






Examensarbete, 15 HP

Programmet för Strategisk kommunikation


VT 2019


TRE BERÄTTELSER OCH ETT MORD

En kvalitativ innehållsanalys om 
hur tre podcasts gestaltar 

Sturebymordet

Frida Arturén & Johanna Brandin



ABSTRACT 
Title: Three stories and one murder - a qualitative study about how three podcasts portray 

the murder in Stureby

The purpose of this study was to investigate how the same murder case is being portrayed 

in three of Swedens biggest true crime podcasts; P3 Dokumentär, True Crime Sweden and 

Mordpodden.  The  case  that  has  been  studied  is  the  murder  of  15  year  old  Therese 

Johansson Rojo who was killed in June 2009. She was found dead in a forest in Stureby, 

Stockholm in Sweden and later on a 16 year old boy and his 16 year old girlfriend got 

arrested for the murder. Both of them were found guilty, the boy for murder and the girl 

for conspiracy to commit murder. The study examined similarities and differences in how 

the three main characters are described in the different podcasts and how gender is being 

represented. To achieve valid and reliable arguments and results, we have supported our 

statements  in  theories  and previous  research  related  to  crime,  gender  and framing  in 

media. The method that has been used in this study is a qualitative study including tools 

as lexicality, modality and rhetoric. The analysis is divided in three parts, one for each 

main character and with two themes for each part, how their looks and personality are 

described in the different podcasts. The analysis showed that all three podcasts portray the 

main characters in similar ways. There is a lot of focus on the looks of the victim, Therese 

who is being portrayed as a stereotypic girl. She is also described as the ideal victim as a 

young and innocent girl. The mainly focus is however, especially in Mordpodden and in 

True crime Sweden, on the 16 year old girl and 16 year old boy and their relationship with 

each  other.  The  boy  and  the  girl  are  being  described  with  dichotomies  and  are  not 

portrayed, unlike Therese, as typical gender stereotypes. The 16 year old girl is mostly 

described as controlling and the boy is often described as an innocent victim. This means 

that the girl is being portrayed as masculine and the boy as feminin. By describing Therese 

as the ideal victim and the perpetrators based on dichotomies, the podcasts create gender, 

based on Fagerström and Nilssons (2008) theory about how gender is being created.
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1. INLEDNING 
Historier  om  ofattbara  mord,  galna  mördare  och  utsatta  offer  har  länge  fascinerat 

människor  och  rapporterats  om  i  medier.  Redan  på  1800-talet  skrevs  deckare  och 

kriminalromaner,  som  sedan  övergick  i  filmer  och  tv-serier  inom  genren  true  crime 

(Harrison 2016),  en verklighetsbaserad litterär-  och filmgenre som behandlar historiska 

och/eller nutida brott (Seltzer 2007, 2). Dessutom utgör medier och brott ett oskiljaktigt 

par som går hand i  hand -  begås ett  brott  kan vi räkna med att  ta del av det i  något 

medium (Pollack 2001, 9). Utöver traditionella medier som tidningar och tv-program har 

även  plattformen  podcasts  med  tiden  börjat  leverera  underhållning  inom  true  crime-

genren. I och med den nya tekniken och tillgängligheten att kunna lyssna på en ljudfil när 

som helst  via mobil  eller  datorn har medieplattformen podcast  blivit  allt  mer populär 

(Ohlson, 2016).  

Medier  har  ett  stort  inflytande  i  samhället  och  kallas  ofta  för  den  tredje  statsmakten. 

Beroende  på  hur  medier  gestaltar  en  händelse  kan  mottagaren  komma  att  uppfatta 

verkligheten därefter. Medierna använder olika verktyg i form av ord, infallsvinklar eller 

betoningar för att belysa en händelse och genom att välja ut vilka delar som ska framhävas 

främjas således en specifik problemdefinition,  till  exempel  en moralisk bedömning.  En 

händelse kan alltså uppfattas olika beroende på hur avsändaren väljer att  rama in och 

gestalta den (Shehata, 2012,  327). Medier har dessutom en viktigt roll vid skapandet av 

genus och könsroller och det är därför intressant hur dessa upprätthålls i podcasts. 

Med utgångspunkt i en kvantitativ överblick över könsfördelningen i svenska true crime 

poddar konstaterades att avsnitt som handlar om mord på kvinnor utgör 57% och mord 

på  män  utgör  43%.  Den  verkliga  statistiken  över  dödligt  våld  i  Sverige  ser  dock 

annorlunda ut. Under 2017 var endast 24% av offren kvinnor och 76% män (brå 2019). 

Trots att det begås fler mord på män än kvinnor visar sig mord på kvinnor vara mest 

populärt att både berätta om och lyssna på i svenska true crime poddar. Vidare visade den 

kvantitativa överblicken att händelsen om mordet på Therese Johansson Rojo, ofta kallat 
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Sturebymordet, är det mest förekommande mordfallet i svenska true crime poddar. Med 

hänsyn till  det resultatet är det av intresse att djupdyka i  hur Sturebymordet och dess 

huvudpersoner gestaltas i olika podcasts. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och om det finns återkommande mönster 

eller stora skillnader i hur huvudpersonerna i Sturebymordet gestaltas i tre olika podcasts. 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar:  

• Hur gestaltas offer respektive gärningspersoner i de olika poddarna? 

• Hur kommer könsstereotyper till uttryck? 
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2. BAKGRUND OM FALLET 
Mordet på den 15-åriga Therese Johansson Rojo, ofta kallat Sturebymordet, inträffade den 

6 juni år 2009. Hennes kropp påträffades i en skogsdunge vid Enskedefältets hoppbacke i 

södra Stockholm efter att hon kvävts till döds av en 16-årig pojke. Pojken och en jämnårig 

flicka anhölls och dömdes senare för mordet då det framkom att de tillsammans hade 

planerat mordet under flera veckors tid.  Båda tonåringarna dömdes till  ett  år och åtta 

månaders sluten ungdomsvård. Flickan för medhjälp och anstiftan till mord och pojken för 

mord. Flickan, som var förlovad med pojken, fick under maj 2009 reda på att han varit 

otrogen mot  henne  genom att  ha  kysst  Therese  under  en  fest.  När  detta  uppdagades 

erbjöd sig pojken att göra vad som helst för att få tillbaka flickan, varpå hon uppmanade 

honom att döda Therese Johansson Rojo. I fortsättningen kommer pojken benämnas som 

“16-åriga pojken” eller “pojken” och flickan som “16-åriga flickan” eller “flickan”. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Följande  kapitel  innehåller  tidigare  forskning  kring  hur  medier  gestaltar  offer  och 

gärningspersoner. 

3.1 MEDIER OCH BROTT 

True crime är en populär mediegenre som handlar om verkliga fall, ofta mord som skett i 

historien eller i nutid (Bonn 2016). Scott Bonn är en amerikansk professor i kriminologi och 

har under flera år studerat människors intresse av true crime samt skrivit en bok inom 

ämnet som fokuserar på seriemördare. Bonn menar att det inte finns något enkelt svar på 

varför människor genom alla tider varit så intresserade av mord men att mycket handlar 

om att få en kick av adrenalin. Ofta är det unika, bisarra och brutala mord som presenteras 

i böcker, tv-serier, filmer och podcasts. Åskådaren får rymma från verkligheten en stund 

vilket triggar igång olika känslor hos människor som spänning och rädsla som vi kan njuta 

av  hemma i  en  säker  miljö.  Scott  Bonn jämför  det  med att  barn  tittar  på  filmer  med 

monster och upplever en spänning trots att det i grund och botten är läskigt (Bonn 2016). 

Medieforskaren  Ester  Pollack  har  i  sin  avhandling  En  studie  i  medier  och  brott  (2001) 

studerat sambandet mellan medier och brott med bakgrund av att det i samhället verkar 

finnas en besatthet av temat våldsbrott i journalistiken. Hon menar att medier och brott 

utgör  ett  oskiljaktigt  par  och  att  brottsjournalistiken  kan  ses  ur  ett  individuellt  och 

subjektivt  menings-  och  identitetsskapande  perspektiv.  Det  innebär  att 

brottsjournalistiken,  precis  som  alla  andra  medier,  spelar  en  stor  roll  vid  sociala 

konstruktioner  av  världen och på  så  vis  är  av  betydelse  för  hur  människor  uppfattar 

samhället.  När  medier  rapporterar  om  våldsbrott  konstrueras  en  bild  av  verkligheten 

utifrån en händelse och Pollack menar att verkligheten till och med utspelar sig i medierna 

(2001, 60). Att utgå från det perspektivet som menar att media påverkar samhället är av 

relevans  för  denna  studie  då  den  syftar  på  att  undersöka  ett  mediums  (d.v.s  olika 

podcasts) gestaltning av ett innehåll. 
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Medierna har en integrerad roll i samhället och beskrivs ofta som den tredje statsmakten 

och är av den anledningen en viktig nyhetsförmedlare. Det betyder att medier på ett eller 

annat sätt avgör för vilka händelser som blir till nyheter. En av de första studierna om 

nyhetsvärdering är Johan Galtungs och Marie Holmboe-Ruges (1965) analys av vad som 

gör en händelse till nyhet och innefattar så kallade nyhetskriterier. Dessa kriterier handlar 

om närhet  till  publiken  -  både  geografiskt,  tidsmässigt  och  kulturellt.  Vidare  beskrivs 

sensation och avvikelser som ett viktigt kriterium och handlar om oförutsedda situationer. 

Även  elitcentrerade  händelser  eller  en  person  med någon  form av  makt  har  ett  högt 

nyhetsvärde. Slutligen är förenkling ett viktigt kriterium då publiken tenderar att ta till sig 

enskilda händelser snarare än utdragna och krångliga förlopp. Ju fler kriterier en händelse 

uppnår,  desto  större  chans  är  det  att  händelsen  blir  en  faktisk  nyhet.  Den  brittiska 

sociologen  Yvonne  Jewkes  (2004)  som  forskat  kring  medier  och  brott  i  Storbritannien 

menar att det finns likheter mellan olika länders sätt att gestalta och skriva om brottslighet 

och att kategorin i sig bör adderas som ett nyhetsvärderingskriterium. I Media & crime 

(2004, 40) skriver Jewkes att det inom brottslighet i sin tur finns tolv olika kriterier som gör 

en brottslig händelse till nyhet. Nedan presenteras de kriterier som är av högst relevans 

för denna studie:

• Tröskelvärde - en händelse måste uppnå en viss nivå av dramatik.

• Förutsägbarhet - en händelse som är förutsägbar kan anses vara av högt nyhetsvärde 

eftersom att nyhetsorganisationer då kan planera sin bevakning av t.ex. rättegångar.

• Individualism - gärningspersoner och offer personifieras.

• Närhet - geografisk och kulturell närhet gör att människor kan identifiera sig med 

händelsen.

• Våld - händelser med våldsinslag har högt nyhetsvärde eftersom att journalistiken är 

mån om att presentera dramatiska händelser. Dessutom tenderar gränserna för vad 

som är acceptabelt att publicera att suddas ut.

• Visuellt eller grafiskt - visuella och grafiska bilder ger läsaren en bild av verkligheten.

• Barn - om barn eller unga är inblandade i händelser får dessa alltid högt nyhetsvärde.
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Vidare  skriver  Jewkes  i  Media  &  crime  att  medier  är  selektiva  när  det  kommer  till 

brottsrapportering.  Medier  rapporterar  hellre  om  en  avvikande  gärningsperson  än  en 

“vanlig” (Jewkes 2004:108-109). När de stereotypa könsrollerna som finns i samhället bryts 

och en kvinna begår ett brott resulterat detta ofta i ett stort medialt intresse eftersom att 

det är så pass avvikande. Jewkes menar att representationen som ofta görs av en kvinnlig 

gärningsperson i media förmedlar inte bara att hon brutit mot den juridiska lagen utan 

även den oskrivna naturlagen om hur en kvinna bör och förväntas vara. Media skapar och 

ramar ofta in bilden av en “avvikande” kvinna och bygger upp en rädsla hos publiken. 

