisterna på sina personporträtt av Sara 

där hon med hänvisning till vänner, bekanta och vårdpersonal framställdes som en söt, svag, 

snäll, blyg och en vanlig person.  

 

Vårdlaget har också reagerat på att Sara Svensson under hela den tid hon  

var deras patient var glad och vänlig […] Sara Svensson beskrivs som  

jagsvag, lättledd och med svag identitet (GT, 2004-05-25) 

 

Med bakgrund av den nya informationen om Saras personlighet och övriga omständigheter 

krävdes en ny förklaringsmodell för Saras agerande. Detta resulterade i att hon i medierna 

definierades, och omrapporterades, som ett offer. I enlighet med Kordon och Wetterqvist 
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(2006) förklaring av konstruktionen av ett offer sökte media bakomliggande faktorer i Saras 

livssituation i hopp om att finna förklaringar till hennes avvikande agerande. Hon beskrevs 

som ett offer för pastorn som hänsynslöst utnyttjat hennes kärlek till honom, ett offer för 

kärleken vilken fått henne att göra saker hon annars aldrig skulle ha gjort. Genom att i den 

mediala rapporteringen stärka bilden av Sara som i grunden god behövde samhället inte 

ifrågasätta sin bild av kvinnlighet och således kunde rådande föreställningar om den 

traditionella och naturliga kvinnligheten upprätthållas.   

 

Den kärleken misstänks sedan ha blivit Helge Fossmos starkaste redskap  

för att göra Sara Svensson till en mordmaskin. (Cristiansson, 2004-05-25) 

 

Visst har vi ett drama där odjuret är pastorn och boven, och skönheten är  

Barnflickan, det oskyldigt hjärntvättade offret. (Gröning-Degerlund,  

2004-05-28) 

 

Hur kunde hon gå från bibelskolan i Aneby till att bli en gift pastors  

sexslav? (Behdjou, 2004-05-19)  

 

Psykologer uttalar sig om Saras psykiska tillstånd vilket leder till att hennes trovärdighet 

ifrågasätts i utredningen. Trots det väljer rätten såväl som medierna och samhället att i 

ärendets alla delar lita på hennes utsago. Medierna börjar rapportera om hur den mentalt 

instabila barnflickan inte kunnat värja sig från den manipulerande pastorn. Kordon och 

Wetterqvist (2006) framhåller hur ett kontinuerligt poängterande av ett mentalt instabilt 

tillstånd, samt någons utnyttjande av det, kan bidra till att stärka offerrollen ytterligare. En 

skildring av hur Sara själv har drabbats osynliggör hennes gärningskvinnoskap och 

uppfattningen om Sara som en otäck brottsling tonas ned. Detta trots ett mord och ett 

mordförsök.    

 

Hon var beroende av pastorn som bröt ner henne, trampade på henne  

och låg med henne och styrde henne mot morden. (Kadhammar 2004-07-31) 

 

Sara har begått gärningar som i normala fall är helt främmande för henne.  

Hon var manipulerad och satt under stark press. (Lundell, 2004-10-26) 
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Chivalry-teorin belyser hur stereotypa uppfattningar om kvinnan som svag och i behov av 

skydd, riskerar leda till mildare påföljder för kvinnor (Belknap, 2014). Idén om att kvinnan är 

i behov av skydd, och således också tilldelas skydd, upprätthålls dock enbart så länge som 

kvinnan passar in i den normativa femininiteten (ibid.). I och med medias utlåtanden om Saras 

”egentligen” så fina personlighet samt genom rapporteringen om den hänsynslösa hjärntvätten 

lyckas Sara hålla sig inom den normativa femininiteten. Hon bryter inga normer, beskrivs 

som svag och utsatt, ett legitimt offer, vilket resulterar i att hon trots sina handlingar tilldelas 

medialt, samhälleligt och fysiskt beskydd. Hon erhåller med andra ord en mildare medial 

behandling i enlighet med Chivalry-teorin.  

 

Sara kämpar mot tårarna men klarar det inte. Efter en stund kommer en  

vakt in med mera servetter till henne, och advokat Christer Söderberg  

försöker trösta genom att fatta hennes hand. (Thunberg, 2004-05-18)  

 

Hon är bara en människa. Till skillnad från pastorn, tänker jag,  

övermänniskan som under några år skoningslöst lekte med människors  

liv. (Lindström, 2004-10-15) 

 

Det faktum att Sara kontinuerligt omnämns som Barnflickan kan ses som ännu ett sätt att tona 

ner bilden av Sara som en otäck förövare. Alla människor innehar flera olika konkurrerande 

sociala positioner (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Genom att medvetet välja vilken 

social position som ska betonas vid beskrivning av gärningskvinnan förefaller kontraster eller 

likheter mellan idealkvinnan och gärningskvinnan förstärkas. När Sara benämns som en 

barnflicka förstärks likheterna med idealkvinnan som ung, omvårdande, och moderlig, och 

således harmoniserar Sara än mer med den normativa femininiteten.  

