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Nyhetsmedias porträttering av kvinnliga mördare 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur kvinnliga 

mördare porträtteras i svenska kvällstidningar och om det finns 

återkommande mönster i nyhetsrapporteringen genom att jämföra två 

aktuella mordfall. Tidigare forskning har identifierat olika sätt att 

porträttera kvinnliga mördare på. Några av dessa är att i nyhetsmedia 

lyfta fram kvinnliga mördare som “mad”, “bad” eller som sexobjekt. 

För att undersöka hur svenska kvällstidningar porträtterar kvinnliga 

mördare utgår denna studie från ett kvalitativ abduktivt angreppssätt. 

Materialet i studien består av 32 artiklar från två svenska 

kvällstidningar där materialet analyserats med en latent innehållsanalys. 

Resultatet från analysen visar att kvinnliga mördare porträtteras som 

“mad” och/eller “bad” samt att de objektifieras och porträtteras som 

mindre moderliga med utgångspunkt i den normativa femininiteten. 

Slutsatserna av vår studie är att det finns mönster i hur de kvinnliga 

mördarna porträtteras i svenska kvällstidningar men att det också finns 

vissa skillnader i jämförelse med tidigare forskning. En av dessa 

skillnader är att en av de kvinnliga mördarna porträtteras som både 

“mad” och “bad”. Svenska kvällstidningar tenderar därmed att inte 

förhålla sig till att kvinnliga mördare är komplexa att beskriva, vilket 

återspeglas i porträtteringen av dem och upprätthåller således normativa 

föreställningar om hur en kvinna ska vara.  

 

Nyckelord: porträttering, kvällstidningar, kvinnliga mördare, normativ 

femininitet  



The News Media’s Portrayal of Female Murderers 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to explore how female murderers are portrayed 

in Swedish tabloids. The study seeks to identify recurring patterns in 

how two current murder cases, in which the offenders were females, are 

presented in Swedish tabloids. Previous research has identified 

different ways the news media portray female murderers. In previous 

research, female murderers have been portrayed as “mad”, “bad” or sex 

objects. To study how Swedish tabloids portray female murderers, this 

study applied a qualitative abductive approach. The current study 

analysed 32 articles from two Swedish tabloids employing a qualitative, 

thematic content analysis. The results of the analysis shows that female 

murderers are portrayed as “mad” and/or “bad” and that they are 

objectified and portrayed as less motherly based on normative 

femininity. Our result shows both similarities and differences regarding 

how female murderers are portrayed in previous research. In 

conclusion, in the portrayal of female murderers in Swedish tabloids, 

the complicity of female murderers and the reason behind the murderer 

are left out, maintaining normative beliefs about how a woman should 

behave. 

 

Keywords: portrayal, tabloids, female murderers, normative femininity 
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Kvällstidningarnas porträttering av kvinnliga mördare 

Kvinnliga mördare tenderar att porträtteras olika i nyhetsmedia beroende på hur väl de passar 

in i den normativa feminina rollen som kvinna, som förväntas vara ömsint och vårdande 

(Barnett, 2005; Grabe, Trager, Lear & Rauch, 2006; Lander, 2003). Kvinnor vars uppträdande 

som ryms inom det som anses vara stereotypiskt kvinnligt blir bättre behandlade av 

nyhetsmedia jämfört med kvinnor som inte ryms inom det som anses vara stereotypiskt 

(Grabe m.fl., 2006). Enligt svensk kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet (2017) 

framgår det att endast 10 % av de som begått ett mord i Sverige har varit kvinnor, vilket 

indikerar på att det är relativt ovanligt med kvinnliga mördare. I och med det är brottslighet 

oftast förknippat med män, och på grund av det har rapporteringen om män som begått brott 

inte lika högt nyhetsvärde som när rapporteringen handlar om en kvinna som begått brott 

(Nyawanza, 2006). Eftersom det är ovanligt med kvinnliga mördare så stämplas kvinnor som 

begår brott som avvikande från den generella bilden av hur kvinnor ska bete sig (Easteal, 

Bartels, Nelson & Holland, 2015). De föreställningar som finns angående hur kvinnor ska 

vara gör att kvinnliga mördare riskeras att porträtteras på för dem ofördelaktiga sätt i 

nyhetsmedia (Lander, 2003). Eftersom kvinnliga mördare är ovanliga i Sverige och svensk 

forskning om hur dessa porträtteras saknas är det svårt att idag veta om porträtteringen är en 

bidragande faktor till att det som anses vara stereotypiskt kvinnligt i samhället bibehålls. Med 

bakgrund i att porträtteringen av kvinnliga mördare påverkas av olika faktorer syftar denna 

studie till att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svensk 

nyhetsmedia.  

 

Media, brott och teoretisk utgångspunkt 

Det finns en tydlig koppling mellan media och brott, detta eftersom en stor del av 

befolkningen främst får information om brott från just media (Pollack, 2008). Media fungerar 

således som den främsta källan till information för de flesta individerna i modern tid, och 

utifrån denna information formas föreställningar om hur brottsligheten ser ut. På grund av det 

kan informationen som delges i media vara den information som gemene man tolkar som 

sanningen om brottsligheten och därmed påverkas deras uppfattningar om brott (Heber, 

2007). I Sverige är det kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som når ut till flest 

människor genom digitala forum (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy & Kleis Nielsen, 

2017). I och med det är det främst dessa nyhetstidningar som står för den mediala bilden som 

sprids gällande brottsligheten i Sverige, vilket kan innebära att det inte alltid är den faktiska 

brottsligheten som presenteras. Anledningen till detta kan vara att kvällstidningarnas primära 
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syfte är att öka sina intäkter och läsarsiffror och därmed anpassar sitt innehåll för att det ska 

vara attraktivt och locka läsare (Bourdieu, 1998). Definitionen av en kvällstidning är enligt 

Nationalencyklopedin (2018) en “lösnummerförsåld tabloidtidning med inriktning på 

sensationella nyheter, bilder, sport och nöjen”, vilket är en användbar definition i och med att 

kvinnor som mördar anses vara sensationella och bidra till ett högre nyhetsvärde (Nyawanza, 

2006). 

Journalistikens källor om brott kommer främst från olika delar av rättsväsendet, 

exempelvis från poliser och åklagare (Pollack, 2008). Detta kan innebära att deras, polisens 

och åklagarens, uppfattning av den händelse som inträffat präglar porträtteringen som sedan 

publiceras i media då journalisten blir påverkad av de svar den får till sig. Uppfattningen och 

förståelsen för brottet som skett och beskrivningen av händelseutvecklingen lägger grunden 

för hur den fortsatta bevakningen och porträtteringen kommer se ut från journalisternas sida. 

Vidare har kriminologers uppfattningar om brott också en inverkan på hur journalisterna 

uttrycker sig när det kommer till rapporteringar om brott (Pollack, 2008). Enligt feministisk 

kriminologi är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den forskning som finns idag 

då den främst utgår från män (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Kvinnor som begår brott 

tenderar att i kriminologin jämföras med män som begår brott och eventuella skillnader 

mellan dem och deras brottslighet uppmärksammas således inte. Detta eftersom att det enligt 

feministisk kriminologi saknas forskning om kvinnor som begår brott. Därmed finns risken att 

de kriminologer som informerar journalister om brott baserar sina utlåtanden på traditionella 

kriminologiska teorier med män som studieobjekt, vilket i sin tur kan bidra till en särskild 

porträttering av kvinnor som begår brott (Pollack, 2008). 

Utöver feministisk kriminologi kan ett genusteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i 

det normativa femininitetsbegreppet förklara varför kvinnliga mördare blir porträtterade på 

det sätt som är återkommande i nyhetsmedia. Begreppet genus syftar till vad som är typiskt 

kvinnligt och manligt utifrån sociala konstruktioner av könen (Marklund, 2003). Sociala 

konstruktioner av könen formas i det sociala livet och i samspelet mellan individer (Johansson 

& Lalander, 2013). Begreppet normativ femininitet beskriver föreställningarna om att 

femininitet är något som är just socialt konstruerat samt att det finns vissa givna förväntningar 

över hur en kvinna ska vara, se ut och bete sig (Lander, 2003; Marklund, 2003). Dessa 

förväntningar är bland annat att kvinnor ska ha en god moral och vara moderliga. De kvinnor 

som inte lever upp till dessa förväntningar om hur en kvinna ska vara är således avvikande 

(Lander, 2003). Att förhålla sig till den normativa femininiteten handlar om att kvinnor 

kontrolleras dels genom sig själva och dels av andra kvinnor. Genom att som kvinna passa in i 
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föreställningen om vad som anses som normativt feminint blir kvinnan sedd som en 

respektabel kvinna och inte som avvikande. Inom normativ femininitet är även kvinnans 

sexualitet central, detta eftersom att mäns sexualitet ses som normen medan kvinnors 

sexualitet ses som avvikande och att kvinnan är till för att behaga mannens behov, för att bära 

samt föda barn (Lander, 2003). Enligt kriminologiskt synsätt finns det skillnader mellan män 

och kvinnor som begår brott, därför är genusteori en viktig utgångspunkt när brottslighet 

studeras eftersom brottslighet snarare förknippas med maskulina drag än med feminina 

(Marklund, 2003). Nyhetsmedia tenderar alltså att rapportera om kvinnor som begår mord på 

ett för kvinnorna icke gynnsamt sätt, där femininitet bland kvinnliga mördare kan ses som en 

fördel medan det motsatta, alltså maskulinitet, kan verka som en nackdel (Farr, 2000).  

Enligt chivalry theory, även kallad ridderlighetsteorin, så finns det tydliga könsroller 

som upprätthåller stereotyper vid bedömandet av brottsliga handlingar (Fernando Rodriguez, 

Curry & Lee, 2006). Med stöd i denna teori kan man förstå hur ett könsstereotypiskt 

bemötande tenderar återspeglas i nyhetsmedia eftersom journalisters texter om brott baseras 

på vad exempelvis poliser återger (Pollack, 2008). Kvinnor tilldelas rollen som svag, och att 

de därmed inte kan hållas ansvariga för sina handlingar och att deras handlingar inte kan leda 

till rättsliga konsekvenser då kvinnor inte anses klara av att bli straffade (Fernando Rodriguez 

m.fl., 2006). Enligt denna teori skyddas kvinnor som begår brott genom att tilldelas lindrigare 

straff på grund av att kvinnor anses vara svagare i sin natur. Detta innebär att det finns ett 

visst överseende för kvinnliga brottslingar som beter sig normativt feminint, alltså att de ska 

vara moderliga, passiva och svaga. Beskyddandet kommer då att reduceras om kvinnorna är 

stereotypiskt maskulina istället, vilket innebär att de bedöms hårdare (Franklin & Fearn, 

2008). 

 

Porträttering av kvinnliga mördare i nyhetsmedia  

Beroende på vilket brott nyhetsmedia rapporterar om så påverkas porträtteringen på så sätt att 

ju mer sensationellt och våldsamt brottet är desto mer detaljerad information beskrivs (Taylor, 

2009). Nyhetsvärdet påverkas således av vilket brott det är som har begåtts, ju mer intressant 

det förväntas vara desto mer kommer det att skrivas om det. Om brottet innefattar våld 

tenderar också nyhetsvärdet att öka vilket bidrar till en viss typ av porträttering (Bates, 1999). 