Jewkes menar att kvinnor blir “extra avvikande och extra fördömda” i media jämfört med 

en manlig gärningsperson (Jewkes 2004:108-111). Trots att Jewkes forskning är gjord på 

“traditionell media” blir det intressant att leta efter skillnader och liknelser mellan hennes 

resultat och utfallet av denna studiens analys av gestaltning av gärningspersonerna i olika 

podcasts. 

3.1.1 DET IDEALA OFFRET 
En ung  flicka  eller  kvinna  som oprovocerat  blir  attackerad  och  mördad väcker  större 

sympati  hos  publiken  än  ett  mord  på  en  gängkriminell  man,  det  menar  den  norske 

kriminologen  Nils  Christie.  Den  brittiske  kriminologiprofessorn  Chris  Greer  skriver  i 

News Media, Victims and Crime (2007) att det finns en hierarki i  hur mycket plats ett 

brottsoffer får och framställs i media. De ideala offren väcker medkänsla och skapar ett 

engagemang hos publiken och blir  ofta omskrivna i  stor utsträckning. Vad gäller icke-

ideala offer nämns de snarare i en kort notis i tidningen (Greer 2007:22). Greer påvisar 

exempel på två rättsfall som fått olika medial uppmärksamhet. Han berättar om två små 

flickor som försvann sommaren 2002 från sina hem i Storbritannien. De var unga och söta 

och kom från fina och kärleksfulla familjer och deras ansikten gjorde sig bra på bild. Fallet 

fick stor medial uppmärksamhet, inte bara i Storbritannien utan över hela världen. Sex år 

tidigare, 1996, försvann två pojkar i liknande åldrar från sina hem i Storbritannien, men 

det  fallet  uppmärksammades  knappt  utöver  i  den  lokala  pressen.  Pojkarna  kom  från 

sämre förhållanden, hade en trasslig bakgrund och den ena hade precis gripits för snatteri. 

De var alltså inte lika ideala som flickorna och hamnade längre ner i  hierarkin (Greer 
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2007:23).  Enligt  Greer har skillnaderna berott  på offrena och dess bakgrund, alltså hur 

ideala de varit. 

Begreppet “sommarmord” eller “sommarföljetong” är ett fenomen som grundar sig i det 

ideala offret  men som namnet avslöjar  begås alltid dessa mord på sommaren (Pollack 

2001,  17).  Den  svenske  kriminologen  Leif  GW  Persson  menar  att  det  “ultimata” 

sommarmordet är en ung och söt oskyldig flicka som blir överfallen och mördad. Morden 

väcker ofta ett stort intresse hos allmänheten och nyhetsmedier rapporterar dagligen om 

de senaste händelserna i fallet (Gw Persson:2018). Även sociologerna Simon Lindgren och 

Ragnar Lundström har i sin bok “Ideala offer, och andra” studerat teorin kring ideala offer 

och andra konstruktioner av brottsutsatta i medier. Lindgren och Lundström studerade 

rapporteringen av brottsoffer i svensk press under åren 1995-2008. Resultatet visade att de 

största  rikstäckande  dagstidningarna  i  Sverige  publicerat  minst  en  artikel  om  dagen 

gällande  brottsoffer.  De  mest  framträdande  brotten  i  medias  rapportering  var  mord, 

sexualbrott,  rån  och  stöld.  Lindgren  och  Lundströms  studie  visade  att  det  främst 

rapporteras om unga och kvinnliga offer. Denna rapportering innehåller ofta tendenser till 

intimisering, sensationalisering och emotionalisering (Lindgren och Lundström 2010:107). 

Vidare  visar  resultatet  av  analysen  att  familj,  vänner  och  övriga  anhöriga  ofta  har  en 

central roll i brottsofferrapporteringen. Personliga förhållanden mellan offer och anhöriga 

presenteras  tydligt  och beskrivs ofta  som en del  av ett  socialt  kollektiv (Lindgren och 

Lundström 2010:108). I denna studie är forskningen om det ideala offret av relevans då 

fallet som kommer att analyseras är ett av de mest förekommande i svenska true crime 

podcasts. Det innebär alltså att fallet är omskrivet och har ett högt nyhetsvärde. Denna 

studie kommer att ha i beaktning om resultatet är jämförbart och kan relateras till den 

tidigare forskningen kring kriterierna som finns för det ideala offret. 

3.1.2 GÄRNINGSMANNEN SOM OFFER 
För att juridiskt kunna bli dömd och straffad för ett brott krävs det bevis för att personen i 

fråga är personligt ansvarig för att brottet begåtts (Lindgren & Lundström 2010:87). Den 

franske  filosofiprofessorn  Louis  Althusser  grundande  dock  en  teori  som  innebär  att 
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individer som begår brott aldrig kan göra det oberoende av sin omgivning. Han menar att 

omgivning,  uppväxt,  samhälle,  sociala  relationer  och  andra  individer  påverkar 

gärningsmannens  agerande  och  att  hen  således  inte  handlar  helt  fritt  (Lindgren  & 

Lundström  2010,  87).  Althusser  menar  att  perspektivet  av  en  personligt  ansvarig 

gärningsman  grundar  sig  i  en  politisk  strategi  som  vill  individualisera  kriminella 

handlingar. Anledningen till det är att samhället inte ska framstå i dålig dager utan att 

vara frånkopplat ansvar för till exempel brott som begås av gängkriminella (Lindgren & 

Lundström  2010).  Den  amerikanske  professorn  Shanto  Iyengars  menar  att  alla 

samhällsfrågor i medier gestaltas antingen tematiskt eller episodiskt. Vad gäller tematiskt 

gestaltade nyheter så sätts dessa enskilda händelser in i en större kontext, ofta i ett socialt 

eller  ett  historiskt  sammanhang. I  episodiskt gestaltade nyheter står det  enskilda fallet 

istället i fokus för berättelsen, inte sällan genom att lyfta fram enskilda individers öden i 

nyheten.  Iyengars  har  studerat  frågor  och  nyheter  gällande  kriminalitet,  terrorism, 

fattigdom, arbetslöshet och etnicitet. Han menar att beroende på hur problemet gestaltas, 

tematiskt eller episodiskt, så varierar mottagarens känsla för vem som bär ansvaret för 

handlingen. Om en nyhet gällande ett brott till exempel gestaltas episodiskt så tenderar 

mottagaren  att  lägga  ansvaret  på  den  enskilda  individen.  Gestaltas  nyheten  däremot 

tematiskt  uppfattar  mottagaren  ofta  att  ansvaret  ligger  på  en  samhällsnivå  (Shehata  

2012:330). 
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4. TEORI 

4.1. SOCIAL REPRESENTATION 
För att söka svar på hur personerna i samma rättsfall gestaltas i olika podcasts kommer 

studien bland annat att utgå från den franske socialpsykologen Serge Moscovicis teori om 

sociala representationer. Moscovici menar att allt som representeras är “något som står för 

något annat”. Teorin om sociala representationer ska ge oss förståelse för hur kulturella 

och  kollektiva  föreställningar  skapas  genom all  kommunikation  (språkliga  handlingar, 

bilder, filmer, texter) vilket i sin tur kan innebära att vårt språk representerar bilder av 

verkligheten, snarare än verkligheten i sig. Det vill säga vad personen har för relation till 

ett objekt. Det sätt som en person väljer att se på och betrakta ett objekt, i studiens fall en 

podcast,  är  beroende  av  det  sätt  som personen representerar  objektet.  Därmed är  det 

relationen till podcasten och dess innehåll som avgör hur innehållet konstrueras. Sociala 

representationer har en viktig roll vid transformeringen av det okända till det kända. Vi 

använder våra tidigare erfarenheter och sätter dem i kontext till det främmande för att 

göra det okända känt och på så sätt kan vi förstå och anpassa oss till omvärlden. I tillägg 

menar dessutom socialpsykologen Caroline Purkhardt (2015) att våra tankars innehåll och 

form har ett starkt samband till innehållet och formen i människors kommunikation och 

interaktion. Moscovici förklarar vidare att sociala representationer “gör det möjligt för oss 

att klassificera personer och objekt, att jämföra och förklara beteenden och objektivera dem 

som  delar  av  vår  sociala  miljö”  (Moscovici  1988:214).  Medierna  får  dessutom  en 

nödvändig  roll  eftersom  att  det  är  via  dem  (i  relation  med  människor)  som 

kommunikationen skapas vilket i sin tur genererar i vardagskunskap (common sense) som 

påverkar människors sätt att tänka. Det är alltså denna vardagskunskap som bidrar till 

människors sätt att beakta sin omgivning och på så vis konstrueras stereotyper. 
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4.1.1. STEREOTYPER 

I  News,  crime  and  culture  (2001)  skriver  den  brittiska  medievetaren  och  kriminologen 

Maggie Wykes att medierna har en central roll vid reproducering av stereotyper, och för 

att förstå hur könsstereotyper blir synliga i de olika poddarna krävs en förförståelse för 

genus. 

Begreppet  genus  handlar  om  att  kön  är  en  social  och  kulturell  konstruktion. 

Genusforskare använder gärna termer som “femininitet” och “maskulinitet” och menar att 

dessa betonar en föränderlig syn på genus,  medan “kvinnlighet” och “manlighet” kan 

uppfattas som inneboende egenskaper hos ett kön. Inte sällan sägs det att det är typiskt 

“kvinnligt” att vara intresserad av smink och kläder vilket kan ses som en naturlig och 

biologisk egenskap. I själva verket är detta en konstruerad egenskap som uppkommit efter 

inlärda beteenden. Flickor föds med andra ord inte med ett intresse för smink och kläder, 

däremot uppmuntras flickor att intressera sig för sådant medan pojkar uppmuntras att 

intressera sig för exempelvis sport (Fagerström & Nilsson 2008:7). Egenskaper som kan 

förknippas med femininitet och maskulinitet delas ofta upp i så kallade dikotomier, alltså 

varandras motsatser, vilket i sin tur genererar en genusordning som talar om för oss hur 

män eller kvinnor bör vara och agera.  Det är alltså ingen slump att  flickor och pojkar 

uppmuntras till  att agera olika. Pojkar får ofta lära sig att bli  starka och aktiva medan 

flickor snarare får lära sig motsatsen, vilket således är en fråga om makt. Maskulin makt 

sägs utövas genom fysisk styrka medan feminin styrka tycks ge uttryck genom språkliga 

handlingar. Enligt Tove Pettersson (2003), som forskat kring kriminologi och genus, sker 

konstruktionen av genus inom ett maktsystem mellan könen och dikotomier skapar en 

förståelse  för  kön  genom  att  göra  skillnad  på  dem;  att  vara  feminin  är  att  inte  vara 

maskulin. Feminina egenskaper beskrivs bland annat som passiva, svaga, underordnade 

medan  maskulina  beskrivs  som  aktiva,  starka  och  överordnade.  Denna  genusordning 

grundar  sig,  som nämnt  ovan,  i  sociala  praktiker  och kan därför  inte  betraktas  ur  en 

enskild  individs  perspektiv.  Av  den  anledningen  har  medier  en  central  roll  i  att 

reproducera stereotyper, alltså att påvisa de förväntningar som finns i män eller kvinnors 
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sätt att agera. Det innebär att medier framställer män eller kvinnor baserat på förutfattade 

meningar; mannen är farlig och kvinnan är oskyldig (Fagerström & Nilsson 2008:70). 