 

Det finns en mängd artiklar som behandlar Saras yttre attribut så som klädsel och hår. Vidare 

beskrivs känslouttryck, hur hon rör sig, vad hon gör med händerna och var hennes blick är 

riktad. Dessa beskrivningar är främst återkommande under rättegångsprocessen.  

 

Sara är prydligt klädd, i vit spetströja och grå långkjol. Det axellånga blonda  

håret ligger ordentligt på plats. Trots att några år passerat sedan studenten är  

hon sig lik från kortet som togs då. (Thunberg, 2004-05-18)  

 

Hon grät. För henne tycktes hela den första rättegångsdagen som en lång 
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tortyrsession. Hon gömde ansiktet i händerna, tittade ner, blundade och  

skymde ögonen med höger hand så att hon inte behövde titta på pastorn.  

(Kadhammar, 2004-12-24) 

 

Genom att framhäva kvinnliga attribut kopplade till den normativa femininiteten som 

exempelvis långkjol, skör, gråtandes och ångerfull betonas den hegemoniska uppdelningen 

och kvinnans underordning (Hirdman, 2003). På detta sätt förstärks Saras underordning i 

förhållande till den manliga pastorn vilket accentuerar Saras offerroll ytterligare. Attributen 

som framhålls bekräftar att Sara trots sitt agerande innehar de egenskaper som krävs för att 

hon inte ska stå allt för långt ifrån föreställningarna om den traditionella kvinnligheten.  

 

Trots Saras detaljrika och utförliga berättelser om mordet och mordförsöket, som logiskt sätt 

borde ligga henne till last, finns en mängd exempel på hur media reservationslöst rapporterar 

om henne som ett offer. Sara blir lätt att ta till sig när artiklarna fylls med personlig 

information som styrker att hon uppfyller kriterierna som samhället gärna ser att en 

gärningskvinna ska uppfylla, kriterierna för en legitim offerstatus. I detta fall var det en ung, 

söt och lovande tjej som på grund av en manipulerande äldre man begick brotten och därmed 

är hon inget hot mot rådande föreställningar och samhällsordning.   

 

4.2 Gärningskvinnan som psykiskt sjuk  

Kort efter att det första spädbarnets hittats i skogspartiet i Gustavsberg görs en husrannsakan 

hemma hos Camilla och det andra spädbarnet påträffas i frysen. Händelsen skakade hela 

Sverige och medias rapportering om fallet blev omfattande.  

 

Så fort det stod klart att det rörde sig om en kvinna som mördat två av sina spädbarn för att 

sedan placera dem i frysen inleddes medierapporteringen om den allvarligt psykiskt sjuka 

mamman. Trots att någon rättspsykiatrisk undersökning ännu inte genomförts fylldes 

tidningarna med uttalanden från psykologer, journalister, Camillas advokat, åklagaren, med 

flera, angående Camillas psykiska tillstånd. Psykisk sjukdom fungerade uteslutande som 

förklaringsmodell till hennes agerande, någon annan förklaring till varför en mamma skulle 

agera på detta sätt förefaller var otänkbart. Lander (2003) framhåller hur den psykiskt sjuka 

gärningskvinnan tenderar beskrivas som utan ”normala spärrar”. Nedanstående citat 

exemplifierar hur media antyder att en kvinna som mördar sina egna spädbarn inte kan erhålla 

de spärrar vilka vanligtvis hindrar en mamma att våldföra sig på sina barn.  
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Åklagaren och försvarsadvokaten Bengt Söderman var eniga om att begära  

stor rättspsykiatrisk undersökning. (Ullgren, 2002-05-17) 

 

I botten finns en djup personlighetsstörning hos dessa mödrar, förmodligen  

en schizoid. Den schizoide har ett begränsat register av känslouttryck och  

varken uppskattar eller önskar nära relationer. De anpassar sig till omgivningen  

genom en social förklädnad. I sin depressiva sinnesstämning uppfattar de  

tillvaron som hopplös och omöjlig och ser bara hinder för nära relationer. De  

visar sällan sina reaktioner, vilka oftast kommer i försenad form. Deras psykiska 

försvar gör att de kan stänga av kontakten mellan känslor och handlingar. I  

brotten kan man se mödrarnas känsloliv: känslor, tankar och minnen som  

frysts inne som barnet i frysen. […] Sven-Åke Christianson är psykolog och  

professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.  