Mord och särskilt ovanliga mord har därför ett högt nyhetsvärde och rapporteringen om dessa 

kan verka oproportionerlig i kontrast till dess utsträckning. Vidare visar studier att 

nyhetsvärdet tenderar att vara högre när det handlar om en kvinna som begått brott, detta 

eftersom brottslighet främst är förknippat med att vara manligt (Nyawanza, 2006). Utöver att 
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kvinnliga mördare är avvikande och därmed porträtteras på särskilda sätt (Lander, 2003), 

tenderar nyhetsmedia även att porträttera kvinnor i allmänhet på särskilda sätt (Collins, 2011). 

Kvinnor omnämns inte i lika stor utsträckning som män i nyhetsmedia, men när de gör det 

tenderar det att vara i relation till den stereotypa kvinnorollen. Kvinnorna beskrivs i negativa 

termer och som att de främst är fruar, mammor och sexuellt attraktiva. Ur den sexuella 

aspekten tenderar nyhetsmedia att lyfta fram hur kvinnor ser ut och vilka kläder de bär. 

Utifrån tidigare forskning har återkommande teman identifierats vid porträtteringen i 

nyhetsmedia av kvinnor som mördar, dessa kommer att beskrivas nedan uppdelat i 

underrubriker för respektive tema (Berrington & Honkatukia, 2002; Collins, 2016; Easteal m. 

fl., 2015; Farr, 2000; Noh, Lee & Feltey, 2010; O'Donnell, 2016; Weatherby, Blanche & 

Jones, 2008). 

“Mad” och “bad”. Ett av de teman som är återkommande vid porträtteringen av 

kvinnliga mördare i nyhetsmedia är “mad” och “bad” (Berrington & Honkatukia, 2002; 

Easteal m.fl., 2015; Noh m.fl., 2010; Weatherby m.fl., 2008). Temat "bad" innebär bland 

annat att kvinnorna porträtteras som ansvariga för sina egna handlingar medan "mad" bland 

annat innebär att det egna ansvaret avskrivs och sympatier för mördaren framträder istället 

(Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal m.fl., 2015). I en finsk studie där två kvinnliga 

mördare jämfördes gällande hur de porträtterades i nyhetstidningar, porträtterades den ena 

kvinnan som ett monster och blev därmed identifierad som “bad” och den andra kvinnan 

porträtterades som mentalt sjuk och identifierades därmed som “mad” (Berrington & 

Honkatukia, 2002). Vidare visade studien att kvinnan som porträtterades som ett monster 

bidrog till ännu en ond kvinna att minnas medan rapporteringen av kvinnan som 

porträtterades som “mad”, har lett till att hon blev glömd. Studien visade även att kvinnor som 

mördar presenteras ofta i nyhetsmedia som en aktiv förövare eller som en del av en tragedi 

vilket gör att vissa blir ikoner och kända som onda medan andra glöms bort kort därefter. I en 

amerikansk studie om porträtteringen av kvinnliga mördare återfinns att i de fall då 

porträtteringen av den kvinnliga mördaren var “mad” låg fokus främst på hennes bakgrund 

och de faktorer som ska ha påverkat att det brottsliga beteendet framkallades, istället för att 

fokusera på den brottsliga handlingen (Weatherby m.fl., 2008). Gällande begreppet “bad” låg 

det främst fokus på att brottet ansågs vara av maskulin karaktär samt att kvinnans beteende 

och vilket yrke hon hade fick betydligt större fokus än vad de bakomliggande orsakerna till 

brotten var.  

Två andra typer av teman som kan relateras till och förstås som en vidareutveckling av 

“mad” och “bad”, som har framkommit i en tidigare studie av porträtteringen av kvinnliga 
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mördare i engelsk nyhetsmedia, är den medicinska förståelsen och att man utgår från 

rationalitet vid porträtteringen (Noh m.fl., 2010). I denna studie visade det sig att den 

medicinska förståelsen var det tema som nyhetsmedia vanligtvis fokuserade mest på. Det vill 

säga att kvinnorna som mördade porträtterades som irrationella eller galna och att deras 

beteende var en konsekvens av deras tidigare utsatthet för våld av sin partner, posttraumatisk 

stress syndrom eller annan psykologisk patologi vilket kan likställas med den tidigare 

definitionen av “mad”. Det andra temat i studien hade utgångspunkten i rationalitet. Det vill 

säga att det andra sättet kvinnorna porträtterades på var genom att de istället ansågs ha agerat 

rationellt på grund av utsattheten för våld från sin partner och därför inte kunde skuldbeläggas 

för sina handlingar i media, alltså att de agerat utifrån hämnd snarare än psykisk ohälsa. 

Porträtteringen påvisade alltså att de gjorde ett rationellt val på grund av utsattheten för våld 

och agerade snarare hämndlystet än i självförsvar. Skillnaden i beskrivningen av “bad” i 

denna studie var att kvinnorna frånskrivs sitt ansvar för sina handlingar eftersom de blivit 

utsatta av en partner och därför rättfärdigas det begångna mordet. Kvinnorna porträtterades 

dock fortfarande som våldsamma personer som har begått ett rationellt kallblodigt mord vilket 

överensstämmer med tidigare definition av “bad” eftersom hon fortfarande har gjort ett val att 

begå dessa handlingar (Noh m.fl., 2010). 

Sexualitet. Utöver temana “mad” och “bad” har andra sätt att porträttera kvinnliga 

mördare på framkommit i andra studier (Collins, 2016; Easteal m.fl., 2015; Farr, 2000; 

O'Donnell, 2016). Ett sätt att porträttera kvinnliga mördare på i nyhetsmedia var att till viss 

del beskriva dem med utgångspunkt i deras sexualitet och utifrån omoraliska attribut, som till 

exempel att kvinnorna prostituerade sig eller brukade droger, istället för att beskriva deras 

brottsliga handlingar (Easteal m.fl., 2015). När fokus ligger vid sådana faktorer glöms de 

eventuella bakomliggande sociala faktorerna bort som egentligen är det relevanta då de kan 

förklara varför brotten har begåtts. Utöver att fokusera på kvinnornas sexualitet och 

omoraliska attribut porträtterades kvinnorna även som sexobjekt där det visade sig vara 

centralt hur kvinnor som begår brott är klädda eller vilken hårfärg de har (Collins, 2016; 

O’Donnell, 2016). Detta sätt att porträttera kvinnliga mördare på kan förstås med det 

genusteoretiska perspektivet med utgångspunkt i det normativa femininitetsbegreppet 

eftersom det finns vissa föreställningar och förväntningar för hur kvinnor ska bete sig för att 

inte verka avvikande (Lander, 2003; Marklund, 2003). Sexualitet inom den normativa 

femininiteten är något som är centralt och kan bidra till att kvinnorna porträtteras som 

avvikande (Lander, 2003). Detta eftersom kvinnornas sexualitet inte är normen utan att 

kvinnan endast är till för att behaga mannen. När kvinnors sexualitet uppmärksammas i 
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porträtteringen av kvinnan förflyttas fokus från brottet till den avvikande kvinnan istället 

(Easteal m.fl., 2015). 

Mammaroll. En studie visar att porträtteringen i nyhetsmedia av kvinnor som mördar 

skiljer sig åt beroende på om kvinnorna har barn eller inte (O’Donnell, 2016). Det vill säga att 

nyhetsmedia i sina huvudrubriker tenderar utnyttja det faktum att kvinnorna dessutom är 

mammor, och att det därmed är något extra sensationellt när de har begått ett mord eftersom 

de inte enbart är mördare utan också dåliga mammor. Porträtteringen av kvinnorna i 

huvudrubrikerna beskriver kvinnan som till exempel en tvåbarnsmamma som har begått ett 

mord. Detta även om barnen inte var med i resten av artikeln eller hade något mordet att göra. 

Vanligt var också att den kvinnliga mördaren blev avhumaniserad genom att enbart bli 

beskriven som kvinna och mamma snarare än någonting annat, till exempel att hon inte blev 

beskriven som en egen enskild person bortom rollerna som kvinna och mamma. Med stöd i 

ridderlighetsteorin och i begreppet normativ femininitet kan en kvinna anses vara avvikande 

om hon inte är moderlig och vårdande med en god moral vilket en kvinna som mördar inte 

kan vara eftersom hon då frångår det som är stereotypt kvinnligt (Fernando Rodriguez m.fl., 

2006; Franklin & Fearn, 2008; Lander, 2003). På grund av detta blir kvinnan stämplad som 

avvikande och får därför utstå en hårdare bedömning från till exempel media. 

Relation till offret. Vad gäller porträttering i nyhetsmedia spelar även relationen till 

offret in i hur kvinnor som mördar porträtteras. Kvinnor som mördar personer de har en 

relation med porträtteras i nyhetsmedia som kvinnor med psykiska besvär, detta medan 

kvinnor som mördar okända personer främst beskrivs som genuint onda (Farr, 2000). Vidare 

beskriver studien att porträtteringen i nyhetsmedia av kvinnor som mördat okända personer 

har visat sig vara genomgående fokuserad på att beskriva kvinnorna som maskulina och 

manshatare som allmänheten bör akta sig för. Denna typen av social konstruktion är något 

som lyfts fram inom den normativa femininiteten, alltså att de kvinnor som inte upprätthåller 

den normativa femininiteten blir placerade i fack som avvikande och därmed får utstå hårdare 

bedömningar (Farr, 2000; Marklund, 2003). Porträtteringen för kvinnor inom detta tema 

skulle även kunna förklaras med stöd i ridderlighetsteorin, eftersom den lyfter fram att de 

kvinnor som begår brott och som inte beter sig typiskt kvinnligt får utstå en hårdare 

behandling jämfört med om de beter sig feminint (Franklin & Fearn, 2008).  

Sammanfattningsvis finns det olika sätt som nyhetsmedia porträtterar kvinnliga mördare 

på. Det läggs stor vikt vid det faktum att det är just en kvinna som begått brottet snarare än 

själva handlingen (Nyawanza, 2006; O’Donnell, 2016). Om kvinnan dessutom är mamma är 

detta även något som blir centralt (O’Donnell, 2016). Den normativa kvinnan mördar inte 
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vilket bidrar till att fall där kvinnor har mördat blir extra uppmärksammade (Easteal m.fl., 

2015; Nyawanza, 2006). Det kriminologiska forskningsfältet har kritiserats av feministisk 

kriminologi då de flesta studier som genomförts har haft män som studieobjekt (Lander, 

Pettersson & Tiby, 2003). På grund av detta kan porträtteringen av kvinnliga mördare 

påverkas i nyhetsmedia. Enligt ridderlighetsteorin skyddas brottslingar om de ter sig typiskt 

kvinnligt, medan de bedöms hårdare om de ter sig typiskt manligt (Franklin & Fearn, 2008). 