Den stereotypa bilden av ett  kvinnligt  offer  stämmer överens med Nils  Christies  teori 

(2001)  om  det  ideala  offret.  Christie  menar  att  det  är  skillnad  på  hur  mycket 

uppmärksamhet ett mord får i media och beskriver det ideala offret som en oskyldig och 

sårbar  ung  kvinna  eller  ett  barn.  Offren  är  ideala  för  medier  i  den  mening  att 

rapporteringen ofta väcker stort engagemang hos publiken. Följande är egenskaper som 

enligt Christie utmärker det idealiska offret (Brottsoffermyndigheten):

• Offret är svagt

• Offret är engagerad i en respektabel aktivitet eller har respektabla intressen

• Offret blir attackerat när hen är på väg till en “oskyldig” plats som hen inte kan 

förutspå utgör någon fara.

• Gärningspersonen är i överläge gentemot offret. Offret attackeras ofta oprovocerat 

och utan möjlighet till att skydda sig. 

• Gärningspersonen är okänd för offret och dessa har ingen relation till varandra. 

4.2. GESTALTNINGSTEORIN / FRAMING 
Gestaltningsteorin är sprungen ur dagordningsteorin (agenda-setting) vilket innebär att ju 

mer media uppmärksammar ett ämne, desto mer kommer publiken att uppfatta det som 

viktigt. Medieforskarna Maxwell McCombs och Don Shaw studerade mediernas påverkan 

av människors åsikter under det amerikanska presidentvalet  år 1968.  Deras tes var att 

medias makt och budskap formade folkets åsikter och prioriteringar. Resultatet av studien 

talade för deras tes; att mediernas rapporteringar i förlängningen blir det som publiken 

uppfattar  som  viktigt  (McCombs  2006:30).  Framing,  som  också  grundar  sig  i 

dagordningsteorin,  fokuserar  på  mediernas  beskrivningar  och  gestaltningar  av  olika 

samhällsproblem, hur medierna väljer att rama in en händelse. Framing är den sociala 

konstruktionen  av  ett  medieinnehåll,  alltså  hur  man  väljer  ut  vissa  delar  av  ett 

sammanhang  och  framhäver  dessa  i  mediet  man  kommunicerar  genom.  Medierna 

använder sig av olika verktyg i form av specifika ord, infallsvinklar eller betoningar för att 
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belysa något. Genom att välja ut vilka delar som ska framhävas främjas således en specifik 

problemdefinition, vilket t.ex. kan handla om en moralisk bedömning. En händelse kan 

alltså  uppfattas  olika  beroende på hur  avsändaren väljer  att  rama in  och gestalta  den 

(Shehata, 2012, 327). Framingeffekter uppstår när mottagarna tar till sig ett budskap på det 

sätt som avsändaren gestaltat det och sedan formar sina åsikter därefter. Alla människor 

påverkas av massmedias gestaltning på olika sätt och det finns ett  flertal faktorer som 

spelar in i  hur påverkansprocessen hos en mottagare ser ut.  En del  människor har ett 

större orienteringsbehov än andra, vilket innebär att de vill bli guidade inom ett särskilt 

ämne och är mer mottagliga för massmediers gestaltning (Shehata 2012:330-331). Studier 

visar att mottagare är mer tillgängliga och accepterande för framingeffekter när innehållet 

ligger i linje med dennes värderingar och intressen (Shehata 2012:333). Beroende på  olika 

mediers  sätt  att  förmedla  och  gestalta  ett  budskap  eller  en  specifik  händelse  kan  det 

uppfattas olika beroende på mottagaren. Framing är därför en relevant teori eftersom att 

studien syftar till att undersöka hur offer och gärningsperson gestaltas i poddarna.
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5. MATERIAL & METOD 
Denna studie grundar sig i två metoder: dels en kvantitativ överblick men huvudsakligen 

en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa överblicken/kartläggningen sammanställer 

en viss mängd data som möjliggör för en kvalitativ analys. Huvuddelen av studien består 

alltså av kvalitativa analyser av åtta podcastavsnitt  som valts ut  genom en kvantitativ 

analys.  Detta  kapitel  inleds  med  att  beskriva  den  kvantitativa  överblicken,  därefter 

beskrivs studiens huvudsakliga metod; en kvalitativ innehållsanalys.

5.1 KVANTITATIV UNDERSÖKNING 

5.1.1. MATERIAL OCH METODBESKRIVNING 

Vi  vill  undersöka  ett  fall  som  fått  mycket  uppmärksamhet  i  media  och  framförallt  i 

podcasts. För att ta reda på vilket mordfall som är det mest återkommande fallet i olika 

podcasts gjordes en kvantitativ överblick där fem av Sveriges största true crime podcasts 

mordfall jämfördes. Syftet med en kvantitativ metod är att insamla och sammanställa data 

för  att  kunna  presentera  dem  på  ett  systematiskt  och  objektivt  sätt  (Karlsson  och 

Johansson 2019:172). Att vara systematisk i sin undersökning innebär att allt material ska 

ha likvärdig chans att komma med i undersökningen och att materialet analyseras utifrån 

identiska definitioner. Vidare handlar objektivitet om att innehållet ska kunna tolkas på 

samma sätt oberoende på vem som samlar in materialet. Att kvantifiera ett material är 

användbart när man vill söka svar på hur ofta olika kategorier förekommer eller hur stort 

utrymme dessa kategorier får (Esaiasson et al. 2017:198). En kvantitativ metod är effektiv 

för att kunna dra generella slutsater vilket lämpar sig för studien och dess delvisa syfte att 

söka svar på hur könsfördelningen av mordoffer i svenska true crime podcasts ser ut samt 

vilket mordfall som är mest förekommande i dessa podcasts.

Den kvantitativa undersökningens studieobjekt utgörs alltså av fem podcasts inom true 

crime-genren som låg på iTunes podcasttopplista i januari 2019 (iTunes.se 2019). Första 
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steget var att ta reda på om män eller kvinnor är överrepresenterade offer i poddarna. Ett 

kodschema skapades där utfallet blev att 57% av offren i true crime poddarna var kvinnor 

och  43%  var  manliga  offer  (se  bilaga  2).  Därefter  skapades  ett  nytt  kodschema  där 

återkommande fall med kvinnliga offer i de olika poddarna jämfördes. Resultatet blev att 

fallet  Therese  Johansson Rojo förekom i  fyra  av fem podcasts  (se  bilaga 3  för  ett  mer 

detaljerat resultat). Den kvantitativa undersökningens resultat ligger således till grund för 

den kvalitativa undersökningen, vilket alltså är att analysera fallet om Therese Johansson 

Rojo. Eftersom den kvantitativa undersökningen endast syftar till att ta fram ett lämpligt 

brottsfall att kvalitativt analysera, finns dess tabeller och resultat endast i bilagor.

5.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

5.2.1. MATERIAL 

Denna studie  grundar  sig  i  en  kvalitativ  innehållsanalys  av  tre  stycken podcasts  som 

handlar om Sturebymordet.  Dessa är P3 Dokumentär som innehåller fem avsnitt,  True 

Crime Sweden som innehåller  två avsnitt  och mordpodden som innehåller  ett  avsnitt. 

Totalt  sett  har  vi  alltså  analyserat  åtta  avsnitt  som  handlar  om  mordet  på  Therese 

Johansson Rojo. Följande är information om de poddar som analyserats:

Mordpodden:  Podcasten  handlar  om  verkliga  fall  och  blandar  berättande  med 

diskussioner.  Den programleds  av Amanda Karlsson och Linnéa Bohlin,  två  kvinnliga 

journalister från Småland. Tanken bakom podcasten är att lyssnaren ska kunna ta del av 

mordfall på ett enkelt och berättande sätt och istället för att förmedla en hemsk historia 

vill podcasten lyfta frågor kopplade till fallet. Podcasten har 74 avsnitt och sände sitt första 

avsnitt i april 2016 (iTunes 2019-02-07) . Avsnittet som handlar om Sturebymordet, och som 

är det avsnitt vi har analyserat, är 40 minuter långt och släpptes i juli 2017.

P3  Dokumentär:  En  grävande  dokumentärpodd  som  djupdyker  i  brott,  olyckor  och 

katastrofer.  Den presenteras  av  olika  journalister  blandat  med intervjuer  med centrala 

personer i  fallen de tar upp. Podden sände sitt  första avsnitt  2005 och har i  dagsläget 
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producerat 300 avsnitt (iTunes 2019-02-10). Avsnitten som handlar om Sturebymordet, och 

som är de avsnitt vi har analyserat, är uppdelade i fem delar, de är totalt 113 minuter långa 

och släpptes i juni 2015.

True  Crime  Sweden:  En  engelskspråkig  podcast  som  behandlar  svenska  rättsfall  och 

programleds av en svensk kvinna som heter Pernilla. Podcasten produceras i Sverige och 

utgörs  av transkriptioner  av polisförhör  och rättegångar.  Podcasten har  31  avsnitt  och 

första avsnittet producerades i november 2017 (iTunes 2019-03-06). Avsnitten som handlar 

om Sturebymordet, och som är de avsnitt vi har analyserat, är uppdelade i två delar, de är 

totalt 86 minuter långa och släpptes i december 2017.

5.2.2. METODBESKRVNING 

En kvalitativ innehållsanalys är,  till  skillnad från en kvantitativ metod,  användbar vid 

kritiskt  granskande av ett  material.  Metoden lämpar sig väl  när  syftet  är  att  eftersöka 

teman som är bakomliggande i ett material och för att ta reda på hur olika texter talar till 

sina mottagare. Medan kvantitativa metoder syftar på att räkna eller mäta ett material, 

ligger fokus i  denna analys på att  tolka ett  material.  En kvalitativ metod är dessutom 

subjektiv i den mening att forskarens egna tolkningar spelar en central roll vid analysen. 

Eftersom att en kvalitativ innehållsanalys till stor del utformas efter frågeställningarna och 

syfte finns inga tydliga regler eller riktlinjer för en kvalitativ metod och det är istället upp 

till forskaren att skapa sina egna analysverktyg (Boréus & Kohl 2018, 50). Föreliggande 

studie är en form av textanalys där innehåll från olika podcasts har transkriberats och förts 

över till text som sedan analyserats. En textanalys kan ge oss underlag för att kunna förstå 

vad beskrivningar av Sturebymordet i  true crime poddar har för betydelse.  Vidare har 

uppsatsen  hämtat  inspiration  från  kritisk  diskursanalys.  Syftet  med  den  kritiska 

diskursanalysen är  att  identifiera problem och förtryck i  språkbruket  och således hitta 

underliggande  mönster  och  dolt  maktutövande.  Enligt  Norman  Fairclough  finns  tre 

dimensioner  inom  kritisk  diskursanalys  för  att  kunna  analysera  maktstrukturer.  Vi 

kommer  endast   att  utgå  från  den första  nivån,  textdimensionen som handlar  om att 

analysera  en  texts  egenskaper  som  grammatik  och  meningsuppbyggnader.  Det  kan 
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innebära att analysera om en text öppet eller dolt har en agenda att påverka läsaren genom 

att  påvisa  eller  framställa  händelser  som  naturliga  eller  okontroversiella  (Winther 

Jørgensen  et  al  2010).  Den andra  nivån,  diskursiva  praktiker,  handlar  om hur  en  text 

produceras  och distribueras.  På den tredje  nivån,  den sociala  praktiken,  sätts  text  och 

diskurs in i ett större socialt sammanhang tillsammans. Det går då att se hur de sociala 

konstruktionerna förändras i relation till varandra - om språket ändras på textnivån kan 

det påverka hur diskursen uppfattas (Fairclough, 2010:347). Anledningen till att vi väljer 

att  enbart  utgå  från  textnivån  ur  Faircloughs  tredimensionella  modell  beror  på  att 

analysen  främst  fokuserar  på  textens  innehåll  snarare  än  en  större  social  kontext.  Att 

analysera text  passar  därför  denna studie  eftersom att  vi  intresserar  oss  av orden och 

språket  som  används  för  att  gestalta  relevanta  personer  i  ett  mordfall.  En  textanalys 

handlar om att helt enkelt tolka en text genom att använda olika verktyg i analysen. För att 

på  ett  så  systematiskt  sätt  som  möjligt  utföra  analysen  har  verktyg  från  kritisk 

diskursanalys  kombinerats  med  andra  kvalitativa  metodologiska  fält.  Med  hjälp  av 

lingvistiska verktyg kan man hitta drag i texterna som är svåra att upptäcka vid en första 

genomläsning. Genom att göra en systematisk lingvistisk analys kan man även få konkreta 

belägg för det som kommer fram i texterna. Genom att påvisa och dokumentera hur man 

kommit fram till resultaten underlättar man för läsaren och resultatet blir med trovärdigt. 