(Christianson, 2002-05-20) 

 

Jag gissar att tids nog, efter en lång och mödosam psykiatrisk behandling, 

kommer man att kunna erbjuda en hjälplig beskrivning av hur kvinnans psyke  

fungerat när hon såg som enda lösning att ensam föda sina barn, och därefter  

döda dem. (Weigl, 2002-05-17)  

 

Den rättspsykiatriska undersökningen genomfördes och Camilla bedömdes ha handlat under 

påverkan av en psykisk störning. Denna psykiska störning bedömdes emellertid inte så 

allvarsam att hon skulle kunna dömas till vård. Detta faktum ignorerades av medierna som 

trots ny information fortsatte hänvisa till Camillas svårartade psykiska sjukdom. Därtill, i 

enlighet med teorin om Mad och Bad, framhölls Camillas förhållningssätt till sexuella 

relationer och preventivmedel som irrationellt agerande som även det förklarades av hennes 

labila mentala tillstånd.  

 

Mamman beskriver sin dotter […] Hon har haft flera kortare och längre  

relationer med män. Preventivmedel kan hon inte sköta, hon glömmer att ta  

sina p-piller.  (Tidningarnas telegrambyrå, 2002-09-11) 

 

De kunde berätta vad många redan uttalat, att hon lider av en psykisk störning.  

Långa ord-för-ord-avsnitt ur polisens förhör med henne refererades. De avslöjade  
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hur hon gått till väga när hon dödade sina barn, men också hennes 

menstruationsmönster, preventivvanor och sexuella kontakter. (Pressens tidning,  

2003-04-09) 

 

 

I nästintill samtliga artiklar används Camillas sociala position som mamma vid skildringar av 

henne – mamman som dödade sina barn. Som beskrivet i fallet om Sara förefaller medvetna 

val gällande vilken social position som ska betonas vid beskrivning av gärningskvinnan 

förstärka kontraster eller likheter till idealkvinnan och gärningskvinnan (Winther Jørgensen 

och Philips, 2000). Till följd av att Camilla, som mördat två av sina barn, beskrivs i egenskap 

av mamma cementerar medierna kontrasterna mellan henne och idealkvinnan. En kvinna som 

är en mamma och har mördat sina barn blir en gärningskvinna i motsats till en vårdande och 

moderlig idealkvinna. Avvikelsen från den normativa femininiteten blir stor och bilden av 

Camilla som en psykiskt sjuk gärningskvinna förstärks.  

 

Att återge gärningskvinnans yttre attribut kan som i Saras fall bidra till konstruktionen av 

gärningskvinnan som ett offer, men likväl kan dessa attribut skildras för att bidra till 

konstruktionen av henne som en psykiskt sjuk förövare. I rapporteringarna från rättegången 

förekommer många beskrivningar av Camillas slitna utseende och brist på känslouttryck. 

 

Hon ser blek ut där hon sitter i den halvtomma rättssalen. Den vita tröjan,  

det ljusa håret och de bleka kinderna bildar kontraster till skuggorna  

under ögonen. Biträdande chefsåklagaren Eva Finné inleder med att berätta  

vad som hänt. Hon går in på de tekniska detaljerna från obduktionen.  

Kvinnan rör inte en min, viker inte blicken från åklagaren. Ingen nick, inga  

synliga blinkningar. (Dagens nyheter, 2002-09-13)  

 

Blek och med tom blick lyssnar hon på åklagarens ord. (Lindeblad,  

2002-09-13) 

 

Hon uttrycker ingen ånger, mer än när hon ställs inför frågan varför hon 

inte velat att hennes mamma skulle få reda på att hon varit gravid. Då brister  

hon i gråt, men sansar sig snart. (Dagens nyheter, 2002-09-13) 
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På detta sätt separerar medierna Camilla från de stereotypa egenskaperna och uttrycken som 

associeras till traditionell kvinnlighet och konstruerar istället bilden av henne som en 

avvikande icke-kvinna, en psykiskt sjuk gärningskvinna.  

 

Medias rapportering av Camilla går i huvudsak ut på att hon är psykiskt sjuk. Tanken på att en 

kvinna skulle kunna vara så ond och besitta den grad av aggressivitet som fordras för att 

avsiktligt och målinriktat mörda sina barn avviker allt för mycket från den normativa 

femininiteten och föreställningen om den traditionella kvinnan, varpå andra 

förklaringsmodeller än psykisk sjukdom avvisas som otänkbart.  

 

4.3 Gärningskvinnan som ond  

Johanna Möller är en ovanlig mördare. Hon är kvinna till att börja med. Och  

hon agerar utifrån ekonomiska motiv, har Leif GW Persson sagt om  

Arbogakvinnan. (Divinyi, 2017-07-06)  

 

Johanna Möller drivs av pengar. Enligt åklagarna var det hoppet om miljonerna  

i livförsäkring som fick henne att mörda sin make sommaren 2015. Men när det 

misslyckades gav hon sig på föräldrarna i hopp om arvet efter dem, som  

utredarna uttryckt. (Divinyi, 2017-07-06) 

 

När en kvinna begår ett mord förbluffas omvärlden och förklaringar till handlandet söks i 

självförsvar, utsatthet, rädsla, desperation och mental instabilitet (Kordon och Wetterqvist, 

2006). Hittas där en förklaring kan gärningskvinnan avfärdas som ett offer för 

omständigheterna och på så sätt riskerar hon varken hota omvärlden eller de stereotypa 

föreställningarna om kvinnligt beteende (ibid.). Vad gäller Johanna Möller framgick det tidigt 

i utredningen att motivet för hennes handlande var girighet och pengar, varpå media snart 

kunde utesluta offerrollen. Att gärningskvinnor som mördar agerar utifrån ekonomiska motiv 

är ovanligt och beskrivs i medierna som rationellt och känslokallt handlande. Det vill säga ett 

handlade som står i rak motsats till den normativa femininiteten. Med bakgrund av det 

ekonomiska motivet påbörjades medias konstruktion av Johanna Möller som en slug, 

beräknande och på djupet ond förövare.   