Detta framträder i vissa fall i media genom att kvinnor som mördar porträtteras olika 

beroende på deras grad av femininitet (Fernando Rodriguez m.fl., 2006; Pollack, 2008). Att 

kvinnor som mördar frångår den normativa, stereotypa bilden av hur en kvinna ska vara är 

något som nyhetsmedia upprätthåller genom att porträttera kvinnorna som mindre feminina 

och som monster (Easteal m.fl., 2015). För att förstå porträtteringen av kvinnliga mördare kan 

det genusteoretiska perspektivet med utgångspunkt i det normativa femininitetsbegreppet 

appliceras (Lander, 2003). Detta eftersom kvinnor som avviker från det normativa beteende 

porträtteras ofördelaktigt i nyhetsmedia. Kvinnans sexualitet är en annan central faktor inom 

det normativa femininitetsbegreppet som ofta framträder i nyhetsmedia eftersom deras 

sexualitet är avvikande i relation till mannens som framställs som normen. Det är med andra 

ord vanligt förekommande att kvinnor sexualiseras och beskrivs som ett sexobjekt och fokus 

riktas därmed till hur kvinnan ser ut snarare än det brott hon begått (Collins, 2016; Easteal 

m.fl., 2015). Vidare tenderar dessa kvinnor kategoriseras som “bad” eller “mad” där de 

kvinnor som ryms inom ramen för “bad” bland annat beskrivs som onda och ansvariga för 

sina handlingar medan de kvinnor som porträtteras som “mad” bland annat avskrivs ansvar då 

de exempelvis är psykiskt sjuka (Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal m.fl., 2015; Noh 

m.fl., 2010; Weatherby m.fl., 2008).  

 

Den aktuella studien 

En stor del av den forskning som finns gällande hur kvinnor som mördar porträtteras i 

nyhetsmedia har genomförts i andra länder än Sverige. På grund av det ämnar vi täcka 

kunskapsluckan gällande avsaknaden av svensk forskning inom ämnet. För att uppnå det 

kommer denna studie genomföras med en kvalitativ latent innehållsanalys baserad på 

elektroniska nyhetsartiklar i syfte att ta reda på hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska 

kvällstidningar. Valet att använda elektroniska nyhetsartiklar från Aftonbladet och Expressen 

är baserat på att dessa kvällstidningar har visats vara de kvällstidningar som når ut till flest 

människor i den svenska befolkningen och som därmed kan påverka synen på kvinnliga 

mördare (Newman m.fl., 2017; Pollack, 2008). Med bakgrund i detta syftar denna studien till 
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att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar 

och om det finns några återkommande mönster i nyhetsrapporteringen genom att jämföra två 

aktuella mordfall där mördarna varit kvinnor. 

Metod 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats då syftet med studien är att få en djupare 

förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar och om det finns 

några återkommande mönster i nyhetsrapporteringen genom att jämföra två aktuella mordfall 

där mördarna varit kvinnor. För att besvara syftet har vi utgått från ett abduktivt angreppssätt 

då vi dels analyserar resultatet utifrån tidigare forskning och teorier, men också för att vi är 

öppna för nya mönster och teman som kan uppkomma under analysprocessen (Danermark, 

Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2018). Vi har utgått från nyhetsartiklar publicerade i svenska 

kvällstidningar, dessa artiklar har analyserats med en latent innehållsanalys vilken teman har 

formats utifrån. Metodavsnittet som följer kommer beskriva urvalet och materialet samt 

tillvägagångssättet som vi använt oss av för att samla in vårt datamaterial. Vidare presenteras 

hur datamaterialet har analyserats med vald analysmetod och hur vi har förhållit oss till de 

forskningsetiska principerna. 

 

Urval och material 

För att genomföra studien har data samlats in genom att läsa flertalet nyhetsartiklar som är 

publicerade på internet. Dessa nyhetsartiklar är publicerade i de svenska kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen. Vi har utgått från dessa kvällstidningar eftersom de är störst i 

Sverige, det vill säga att de når ut till flest antal människor (Newman m.fl., 2017). De artiklar 

som har valts ut har varit sådana som publicerats med syftet att informera om en nyhet, och 

därmed inte innehållit information som kommit från individuella åsikter som i till exempel 

krönikor. De artiklar vi har utgått ifrån handlar om två uppmärksammade mordfall begångna 

av två kvinnor där dessa i nyhetsmedia har kallats för “Arbogamorden” och “Styckmordet i 

Askersund”. Dessa mordfall skiljde sig åt när det kommer till utförandet av morden och vilka 

offren var, det vill säga att det var barn i det ena fallet och en vuxen kvinna i det andra. Trots 

detta har vi valt att använda dessa mordfall då de tillsammans kan generera i en djupare 

förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar. I och med detta är 

vi medvetna om att porträtteringen kan skilja sig åt eftersom brottstypen kan påverka 

nyhetsvärdet och därmed porträtteringen (Taylor, 2009). Det som är en styrka med valet av 

dessa två mordfall är att de är lika genom att motiven bakom morden ter sig lika samt att 
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relationen till offren var överensstämmande, det vill säga att det inte fanns någon direkt 

relation mellan mördaren och offret, vilket gör att mordfallen ändå går att jämföra. 

Valet att endast använda två mordfall är dels för att tidigare studier har använt det 

antalet (Berrington & Honkatukia, 2002; Weatherby m.fl., 2008), och dels på grund av att det 

vid färre antal mordfall går att fördjupa sig i innehållet och få en fördjupad förståelse på ett 

bättre sätt jämfört med när man studerar ett större antal fall, då man endast får en ytlig 

förståelse (Yin, 2013). Vidare har vi använt oss av två mordfall istället för ett mordfall för att 

kunna generera spridning i vårt resultat för att kunna finna mönster i porträtteringen (Farr, 

2000; O’Donnell, 2016). Som exempel har tidigare forskning visat på att det finns olika 

mönster i porträtteringen beroende på vad den kvinnliga mördaren har för relation till offret 

och om hon dessutom är mamma. 

För dessa två mordfall har 16 artiklar lästs för respektive mordfall, detta antal artiklar 

valdes baserat på den snäva tidsram som förelåg för den aktuella studien. Viss avgränsning 

har även gjorts till tidsspannet som artiklarna skulle rymmas inom. För att artiklarna skulle 

vara relevanta för studien skulle de vara publicerade mellan tidpunkten för mordet och två år 

framåt. Urvalet artiklar fördelades så att hälften var publicerade under första året och andra 

hälften var publicerade under andra året, vilket innebar att det blev fyra artiklar från 

Aftonbladet och fyra artiklar från Expressen för år 1, och likadant för år 2. Urvalet av artiklar 

valdes ut slumpmässigt för att undvika forskarbias, alltså att författarnas förförståelse gällande 

vad som kunde tänkas vara intressant för studiens skulle påverka valet av artiklar (se 

Silverman, 2014). Artiklarna slumpades ut baserat på antalet träffar för respektive sökord som 

sedan dividerades med antalet artiklar som behövde läsas för att få en jämn fördelning och en 

större spridning av materialet. De två mordfall, som denna studie kommer att utgå ifrån, 

presenteras nedan i form av fallbeskrivningar.  

Fallbeskrivning “Styckmordet i Askersund”. Den 18 juni år 2014 mördades en 22-

årig kvinna i en lägenhet i Askersund. Mördaren, en 25-årig kvinna kom sedan att åtalas för 

brottet. Det som föranledde mordet var ett triangeldrama där de båda kvinnorna haft känslor 

för samma man under en längre tid. På morgonen för mordet attackerade den 25-åriga 

kvinnan den 22-åriga kvinnan som då var på väg till sitt arbete, i trapphuset utanför 

lägenheten där mordet sedan skedde. Attacken i trapphuset utfördes med en hammare som 

vapen och fortsatte sedan inne i lägenheten där 22-åringen blev bragd om livet med 

blandannat en kniv. 25-åringen styckade sedan kroppen på mordplatsen och förde den sedan 

till sin bil där den förvarades medan hon åkte till sitt arbete till dess att hon slutat för dagen, 

hon återvände då för att åka till en plats utanför Kumla för att gömma kroppen. Senare samma 
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kväll ringde hon polisen i Örebro vilket ledde till ett förhör där hon kort in erkände sig skyldig 

till brottet. Den rättspsykiatriska undersökningen som genomfördes visade att hon inte led av 

någon allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet. Kvinnan dömdes därmed för mordet i 

Örebro tingsrätt där straffet blev 16 års fängelse för mord och för brott mot griftefriden. 

Denna dom överklagades sedan av hovrätten eftersom de menade att kvinnan haft uppsåt att 

döda vilket ledde till att straffet skärptes och 25-åringen dömdes slutligen till livstids fängelse, 

vilket är ett sällan förekommande straff i Sverige, avseende kvinnor (Göta Hovrätt, 2015; 

SVT, 2015, 18 mars). 

Fallbeskrivning “Arbogamorden”. Den 17 mars år 2008 hittades två små barn svårt 

skadade i sitt hem i Arboga tillsammans med deras svårt skadade mamma. När de sedan 

anlände till sjukhuset hade båda barnen avlidit medan mamman var medvetslös men vid liv. 

Samtliga hade fått svåra huvudskador på grund av det våld de fått utstå från gärningspersonen 

som hade en hammare till hjälp. Personen som hade begått dessa handlingar var en 32-årig 

kvinna med tysk härkomst som tidigare hade haft en relation med den skadade kvinnans 

nuvarande sambo. Motivet för dessa gärningar ska ha varit svartsjuka då mannen hade valt att 

leva med en ny kvinna framför 32-åringen. På brottsplatsen kunde man inte hitta varken 

mordvapen, DNA, fingeravtryck eller klädfibrer som skulle kunna identifiera 

gärningspersonen. Men trots det dömdes den 32-åriga kvinnan till slut för mord och 

mordförsök till livstids fängelse med livslång utvisning, eftersom den rättspsykiatriska 

undersökningen inte kunde påvisa någon psykisk störning i juridisk mening (Anrell & 

Karlmark, 2011; Svea Hovrätt, 2009; SVT, 2012, 5 november).  

 

Procedur 

För att nå de artiklar som behövdes användes vissa sökord i sökmotorerna för respektive 

kvällstidning. Mellan kvällstidningarna skiljde det sig åt vad de valde att kalla de två 

kvinnliga mördarna för, alltså om de angavs med sitt egna namn eller om pseudonymer 

användes, och därför krävdes olika sökord till respektive kvällstidning. Exempel på sökord 

som användes var “Arbogamorden”, “För- och efternamn på kvinna 1”, “Hästtjejen mord”, 

“Styckmordet Kumla Askersund”, “Ryttarinnan” och “För- och efternamn på kvinna 2”. 

Nedan visar tabell 1 en översikt över de sökord som har använts och antalet träffar som 

sökningarna genererade i från respektive kvällstidning. Denna tabell följs av tabell 2 som 

presenterar vilka artiklar som har valts ut, vad de har för titel, publiceringsår samt utgivare. 

En del av artiklarna har exkluderats då de varit dubbletter som har uppkommit från olika 

sökord. 
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Tabell 1  
Sökord och antalet träffar i respektive kvällstidning. 

Sökord Antal träffar i respektive kvällstidning 

”Arbogamorden” Expressen: 48 stycken. 

”För- och efternamn kvinna 1” Aftonbladet: 97 träffar. Expressen: 143 stycken. 

”Hästtjejen mord” Expressen: 23 stycken. 

”Styckmordet Kumla Askersund” Aftonbladet: 31 stycken. Expressen: 6 stycken. 

”Ryttarinnan” Aftonbladet: 15 stycken. 

”För- och efternamn kvinna 2” Expressen: 21 stycken. 

 
Tabell 2  
En översikt över samtliga artiklar som har varit en del av datamaterialet.  