I utförandet av analysen har följande verktyg tillämpats; lexikalitet, modalitet och retorik. 

Lexikalitet handlar om att undersöka vilka ord som används i en text och vilken påverkan 

dessa ord har för texten. De ord som används blir själva kärnan i det som uttrycks (Boréus 

& Seiler 2018, 321). Lexikala enheter är öppna ordklasser som till exempel adjektiv. I denna 

studie kommer vi bland annat att eftersöka adjektiv och nyckelord som beskriver offret 

och  gärningspersonerna.  Nyckelord  utgör  kärnan  i  kommunikationen  och  är  ord  som 

bidrar  till  meningen och  utfallet  av  texten  (Boréus  & Seiler  2018:321).  För  att  besvara 

uppsatsens  syfte  och  undersöka  hur  offret  och  gärningspersonerna  i  Sturebymordet 

gestaltas är det därför av intresse att studera vilka ord som dessa beskrivs med och vad 

dessa ord har för betydelse. 
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När modalitet studeras i en text undersöks skribentens grad av instämmande i en sats och 

hur detta uttrycks. Anders Björkvall skriver i Den visuella texten att modalitet undersöker 

“hur element i en text presenteras som mer eller mindre verkliga eller mer eller mindre 

pålitliga” (2009:111). Det handlar alltså om hur personen som ligger bakom en text kan 

påvisa ett förhållningssätt till det som nämns i texten. En text kan anses ha hög eller låg 

modalitet beroende på hur författaren yttrar sig och hur dennes relation till det som sägs 

ser ut. Ju högre modalitet, desto mer verklighetsanspråk kan göras på texten. Använder 

sig författaren av påståenden och är säker på sin sak har det högre modalitet än något som 

kan uppfattas som osäkert från författarens håll, tex en frågeställning. Beroende på vilken 

modalitet  som  väljs  i  texter  eller  språkbruk  får  det  konsekvenser  för  diskursens 

uppbyggnad  av  både  sociala  relationer  och  kunskaps-  och  betydelsesystem  (Winther 

Jørgensen et al. 2000). Vid analysförfarandet kommer vi dels att studera programledarnas 

och övriga relevanta personers grad av instämmande i satser. 

Utöver dessa lingvistiska verktyg har även retorik studerats vid en analys av poddarna för 

att undersöka hur poddarna förhåller sig till ethos, pathos och logos. Dessa tre är begrepp 

inom retoriken som används i både tal och text, men eftersom att vi analyserar material 

som är transkriberat så eftersöks förhållandet till dessa begrepp i text. Ethos handlar om 

att övertyga läsaren eller lyssnaren och få denne på sin sida. Det kan göras med hjälp av 

att använda speciella ordval som värnar om en god karaktär. Pathos innebär att talaren 

eller skribenten spelar på mottagarens känslor och ofta förmedlas ett emotionellt budskap. 

Inte sällan används känsloladdade ord och personliga berättelser och författaren kan sätta 

sig i en offerroll. Syftet med pathos kan vara att skapa ett samband och en relation mellan 

avsändare och mottagare (Winther Jorgensen  et al. 2000:115). Det sista begreppet inom 

retoriken är logos. Logiska resonemang och framförallt fakta är centralt här. Logos är ofta 

ett  bra  komplement  till  de  andra  begreppen  då  författaren  eller  talaren  visar  att  hen 

grundar  sin  berättelse  i  något  mer  än  bara  sina  egna  känslor  och  åsikter  (Gripsrud 

2011:210-212). I analysen kommer de olika begreppen att appliceras på det som skrivs i 

texterna för att få en bild av hur poddarna väljer att uttrycka sig och hur detta kan påverka 

mottagaren.
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5.2.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Första steget i den kvalitativa analytiska processen var att lyssna igenom allt material från 

poddarna och transkribera det.  Eftersom att  denna studie syftar till  att  undersöka hur 

gärningspersoner och offer gestaltas i podcasts transkriberades allt material i sin helhet 

och ingenting som sades uteslöts. Därefter lästes transkriberingen igenom noggrant och 

flera gånger för att skapa en förståelse och ett helhetsintryck av innehållet. Med bakgrund 

i  studiens  teoretiska  perspektiv  bestämde  vi  teman  och  hittade  nyckelord  utifrån 

återkommande  mönster  och  scenarion  i  poddarna  med  hänsyn  till  studiens 

frågeställningar (Johansson 2005:282). Dessa teman var utseende och personlighet på offer 

och  gärningspersoner.  Analysen  har  gjorts  med  hjälp  av  de  valda  metodologiska 

verktygen, med lexikalitet i  fokus då ord och infallsvinklar är av stor betydelse vid en 

analys av personbeskrivningar. Parallellt med läsningen skapades en tabell som syftade till 

att  undersöka  lexikalitet,  ord  som  ofta  återkom  och  utmärkte  offret  och 

gärningspersonerna. Orden placerades in i tabellerna för att få en överblick av hur de olika 

personerna gestaltades (se bilaga 1). Vidare analyserades materialet utifrån valda teorier 

och  med  hjälp  av  tidigare  forskning.  Utifrån  temana  utseende  och  personlighet  på 

huvudpersonerna  sorterades  relevanta  citat  och  återkommande  situationer  ut  och 

placerades i olika dokument som syftade till varje tema (Johansson 2005:280). Innehåll i 

transkriberingen  som  inte  innefattar  personbeskrivningar  har  plockats  bort.  Efter  att 

transkriberingen  och  genomläsningen  gjorts  av  samtliga  fem  poddar  gjordes 

bedömningen att upplägget i flera av poddarna var snarlika, vilket resulterade i att endast 

tre  poddar,  med  olika  upplägg  analyserades.  Dessa  var  P3  Dokumentär,  True  crime 

Sweden samt Mordpodden. Detta för att få ett objektivt resultat med tre olika upplägg, 

och för att tydligt kunna hitta likheter och skillnader poddarna emellan.
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5.3 METODDISKUSSION 
En kvalitativ innehållsanalys kan aldrig anses vara helt generell eftersom den präglas av 

ett  tolkande  synsätt.  Trots  att  vi  utgår  från  ett  teoretiskt  ramverk  är  våra  personliga 

tolkningar centrala vid analysförfarandet. Det innebär att vår tolkning är en av många 

möjliga  tolkningar  och  bör  inte  ses  som  en  absolut  sanning.  Det  är  också  viktigt  att 

poängtera att valet av teorier spelar en viktig roll. Det går att påstå att teorierna vägleder 

analysens resultat och andra valda teorier kan möjligen utläsa ett annorlunda resultat. Till 

vårt försvar menar vi ändå att det är mediernas beskrivningar som är centrala och det 

faktum att vi är två stycken som analyserar poddarna bidrar till en bredare tolkningsram, 

och därför kan resultatet ses ha högre validitet än om en person hade gjort analysen.

Alla tre verktyg, det vill säga modalitet, lexikalitet och retorik, kommer inte att appliceras 

för att analysera varje citat utan endast det som är mest relevant för citatet i  fråga. En 

grundligare analys med alla tre verktygen för respektive citat hade varit ett för omfattande 

arbete för denna studie.  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6. ANALYS & RESULTAT 

6.1 MORDOFFRET 
I följande kapitel redogör vi för hur Therese Johansson Rojo gestaltas i poddarna, kopplat 

till tidigare forskning och teorier om social representation, stereotyper och framing. 

6.1.1 UTSEENDE 

I  P3  Dokumentär  beskrivs  Therese  ofta  i  samband  med  ord  som  beskriver  hennes 

utseende. I samtliga delar av podcasten ligger dessutom fokus på niornas bal som Therese 

skulle delta i. Orden bal, balklänning eller balen omnämns 24 gånger i podden. 

Tidigt  i  podden  berättar  en  av  Therese  vänner  om  “den  fina  balklänningen”  och 

klackskorna som Therese köpt och vännerna berättar att Therese lagt upp en censurerad 

bild på klänningen på sin blogg och “bett till Gud att ingen skulle ha en likadan”. I citatet 

ovan får vi höra om Thereses förväntningar inför balen och att vännerna planerat att åka 

limousine  dit.  Beskrivningen visar  en  romantiserad bild  av  balen  och  vi  får  höra  hur 

tjejgänget har förberett sig i flera veckor genom att köpa klänningar och skor. Som nämnt 

ovan nämns olika böjningar av ordet bal flera gånger i P3 Dokumentär. I slutminutrarna 

av det sista avsnittet berättar en vän hur hon under dagen för balen sitter på Therese säng 

och  håller  om  hennes  klänning  gråtandes.  Sedan  berättar  programledaren  att 

balklänningen bärs i ett fackeltåg “för att hedra Tess” och slutligen beskrivs klänningens 

utseende i detalj. Det faktum att det läggs stor vikt vid just de yttre attributen i form av 

kläder och liknande kan kopplas till den stereotypa bilden av flickor som intresserade av 

just detta. 

�24

[…] så står hon (Therese) där i  sin balklänning och de här skorna 

framför  spegeln  och  hon  var  verkligen  jättefin  och  hon  såg  fram 

verkligen fram emot balen och vi hade ju planerat att vi skulle åka 

hummerlimmo och allting

P3 Dokumentär



I likhet med citatet ovan nämns förväntningarna inför balen även i mordpodden vid ett 

tillfälle, dock inte i lika stor utsträckning som i P3 Dokumentär.

Innebörden av citatet ovan är likt det från P3 Dokumentär, och genom att analysera citatet 

utifrån ett lexikalt perspektiv synliggörs de värderande ord som beskriver Therese och 

vännernas  förväntningar  inför  balen;  ”förberedelser  är  äntligen  klara”,  “den  perfekta 

klänningen” och “de fina skorna”.  Det  finns dock en kontrast  i  citatet  eftersom att  de 

positivt laddade orden följs av meningen “men den skulle få hänga kvar. Och dom fina 

skorna skulle inte heller få komma till användning.” Förväntningarna får ett plötsligt avbrott 

genom att  meningen har  en sorgsen laddning.  Genom att  programledarna lägger  upp 

citatet  på det sättet  bidrar det till  pathos i  texten då känslor troligtvis kan väckas hos 

mottagaren. 

Ett av kriterierna i Christies teori om det ideala offret innebär att denne befinner sig på en 

säker plats där ingen fara kan förutspås vilket i denna studie tolkas dubbelt; både på den 

fysiska brottsplatsen men också en säker plats i livet. Alla poddar poängterar det faktum 

att 15-åriga Therese hade balen, men också ett helt liv framför sig. Hon hade införskaffat 

en balklänning vilket tolkas som att det inte finns någonting som tyder på att hon ska dö 

några dagar senare och därmed befinner sig på en säker plats i livet. 

Thereses  utseende  beskrivs  i  de  olika  poddarna  på  liknande  sätt  genom  att  beskriva 

hennes kläder. I Mordpodden berättar programledarna om när Therese hittades mördad i 

skogen:

�25

Den efterlängtade balen som så många av niondeklassarna räknar 

ner  till.  Bland annat  Therese.  Alla  förberedelser  är  äntligen klara. 

Den perfekta klänningen bara väntar på att få användas, men den 

skulle få hänga kvar. Och de fina skorna skulle inte heller få komma 

till användning

Mordpodden

Therese ligger på marken i sina vita byxor och vita topp

Mordpodden



Programledarna beskriver Thereses kläder vilket gör att fokus riktas på de yttre attributen. 