 

Jag uppfattar det inte som att hon har känslor på det sätt som jag har känslor.  

Hon är kall och beräknande med ett aldrig sinande begär för pengar. Hon  
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säger vissa saker för att få vissa saker. Hon har en plan, sa Johanna Möllers  

syster i rätten. (Jareteg, 2017-08-20)  

 

Är hon en kallblodig dubbelmördare? (Eneroth, 2017-04-19) 

 

I utredningen framkommer att pojkvännen är den som rent praktiskt utfört morden på 

Johannas föräldrar, men att det var Johanna som var den drivande och som genom sin 

maktposition och manipulation förmått pojkvännen att utföra dåden. Medias rapportering av 

att Johanna har hjärntvättat sin pojkvän stärker bilden av henne som en ond förövare med 

intriganta egenskaper. Att hon dessutom påstås målmedvetet kunna använda basala 

känslouttryck i syfte att manipulera stimulerar bilden av Johanna som slug och kall.   

 

Samtidigt menar […] och flera av Johanna Möllers anhöriga att 42-åringen  

kan gråta på beställning och iscensätta sina känslor. (Malmgren 2017-06-28) 

 

Dömd på alla åtalspunkter. Utpekad som iskall mördare, någon som styr  

andra till fasansfulla dåd. (Wikström, 2017-10-13) 

 

I förhör berättar Johanna Möllers syster hur både hon och mamman "under  

något år" förstått: "Att Johanna ljuger mycket om olika saker, hon är också  

manipulativ och väldigt intresserad av pengar." (Wikström, 2017-07-05) 

 

I Fagersta Posten använder journalisten en jämförelse med djurlivet för att beskriva Johanna.  

 

Är hon spindeln i det bisarra mordnätet? (Slagbrand, 2017-04-19) 

 

Spindlar associeras av många till listighet, giftighet och otäckhet. Att använda sig av denna 

retorik och jämställa Johanna med en spindel öppnar upp för skilda sätt att tyda på vilket sätt 

den jämförelsen bidrar till konstruktionen av Johanna som en ond gärningskvinna. Å ena 

sidan ger jämförelsen med spindeln en uppfattning av gärningskvinnan som otäck, lömsk och 

farlig, någon som listigt fångar sina byten i sitt nät och antingen utnyttjar eller dräper dem. Å 

andra sidan kan jämförelsen tolkas som att gärningskvinnan agerar utifrån en biologisk 

bundenhet. Det vill säga att hennes handlande skulle vara en djurisk instinkt och således något 

gärningskvinnan själv inte kan kontrollera. Trots att dessa olika sätt att se på journalistens 

jämförelse skiljer sig bidrar bäggedera till konstruktionen av gärningskvinnan som något 
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annat än en kvinna. Hon likställs med något oberäkneligt, ondskefullt och framförallt 

omänskligt – en icke-kvinna.  

 

I medias rapportering om fallen skildras Johanna bland annat som mamma, dotter och fru. 

Dessa epitet och sociala positioner ställs i kontrast till hennes faktiska handlande vilket 

ytterligare befäster bilden av Johanna som en ond förövare. På grund av sitt agerande 

uppfyller hon inte kraven som de sociala positionerna kräver och blir således motsättningen 

till idealkvinnan. Detta fenomen blir även tydligt i urklippet nedan. Bilden av Johanna som en 

ung gymnastiktjej får symbolisera det oskyldiga idealet och motbilden till vad det hon nu 

kommit att bli – en mördare.  

 

Arbogakvinnan förvandlades från gymnastiktjej till iskall mördare.  

(Expressen, 2017-07-24) 

 

Johannas agerande i rättegången beskrivs i media utifrån traditionellt manligt kodade 

egenskaper, så som att hon är hård, stark, nonchalant och oberörd. Beskrivningarna av hennes 

rörelsemönster och uppsyn är, i förhållande till både Saras och Camillas, avskalade och 

kantiga – svart klädsel och handfängsel. Gärningskvinnan skildras som raka motsatsen till den 

mjuka och vackra idealkvinnan.  