Utgivare Publiceringsdatum Titel 

Arbogamorden   
Aftonbladet 2008-09-08 Här förs hon till i rättsspsyk 
Aftonbladet 2008-10-26 Så blev hon en mördare 
Aftonbladet 2008-12-09 Åklagarna drar tillbaka vittnet 
Aftonbladet 2008-12-18 Idag: Polisens vallningsfilm 
Aftonbladet 2009-02-16 Här poserar tyskan  
Aftonbladet 2009-02-17 Tyskans nya hem 
Aftonbladet 2009-12-01 “Kvinna 1” vill stanna i Sverige 
Aftonbladet 2010-01-18 Hemlig grupp vill fria “Kvinna 1” 
Expressen 2008-03-20 Kvinna misstänks för Arbogamorden - jagas i Tyskland 
Expressen 2008-03-30 Kvinnan gripen för Arbogamorden igen 
Expressen  2008-08-26 “Övertygande bevis” 
Expressen 2008-08-26 Tingsrätten: “Kvinna 1” är skyldig till morden 
Expressen 2008-10-14 Idag får “Kvinna 1” sin dom 
Expressen 2008-12-06 Arbogamamman knäcktes av tyskan  
Expressen 2009-01-07 Sista vittnena i förhör om Arbogamorden 
Expressen 2009-02-13 Tyskans egna bilder - av sig själv 
Styckmordet i 
Askersund 

  

Aftonbladet 2014-06-25 Aftonbladet avslöjar: ‘Kvinnan erkänner - dödade och styckade kärleksrivalen’ 
Aftonbladet 2014-06-27 Aftonbladet avslöjar: Makabra planen: Hon ville få offret berusad 
Aftonbladet 2014-11-19 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas hon för mordet 
Aftonbladet 2014-12-04 Ryttarinnan: “Det var kaos i huvudet” 
Aftonbladet 2014-12-19 Ryttarinnan döms för styckmordet  
Aftonbladet 2015-01-08 Kvinnor som styckmördar  
Aftonbladet 2016-07-17 Här är Sveriges farligaste kvinnor 
Expressen 2014-06-26 Kartläggning pekar ut tiden för styckmordet  
Expressen 2014-11-19 “Fick panik när kvinnan var död” 
Expressen 2014-12-02 Här är hästtjejens ord om styckmordet 
Expressen 2014-12-02 25-åringen misstänks ha styckmördat kvinna 
Expressen 2015-03-18 Livstids fängelse för styckmord 
Expressen 2015-04-27 Styckmördaren “Kvinna 2” får inte domen prövad 
Expressen 2015-08-03 Dömdes för mord på kärleksrivalen - flyttas 
Expressen 2016-07-31 Så lever mördaren “Kvinna 2” i fängelset 

 

Analys 

Den analys som genomfördes var en kvalitativ innehållsanalys utifrån de faser som 

analysförfarandet vanligen består av (Graneheim & Lundman, 2004; Yin, 2013). 
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Innehållsanalys är ett sätt att analysera texter på, ofta i större mängder, och är därför att 

föredra om det exempelvis är flertalet nyhetsartiklar i kvällstidningar som ska undersökas 

(Silverman, 2014). Valet av analysmetod bidrar således till en ökad grad av tillförlitlighet till 

studien. En annan anledning till att en innehållsanalys ansågs vara mest lämpad var för att 

tidigare studier som undersökt nyhetsartiklar har utgått från denna analysmetod, på grund av 

detta valdes den analysmetod som var mest beprövad inom området. Alternativet hade varit 

att genomföra en diskursanalys eftersom vi identifierat och analyserat olika diskursiva 

framställningar av kvinnliga mördare i svenska kvällstidningar, det vill säga hur kvinnliga 

mördare blir omtalade och porträtterade i de svenska kvällstidningarna (se Yin, 2013). Att 

använda en diskursanalys valdes dock bort på grund av att tidigare studier som författarna 

tagit del av inom området inte har använt sig av den analysmetoden. Diskursanalysen valdes 

även bort för att författarna själva inte var bekanta med att använda den analysmetoden samt 

eftersom den föreliggande studiens begränsade tidsram inte möjliggjorde inlärning av den för 

författarna nya analysmetoden. Genom en latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) har nyhetsartiklarna analyserats och meningsbärande enheter har valts ut från 

materialet. När dessa meningsbärande enheter identifierades sammanfattades de till 

kondenserade meningsbärande enheter.  

Artiklarna har lästs individuellt av respektive författare i syfte att stärka tillförlitligheten 

(Yin, 2013). Detta för att författarna inte skulle påverka varandras uppfattningar av innehållet 

i artiklarna. Rent praktiskt innebar detta att vi inte befann oss i varandras närhet när vi på 

varsin dator läste och analyserade innehållet i artiklarna. När författarna individuellt hade läst 

artiklarna jämfördes uppfattningarna om hur porträtteringen av de kvinnliga mördarna såg ut 

för att se om uppfattningarna skiljde sig åt. Om uppfattningarna skiljde sig åt diskuterades 

innehållet för att nå en gemensam bild av innehållet och vad som var dess teman.  

Utifrån de kondenserade meningsbärande enheterna skapades koder som sedan sattes 

samman till teman. Denna procedur upprepades flera gånger tills vi nådde teoretisk mättnad, 

vilket innebär att vi har demonterat samt remonterat data flertalet gånger för att finna de mest 

adekvata koder och teman. Vid tolkning av det analyserade materialet användes tidigare 

forskning, teorier, begrepp och kritiska förhållningssätt vilka var ridderlighetsteorin, 

genusteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i den normativa femininiteten samt feministisk 

kriminologi som hjälp för att försöka förstå, tolka samt dra slutsatser om hur kvinnliga 

mördare blir porträtterade i svenska kvällstidningar. Då vi utgår från ett abduktivt 

angreppssätt fanns det tidigare befintliga teoretiska begrepp och teman från forskning som 

analysen utgått ifrån. Utöver dessa har vi varit induktiva genom att vara öppna för att finna 
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andra teman och har därmed inte varit helt låsta till de teman som tidigare forskning 

identifierat. Syftet med detta var att vara öppna för att svenska kvällstidningar potentiellt sett 

skulle kunna porträttera kvinnliga mördare på andra sätt än vad tidigare forskning indikerat 

på. För att identifiera nya relevanta sätt att porträttera kvinnliga mördare på krävs en induktiv 

ansats kombinerat med en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen genom att författarna 

relativt förutsättningslöst kan identifiera nya teman och mönster. Den deduktiva ansatsen 

genom att författarna har tydliga begrepp från tidigare forskning att utgå ifrån. Den abduktiva 

ansatsen är därmed att föredra för att kunna jämföra tidigare forskning med eventuella nya 

fynd. I tabell 3 nedan presenteras exempel på hur den latenta innehållsanalysen har gått till. 

Tabell 3  
Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, koder och 
teman utifrån den latenta innehållsanalysen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Kod Tema 
”Efter några timmar slår det mig. 
Hon saknar empati. Hon har inga 
skuldkänslor, känner ingen skuld. 
Hon sitter där, lyssnar och rör inte 
en min. […] Hon är helt iskall. 
Eller så bryr hon sig bara inte.” 
 

Mördaren framställs som att hon saknar 
empati, skuld, är iskall och obrydd. 

Känslokall 
och 
samvetslös  

”Bad” 

“När hon inte fick de svar hon ville 
ha försökte hon ta sitt liv med 
tabletter och några dagar senare 
genom att skära sig i armarna.” 
 

Porträtteras som psykiskt instabil när hon 
försöker ta sitt liv efter att ha blivit avvisad. 

Psykisk ohälsa  ”Mad” 

”Kvinnan i den mörka kappan // 
Hon är 165 cm lång // Mörkt klädd 
och håret uppsatt i en hästsvans förs 
hon in i rättssalen.” 
 

Beskriver hennes utseende, vad hon har på sig 
och hur lång hon är. 

Beskrivning 
av utseende 

Objektifiering 

“[...] inte hittat något annat fall där 
en kvinnlig stalkare inte bara ger 
sig på sitt offer utan också dödar 
offrets nya partners barn. På det 
sättet är hon unik.  
 

Beskrivningen av hennes relation till offren gör 
att hon framställs som särskilt unik och 
avvikande. 

Avvikande 
relation till 
offret 

Relation till 
offret 

“Den mordmisstänkte 24-åriga 
kvinnan beskrivs av vänner och 
kolleger som en ‘vänlig hästtjej’. 
Hon har haft flera hundar och 
hästar, har en vän berättat. // Men 
att hon skulle ha dödat någon kan 
jag verkligen inte tänka mig. Det 
känns otäckt.” 

Hon är vänlig och tar väl hand om djur. Avvek 
från det förväntade, att det var otänkbart det 
hon gjort. 

Vårdande och 
typiskt 
kvinnlig enligt 
bekanta 

Mammaroll 

 
Etik 

Eftersom ingen person behövde informeras eller ge sitt samtycke till att delta i studien var det 

etiska kravet vi främst förhöll oss till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

har tillgodosetts genom att vi inte har namngivit de kvinnor som har berörts i uppsatsen med 



KVÄLLSTIDNINGARNAS PORTRÄTTERING AV KVINNLIGA MÖRDARE 

	

14 

hänsyn till dem och eventuella anhöriga. Vi har istället refererat till dem genom att skriva 

“kvinna 1” respektive “kvinna 2”. Eftersom denna uppsats kommer publiceras på internet har 

vi valt att inte nämna deras riktiga namn för att undvika att vår studie bidrar till ännu en 

publicering av de kvinnliga mördarna som är enkel att nå via en sökmotor på nätet. Även om 

det material som används i uppsatsen redan är publicerat på nätet, både i kvällstidningar och i 

andra uppsatser samt att man kan lista ut vilka personer det handlar om utifrån 

fallbeskrivningarna, var det inte nödvändigt att vi uppgav deras riktiga namn för att sprida 

deras identiteter vidare, utan vi använde istället fiktiva eller pseudonyma namn. Vidare 

kommer det material som samlas in enbart att användas till studiens syfte.  

Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras i 

svenska kvällstidningar och om det finns några återkommande mönster i nyhetsrapporteringen 

genom att jämföra två aktuella mordfall där mördarna varit kvinnor. Vid genomförandet av en 

latent innehållsanalys identifierades teman vilka kan beskriva hur kvällstidningar porträtterar 

kvinnliga mördare. De teman som identifierades var “mad”, “bad”, objektifiering, mammaroll 

och relation till offret. I denna resultatanalys kommer porträtteringen av den kvinnliga 

mördaren relaterad till Arbogamorden att benämnas som “Kvinna 1” och porträtteringen av 

den kvinnliga mördaren relaterad till Styckmordet i Askersund att benämnas som “Kvinna 2”. 

Nedan presenteras en figur över samtliga teman och dess koder som analysen genererade i. 

 
Figur 1. Översikt över teman och dess koder.  