Just eftersom att lyssnaren får ta del av händelseförloppet genom ljud, går det att anta att 

fokus läggs på detaljer som kläder för att lyssnaren ska kunna skapa sig en tydlig bild av 

händelsen. Det bidrar till att skapa en visuell bild hos mottagaren vilket ger berättelsen 

högre nyhetsvärde  (Jewkes 2004:40). Programledarna poängterar det faktum att Therese 

bar  vitt  då  hon  hittades  mördad.  Eftersom  att  färgen  vit  ofta  förknippas  med 

oskuldsfullhet och lugn kan detta skapa en tydlig kontrast i relation till ett fruktansvärt 

mord. Precis som i Mordpodden så finns en beskrivning av vad Therese hade på sig då 

hon hittades mördad finns även i True crime Sweden. 

Citaten från poddarna liknar  varandra,  men det  som skiljer  dem åt  är  det  faktum att 

programledaren nämner att Therese var “untouched” när hon hittades. Detta kan innebära 

att programledaren vill med hjälp av beskrivningen av Thereses kläder poängtera att hon 

inte utsatts för ett övergrepp. I citaten ovan från Mordpodden och True crime Sweden är 

det programledarna som berättar hur Therese såg ut när hon hittades. I P3 Dokumentär är 

det istället den ambulanssjuksköterska som hittade Therese som beskriver situationen: 

Genom att studera modaliteten i citaten, utifrån grad av sanning, påstås alla citat ha hög 

modalitet  då  programledarna  talar  om  för  mottagaren  hur  Therese  hittades. 

Programledaren i True Crime Sweden säger till exempel att Therese “bar” sina jeans, men 

hade  hon  istället  sagt  att  Therese  “kanske  bar”  eller  “möjligen  bar”  sina  jeans  hade 

modaliteten  istället  varit  låg  då  det  hade  funnits  utrymme  för  alternativa  tolkningar. 
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When  she  was  found  her  clothes  were  untouched,  she  was  still 

wearing her jeans, her shirt and a leather jacket 

True crime Sweden 

Hon ligger på rygg och hon har vita byxor, hon har en vit topp hon 

har ett rött smalt skärp, sen har hon ju sitt speciella svarta mörka hår 

och sen var hon jättefint sminkad

P3 Dokumentär



Modaliteten i citatet från P3 Dokumentär blir ännu mer trovärdigt och har högre modalitet 

då  avsändaren  (talaren)  är  personen  som  faktiskt  hittade  Therese  och  kan  således 

uppfattas som väldigt säker i sitt uttalande. Även hon utesluter utrymme för alternativa 

tolkningar och talar om för mottagaren att “såhär var det”. 

Vad  Therese  bar  för  kläder,  hur  hon  var  sminkad  och  alla  övriga  yttre  attribut  som 

beskrivs i poddarna är egentligen irrelevant för det faktiska händelseförloppet. Men det 

faktum att det läggs stor vikt vid beskrivningen av hennes utseende i alla poddar kan 

bidra till bilden av Therese som en stereotypisk flicka. Enligt Fagerström & Nilsson (2008) 

är en stereotypisk flicka ofta intresserad av materiella ting som smink och kläder, flickor 

får ofta redan som barn lära sig att intressera sig av detta, vilket också är den bild som 

poddarna  ofta  förmedlar  när  Therese  beskrivs.  Det  kan  uppfattas  som  en  medfödd, 

naturlig och biologisk egenskap då flickor ofta redan som barn lär sig att leka med dockor, 

klä  på  dem  klänningar  och  borsta  deras  hår.  I  själva  verket  är  detta  en  konstruerad 

egenskap som uppkommit efter inlärda beteenden som medier och samhället bidrar till att 

upprätthålla.  I  och med poddarnas  beskrivning av Therese  intresse  för  utseende samt 

deras  eget  fokus på hennes utseende kan vi  påstå  att  samtliga podcasts  bidrar  till  att 

upprätthålla den stereotypa bilden som finns av flickor. Om offret istället vore en pojke går 

det  att  diskutera om fokus på hans kläder och utseende hade haft  samma utrymme i 

berättelsen,  eller  om  fokus  istället  hade  legat  på  egenskaper  som  ofta  uppfattas  som 

typiskt manliga. 

6.1.2 PERSONLIGHET 

Vid ett  tillfälle  i  P3  Dokumentär  beskrivs  en  händelse  där  Therese  och  pojken  kysser 

varandra, och pojken är då otrogen mot sin flickvän.
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efter  valborg  så  tog  Therese  undan  mig  (vän  till  Therese)  för  att 

berätta  något  hon  var  väldigt  ledsen  över.  Och  det  var  att  under 

helgen så hade “pojken” och Tess strulat med varandra och Tess hade 

väldigt dåligt samvete 

P3 Dokumentär



Citatet  ovan anses ha hög modalitet  eftersom att  Therese beskrivs vara ledsen och ha 

dåligt samvete. Det tolkas alltså som en sanning och meningen innehåller inget utrymme 

för  alternativa  tolkningar.  I  detta  citat  spelar  dessutom berättaren en viktig  roll,  detta 

eftersom att det kommer från en av Thereses vänner som har en personlig koppling till 

Therese. Det styrker alltså det faktum att citatet har hög modalitet då avsändaren kan med 

sin relation till offret uppfattas som extra trovärdig. Therese beskrivs vara väldigt ledsen 

och ha dåligt samvete över detta och att hon uppvisar dessa känslor går att tolka som en 

svaghet.  Just  feminina egenskaper  beskrivs  och uppfattas  ofta  som passiva,  svaga och 

underordnade och den konstruerade bilden av kvinnor som finns i samhället påvisar att 

de är  svagare än män (Fagerström & Nilson 2008,  7).  Anmärkningsvärt  är  att  pojkens 

känslor inför kyssen inte nämns överhuvudtaget och att Therese verkar vara den enda 

som  mår  dåligt  över  detta  kan  möjligen  förklaras  med  dikotomier.  Pojkens  neutrala 

inställning  till  kyssen  i  förhållande  till  Therese  dåliga  samvete  kan  ställas  upp  som 

varandras motsatser och således kan en bild skapas av hur pojkar och flickor ska vara och 

agera. Hårddraget kan det påstås att Thereses svaghet, i form av hennes dåliga samvete, 

förmedlar en bild av flickor som svaga medan pojkens neutrala inställning kan påvisa en 

bild av pojkar som starkare än flickor (Fagerström & Nilsson 2008, 7). Sättet som Therese 

beskrivs  på  i  denna händelse,  som svag och ledsen stärker  bilden av henne som den 

stereotypa kvinnan vilket dessutom ligger i  linje med Nils Christies teori om ett idealt 

offer. Teorin innebär att när unga, söta och oskyldiga flickor mördas så har det ett större 

nyhetsvärde än många andra offer. 

I P3 Dokumentär finns flera intervjuer med Therese anhöriga som pratar om henne genom 

att beskriva henne med positivt laddade ord och med personliga berättelser, detta bidrar 

till  att  Therese  personifieras.  Hon  beskrivs  återkommande  i  samband  med  ord  som 

“sprallig”, “positiv” och “omtyckt”. Therese expojkvän berättar om henne på följande sätt 

i P3 Dokumentär: 

�28

Jag är jätteglad att jag lärde känna Tess. Stolt över att jag lärde känna 

Tess.  Hon  var  en  förebild  i  många  lägen  och  en  fantastiskt  vän,  så 

otroligt positiv till livet och på det sättet tror jag många har henne som 

förebild också

P3 Dokumentär



Av sina vänner beskrivs Therese som en del av en större gemenskap med följande citat i P3 

Dokumentär:

Att prata om henne eller intervjua hennes anhöriga, ligger i linje med Yvonne Jewkes teori 

om  brottslighet  som  ett  nyhetsvärderingkriterium.  Jewkes  menar  att  om  ett  offer 

individualiseras eller personifieras ökar nyhetsvärdet vilket synliggörs i berättelserna om 

Therese.  Avsnittet  om  Sturebymordet  är  i  P3  Dokumentär  uppdelad  i  fem  delar.  Vid 

genomförandet av en lexikal analys påvisas att Therese i samtliga delar, sammanlagt 17 

gånger benämns med hela sitt namn, det vill säga Therese Johansson Rojo. Att Therese 

nämns med hela sitt namn bidrar också till personifiering av offret. Det kan tolkas som att 

hela namnet används för att mottagaren ska uppfatta offret som en riktig person och att 

det är hon som är i fokus under berättelsen. Det går dessutom att hitta liknelser mellan P3 

Dokumentärs gestaltning av Therese, och det som Lindström och Lundgren presenterar i 

Ideala offer, och andra (2010). De menar att familj, vänner och andra anhöriga ofta har en 

central  del  i  en  brottsofferrapportering,  och  att  detta  kan  leda  till  intimisering  och 

emotionalisering. Lyssnaren får alltså “lära känna” de anhöriga och dela deras sorg och 

glädje vid minnena av Therese. Personifieringen av offret kan dessutom skapa ett större 

engagemang hos  mottagaren.  Sättet  som Therese  personifieras  på  genom citaten  ovan 

bidrar till bilden av henne som det ideala offret eftersom att hon beskrivs som en “vanlig 

tonårstjej” med många kompisar och en expojkvän som beskriver henne som en bra tjej. 

Dessa beskrivningar, från de anhöriga, kan bidra till att mottagaren får bilden av Therese 

som en helt vanlig tjej, med helt vanliga tonårsintressen. Therese anhöriga pratar även om 

deras gemensamma framtidsplaner vilket bidrar till bilden av att offret hade kunnat vara 

vem som helst och att varken Therese eller hennes anhöriga kunde förutse mordet. Det 

faktum  att  Therese  beskrivs  som  en  helt  vanlig  tjej  går  även  att  knyta  an  till 

nyhetsvärdekriteriet  “närhet”  som  kan  innebära  att  mottagaren  känner  känslomässig 

närhet och kan identifiera sig med händelsen. Hon var ingen missbrukare eller en person 
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Vi hade mycket smink, vi hade matchande tights, vi hade liksom, det 

skulle synas att vi var ett sammansvetsat gäng som hörde ihop

P3 Dokumentär



som befann sig i  en livssituation som hade kunnat förutse detta utan beskrivningarna 

bidrar till bilden av Therese som en tjej som var på fel plats vid fel tillfälle. 

En av programledarna i Mordpodden beskriver sina känslor inför mordet på Therese med 

citatet nedan:

Citatet förmedlar känslan av närhet då programledaren säger att hon kunde identifiera sig 

med Therese och att det “lika gärna kunde vara hon eller någon av hennes vänner”. Här 

framstår hon som starkt närvarande och det definierar hennes karaktär och inställning till 

mordet. Hon berättar att hon blivit berörd och gråtit vilket kan skapa ett förtroende hos 

mottagaren och inge en känsla av ethos. Citatet innehåller även pathos då mottagaren kan 

bli berörd av det som sägs, framförallt av meningen “ingen ska behöva dö sådär ung och 

verkligen inte på det sättet” vilket även är en slags uppmaning. 

Överlag  är  det  i  P3  Dokumentär  som  det  främsta  berättandet  om  Therese  finns. 

Modaliteten i det som sägs där är ofta högre än i de andra poddarna då det är Therese 

anhöriga eller andra relevanta personer som uttalar sig om fallet. Det bidrar också till att 

det  återfinns ett  större ethos och pathos i  P3 Dokumentär än i  de andra poddarna då 

känslorna blir mer framträdande och berättelserna mer trovärdiga. 
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Det är faktiskt inte många mordfall om jag ska vara ärlig som har skett 

innan 2010 som jag kommer ihåg, men just det här fallet satte verkligen 

sina spår i mig. Jag minns den här bilden på Therese som cirkulerar runt 

och att jag satt och grät till videos på youtube som hade gjorts för att fira 

minnet av henne [...]  jag kunde identifiera mig med henne och det fick 

mig  att  känna  att  det  lika  gärna  kunnat  vara  jag  eller  nån  av  mina 

vänner, ingen ska ju behöva dö sådär ung och verkligen verkligen inte 

på det här sättet

Mordpodden



6.2 16-ÅRIGE POJKEN 
I följande kapitel redogör vi för hur den manliga gärningspersonen gestaltas i poddarna, 

kopplat  till  tidigare  forskning  och  teorier  om  social  representation,  stereotyper  och 

framing. 