 

Med i salen, snett mitt emot, satt […] anhöriga. De tittade på Arbogakvinnan  

under hela ljuduppspelningen. En av dem skadade på huvudet. Själv visade  

den misstänkta dubbelmördaren inga känslor. (Expressen, 2017-05-08)  

 

Johanna Möller leddes in handfängsel i Svea hovrätt flankerad av personal  

från Kriminalvården. Under hovrättsförhandlingens första dag såg hon oftast  

oberörd ut och reagerade inte mer än att hon vid några tillfällen skakade lätt  

på huvudet åt åklagarens framställning. (Sjöholm, 2017-11-08) 

 

Arbogakvinnan kom till rättssalen, från häktet i Uppsala, i svarta kläder och  

glasögon på måndagsmorgonen. (Expressen, 2017-05-08)  

 

Den normativa femininiteten inbegriper kvinnlig renhet och dygd där kvinnors sexualitet 

förväntas baseras på äkta kärlek, ömhet, trogenhet, och fortplantning (Ambjörnsson, 2003). 

Johannas tidigare rykte om övergrepp på två pojkar boende på asylboendet samt hennes 
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relation med den unga pojkvännen blir ännu ett verktyg för media att stärka bilden av 

gärningskvinnan som en odygdig och onaturlig varelse. Betoningen av hennes onormala 

sexliv och sexuella aktivitet poängterar normbrottet.  

 

Hon blev tidigt förälder och med åren kom fler män in i hennes liv. Innan 

Johanna fyllde 40 år hade hon sex barn med tre män. (Eneroth 2017-04-19) 

 

Eskilstuna-Kuriren har i juni intervjuat två asylsökande pojkar som 

polisanmält Johanna efter att ha tvingats ha filmade samlag med henne.  

Hon ska också ha hotat att kontakta Migrationsverket för att få dem utvisade  

om de hävdade annat än frivilligt sex. (Eneroth 2017-04-19) 

 

Den tidigare anställde påstod också att han hade både smygtagna bilder och  

filmer från sexmötena. […] Enligt en av tonårspojkarna, som Johanna Möller  

senare medgav att hon haft samlag med, ska han ha känt sig pressad till sex.  

(Olsson, 2017-08-19)  

 

I medias rapportering framgår det tydligt hur Johanna inte uppfyller kraven för den normativa 

femininiteten och således inte heller kraven för särbehandling enligt Chivalry-teorin. Detta 

har istället, i linje med Belknaps (2014) redogörelse för förklaringsmodellen The evil woman, 

resulterat i en medial häxjakt av Johanna på grund av att hon inte enbart begått ett brott utan 

också agerat oanständigt och olämpligt utifrån sin roll som kvinna. Johanna har medialt blivit 

bestraffad hårdare än hon sannolikt skulle ha blivit om hennes agerande samstämt med den 

normativa femininiteten och gått att förklara utifrån ett offerskap eller psykisk ohälsa.  

5. Diskussion 

I följande kapitel genomförs en mer djupgående analys av studiens resultat vilka vidare 

diskuteras i förhållande till presenterade teorier och studiens syfte med tillhörande 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Sammanfattande diskussion 

I det insamlade materialet har tre huvuddiskurser upptäckts; gärningskvinnan som offer, 

gärningskvinnan som psykiskt sjuk, och gärningskvinnan som ond. Inom ramen för dessa 

huvuddiskurser har ett flertal underdiskurser identifierats. Dessa konstruktioner kan ses 
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utifrån en fallande skala där gärningskvinnan som offer står närmast den normativa 

femininiteten och utgör den mest önskvärda förklaringsmodellen. Därefter, längre ifrån den 

normativa femininiteten följer gärningskvinnan som psykiskt sjuk. Längst ner i skalan, längst 

ifrån den normativa femininiteten, och som den minst önskvärda förklaringsmodellen då den 

främst strider mot traditionell kvinnlighet och samhällsordning, återfinns gärningskvinnan 

som ond. Begreppen offer och ond blir varandras motpoler och bildar således en dikotomi.    

 

Kriminalitet är en social konstruktion där de kriminella handlingarna anses vara kriminella 

just med anledning av att de avviker från rådande norm och önskvärt beteende i en specifik 

kontext (Christie, 2005). I analysen blir det tydligt hur kvinnlighet och kriminalitet i media 

framställs som två motsägande och oförenliga begrepp samt att den normativa femininiteten 

ständigt är närvarande i diskursen. Detta resulterar i att gärningskvinnans kriminalitet 

konstrueras i förhållande till, och som avvikande från, bilden av idealkvinnan.  