 

“Mad” 
Vid porträttering av kvinnliga mördare i svenska kvällstidningar har det visat sig att kvinnans 

bakgrund är central att beskriva, detta särskilt hos “Kvinna 1”. I artiklar framgår hur hennes 

pappa lämnade henne och familjen i ung ålder och att hon ska ha upplevt det som att hon 
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blivit övergiven, ett exempel på detta är “[...] hon blev väldigt besviken på sin pappa. Pappan 

övergav helt oväntat familjen och flyttade ihop med en kvinna i en annan stad bara några mil 

söder om Hannover.” (Aftonbladet, 2008, 26 oktober). I tidigare forskning har porträtteringen 

av “mad” inneburit att man bland annat beskriver de bakomliggande faktorer som ska ha 

påverkat att det brottsliga beteendet framkallats istället för att fokusera på själva brottet 

(Weatherby m.fl., 2008), vilket även förekommer i svenska kvällstidningar och ett exempel på 

detta ges i citatet ovan. 

Vidare söks andra förklaringar till varför hon ska ha begått dessa mord, bland annat 

beskrivs en avvisning från mannen hon var kär i vilket föranledde hennes olycka, ett exempel 

är: “[...] När hon inte fick de svar hon ville ha försökte hon ta sitt liv med tabletter och några 

dagar senare genom att skära sig i armarna.” (Aftonbladet, 2009, 16 februari). Hennes 

psykiska ohälsa är en återkommande del av rapporteringen kring mordet, bland annat beskrivs 

det i en artikel att: “[...] Hon led bland annat av ätstörning och levde som i en egen värld.” 

(Aftonbladet, 2008, 26 oktober). Stora delar av hennes sjukdomshistoria lyfts fram för att ge 

en bild av henne som lidande av psykisk ohälsa, och som en irrationell och avvikande person, 

vilket också är en del av innebörden i temat “mad” (Berrington & Honkatukia, 2002; Noh 

m.fl., 2010). Något som varit förekommande i porträtteringen av “Kvinna 1” är att hon 

framställs som att hon levde i sin egna värld. Hon porträtteras således som 

verklighetsfrånvänd samt oförmögen att förstå och acceptera att kärleksrelationen var slut, 

detta är något som går att utläsa av den latenta innehållsanalysen av materialet. En artikel 

lyfter det enligt följande:  

 

Han förklarade att de två inte kunde träffas längre och att han hade träffat en ny kvinna.  
Under påsken återvände “Kvinna 1” trots detta till Sverige. […] Hon hade fortfarande  
kontakt med den svenske mannen, men han avböjde hennes inviter. (Aftonbladet, 2009, 16  
februari) 

 

I citatet beskriver en kvällstidning hennes verklighetsuppfattning vad gäller den avslutade 

kärleksrelationen. De lyfter fram detta som en del av beskrivningen av hennes psykiska ohälsa 

och därför associeras det till vad tidigare forsknings definierat som “mad”.  

“Kvinna 1” porträtteras även på ett sätt som antyder att hon projicerar ansvaret för 

handlingarna på någon annan, till exempel: ”Genom utredningarna ser hon, enligt brevet, ’en 

chans att den verklige gärningsmannen kan överföras’.” (Aftonbladet, 2009, 1 december). 

Hon porträtteras på så vis som att hon inte tar ansvar för sina handlingar, eftersom hon vill 

beskylla någon annan för mordet vilket är något som framkommer i porträtteringen av henne. 
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Att projicera ansvaret på någon annan och att lyfta detta i porträtteringen är något som även 

tidigare forskning identifierat gällande temat “mad” (Noh m.fl., 2010). När kvinnliga mördare 

porträtteras som icke ansvariga för sina handlingar kan det bidra till att sympatier istället 

framträder (Berrington & Honkatukia, 2002). Detta är dock inget som föreliggande studie har 

kunnat identifiera i svenska kvällstidningar, anledningen till det kan förklaras med stöd av 

ridderlighetsteorin (Franklin & Fearn, 2008). Kvinnor bedöms enligt denna teori mindre hårt 

för sina handlingar om de är normativt feminina och moderliga (Fernando Rodriguez m.fl., 

2006; Franklin & Fearn, 2008; Lander, 2003). Av porträtteringen i svenska kvällstidningar 

framgår att de kvinnliga mördarna inte har några egna barn, i och med det porträtteras de inte 

som moderliga personer. Att de inte blir porträtterade som moderliga kan bidra till att de i 

porträtteringen bedöms hårdare. Med anledning av att de kvinnliga mördarna inte har egna 

barn samt att den ena har mördat andras barn porträtteras dem således inte som moderliga. 

Kvinnor som mördar när de har egna barn porträtteras inte som moderliga eftersom de då 

beskrivs som dåliga mammor (O’Donnell, 2016). Kvinnor, utan egna barn, som mördar 

porträtteras inte heller som moderliga då en person som anses moderlig inte ska vara kapabel 

till att mörda (Lander, 2003; O’Donnell, 2016). Att kvinnliga mördare porträtteras som icke 

moderliga kan förklara varför dem i porträtteringen bedöms hårdare och varför sympatier inte 

framträder.  

I flertalet artiklar beskrivs “Kvinna 1” som unik samt avvikande och att hon därmed 

kommer bli ihågkommen, till exempel: ”[...] anses vara unik eftersom hon inte bara gav sig på 

sitt offer utan också dödade offrets nya partners barn.” och “[...] har inte tidigare hittat ett 

enda fall där en kvinna ska ha mördat någon annans barn.” (Expressen, 2008, 14 oktober). 

Tidigare studier har visat att en person som blir porträtterad som “mad” tenderar att glömmas 

bort (Berrington & Honkatukia, 2002). Detta är dock inget som har aktualiserats gällande 

“Kvinna 1”. Anledningen till att hon inte blir bortglömd kan vara för att hon i de svenska 

kvällstidningarna inte enbart har porträtterats som “mad”, utan även som “bad”. Att kvinnan 

blir porträtterad som både “mad” och “bad” kan grunda sig i att en kvinna inte kan antas vara 

så ond som hennes handlingar indikerar på, att det är för avvikande för hur en kvinna 

förväntas bete sig (Lander, 2003). På grund av detta lyfts egenskaper som beskrivs i “mad” 

för att söka förklaringar till hennes genuina ondhet. Kvällstidningarna tenderar söka andra 

orsaker till varför hon begått mordet. Att enbart porträtteras på ett sätt räcker således inte för 

att förklara komplexiteten i hennes handlingar vilket bidrar till att hon i viss utsträckning 

porträtteras som “mad”. 
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“Bad” 
Något som identifierats i föreliggande studie är att de kvinnliga mördarnas beteende är av 

särskilt intresse att porträttera. Att porträttera kvinnliga mördare med fokus på deras 

beteenden och deras typ av yrke har framkommit även i tidigare forskning när kvinnor 

porträtteras som “bad” (Weatherby m.fl., 2008). Vad gäller svenska kvällstidningar lyfter 

flertalet artiklar fram de båda kvinnornas beteenden i situationer gällande exempelvis 

rättegångarna. Genom att beskriva hur kvinnorna beter sig i rättssalen porträtteras de som 

personer utan empati och som samvetslösa vilket bidrar till porträtteringen av dem som “bad”. 

Nedan visas ett exempel på när de svenska kvällstidningarna lyfter fram hur hon beter sig 

nonchalant och okänsligt i rättssalen: 

 

Hon läste en bok under förhandlingen. Skrattade flera gånger och nonchalerade vad som  
hände i rättssalen. Det var i torsdags. I går hade “Kvinna 1” bytt taktik. Med stadig blick  
följde hon noga NNs vittnesmål. Vid flera tillfällen höjde hon på ögonbrynen och log för sig  
själv åt det NN sa (Expressen, 2008, 6 december).  

 

Ett annat exempel på hur en av kvinnorna porträtteras som obrydd och iskall är genom att i en 

svensk kvällstidning beskriva hennes beteende i rättssalen på följande sätt:  

 

Den 25-åriga ryttarinnan rörde inte en min när hon i dag berättade om hur det gick till när  
hon tog livet av sin kärleksrival. [...] Lugnt och sansat berättade hon om de makabra och  
groteska detaljerna som inträffade under morgontimmarna i lägenheten i Askersund i  
somras. Bland annat hur hon städade lägenheten efter styckningen av kroppen [...]  
(Aftonbladet, 2014, 4 december).  

 

Dessa citat indikerar på att kvällstidningarna vill porträttera de kvinnliga mördarna som 

synnerligen råa samt oempatiska och därmed avvikande från den normativa kvinnan (Lander, 

2003). Problemet med att kvällstidningarna väljer att lyfta fram och porträttera kvinnorna som 

avvikande kan resultera i att kvällstidningar i porträtteringen lyfter fram hur kvinnorna 

frångår det som är normativt feminint (Lander, 2003). Att beskriva dem i förhållande till vad 

som anses typiskt kvinnligt upprätthåller därmed rådande normer och föreställningar om hur 

en kvinna ska vara vilket bidrar till att den strukturella maktordningen där mannen är normen 

bibehålls. 

Hur deras beteende ser ut i deras kärleksrelationer är också något som kvällstidningarna 

har valt att särskilt uppmärksamma. Vad gäller deras kärleksrelationer har porträtteringen ofta 
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handlat om hur de kvinnliga mördarna beter sig i relationerna, det beskrivs utförligt i 

artiklarna att de till exempel är kärleksrivaler eller galna av svartsjuka. Ett exempel på när 

beteendet i kärleksrelationen har beskrivits i rapporteringen om mordet är: “Vansinnig av 

svartsjuka begav hon sig tidigt på onsdagsmorgonen till sin expojkväns lägenhet, där den 22-

åriga kärleksrivalen fanns.” (Expressen, 2014, 27 juni). Tidigare forskning har främst 

fokuserat på män vid studiet av brottslighet, detta är en del av den kritik feministisk 

kriminologi har lyft fram (Lander m.fl., 2003). Därför kan det bli problematiskt att applicera 

den kriminologiska vetskapen på kvinnor som mördar, detta skulle i sin tur kunna bidra till att 

det söks andra förklaringar till varför morden har begåtts, som att beskriva deras beteenden i 

kärleksrelationer. Utifrån det genusteoretiska perspektivet med utgångspunkt i det normativa 

feminintetsbegreppet bör kvinnor vara vårdande samt ta hand om sina relationer för att inte 

anses vara avvikande (Lander, 2003; Marklund, 2003). Genom att beskriva kvinnornas 

beteenden i kärleksrelationer vid rapportering om brottet de begått tenderar porträtteringen 

således att bidra till bilden av kvinnliga mördare som avvikande från vad som anses normativt 

feminint, vilket kan förklara varför kvällstidningarna lägger sådan vikt vid 

kärleksrelationerna.  

Vilken typ av utbildning de kvinnliga mördarna hade var en framträdande del i hur 

svenska kvällstidningar framställde de två kvinnorna. De båda kvinnorna porträtteras som 

intelligenta och duktiga i skolan vilket är något som lyfts fram i relation till brottet de begått, 

att de var smarta kvinnor som ändå blev mördare tycks därmed ligga i kvällstidningarnas 

intresse att beskriva. I artiklarna beskrivs detta till exempel enligt följande: “Hon var duktig i 

skolan och gick naturvetenskapligt program på gymnasiet.” (Expressen, 2014, 2 december) 

och “[...] om hur en 32-årig kvinna med magisterexamen i historia blev barnamördare.” 