6.2.1 PERSONLIGHET OCH UTSEENDE 

Vad gäller pojkens utseende beskrivs det endast kort i P3 Dokumentär och i True Crime 

Sweden:

I  jämförelse  med  beskrivningen  av  Therese  läggs  alltså  inte  samma  vikt  vid  pojkens 

utseende. Han beskrivs som snygg men fokus läggs istället på hans personlighet, och i 

samtliga  poddar  gestaltas  pojkens  personlighet  på  flera  olika  sätt.  I  P3  Dokumentär 

beskrivs hans karaktär och intressen ibland med ord som kan anses som stereotypiskt 

“macho” och  manliga (Fagerström & Nilsson 2008, 7). Flera gånger nämns det att pojken 

tillhörde  ett  gäng som kallades  “enskedegänget”  och  att  dessa  var  de  “stöddiga”  och 

“coola” killarna på skolan. Vid fyra tillfällen i podcastavsnittet nämns det att pojken spelar 

fotboll och i  Mordpodden benämns han som “en omtyckt idrottskille”, båda poddarna 

poängterar alltså det faktum att pojken är en idrottskille. 
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16-åriga flickans advokat: Då var han inte så intressant längre kanske? 

var  det  nån som var  avundsjuk  på  att  “flickan”  fick  skolans  snygga 

kille? 

P3 Dokumentär

“pojken” was a really popular guy, good looking, played soccer and had 

lot of friends

True Crime Sweden



Förutom stereotypen som “macho manlig” beskrivs pojken av en kompis i P3 Dokumentär 

som en del av ett gäng “vanliga grabbpolare” och att han bodde i ett “typiskt svenskt 

villaområde”. 

Även i True Crime Sweden beskrivs pojken som en vanlig tonårskille:

Att pojken beskrivs som en helt vanlig tonårskille kan tolkas som att poddarna väljer ut 

vissa aspekter och delar ur ett större sammanhang och gestaltar pojken med infallsvinklar 

som kan göra att mottagaren uppfattar honom som oskyldig. Det är till exempel svårare 

att lägga skulden på någon som med positiva ord beskrivs vara en helt vanlig kille, än på 

någon som beskrivs vara avvikande eller ha en kriminell bakgrund.

Utöver  beskrivningen  av  pojken  som  en  “helt  vanlig  tonårskille”  gestaltas  han  ofta  i 

samband med ord som underordnad, svag och något som kan tolkas som ett offer. I P3 

Dokumentär  intervjuas  den  ansvarige  kriminalkommissarien  för  fallet.  Han  beskriver 

bland annat sina känslor inför pojken som “en stackars kille som han tyckte synd om”.
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Vi var  liksom vanliga grabbpolare,  man har  väl  samma problem och 

samma glädje, samma intressen, tjejer, moppar, ha kul, bara umgås. Det 

var ju liksom allt  och ingenting hela tiden.  Man träffades och gjorde 

ingenting.

P3 Dokumentär

[...] Alltså det är verkligen typiskt svenskt villaområde, gula, röda, blåa 

villor  på  rad.  Likadana  fyrkanter  till  en  början  som  folk  bygger  ut, 

bygger altaner.

P3 Dokumentär

[...] He was still hanging a lot with his friends and he attended parties 

and  he  was  drinking  every  now  and  then,  like  any  other  teenager 

would. 

True Crime Sweden



Citatet ovan innehåller dels låg modalitet eftersom att poliskommissarien säger att pojken 

kunde  ha varit  vem som helst,  och att  han kunde  ha varit  hans son.  En sådan mening 

öppnar upp för alternativa påståenden, det betyder att ett påstående kan vara att pojken är 

poliskommissariens son eller att han inte är hans son. Vidare i citatet säger kommissarien 

dock att det var en vanlig olycklig kille, vilket är en mening med hög modalitet. Denna 

mening säkerställer det påstående som tidigare enbart var tänkbart och det går att tolka 

detta som att läsaren ska uppfatta pojken som helt vanlig. Det innebär i sin tur att den 

höga graden av sannolikhet i just det påståendet kan bidra till att läsaren känner empati 

för pojken då han beskrivs som helt vanlig och inte en brottsling. 

Nyckelord som ur ett lexikalt perspektiv kan tolkas som att poliskommissarien ömmar för 

pojken är bland annat “tyckte synd om” “stackars kille” och “kunde vara min egen son”. 

Ords  betydelse  är  alltid  beroende  av  den  stora  kontexten  och  dessa  sägningar,  i 

kombination med att det är en auktoritet i form av en kommissarie som uttrycker orden 

kan väga tungt ur ett maktperspektiv. Orden som kommissarien använder sig av är ett 

verktyg som bidrar till att bilden av pojken ramas in som ett offer  (Shehata, 2012, 327). 

Sättet som kommissarien berättar om pojken på bidrar också till en känsla av pathos då 

beskrivningen av pojken som sker i podden kan bidra till att mottagaren får känslan och 

uppfattningen av pojken som någon det är synd om. (Pollack 2001, 9). De källor som väljer 
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Det man möttes av det var ju en normal välvårdad kille. Han kunde ha 

varit  vem  som  helst  egentligen,  det  kunde  ha  varit  min  egen  son, 

ungefär så kände man ju och det var alltså inget missbrukarbeteende. 

Ingenting sånt som var framför mig utan det var en vanlig, olycklig kille

P3 Dokumentär

Jag vet ju vad jag själv kände när han erkände att han hade gjort det och 

en av de tankarna var ju faktiskt att jag tyckte synd om honom. Inte som 

att jag sa “stackars kille” men jag tyckte synd om honom samtidigt som 

jag  satt  och  tänkte  för  mig  själv  att  “hur  fan  kunde  du  göra  det 

här?” .Utav dom orsaker som du gjorde det,  uppenbarligen så är det 

kärleken som ligger i botten

P3 Dokumentär



att ställa upp i poddarna bidrar starkt till utfallet av resultatet och hur händelsen gestaltas 

och således  till  hur  den uppfattas  av  mottagaren (Mathiesen,  2009,  96).  Hade podden 

använt sig av någon annan källa som inte uttryckt starka känslor för pojken och lagt stor 

personlig värdering i det så hade uppfattningen om honom möjligen varit annorlunda. 

Även  personifieringen  som  skapas  genom  pojkens  anhöriga  i  kombination  med 

poliskommissariens  beskrivning  av  pojken  kan  tolkas  ihop  med  Althussers  teori  om 

gärningsmannen som offer. Teorin innebär bland annat att en individ aldrig begår ett brott 

själv  utan  att  omgivningen  och  sociala  relationer  spelar  in.  I  citatet  nedan  berättar 

programledaren för P3 Dokumentär om vad rättens ordförande skrivit i domen: 

I citatet ovan framgår det att pojken delvis lämnas utan ansvar för brottet, och det faktum 

att  pojken  vid  olika  tillfällen  och  av  olika  personer  beskrivs  i  samband  med  positivt 

laddade ord bidrar till att han ofta gestaltas som ett offer och att hans ansvar för händelsen 

ibland avdramatiseras och “glöms bort”. Istället läggs skulden på yttre omständigheter 

där  flickan  har  en  stor  roll.  Återigen  används  ord  och  infallsvinklar  som  bidrar  till 

gestaltningen av pojken som ett offer. Återigen bidrar intervjuerna i P3 Dokumentär till en 

känsla av hög modalitet i citaten då dessa personer talar utifrån sina egna uppfattningar 

och åsikter. 

�34

[...] att “pojken” levt i en bubbla utan kontakt med verkligheten, att hans 

omdömesförmåga  och  förmåga  till  kritisk  reflektion  blivit  avsevärd 

avtrubbade, tingsrätten anser att åklagaren styrkt att “flickans” krav på 

pojken varit en avgörande orsak till att han utförde gärningen även om 

också andra omständigheter spelade roll vid själva gärningstillfället. 

P3 Dokumentär

åklagare: det var de här två i kombination, deras osunda relation och 

vad var och en av dem har gjort som ledde fram till att en person fick 

plikta med livet och det är bägge två som är delaktiga till lika stor del av 

det trots att det egentligen bara var en av dom som genomförde mordet. 

Han hade alltså aldrig gjort det om inte hon förmått honom till det. 

P3 Dokumentär 



Som nämnt ovan gestaltas pojken mer eller mindre i  alla tre poddarna som en normal 

kille som gillade att festa och umgås med vänner, framförallt när det beskrivs hur han var 

innan han träffade flickan. Det läggs sedan stor vikt vid att han glider ifrån sina vänner 

när de blir ett par och att han i princip endast umgås med henne. Det faktum att han börjar 

gå i kyrkan i samband med att han blir tillsammans med flickan påvisas i alla poddar. 

Underförstått kan även det tolkas som en maktskillnad dom två emellan, att hon bestämde 

och  han  lydde.  Ett  citat  som  synliggör  den  maktskillnaden  som  gestaltas  är  från 

Mordpodden: 

Att programledarna tar upp ett exempel där pojken beskrivs som en “hund” och att flickan 

utnyttjade  pojken  bidrar  till  bilden  av  honom  som  ett  offer  då  ordet  hund  i  den  här 

situationen kan tolkas som en underordnad som lyder någon annan. 

Ett  återkommande segment  i  samtliga  poddar  är  uppläsningen av  sms-konversationer 

mellan pojken och flickan. I följande citat smsar pojken till flickan och säger att han inte 

klarar av pressen av att döda Therese innan flickan kommer hem från en semester:

�35

[...]  den  här  personen  gör  ju  till  och  med  en  liknelse  och  säger  att 

”pojken” var som en hund för “flickan”. Han gjorde exakt som hon sa 

och det utnyttjade “flickan” menar den här personen

Mordpodden

*sms killröst*: sorry jag orkar inte mer, jag klarar inte av att ha den här 

pressen av att jag måste göra det innan du kommer hem. Jag vill så jävla 

gärna göra det men jag vet inte om jag kan, jag vill så jävla gärna visa 

dig att jag älskar dig mer än allt annat men jag vet inte om jag klarar av 

det här. Snälla låt mig visa det på något annat sätt

P3 Dokumentär



Liknande citat återkommer flera gånger i alla poddar. Pojken känner sig pressad av flickan 

att begå mordet. I True crime Sweden beskriver programledaren hur flickan gav honom ett 

ultimatum att han skulle döda henne annars skulle hon göra slut.

Även dessa ord kan bidra till  att  pojken ramas in som undergiven flickan och fråntas 

ansvar.  Genom  att  utgå  från  ett  genusperspektiv  synliggörs  de  mönster  i  sms-

konversationer och andra citat som bildar maktrelationer och som vanligtvis finns mellan 

män och kvinnor. Dessa mönster handlar om stereotypa föreställningar som finns kring 

manlighet och kvinnlighet (det vill säga att män är farliga och kvinnor är svaga), och när 

dessa föreställningar och förväntningar bryts uppstår ofta konsekvenser (Fagerström & 

Nilson 2014:7-8). Citaten ovan är ett bevis på att just föreställningarna om könsrollerna har 

brutits och konsekvenserna kan bli att flickan uppfattas som farlig och pojken som svag 

och  oskyldig.  Som  tidigare  nämnt  har  media  en  stor  roll  vid  upprätthållandet  av 

könsstereotypiska  dikotomier,  alltså  feminina  (underordnade)  och  maskulina 

(överordnade) egenskaper. Men i sturebyfallet kan dessa dikotomier ses som omvända, 

framförallt när gärningspersonerna beskrivs i relation till varandra.