 

Med bakgrund av rådande föreställningar om idealkvinnan, och i och med deras handlade, 

skildras samtliga av studiens gärningskvinnor som avvikande. Avvikelsens omfattning är 

dock beroende av i vilken utsträckning och på vilket sätt gärningskvinnan skiljer sig från den 

normativa femininiteten. En kvinna som mördar bryter mot de normer som är förknippade 

med den traditionella kvinnligheten vilket resulterar i att hon riskerar bli ett hot mot den 

gällande ordningen. Kan hennes agerande däremot förklaras genom exempelvis en offerroll 

som inryms inom den normativa femininiteten tycks avvikelsen bli mindre och 

genusordningen kan återställas. Kan förklaringar inte hittas inom ramen för den normativa 

femininiteten riskerar kvinnan straffas än hårdare i enlighet med The evil woman-teorin då 

hon inte bara begått ett brott utan också har agerat olämpligt utifrån sin roll som kvinna 

(Kordon och Wetterqvist, 2006).  

 

Det faktum att gärningskvinnan, som i Saras fall, mördat under inverkan och manipulation av 

en man ser ut att harmonisera med Hirdmans (2003) redogörelse för den hegemoniska 

uppdelningen emellan kvinnor och män. Gärningskvinnan beskrivs som passiv, lättledd, 

karaktärslös och underställd den aktiva, handlingskraftiga, hjärntvättande mannen. Detta, i 

samband med beskrivningar av hennes samvetskval och kvinnliga utseende, bidrar till 

återställandet av genusordningen. Trots lagöverträdelser riskerar en sådan svag, medgörlig 

och kvinnlig kvinna inte utmana de i samhället dominerande normerna beträffande den 

kvinnliga könsrollen. Hon avviker trots allt inte från idéerna om genus. Gärningskvinnans 
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faktiska handlande blir underordnat förklaringen till handlandet. I vilken utsträckning 

gärningskvinnan kan tilldelas status som ett legitimt offer beror således på den hegemoniska 

uppdelningen och huruvida gärningskvinnan håller sig inom ramarna för den normativa 

femininiteten.  

 

När kvinnor begår grova brott som inte går att förklara genom ett tydligt offerskap förefaller 

psykisk sjukdom stå på tur som förklaringsmetod. Psykisk sjukdom kan i sig ses i ljuset av 

social konstruktion som ett sätt att klargöra vad som är, och vad som avviker ifrån, ett 

accepterat beteende. Genom att skapa dikotomier och kategorisera vad som anses vara ett 

normalt psykiskt tillstånd respektive ett onormalt psykiskt tillstånd konstrueras diskursen om 

psykisk ohälsa och i detta fall den psykiskt sjuka gärningskvinnan. När en diskussion om 

psykisk sjukdom tidigt initierats som förklaringsmodell till det avvikande beteendet förefaller 

gärningskvinnans handlande även tolkas därefter, det vill säga som en bekräftelse på den 

diagnos hon blivit tilldelad. Psykisk sjukdom står långt ifrån den normativa femininiteten men 

i och med att kvinnan inte anses agera rationellt och medvetet utan styrd av sin psykiska 

sjukdom hotar hon inte samhällsordningen eller de traditionella föreställningarna om 

kvinnlighet avsevärt. Hennes handlingar betraktas som ett resultat av hennes sjukdom och inte 

hennes egen vilja. Ett handlande som hon aldrig skulle förmått sig till om hon varit frisk. 

Hennes sjukdomstillstånd förstärks med beskrivningar av ett slitet utseende och likgiltighet.  

 

När en gärningskvinnas agerande inte går att förklara genom en offerroll eller psykisk 

sjukdom är det ondska som kvarstår som förklaringsmodell, den förklaringsmodell som 

främst tenderar utmana den normativa femininiteten. Det framgår av resultatet att en 

motsträvighet föreligger vad gäller att tilldela gärningskvinnan fullt aktörskap och ansvar för 

sitt handlande då det kraftigt strider mot de normativa föreställningar som härskar om 

kvinnligt handlande. En motsträvighet till att inse och acceptera att en kvinna medvetet, 

målinriktat och beräknande, utan tvingande och förklarande faktorer så som ett offerskap eller 

psykisk ohälsa, kan mörda någon i sin omgivning. Denna kvinna, den kalkylerande och 

känslokalla mördaren, som dessutom har en atypisk och odygdig sexualitet, hotar 

samhällsordningen och den normativa femininiteten varpå hon måste avfärdas som något 

annat än kvinna. Hon konstrueras därmed som en ondskefull och omänsklig avvikare, ett 

undantag och en icke-kvinna. Genom att definiera henne som en icke-kvinna omintetgörs en 

potentiell motdiskurs till den normativa femininiteten varpå illusionen av idealkvinnan kan 

hållas levande och den dominerande genus- och maktordningen upprätthållas.  
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För enkel hänvisning och för att skapa igenkänningsfaktor har dessa tre rättsfall döpts av 

media – Knutbydramat, Barnen i frysen och Arbogamorden. Konstruktionen av 

gärningskvinnan går till och med att urskilja i dessa mordhistoriers benämningar. Det är 

enbart i beteckningen Arbogamorden, där Johanna konstruerats som en beräknande och ond 

gärningskvinna, som det direkt går att konstatera att det är ett mord som har begåtts. Att 

benämna Saras mord och försökt till mord i Knutby som ett drama kan ses som ytterligare ett 

sätt att förmildra gärningskvinnans omständigheter och stärka bilden av Sara som ett offer. I 

Microsoft Words ordlista finns orden tragedi, skakande olycka och hemsk händelse som 

synonymer till ordet drama vilket ger bilden av händelsen som ett sorgligt öde för alla parter, 

inklusive gärningskvinnan. 