(Aftonbladet, 2008, 26 oktober). Anledningen till varför de lyfter fram deras utbildning och 

porträtterar dem som smarta kvinnor kan förstås med stöd i det normativa 

femininitetsbegreppet (Lander, 2003; Marklund, 2003). Begreppet innefattar bland annat att 

det som anses typiskt kvinnligt är att man gör det som förväntas av en, exempelvis att vara 

skötsam och duktig. Förväntningarna som finns om att en kvinna ska vara skötsam och duktig 

lyfts därmed fram i porträtteringen i de svenska kvällstidningarna för att kontrastera deras 

beteende som mördare mot deras intelligensnivå för att visa på att deras beteenden är särskilt 

avvikande. 

Att porträttera kvinnorna som välutbildade och intelligenta kan bidra till att ansvaret 

läggs på de kvinnliga mördarna, då de kan förväntas förstå konsekvenserna av deras 

handlande. Genom att porträttera kvinnorna som intelligenta bidrar det till antagandet att 
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ingen annan kan stå som ansvarig samt att de eventuella bakomliggande faktorerna inte lyfts 

fram i porträtteringen, som i så fall skulle kunna förklara det brottsliga beteendet (Berrington 

& Honkatukia, 2002; Easteal m.fl., 2015; Weatherby m.fl., 2008). Porträtteringen i de svenska 

kvällstidningarna visar istället på att de har varit högst medvetna om sina handlingar, då de 

båda fallen har beskrivits som välplanerade. Gällande det ena mordfallet porträtterades den 

kvinnliga mördaren som en planerande individ, genom att beskriva hur hon gick tillväga vid 

planeringen för mordet:  

 

”Före mordet hade 25-åringen gjort ett flertal sökningar på internet. Hon sökte bland annat  
på ‘lättaste sättet att döda någon’, ‘hyra en hitman’ och ‘döda killens ex’ [...] ‘Döda någon’,  
‘åka dit för mord utan kropp’, ‘injicera theralen’, ‘injicera alkohol’, ‘slå med en hammare’,  
‘hoppa framför tåg’ och ‘obduktion vid självmord’.” (Expressen, 2015, 3 augusti). 

 

Att de svenska kvällstidningarna beskriver kvinnorna som planerande bidrar till att fokus 

hamnar på deras eget ansvar och att de därmed porträtteras som medvetna om deras agerande 

vilket är något som går i linje med tidigare forskning. I tidigare forskning har kvinnor som 

porträtterats som “bad” beskrivits som aktiva förövare eftersom de varit medvetna om sina 

handlingar och de brott som dem begått, för att visa på vilka monster de är och att de därför 

kommer att bli ihågkomna (Berrington & Honkatukia, 2002). Att de beskrivs som monster är 

genomgående vid porträtteringen av kvinnliga mördare i svenska kvällstidningar, ett exempel 

på detta är: ”[...] Sedan släpade hon in henne i lägenheten [...] inledde 26-åringen ett 

besinningslöst knivraseri mot den försvarslösa kvinnan, som slutade inne i badrummet. [...] 

Efter mordet lämnade “Kvinna 2” iskallt mordlägenheten [...]” (Expressen, 2016, 31 juli). 

Kvinnliga mördare tenderar alltså att i svenska kvällstidningar porträtteras på ett för dem icke 

gynnsamt sätt och därmed utan att sympatier framträder i porträtteringen av dem som “bad”. 

Detta sker genom att kvällstidningarna i rapporteringen om morden använder sig av 

värdeladdade ord för att beskriva de kvinnliga mördarna, exempelvis iskall, vansinnig, 

barnamördare och hänsynslös. Att beskriva kvinnorna med dessa värdeladdade ord bidrar till 

att beskriva kvinnorna tvärtemot vad som anses vara normativt feminint. Enligt det normativa 

femininitetsbegreppet bör kvinnor agera omsorgsfullt och ordningsamt för att inte anses 

avvikande (Lander, 2003), när de inte gör det lyfter kvällstidningarna fram detta i 

porträtteringen med värdeladdade ord för att tydliggöra hur avvikande de är som kvinnor. 

Denna typ av porträttering bidrar till att de kvinnliga mördarna porträtteras som monster och 

därför som “bad”. I och med att en av de kvinnliga mördarna även porträtteras som “mad” 

förväntas sympatier att framträda (Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal m.fl., 2015). 
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Anledningen till att sympatier inte framträder kan vara för att hon främst stämmer in på 

beskrivningen som “bad”. 

 

Objektifiering 
Tidigare forskning visar att kvinnor generellt porträtteras på särskilda sätt i nyhetsmedia, 

bland annat tenderar nyhetsmedia beskriva hur kvinnor ser ut och vad de har på sig (Collins, 

2011). Att kvinnor porträtteras på så vis är en typ av sexuell objektifiering av kvinnan 

eftersom kvinnans utseende tenderar vara i fokus. Föreliggande studie har funnit tendenser till 

sexuell objektifiering i porträtteringen av kvinnliga mördare i svenska kvällstidningar, ett 

exempel på detta är: “Mörkt klädd och håret uppsatt i en hästsvans förs hon in i rättssalen.” 

(Aftonbladet, 2008, 26 oktober). Denna typ av porträttering, det vill säga att fokus ligger på 

deras utseende och vad dem har på sig, bidrar enligt tidigare forskning till att kvinnor som 

begår brott blir identifierade som sexobjekt (Collins, 2016; O’Donnell, 2016). I de svenska 

kvällstidningarna framställs de dock inte som sexobjekt, men hur de ser ut verkar ändå vara 

betydande i porträtteringen av dem vilket bidrar till att objektifiera kvinnorna. När de 

kvinnliga mördarnas sexualitet uppmärksammas i porträtteringen av dem försvinner fokus 

från själva brottet och riktas istället till kvinnan som avvikande, detta eftersom att kvinnors 

sexualitet inte är normen (Easteal m.fl., 2015).  

En tolkning av det analyserade materialet är att en av de kvinnliga mördarna porträtteras 

som eftertraktad av män då de lyfter fram att hon mottagit beundrarpost från just män, och 

tolkningen av det är att de syftar till att porträttera henne som åtråvärd och därmed kan behaga 

mannen. I en artikel porträtterades detta på följande sätt: 

 

Därinne har den livstidsdömda styckmördaren tidvis uppvaktats med drösvis av  
beundrarpost från män på andra anstalter. Hon känner nog en kombination av fascination  
och bekräftelse av det, säger en person med insyn i anstaltslivet. // [...] är en av de kvinnliga  
interner som oftast får besök på anstalten. [...] Hon får även jättemycket beundrarpost från  
manliga interner på andra anstalter. Särskilt i början, när det stod mycket om henne i  
tidningen, så kom det mycket brev, som hon låter andra läsa inne i fängelset (Expressen,  
2016, 31 juli). 

 

I citatet ovan framgår att hon porträtteras som åtrådd av män. Att det är problematiskt att 

porträttera kvinnliga mördare som åtrådda av män kan förstås med hjälp av det 

genusteoretiska perspektivet och begreppet normativ femininitet då beskrivningen av kvinnors 

sexualitet kan bidra till att de porträtteras som avvikande och att de endast är till för mannens 
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njutning (Lander, 2003). Att beskriva kvinnornas sexualitet som att de endast är till för att 

behaga mannen kan bidra till att kvinnorna förminskas till den grad att deras sexualitet inte är 

deras egen utan att den är styrd av mannens behov. 

Ytterligare en typ av objektifiering går att identifiera i porträtteringen av kvinnliga 

mördare i svenska kvällstidningar, dessa är i relation till vilka pseudonymer tidningarna valt 

att använda. Att beskriva de kvinnliga mördarna med pseudonymer som “Hästtjejen”, 

“Ryttarinnan” och “Tyskan” var vanligt förekommande i rapporteringen kring morden. Att 

beskriva de kvinnliga mördarna som just kvinnor med dessa pseudonymer är en typ av 

objektifiering som bidrar till att kvinnliga mördare främst beskrivs som en kvinna och inte 

som en person bortom könsidentiteten och det avvikande som det innebär att en kvinna begår 

mord. I tidigare forskning har det framkommit att kvinnor ofta blir avhumaniserade genom att 

enbart bli beskriven som kvinna istället för en enskild person (O’Donnell, 2016). Att 

kvinnorna beskrivs med pseudonymer som “Hästtjejen” och “Tyskan” leder till att de 

avhumaniseras i porträtteringen eftersom de med dessa pseudonymer främst beskrivs som 

kvinnor snarare än något annat. Detta kan förstås och problematiseras genom ett 

genusteoretiskt perspektiv, dels att det är problematiskt att beskriva de kvinnliga mördarna 

som åtråvärda och dels att det är problematiskt att de främst beskrivs som kvinnor, eftersom 

det då tillskrivs förväntningar på dem (Lander, 2003; Marklund, 2003). Teorin menar därmed 

att som kvinna kommer också föreställningar om hur en kvinna ska vara, att porträttera de 

som kvinnor snarare än något annat kan därmed bidra till att dessa föreställningar kvarstår om 

vad som är normativt feminint.  

 

Mammaroll 

Att kvinnliga mördare porträtteras olika beroende på om de dessutom är mammor är något 

som man i tidigare forskning kommit fram till (O’Donnell, 2016). Utifrån det analyserade 

materialet i föreliggande studie har inga sådana teman kunnat identifierats då ingen av de två 

kvinnliga mördarna som vi studerat haft egna barn. Något som däremot framkom ur det 

analyserade materialet är att “Kvinna 1” porträtteras som extra avvikande och unik då en 

kvinna intuitivt ska vara moderlig och därmed inte vara förmögen att ta livet av barn (Lander, 

2003), vilka var offren i Arbogamorden. Ett exempel där en tidning lägger stor vikt vid hur 

avvikande kvinnan är från det typiskt moderliga och som därmed motbevisar hennes 

moderlighet är följande citat: “En stor bild av NN och NN sitter uppsatt på väggen bakom 

henne. En färgbild av två småbarn, som inte hade en chans i världen att försvara sig.” 

(Aftonbladet, 2008, 26 oktober).  
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Vidare framkom i föreliggande studie en faktor som har identifierats vid ett av fallen 

vilken skulle kunna kopplas till temat mammaroll, detta var en av de kvinnliga mördarnas 

påstådda graviditet. I porträtteringen av “Kvinna 1” har det i svenska kvällstidningar skildrats 

att kvinnan påstås ha varit gravid och fött ett barn, denna faktor tycks i rapporteringen vara 

relevant trots att artikeln i övrigt handlar om brottet hon har begått. Tolkningen av 

porträtteringen är att de vill belysa det faktum att hon potentiellt sett kan ha fött ett eget barn, 

och att hon trots detta har mördat barnen när hon själv skulle kunna ha varit mamma. Om en 

mördare dessutom porträtteras som mamma bidrar detta till beskrivningen av henne som 

sensationell och avvikande (O’Donnell, 2016). 

 

Relation till offret 
Det som är gemensamt för de båda mördarna är att deras indirekta relation till offren går via 

en man som de tidigare har haft en kärleksrelation med. Deras indirekta relation med offren är 

något som beskrivits i rapporteringen om morden och som därmed också färgat 

porträtteringen. Att den indirekta relationen till offren går via en man de haft en 

kärleksrelation med verkar särskilt viktigt för svenska kvällstidningar att belysa i 

rapporteringen kring morden. Offren är alltså till stor del okända för mördarna, vilket bidrar 

till porträtteringen av dessa som genuint onda. I följande citat visas två exempel på hur 

relationerna har skildrats i kvällstidningarna samt hur de därför porträtteras som onda: “De två 

kvinnorna hade en relation med samma man. Motivet är svartsjuka.” (Aftonbladet, 2014, 19 

november) och “Enligt kvinnan skulle “Kvinna 1” ha berättat om sitt avbrutna förhållande 

med barnens styvpappa och då sagt att hon kunde tänka sig att undanröja barnen.” 