Pojken beskrivs alltså ofta ur ett perspektiv då infallsvinkeln är “positiv” eller att han är 

ett  offer.  Det  enda undantaget  är  i  True  Crime Sweden när  programledaren beskriver 

händelseförloppet då Therese blev mördad. Hon inleder med att varna känsliga lyssnare 

för obehagligt innehåll. Hon tar även en paus mitt i beskrivningen och säger “oh this is the 

worst part”:

�36

The next day “flickan" goes to paris over the weekend with her family 

and she gave an ultimatum that Tess was going to be dead by the time 

she got home or else they were finished.

True Crime Sweden



Det  sätt  som programledaren väljer  att  beskriva  detta  scenario  speglar  hennes  syn av 

händelsen. Enligt gestaltningsteorin kan detta innebära att mottagaren i sin tur uppfattar 

hennes gestaltning som verklighet, om mottagarens värderingar och intressen ligger i linje 

med innehållet  vill  säga.  I  detta  fall  kan det  tolkas  som att  programledaren medvetet 

ramar  in  händelseförloppet  som  hemskt.  Detta  genom  att  hon  ger  lyssnaren  en 

känsloladdad  infallsvinkel  redan  från  början  när  hon  varnar  känsliga  lyssnare.  Sedan 

beskrivs händelseförloppet ingående med hjälp av att betona ord som kan förknippas med 

våld och brutalitet. Programledaren väljer även att ta en paus mitt i stycket vilket speglar 

programledarens personliga känslor och hennes ethos blir tydligt. Kriminologiprofessorn 

Scott Bonn menar dessutom att ju mer ingående ett hemskt mord beskrivs, desto starkare 

känslor  och  engagemang  väcks  hos  mottagaren  och  desto  högre  nyhetsvärde  uppstår 

(Bonn 2016). Eftersom förloppet i det här fallet beskrivs ingående och som hemskt så finns 

det  en stor del  av pathos i  innehållet  då det  med stor sannolikhet  väcker känslor hos 

mottagaren.  Modaliteten  i  stycket  kan  anses  som  subjektiv  då  programledarens  egna 

åsikter och tankar presenteras istället för enbart fakta.  

�37

He pushes her down and grabs with his hands around her neck and starts to 

strangle her. She is fighting for her life at this point and he loses grip around 

her neck but now she is on her stomach. He takes his arm and puts it around 

her neck from behind and continues to strangle her.  And when she stops 

moving he turns her over on her back again. He pushes his fist against her 

throat for a little while and then he takes another branch and puts it over her 

throat,  holding  it  with  both  hands  and  pushes  down  on  it  with  all  his 

strength. This branch brakes and he gets up and then he... Oh this is the worst 

part...  puts his knee - yes his knee in her throat and presses down using his 

body weight. And then he gets up. But when he gets up to leave he hears a 

gurgling sound. He wants to make sure that she is dead so he returns to her 

and he kicks her in the head, in the stomach and on her throat several times. 

True Crime Sweden



6.3 16-ÅRIGA FLICKAN 
I följande kapitel redogör vi för hur den kvinnliga gärningspersonen gestaltas i poddarna, 

  kopplat  till  tidigare  forskning  och  teorier  om  social  representation,  stereotyper  och 

framing. 

6.3.1 PERSONLIGHET OCH UTSEENDE 

I enlighet med pojkens beskrivning av utseende, beskrivs flickan i kombination med sitt 

utseende endast  kort  i  True  Crime Sweden.  De enda ord som beskriver  flickans  yttre 

attribut är “goodlooking” och fokus ligger istället på hennes personlighet. Beskrivningen 

av  flickans  personlighet  skiljer  sig  beroende  på  podcast,  avsändare/berättare  men 

framförallt tidpunkt i berättelsen. Under de första minuterna i True crime Sweden beskrivs 

flickan av programledaren med följande citat:

Citatet  inleds  med  att  beskriva  pojkens  intressen  och  egenskaper  som  flickan  sedan 

jämförs med. Hon beskrivs alltså med positiva ord och som en populär och snygg tjej som 

hade  flera  vänner  vilket  tolkas  som  helt  vanliga  egenskaper  för  en  tonåring.  I  P3 

Dokumentär beskriver två vänner till flickan henne på följande sätt: 

�38

“Pojken” was a really popular guy, good looking, played soccer and had 

lot of friends. And you can say about the same thing about “flickan” 

except for the soccer, instead she was really invested in the local church

True Crime Sweden

Hon (flickan)har världens bästa skratt, hon skrattar väldigt ärligt och jag 

har aldrig träffat en mer genuin människa. Hon ville egentligen bara se 

till att folk var glada. Det var alltid det som hände om någon hamnade 

utanför, då var hon den första personen på plats och ville hjälpa till.

P3 Dokumentär



Citaten ovan är intervjuer med två vänner till flickan, vilka båda beskriver henne ur ett 

positivt och personligt perspektiv. P3 Dokumentär är den enda podd där externa parter 

uttalar sig vilket bidrar till hög modalitet och trovärdighet. Det faktum att det är hennes 

närstående som beskriver henne bidrar till att mottagaren får ta del av en deras bild av 

henne, vilket i detta fall är en positiv bild. I citatet från True crime Sweden beskrivs hon 

dessutom  ha  ett  stort  intresse  för  kyrkan  och  vara  religiös,  vilket  nämns  i  alla  tre 

poddarna. Kyrkan och kristendom kan i många människors ögon vara en symbol för fred. 

För att  förstå vad kyrkan får för betydelse i  texten utgår vi  från Moscovicis teori  som 

sociala representationer (1961). Det innebär att vi använder våra tidigare erfarenheter om 

kyrkan, det vill säga att kyrkan är en symbol för fred och vi således förknippar flickan 

med fred. Detta skapar en stor kontrast då hon även beskrivs som skyldig till mord vilket i 

sin tur associeras med ondska och bilden av flickan kan upplevas som tudelad. Genom att 

utgå  från  Yvonne  Jewkes  teori  om  att  medier  hellre  rapporterar  om  avvikande 

gärningspersoner än en “vanlig” person kan vi anta att den tudelade bilden som gestaltas 

av flickan i podden används för att skapa en kontrast mot det hemska brott som begåtts. 

Detta kan i sin tur stärka känslan av obehag och avsky för den “avvikande kvinnan” hos 

mottagaren (Jewkes 2004:107). 

Den positiva bilden av flickan förändras dock när hon inte beskrivs individuellt utan i sitt 

beteende  gentemot  pojken,  vilket  även  syns  i  analysen  som  gjorts  av  pojken.  Genom 

tabellen över adjektiv som beskriver huvudpersonerna (se bilaga 1) går det att utläsa att 

Mordpodden endast beskriver flickans personlighet med negativt laddade ord, till skillnad 

från  True  crime  Sweden  och  P3  Dokumentär.  Adjektiven  som  beskriver  flickan  i 

Mordpodden  är:  svartsjuk,  rasande,  arg  och  orolig.  Dessa  är  lexikala  nyckelord  som 

programledarna  beskriver  flickans  personlighet  genom,  vilket  mest  troligt  skapar  en 

negativ bild av flickan hos mottagaren. 

�39

Henne  (flickan)  lärde  jag  ju  känna  i  högstadiet  men  fick  en  jättebra 

relation med, hon var ju en av de tjejerna som stod mig närmast på den 

tiden. jätteglad tjej, omtänksam, ville alltid allas bästa.

P3 Dokumentär



Flickan beskrivs med negativ infallsvinkel även i de andra två poddarna, och i en sms-

konversation mellan pojken och flickan ur P3 Dokumentär skriver flickan:

Citatet har en hög modalitet eftersom att ordet ska utesluter alla andra alternativ som till 

exempel att Therese borde dö eller att Therese kan dö (Holmberg 2006). Det kan tolkas som 

att flickan utövar makt över pojken eftersom att inga andra alternativ ges. Maktrelationen 

tonåringarna  sinsemellan  är  återkommande  i  poddarna.  Vid  ett  tillfälle  i  True  crime 

Sweden berättar programledaren om ett tillfälle då pojken var ute med sina vänner och 

kände  att  han  behövde  ringa  flickan  från  sin  hemtelefon  för  att  hon  inte  skulle  bli 

misstänksam: 

Meningen ”That kinda tells you how much she (flickan was controlling his (pojken) life” 

innehåller  mycket  pathos  och  programledaren  skapar  en  känsla  av  skuld  hos  den 

kvinnliga gärningspersonen. Genom att skuldbelägga någon kan reaktioner uppstå hos 

lyssnaren som i detta fall kan vara en känsla av ilska. Hela avsnittet av True crime Sweden 

genomsyras av känslor vilket kan leda till  att  lyssnaren tar ställning antingen för eller 

emot flickan.    Det går således att anse att ethos blir lidande. Programledaren är ingen 

känd auktoritet  och har alltså inte med sig någon ethos in i  den retoriska situationen. 

Programledaren i True crime Sweden är återkommande tydligt partisk å pojkens vägnar i 

sina yttranden och använder personliga värderingar i sina personbeskrivningar vilket kan 

leda till brist på trovärdighet. Hon säger vid ett tillfälle att flickan “was screwing with his 

mind”,  vilket  är  hennes  personliga  åsikt  och  sätter  flickan i  en  dålig  dager.  Den icke-

objektiva synen som programledaren förmedlar kan innebära att mottagaren påverkas och 

�40

Jag klarar inte av att sitta här typ 3 säten bort från henne (Therese) på 

tunnelbanan, hon ska dö

P3 Dokumentär

‘I (pojken) have to call her (flickan) from the house phone, otherwise she 

will now that I’m being out’. That kinda tells you how much she was 

controlling his life

True Crime Sweden



dels håller med programledaren, eller tvärt om att mottagaren får en icke trovärdig bild av 

berättelsen och att tillförlitligheten sänks. 

Det faktum att flickan ofta beskrivs vara överordnad pojken ur ett maktperspektiv kan 

tolkas  som  att  hon  bryter  mot  de  förväntade  och  normativa  beteenden  hos  en  flicka 

 (Fagerström & Nilsson 2008:12). Detta kan resultera i att flickan uppfattas som avvikande 

i förhållande till de rådande könsnormerna i samhället. En incident som beskrivs i alla 

poddar är när flickan får höra om en kyss mellan Therese och pojken:

Även beskrivningen av flickans aggressiva beteende är en bidragande faktor till bilden av 

att  flickan  bryter  den  oskrivna  naturlagen  om  hur  en  kvinna  bör  och  förväntas  vara 

(Jewkes 2004:108-111). Även här går hon hon emot de rådande könsstereotyperna i och 

med att det kan anses mer manligt än kvinnligt att bruka våld (Fagerström & Nilsson 

2008:22). Det våldsamma beteendet bidrar således också till känslan av en skrämmande 

och  avvikande  kvinna  (Jewkes  2004:107).  Det  finns  ett  nyhetsvärde  i  händelser  som 

inkluderar  kvinnliga gärningspersoner  då det  är  så  pass  ovanligt  och kan ses  som en 

sensation (Falkheimer 2001:155). 

En central roll i beskrivningen av flickan är genom de sms som skickas mellan pojken och 

flickan:

�41

Tillslut får hon (flickan) höra om kyssen, hon är både arg för att han  

(pojken) varit otrogen och för att han ljugit om det. “Flickan” går raka 

vägen fram till “pojken” i skolkorridoren, jag vet att det är sant säger 

hon och börjar slå honom i bröstet. Sen skallar honom så hårt att han 

börjar blöda och en del av hans framtand slås ut

Mordpodden



Sms-konversationen ovan är  bara  ett  av  flera  exempel  ur  samtliga  poddar  där  flickan 

använder nedvärderande ord mot pojken. Det tolkas som att poddarna, genom att återge 

dessa  sms-konversationer,  vill  skapa  en  bild  av  flickan  som  makthavare  över  pojken. 