 

Som Winther Jørgensen och Philips (2000) framhåller finns det i samhället olika diskursiva 

fält vari samma person kan kategoriseras på flera sätt. Dessa olika kategoriseringar riskerar 

ställa motstridiga krav på en individs handlande. Ett sätt att kategorisera en kvinna som tycks 

vara givet i samtliga fält är just som kvinna, men även andra kategorier som tillhör den 

normativa femininiteten så som till exempel mamma. När en kvinna därtill även beskrivs som 

mördare hamnar identiteterna i konflikt med varandra då dessa sociala positioner inte anses 

vara förenliga. Konflikten verkar ytterligare cementera bilden av gärningskvinnan som en 

motpol till den normerande ideala kvinnan, det vill säga som en avvikare och icke-kvinna.  

 

Efter analys av materialet står det tydligt klart hur motiveringar till kvinnlig kriminalitet i 

första hand eftersöks inom ramen för den normativa femininiteten då den typen av 

kriminalitet är lättas av att förbise och således inte hotar de traditionella föreställningarna om 

kvinnlighet. Utifrån studiens frågeställningar bör det insamlade materialet och resultatet av 

analysen vidare studeras med utgångspunkt i en bredare social praktik. Detta i syfte att 

undersöka i vilken utsträckning diskursen om gärningskvinnan reproducerar den hegemoniska 

genus- och maktordningen.  

 

Anledningen till att gärningskvinnans konstrueras utifrån de i studien upptäckta 

huvuddiskurserna kan förstås i förhållande till vilka det är som getts utrymme att formulera 

diskursen. Den nuvarande genus- och maktordningen består av den överordnade mannen och 

den underordnade kvinnan (Hirdman, 2003). I enlighet med Faircloughs (2001) teori om dold 

makt är det varken redaktören eller tidningsförlaget som innehar makten över den diskurs som 
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förs i media utan den makten innehas av samhällets resursstarka grupper, i detta fall gruppen 

män. Medias effekter är kumulativa och upprepning av en diskurs tenderar skapar ”sanning”. 

På detta sätt skapas en nyhetsrapportering till förmån för produktion och reproduktion av 

befintlig makt vilket leder till en legitim ojämn maktbalans mellan makthavarna – män, och 

övriga – kvinnor. När kvinnlig kriminalitet motiveras utifrån nuvarande genus- och 

maktordning stävjas utveckling och reformer vilket minskar risken för innevarande 

makthavare, männen, att mista sin härskande samhällsställning. Detta sätt att skildra kvinnlig 

kriminalitet affirmerar snarare dess giltighet och cementerar den för tillfället dominerande 

genus- och maktordningen. Med bakgrund av detta skulle en ökad jämställdhet i samhället av 

allt att döma även bidra till en förändring i den mediala skildringen av gärningskvinnan.  

 

Fairclough (2001) framhåller vidare att medias reproduktion av befintlig makt kan bero på att 

tidningsförlagen själva är manipulerade av samhället vilket gör det svårt att se sin egen del i 

reproduktionen och upprätthållandet av den (ibid.) Vidare anser jag att en ska ha i åtanke att 

mediernas huvudsyfte är att locka många läsare och deras diskurser är utformad för att tilltala 

massan. Något som utmanar det majoriteten håller för sanning riskerar skava. Kanske kan det 

vara så att en nyhetsrapportering som bekräftar normer och rådande genusordning anses 

enklare för allmänheten att identifiera sig med. Kanske använder tidningsförlaget bekräftandet 

av rådande normer och genusordning som försäljningsknep. Därtill bör det faktum att 

samhället också älskar spännande och dramatiska mordhistorier med ingående fakta om den 

utsatta, abnorma eller syndfulla mördaren tas i beaktning. Medierapporteringen ställs på sin 

spets och artiklar angående morden sprutar ut ur tryckpressarna med avsikt att tillfredsställa 

den nyfikna läsaren. I den upptrissade rapporteringen kommer kategoriseringar extra tydligt 

till uttryck och kanske är just det en av anledningarna till att en diskursanalys av medial 

rapportering är ett bra sätt att studera samhälleliga idéer och uppfattningar.  