(Aftonbladet, 2008, 9 december). När de svenska kvällstidningarna beskriver hur en av de 

kvinnliga mördarna kan tänka sig undanröja barnen, vilka hon inte har en relation till, 

porträtteras hon som “bad”. Enligt tidigare forskning tenderar kvinnor som mördar för dem 

helt okända personer att porträtteras som genuint onda och därmed som “bad” (Farr, 2000). 

Med ridderlighetsteorin kan det förstås varför kvinnorna blir porträtterade som genuint onda. 

Teorin menar att graden av femininitet som kvinnorna beskrivs med genererar i hur hårt de 

blir bedömda när de porträtteras i kvällstidningarna. Detta tillsammans med att tidigare 

forskning lyfter fram att det är ovanligt att kvinnor mördar personer som är okända för dem 

(Biggers, 1979) bidrar ytterligare och gör att det går att förstå varför kvinnor som mördar blir 

porträtterade som särskilt avvikande i de svenska kvällstidningarna.  
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 Diskussion 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare porträtteras 

i svenska kvällstidningar och om det fanns några återkommande mönster i 

nyhetsrapporteringen genom att jämföra två aktuella mordfall där mördarna varit kvinnor. De 

slutsatser vi kan dra utifrån vårt syfte är att det finns vissa återkommande sätt att porträttera 

de kvinnliga mördarna på, men att det även finns skillnader. Det som har varit återkommande 

är att mycket av porträtteringen tenderar att utgå från det som är normativt feminint, det vill 

säga att beskrivningarna av kvinnorna blir baserade på detta och de förväntningar som det 

innebär att vara kvinna (Lander, 2003). Det faktum att kvinnorna har begått ett mord 

kontrasteras ofta mot det faktum att de är just kvinnor och de förväntningar som kommer med 

det. Detta förhållningssätt som kvällstidningarna har kan bidra till att kvinnor som inte lever 

upp till dessa förväntningar och som snarare porträtteras som maskulina än feminina kommer 

att bedömas hårdare i porträtteringen vilket kan förklaras med ridderlighetsteorin (Franklin & 

Fearn, 2008). 

De mönster vi kan se som kan bidra till en djupare förståelse för hur kvinnliga mördare 

porträtteras är att de svenska kvällstidningarna tenderar att beskriva kvinnornas 

intelligensnivå genom att lyfta fram deras utbildningsnivå. Detta bidrar till en djupare 

förståelse genom att vi då kan förstå varför kvinnorna bedöms hårdare i porträtteringen av 

dem, då det enligt tidigare forskning har lyfts fram att de som beskrivs som intelligenta och 

som ansvariga tenderar att inte skonas i porträtteringen (Berrington & Honkatukia, 2002; 

Easteal m.fl., 2015). Att de kvinnliga mördarna porträtteras som ansvariga för morden kan 

även bero på att kvinnorna inte blivit utsatta för våld av de expojkvänner som varit en del av 

rapporteringen om morden, åtminstone inte utifrån vad som framgått i de artiklar som 

analyserats. Om kvinnorna utsatts för våld, hade porträtteringen enligt tidigare forskning 

kunnat se annorlunda ut och kvinnorna hade istället frånskrivits sitt ansvar för att de då ska ha 

agerat i hämnd (Noh m.fl., 2010). Men även om ansvaret avskrivs, skulle de kvinnliga 

mördarna trots det fortfarande porträtteras som “bad” då de har agerat rationellt eftersom de 

vid tillfället för mordet agerat kallblodigt. Att det kan vara problematiskt att porträttera 

kvinnliga mördare som intelligenta och som ansvariga för morden kan förstås med stöd av 

ridderlighetsteorin (Franklin & Fearn, 2008). Teorin menar att kvinnor som framstår som 

ansvariga för morden kommer bedömas hårdare i porträtteringen vilket i detta sammanhang 

kan innebära att de porträtteras på ofördelaktiga sätt vilket kan tänkas innebära att 

kvinnosynen generellt påverkas i samma negativa riktning. Att kvinnosynen kan påverkas av 

porträtteringen kan förklaras genom att vi får vår främsta kunskap om brott genom 
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nyhetsmedia (Pollack, 2008). Inflytandet media har på allmänheten kan därmed innebära att 

porträtteringen av olika fenomen, exempelvis kvinnliga mördare, påverkar uppfattningen om 

kvinnor negativt. 

Vidare är deras beteende i kärleksrelationer återkommande eftersom de båda lyfts fram 

som två svartsjuka individer och att det ska vara en del av förklaringen till varför morden 

begåtts. Kvällstidningarna lyfter även att de båda varit planerande i sitt agerande vid morden 

för att påvisa hur iskalla och hemska personer de är. Objektifiering är en annan del som varit 

vanligt förekommande i porträtteringen. I artiklarna har de upprepade gånger lyft fram att de 

är just kvinnor, både avvikande kvinnor men även avvikande för att de är kvinnor (se Lander, 

2003). Det finns en problematik med att objektifiera kvinnor i porträtteringen i svenska 

kvällstidningar eftersom de når ut till många läsare. Att nå ut till många läsare innebär en 

möjlighet att påverka individerna som läser och därmed bidra till att kvinnor ses som objekt 

och som vars sexualitet är till för att behaga mannen (Collins, 2016; Lander, 2003; Newman 

m. fl., 2017; O’Donnell 2016). Vidare består objektifieringen av att svenska kvällstidningar 

använder värdeladdade ord för att beskriva de kvinnliga mördarna. Dessa värdeladdade ord 

har varit en bidragande faktor till att kvinnorna porträtteras som monster och som avvikande 

kvinnor i förhållande till den normativa femininiteten (Lander, 2003). Ur ett större perspektiv 

leder detta till att kvinnorna porträtteras utan att sympatier framträder eftersom de har 

framställts som monster. Att porträtteras som monster är något som tidigare forskning 

identifierat som återkommande i nyhetsmedias porträttering av kvinnliga mördare (Berrington 

& Honkatukia, 2002). Att porträtteras som monster bidrar till att ytterligare beskriva 

kvinnorna som särskilt avvikande (Lander, 2003), samt något som bidrar till att göra skillnad 

på kvinnor och kvinnor. Det kan leda till en föreställning om “vi och dom”, vilken kan tänkas 

uppkomma för att samhället ska kunna distansera sig från kvinnor som begår brott som mord 

då det är något som är långt från det normativa. Som kvinnlig mördare blir man alltså 

porträtterad som ett monster, för att omgivningen ska förstå hur något sådant kan hända. Att 

porträttera kvinnliga mördare som monster kan således vara problematiskt då det bidrar till en 

distansering genom att kvinnliga mördare blir placerade i fack som genuint onda monster som 

frångår det normativa (se Lander, 2003).  

Som ansvarig för morden och som aktiv förövare går det inte att skylla brottet på något 

annat (Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal m.fl., 2015), och därmed inte undkomma en 

hårdare behandling i porträtteringen då mord är ett manligt ting (Franklin & Fearn, 2008; 

Nyawanza, 2006). Vår tolkning av analysen är att kvinnliga mördare beskrivs vara av 

maskulin karaktär då de i porträtteringen använder värdeladdade ord för att beskriva deras 
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beteende och våldsamhet i agerandet vid morden. När brotten är av maskulin karaktär men 

begås av kvinnor blir de hårdare bedömda i porträtteringen i kvällstidningarna eftersom de 

inte har ett feminint beteende (Franklin & Fearn, 2008), vilket man då kan anse att de 

undersökta kvinnorna inte har när de är kapabla till att mörda två små barn eller en annan 

oskyldig person. Att de porträtteras som maskulina kan förklaras med feministisk kriminologi 

eftersom det enligt denna teori saknas forskning på kvinnor, och därför beskrivs de som 

maskulina snarare än att hitta förklaringar till varför kvinnor begår mord (Lander m.fl., 2003). 

Då den ena kvinnan är porträtterad som “mad” så avskrivs hon ändå till viss del ansvaret för 

mordet. Men eftersom hon dessutom porträtteras som “bad” blir hon också porträtterad som 

ansvarig för sina handlingar vilket kan verka motsägelsefullt. Detta indikerar på att 

porträtteringen är mer komplex än vad tidigare forskning indikerat på, då en individ 

uppenbarligen kan porträtteras både som “mad” och “bad”. 

Det resultat som framkom som var oväntat var just att en av de kvinnliga mördarna blev 

porträtterad som både “mad” och “bad”. Vår tolkning av det analyserade materialet är att detta 

kan bero på att hon är särskilt unik och extrem vilket gör att hon därmed inte enbart passar in 

under en beskrivning. Anledningen till att hon framställdes som särskilt unik och därmed 

ovanlig för media att rapportera om kan ha sin förklaring i att ju mer sensationellt ett brott är 

desto mer skrivs det om det (Taylor, 2009). Att våldsamma brott och särskilt ovanliga mord 

har ett högt nyhetsvärde kan också påverka porträtteringen (Bates, 1999). Att mördaren 

dessutom är kvinna bidrar till ytterligare en dimension av att vara unik vilket också tenderar 

lyftas i porträtteringen av henne och göra det svårt att placera henne i endast ett fack (Bates, 

1999; Nyawanza, 2006; Taylor, 2009). Detta går emot tidigare forskning vars resultat 

indikerar på att kvinnliga mördare antingen porträtteras som “mad” eller som “bad”. Att som 

kvinna mörda någon som den inte har en direkt relation med gör att fallet är särskilt unikt, 

enligt tidigare forskning (Biggers, 1979). På grund av detta kan det vara svårt att se mönster i 

porträtteringen eftersom nyhetsmedia sällan har behövt förhålla sig till sådana fall där 

gärningspersonen är komplex att beskriva.  

 

Styrkor och svagheter  

Det finns styrkor och svagheter med studien som kan ha påverkat de resultat som studien har 

genererat i. De metodologiska begränsningar som studien består av är bland annat att 

författarnas förförståelse (se Yin, 2013) potentiellt sett kan ha påverkat tolkningen av hur 

svenska kvällstidningar porträtterar kvinnliga mördare. För att motverka detta och generera en 

trovärdighet till studien i så stor utsträckning som möjligt har vi innan genomgång av 
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datamaterialet diskuterat vår eventuella förförståelse i syfte att öka medvetenheten om denna 

för att på så sätt minska risken att forskarbias påverkar resultatet (se Silverman, 2014). Vidare 

har vår handledare undersökt rimligheten i de koder och teman som identifierats vid 

innehållsanalysen för att våra förkunskaper inte ska ha tagit överhand. Det finns dock inga 

garantier för att vår handledare inte har påverkats av sin förförståelse när denne undersökt 

rimligheten i koder och teman, men trots det kan ytterligare en granskning av analysen vara 

en fördel. Författarna har även analyserat det insamlade datamaterialet på varsitt håll för att 

inte påverka varandras uppfattningar av materialet. Om det uppstått meningsskiljaktigheter 

om vad som är analysens koder och teman har diskussioner förts mellan författarna för att nå 

en gemensam bild av hur de kvinnliga mördarna har porträtterats i de svenska 

kvällstidningarna. Genom att genomföra analyserna på varsitt håll samt diskuterat koderna 

och temana mellan varandra, var det ett sätt att i så hög utsträckning som möjligt säkerställa 

samstämmighet vid analysering av materialet. I och med det uppnås interbedömarreliabilitet i 

så hög utsträckning som möjligt vilket ökar tillförlitligheten för de resultat som tas fram (se 

Silverman, 2014). 