Genom  nedvärderande  ord  som  värdelös  och  äcklig  framställs  alltså  flickan  som  ett 

“monster”  vilket,  som nämnt  i  stycket  ovan,  strider  mot  föreställningarna  om hur  en 

kvinna bör agera.  

�42

*sms från fickan*: tar livet av dig? gör det för du är så ond, äcklig 

och VÄRDELÖS 

*sms från pojken*: jag tror inte att du inser vad du sitter och skriver 

*sms från flickan*: jag förstår precis vad jag skriver, du förstår inte 

vilket äcklig och värdelös 

P3 Dokumentär



7. DISKUSSION & SLUTSATS 
Överlag  är  innehållet  och  dramaturgin  i  poddarna  snarlika  och  det  förekommer  få 

skillnader  i  gestaltningen  av  huvudpersonerna.  För  att  lättare  kunna  besvara 

frågeställningarna gällande hur personerna i  fallet gestaltas skapades två huvudteman; 

utseende och personlighet. Skillnaden som återfanns personerna emellan är att Therese 

utseende ofta beskrivs jämfört med gärningspersonernas vars utseende beskrivs i mycket 

liten utsträckning. Detta bidrog till att Thereses utseende och personlighet analyserades 

separat medans pojken och flickans personlighet och utseende analyserades tillsammans, 

men i varsitt avsnitt för respektive person. 

Den största skillnaden mellan poddarna är formatet vilket kan bidra till olika uppfattning 

av innehållet i form av trovärdighet och känslomässigt engagemang hos mottagaren. I P3 

Dokumentär intervjuas ett  flertal  externa parter i  form av anhöriga till  både offret och 

gärningspersonerna samt auktoriteter i form av polis och en ambulanssköterska. Det kan 

bidra till  en mer djupgående bild av historien då mottagaren får  ta  del  av flera olika 

personers perspektiv, vilket i sin tur kan bidra till att mottagaren antingen tar ställning och 

någons parti, eller tvärtom då en bred syn av det inträffade ges och många källor kommer 

till tals. P3 Dokumentär är dessutom den podd som är längst, den produceras av Sveriges 

Radio och innehåller hela fem episoder som behandlar mordet på Therese. Den är upplagd 

på så sätt att intervjuer med anhöriga och andra relevanta personer för fallet tar upp stora 

delar  av  avsnitten.  Detta  bidrar  till  att  podden  innefattar  betydligt  mer  och  bredare 

material och i denna fanns således mer att analysera. Även modaliteten i det som sägs kan 

uppfattas som högre då källorna är mer trovärdiga.  Detta till  skillnad från True crime 

Sweden då programledaren är  ensam avsändare och endast  hennes åsikter  och tankar 

återspeglas  i  podcasten.  True  Crime  Swedens  huvudsakliga  innehåll  handlar  om 

gärningspersonerna och Therese omnämns i en förhållandevis liten skala. Programledaren 

tar ofta ställning till  podcastens innehåll och delar med sig av sina tankar och känslor 

kring det inträffade. Vi upplever henne som icke objektiv och att hon tydligt motsätter sig 

den 16-åriga flickan. Det kan bidra till att mottagaren tappar förtroende för henne. Men 
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det faktum att ingen annan part kommer till tals i podcasten innebär även att hon är den 

enda  källan  och  kan  rama  in  bilden  av  huvudpersonerna  på  det  sättet  hon  vill. 

Framingeffekter, i form av att mottagaren formar sina åsikter efter hur programledaren 

ramar in personernas beteenden, kan således uppstå.

I  Mordpodden  är  avsnittet  mycket  kortare  än  både  True  Crime  Sweden  och  P3 

Dokumentär  och  det  berättas  objektivt  om  fallet  varvat  med  andra  diskussioner 

programledarna emellan. Det gör att podden inte direkt tar upp något unikt i jämförelse 

med de andra två poddarna, och många av diskussionerna innefattar perspektiv som inte 

är  kopplat  till  huvudpersonernas  utseende  eller  personlighet  vilket  således  inte  är  av 

relevans för vår analys. Podden fick därför mindre plats i analysdelen. 

Gemensamt  för  samtliga  poddar  är  att  fokus  inte  ligger  på  offret  utan  på 

gärningspersonerna och deras relation till varandra. P3 Dokumentär är den podcast som 

ger störst utrymme åt att beskriva Therese och hennes öde, men övergripande fokus ligger 

på pojken och flickan. En stor och återkommande del av poddarnas innehåll inkluderar 

sms mellan pojken och flickan. I dessa sms går det att utläsa att paret levde i en egen 

bubbla  isolerade  från  omvärlden,  en  fras  som  ofta  återkommer.  Flera  av  parets  sms-

konversationer  tas  upp  kontinuerligt  i  alla  poddarna  och  kan  uppfattas  som  den 

huvudsakliga handlingen i  berättelsen om mordet på Therese Johansson Rojo. Skulden 

läggs, förvånansvärt nog, främst på den 16-åriga flickan och delvis på pojken. Man hade 

kunnat anta att ett större fokus skulle ligga på samhällets ansvar i det som skett men det är 

inte centralt i någon av poddarna. Man hade även kunnat anta att offret Therese Johansson 

Rojo  skulle  ha  en  mer  framträdande  roll  men  hon  kommer  ofta  i  skymundan.  En 

anledning  till  detta  kan  vara  att  det  faktum  att  två  16-åringar  mördar  en  jämnårig 

skolkamrat är så pass ovanligt och sensationellt vilket gör att poddarna väljer att fokusera 

på just det. 

Andra likheter som finns i poddarna är att alla tre personer på något sätt gestaltas som 

helt vanliga tonåringar. Den bild som personerna gestaltas genom och som ramar in dem 
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som vanliga tonåringar som hamnar i en tragisk situation, kan antas bidra till  ett högt 

nyhetsvärde eftersom att “normala” barn som begår brott är väldigt ovanligt och därmed 

blir händelsen en sensation. Om ungdomarna haft ett tidigare kriminellt förflutet hade inte 

samma sensation uppstått och nyhetsvärdet hade således inte varit lika högt. En annan 

intressant tanke är hur rapporteringen sett ut om fallet Sturebymordet hade utspelat sig 

annorlunda och den 16-åriga flickan inte varit delaktig i mordet. Det går att ifrågasätta om 

pojken  fortfarande  hade  framställts  som  sårbar  och  oskyldig  eller  om  det  är  just 

kombinationen av honom och den styrande flickan som bidragit till den gestaltningen av 

honom. 

Den  16-åriga  flickan  beskrivs  på  olika  sätt  beroende  på  vilken  kontext  som  beskrivs. 

Flickan  och  pojken  beskrivs  genom sina  sms  leva  i  en  isolerad  bubbla  vilken  är  den 

kontext  som  får  störst  utrymme  i  True  Crime  Sweden  och  P3  Dokumentär.  I  sms-

konversationen  gestaltas  pojken  och  flickan  som  varandras  motsatser,  bilden  som 

förmedlas av flickan är att hon är kontrollerande och aggressiv, vilket i sin tur framställer 

pojken  som  underordnad  och  svag.  Med  hjälp  av  dikotomier  synliggörs  pojken  och 

flickans genusroller; flickan framställs som maskulin och pojken gestaltas som feminin. 

Det faktum att sms-konversationerna får ta en såpass stor del av innehållet i poddarna, 

tolkas  som att  poddarna vill  fokusera på just  den kontexten och således lämna andra 

kontexter  utanför.  Eftersom  att  denna  uppsats  utgår  från  att  genus  är  en  social 

konstruktion går det att påstå att poddarna, med sina beskrivningar, skapar genus. 

Genom  sättet  som  poddarna  gestaltar  mordet  i  Stureby  och  respektive  person  ur  ett 

framingperspektiv  skapas  en  bild  av  händelsen  och  av  huvudpersonerna  som  kan 

uppfattas som verkligheten, en bild som ses som sanning. Vi anser att poddarna ramar in 

personerna utifrån roller som skapar ett högt nyhetsvärde på olika sätt. Therese framställs 

ofta som en tonårsflicka med intresse för kläder och yttre attribut och förhåller sig således 

till den kvinnliga stereotypen. Dessutom beskrivs hon och hennes livssituation ofta på sätt 

som uppfyller kraven för det ideala offret, som enligt Christie är tacksamt att rapportera 

om då det ofta väcker stort engagemang hos mottagaren. Den 16-åriga flickan gestaltas 
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som  den  “avvikande  kvinnan”  vilket  har  ett  bevisat  högt  nyhetsvärde  (Jewkes  2004, 

108-109) och i relation till henne så gestaltar poddarna pojken som ett offer vilket skapar 

ett nyhetsvärde i form av att det är så pass ovanligt. Sammanfattningsvis gestaltas alltså 

Therese som ett idealt offer, den 16-åriga pojken ofta som feminin med egenskaper som 

underordnad  och  svag  och  den  16-åriga  flickan  som  maskulin  med  egenskaper  som 

maktlysten och kontrollerande. Vi vill med vår analys understryka att medier har en stor 

del vid dels upprätthållandet men också vid skapandet av genus. 
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9. BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 
Adjektiv som beskriver offret och gärningspersonerna i Sturebymordet

P3 Dokumentär Mordpodden True Crime Sweden

Therese Jättefin 
Glad 
Sprallig
Positiv
Omtyckt
Jättefint sminkad
Vanlig tonåring
Kreativ
Starkare 
Självsäkrare
Jätteledsen
Fantastisk

Ledsen
Ung
Berusad

Fun
Caring
Loving
Unaware
Happy
Not super drunk
Drunk

Pojken Tyst
Osocial
Off
Otrevlig
Normal
Välvårdad
Olycklig
sms - Konstig
sms - ledsen 
sms - ond 
Snygg
Cool
Stöddig
sms -  värdelös
sms - äcklig
sms- ful
Glad
sms- oduglig

Svartsjuk
Kall
Frustrerad

Popular
Good looking
Jealous
sms - rare
sms - happy 
sms - awful
sms - worthless
sms - ugly
sms - disgusting
Scared
Angry
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9.2 BILAGA 2 
Vilka fall förekommer i vilka vilka poddar?

Flickan Jätteglad
Omtänksam
sms - Elak
sms - Dum
Genuin
Förstörd
Bestämd
Sur
sms - sviken
Coolare (d.v.s lugnare)

Svartsjuk
Rasande
Arg
Upprörd
sms - sviken
Orolig

Popular
Good looking
Controlling 
Jealous
sms- mean
sms - stupid
sms - beautiful
sms - wonderful
Mean

P3 
Dokumentär 

Mord-
podden

Svenska 
mord-
historier 

Rättegångs-
podden 

Fallen jag 
aldrig 
glömmer 

True 
Crime 
Sweden 

Lisa Holm I I I I

Lotta Rudholm I I

Carolin Stenvall I I I

Therese 
Johansson Rojo

I I I I I

Elin Krantz I I I

Marina 
Johansson

I I I

Linda Chen I I I

Engla Höglund I I

Helén från 
Hörby

I I I

Alexandra 
Fossmo (Knutby)

I I I
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9.3 BILAGA 3 
Kön på mordoffer i Svenska True Crime-poddar

Anna Lindh I I

Fadime I I

Yara I I

Kim Wall I I

Vatchareeya/ 
Ploy

I I I

Emma & Linda, 
Dubbelmordet 
på Hallandsåsen

I I

Tova Moberg I I I

Ella - 
Styckmordet i 
Askersund

I I

P3 
Dokumentär

Mord-
podden

Svenska 
mord-
historier

Fallen jag 
aldrig 
glömmer

True 
Crime 
Sweden

Rättegångs-
podden

TOTALT

Kvinna 16 27 40 3 11 4 101

Man 14 20 20 2 3 8 67

Fler än en
kvinna

2 2 1 1 6

Fler än en 
man

1 3 5 1 1 1 12

Fler än en, 
blandade kön

4 5 7 4 1 21
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