 

Bara det faktum att en brottsling vanligtvis kallas för gärningsman bekräftar att 

gärningskvinnan befinner sig på mansdominerad mark. Detta gör att en kvinnlig mördare 

skakar samhället inte bara för att hon mördat, utan jämväl för att hon är kvinna. Kan hennes 

agerande då förklaras utifrån ett offerskap inom ramen för den normativa femininiteten 

betraktas kvinnan enbart som en brottsling och avvikare i lagens mening. Hon bestraffas för 

sina gärningar men betraktas ändå inte som fullt ansvarig för dem. Går det inte att förklara 

kvinnans handlande genom offerskap visar analysen att en typ av dubbel bestraffning uppstår 

för hennes dubbla förbrytelser. Dels för förbrytelsen i rättslig bemärkelse, och dels för att hon 
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avviker från de egenskaper som är förenade med hennes sociala position som kvinna. Detta 

stärker Kordon och Wetterqvist (2006) uttalande om att en kvinna tar större risker med sin 

kriminalitet i och med att hon inte uteslutande bryter mot lagen utan likaledes bryter mot 

rådande normer om kvinnlighet.  

 

En objektivist skulle med stor sannolikhet hävda att gärningskvinnor i vissa fall helt enkelt 

har utsatts för händelser som gör henne till ett legitimt offer, att det finns bevis för psykisk 

sjukdom, eller att en kvinna de facto kan vara mer ondskefull än andra och att det är den 

uteslutande anledningen till att de i media skildras som just offer, psykiskt sjuka eller onda. 

Jag kan i viss mån ha förståelse för det argumentet och hålla med om att de ”objektiva” 

omständigheterna kan ha betydelse för hur en gärningskvinna skildras i media. Jag menar 

dock att resultatet av denna studie visar på att det endast är en mycket liten, om inte obetydlig, 

variabel och att det är de socialkonstruktivistisk uppbyggda normerna som i huvudsak formar 

diskurserna som sedermera konstruerar gärningskvinnan.   

 

Konstruktionerna av gärningskvinnan som offer, psykiskt sjuk och ond som uppenbarats i 

denna studie stärker samtliga av de i teoriavsnittet redovisade teorierna. En uppenbar slutsats 

av denna studie är att media tenderar bortförklara grovt kriminella kvinnors handlande genom 

att beskriva dem som något annan än ”vanliga” kvinnor, som icke-kvinnor och som avvikare 

som bekräftar regeln. Genom att beskriva gärningskvinnorna som något annat än ”vanliga” 

kvinnor, exempelvis som offer, psykiskt sjuka eller omänskligt onda, behöver inte samhället 

ifrågasätta de föreställningar som finns om kvinnlighet. På detta sätt understödjs 

upprätthållandet av den rådande makt- och genusordningen.  

 

Vid genomläsning av liknande studier har jag konstaterat att gärningskvinnan tenderar 

jämföras med och förklaras i förhållande till en normerande gärningsman. I denna studie har 

den manliga gärningspersonen helt uteslutits vilket har bidragit till en ökad förståelse för 

gärningskvinnan som medialt konstruerad i förhållande till, inte enbart den normerande 

manliga gärningspersonen, utan även den normativa femininiteten.  

 

5.2 Framtida forskning 

Vid tillgång till mer tid och mer resurser hade det varit intressant att inkludera fler svenska 

rättsfall där en kvinna mördat för att undersöka om de mönster som uppenbarats gällande hur 
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gärningskvinnan konstrueras utifrån de tre huvuddiskurserna gärningskvinnan som offer, 

gärningskvinnan som psykiskt sjuk och gärningskvinnan som ond består trots ett utökat 

material. Vidare skulle även rättsfall från andra längder kunna inkluderas i syfte att antingen 

avfärda eller stärka tesen ytterligare.  

 

I denna studie står det klart att den normativa femininiteten ställer krav på kvinnligt agerande 

och är grunden för konstruktionen av gärningskvinnan. På liknande sätt ställer mest troligt 

den normativa maskuliniteten krav på färdigheter hos mannen så som att han ska vara stark 

och handlingskraftig. Studien skulle kunna expandera genom att undersöka hur kvinnor 

konstrueras som gärningskvinnor i förhållande till den normativa femininiteten och jämföra 

det med hur män konstrueras som gärningsmän i förhållande till den normativa 

maskuliniteten.  

 

Med bakgrund av att kriminalitet såväl som genus och den normativa femininiteten är 

föränderlig och beroende av den sociala kontexten och rådande normer hade det varit 

intressant att studera hur medias konstruktion av gärningskvinnan tagit sig uttryck och 

reviderats över tid.  

 

Finns det möjlighet att utföra intervjuer hade en studie rörande tolkning av, och attityder till, 

gärningspersoner som mördat beroende på gärningspersonens kön varit mycket intressant. 

Förslagsvis skulle ett flertal respondenter, möjligtvis i olika fokusgrupper, erhålla likalydande 

material som återger en mängd mordfall med den enda differensen att könstillhörigheten för 

gärningspersonen skiljer sig åt. Utifrån de efterföljande intervjuerna skulle forskaren studera 

hur stor betydelse gärningspersonens kön har för hur gärningspersonen och dennes handlingar 

tolkas och sedan skildras i respondenternas resonemang.  
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