Att använda sig av ett abduktivt angreppssätt (Danermark m.fl., 2018) kan vara 

problematiskt då risken finns att det tenderas läggas för stor vikt vid vad tidigare forskning 

säger, vilket gör att det induktiva förhållningssättet riskerar att glömmas bort. Hänsyn har 

tagits till detta genom att vi har diskuterat nya teman, exempelvis objektifiering, under 

analysens gång samt att vi har uppmärksammat att tidigare forskning från Sverige i stor 

utsträckning saknas. Att svensk forskning saknas kan innebära att det finns andra sätt att 

porträttera kvinnliga mördare på i de svenska kvällstidningarna i jämförelse med hur 

kvinnliga mördare porträtteras i internationell forskning (Berrington & Honkatukia, 2002; 

Collins, 2016; Easteal m.fl., 2015; Farr, 2000; Noh m.fl., 2010; O'Donnell, 2016; Weatherby 

m.fl., 2008), därför var det viktigt att använda ett abduktivt förhållningssätt så att eventuella 

nya sätt att porträttera kvinnliga mördare på kunde identifieras (se Danermark m.fl., 2018). 

Nya sätt att porträttera kvinnor på hade inte kunnat identifierats om vi endast hade använt oss 

av en deduktiv ansats. Studien tenderar att domineras av den deduktiva ansatsen, men en 

induktiv ansats har ändå till viss del använts och bidragit till möjligheten att göra nya fynd 

som enbart en deduktiv ansats hade förhindrat. 

En annan begränsning med studien är att kvällstidningar inte står för hela den mediala 

bilden även om vi valt de som når ut till flest människor (se Newman m.fl., 2017). Det finns 

även andra mediala utrymmen som kan tänkas porträttera kvinnliga mördare men som vi i 

denna studie inte undersöker. Möjligheten finns att tidningar som inte syftar till att sälja 
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lösnummer kan porträttera kvinnliga mördare på ett annat sätt än de som har som mål att vara 

vinstdrivande (Bourdieu, 1998). En studie som undersökte skillnaderna mellan dags- och 

kvällstidningar visade att det fanns vissa skillnader mellan dags- och kvällstidningar 

(O’Donnell, 2016). Som exempel visade studien att kvinnliga mördare avhumaniseras i större 

utsträckning i kvällstidningar än i dagstidningar, därför kan vi inte utesluta att porträtteringen 

hade varit annorlunda om vi i föreliggande studie även undersökt andra mediala utrymmen. 

Valet att använda oss av två mordfall kan ses som både en styrka och som en svaghet. 

En styrka genom att två mordfall kan generera en spridning i resultatet och därmed finna 

mönster i resultatet, jämfört med att endast använda ett mordfall (se Yin, 2013). En svaghet 

genom att endast två mordfall inte kan generera i en generalisering vilket det potentiellt sett 

hade kunnat gjort om vi använt oss av fler mordfall. Men på grund av begränsad tidsram för 

studien, och för att syftet var att nå en djupare förståelse, användes därför inte fler än två 

mordfall. Att inte nå ett generaliserbart resultat kan vara en svaghet eftersom det då inte går 

att uttala sig generellt om hur kvinnliga mördare porträtteras i svenska kvällstidningar. Men 

trots denna svaghet är vårt resultat ändå användbart då de mönster som identifierats till stor 

del överensstämmer med tidigare forskning (Berrington & Honkatukia, 2002; Collins, 2016; 

Easteal m.fl., 2015; Farr, 2000; Noh m.fl., 2010; O'Donnell, 2016; Weatherby m.fl., 2008). 

Att mönstren i porträtteringen av kvinnliga mördare återfinns i tidigare forskning bidrar till 

trovärdighet till föreliggande studies resultat trots det begränsade urvalet (se Silverman, 

2014). 

En styrka med vårt datamaterial var proceduren då artiklarna valdes ut. Genom att 

systematiskt slumpa ut artiklarna undvek vi risken att välja ut de artiklar som kunde te sig 

intressanta utifrån våra förkunskaper som författare och intressanta utifrån tidigare forskning. 

Att välja ut artiklarna på detta sätt bidrar till en tillförlitlighet till studien då risken för 

forskarbias därmed har minimerats (se Silverman, 2014). 

 

Implikationer och framtida forskning 
Feministisk kriminologi har kritiserat traditionell kriminologi eftersom de anser att det saknas 

forskning på kvinnor som begår brott då män oftast används som studieobjekt (Lander, 

Pettersson & Tiby, 2003). På grund av att det saknas forskning på kvinnor beskrivs de som 

begår brott snarare som maskulina än att hitta förklaringar till varför kvinnor begår brott. 

Porträtteringen av kvinnliga mördare skulle potentiellt sett kunna vara annorlunda eftersom 

journalister får sin information från bland annat kriminologer (Pollack, 2008), men det går 

inte att utesluta om forskning inte genomförs på kvinnor. På grund av att det saknas forskning 
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på kvinnor som begår brott generellt bidrar det till att forskningen inte heller prioriterar att 

undersöka hur kvinnor som begår brott porträtteras i nyhetsmedia. Att genomföra studier på 

hur kvinnliga mördare porträtteras i nyhetsmedia är därför ett sätt att täcka en del av den 

rådande kunskapsluckan som finns i Sverige. Framtida forskning bör fokusera på att utveckla 

kriminologiska teorier så de även är applicerbara på kvinnor. Att utveckla kriminologiska 

teorier skulle kunna bidra till att porträtteringen istället utgår från välbeprövade teorier snarare 

än föreställningar om hur en kvinna borde vara. 

I denna studie användes en innehållsanalys för att undersöka hur kvinnliga mördare 

porträtteras i svenska kvällstidningar, för framtida forskning kan en diskursanalys med fördel 

användas (se Yin, 2013). Detta för att i större utsträckning än i föreliggande studie kunna 

analysera resultaten utifrån diskurser om hur kvinnliga mördare porträtteras i kvällstidningar. 

Att använda diskursanalys skulle kunna bidra till ökad förståelse för hur kvällstidningarnas 

porträttering av kvinnliga mördare vidmakthålls och förändras, samt för hur eventuella 

konsekvenser som olika diskursiva konstruktioner kan tänkas få för fenomenet kvinnliga 

mördare. 

Vi har i föreliggande studie inte jämfört porträtteringen mellan kvinnliga mördare och 

manliga mördare, på grund av det vet vi inte hur porträtteringen skiljer sig åt mellan könen i 

svenska kvällstidningar. Potentiellt sett kan de porträtteras på samma sätt, men med tanke på 

det som den normativa femininiteten lyfter fram är sannolikheten för det ganska liten (se 

Lander, 2003). Den rådande könsmaktsordningen gör det därmed intressant och viktigt att 

undersöka hur kvinnliga mördare porträtteras i relation till manliga mördare i de svenska 

kvällstidningarna. Att jämföra hur kvinnliga mördare porträtteras i relation till manliga 

mördare är därför ett förslag till framtida forskning. Ett konkret förslag på detta är att jämföra 

två mordfall där modus varit liknande men där förövarna är en man för ena mordfallet och en 

kvinna för det andra mordfallet. Exempel på sådana är de mordfall som i media har blivit 

kallade för “Knutbymorden” och “Sommarstugemorden i Arboga”. En sådan jämförelse kan 

generera resultat som indikerar på att porträtteringen skiljer sig åt mellan könen, eller så visar 

det på att porträtteringen inte alls skiljer sig åt. Kunskapen om vilka faktorer i porträtteringen 

som skiljer sig åt beroende på om gärningspersonen är man eller kvinna, kan generera i en 

större förståelse för var de praktiska implikationerna och dess insatser ska riktas. Om 

porträtteringen exempelvis skiljer sig åt gällande beskrivningen av deras utseende bör fokus 

riktas mot den faktorn och informera journalister om att utseende inte ska vara en del av 

porträtteringen då det kan leda till konsekvenser vad gäller jämställdhet. Ett annat förslag är 
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även att undersöka skillnader mellan könen gällande olika brottstyper och hur kvinnor 

porträtteras generellt när de har begått andra brott än mord. 

Sammanfattningsvis blir de kvinnliga mördarna porträtterade i svenska kvällstidningar 

på ett sätt som upprätthåller föreställningar om den normativa femininiteten samt som 

psykiskt sjuka, genuint onda eller som objekt vilket blir problematiskt då hänsyn inte tagits 

till komplexiteten hos de kvinnliga mördarna. Ett sätt att förebygga att kvinnor porträtteras på 

ofördelaktiga sätt och att föreställningar om hur kvinnor borde vara upprätthålls är att 

journalister på kvällstidningar utbildar sig i genusvetenskap. Utbildning i sådant ämne skulle 

kunna vara av vikt för att undvika att de stereotypa föreställningarna lever vidare genom 

generationerna samt ökar förståelsen till varför porträtteringen är problematisk då det kan få 

konsekvenser. Konsekvenserna kan bli att jämställdheten i samhället påverkas när kvinnorna 

porträtteras som avvikande, vilket journalisterna behöver ha i åtanke vid publiceringar av 

artiklar. Ett problem med detta kan dock bli att journalisterna inte väljer att återspegla sina 

kunskaper i artiklarna de publicerar eftersom de fortfarande arbetar för vinstdrivande 

tidningar. På grund av detta är ett annat förslag att de som delger journalisterna informationen 

som sedan publiceras, det vill säga poliser, åklagare och kriminologer, utbildar sig i 

genusvetenskap. Att dessa professioner utbildas i genusvetenskap är viktigt eftersom deras 

åsikter och värderingar tenderar att återspeglas i journalisternas porträttering i 

kvällstidningarna. Att dessa professioner behöver utbildas i ämnet är av vikt för att kunna 

generera en förändring i upprätthållandet av de föreställningar som finns angående vad som är 

den normativa kvinnan. Detta kommer i sin tur kunna förändra porträtteringen av kvinnor som 

mördar men också porträtteringen av kvinnor i allmänhet, för att bidra till att de porträtteras 

på mer fördelaktiga sätt. 

Feministisk kriminologi kritiserar det traditionella kriminologiska forskningsfältet för 

att de fokuserar på män (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Om framtida studier i högre 

utsträckning genomfördes på kvinnor skulle det kunna bidra till, förutom att det kan förändra 

rättsväsendets och därmed journalisters syn på brott (Pollack, 2008), att brottspreventiva 

åtgärder riktas mot kvinnor som mördar. Genom att studera kvinnor och deras riskfaktorer i 

större utsträckning, då dessa kan tänkas skiljas från mäns, kan åtgärder implementeras mot 

dessa riskfaktorer och därmed minska risken för att kvinnor begår brott som till exempel 

mord. Att öka kunskapen om kvinnliga mördare generellt skulle därmed kunna minska risken 

för att stereotypa föreställningar om kvinnliga mördare lever vidare genom svenska 

kvällstidningar.  
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