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Abstract 

Syftet med min fallstudie var att undersöka hur en ung tonårsflicka som begår brott 

porträtteras samt gestaltas i svensk nyhetsmedia.  

Jag använde mig utav ett specifikt fall där en ung tonårsflicka och hennes pojkvän 

tillsammans planerade och sedan slutförde ett mord på en annan jämnårig flicka.  

För analys av artiklarna i denna studie, som publicerats i två av Sveriges största 

kvällstidningar har jag använt mig utav text- och gestaltningsanalys.  

Resultatet visade att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen presenterar den 

unga tonårstjejen med fokus på bland annat hennes kön, gestikulationer samt 

utseende, ålder och beteende. 

 

The purpose of my casestudy was to investigate how a young teenage girl who 

commits crimes is portrayed in Swedish news media. 

I used a specific case where a young teenage girl and her boyfriend planned together 

and then completed a murder of another young girl. 

For analysis of the articles in this study, published in two of Sweden's biggest 

newspapers, I have used text- and framinganalysis. 

The result showed that the evening newspapers Aftonbladet and Expressen present 

the young teenage girl with a focus on her gender, gesticulations, appearance, age 

and behavior. 

Nyckelord 

Journalism, newspaper, crime, stereotypes, gender, media, framinganalysis, 

representation. 
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1 Introduktion  

 

Valborg 2009, en 15-årig tjej får en kyss av en 16-årig pojke. Kyssen varar inte 

länge men en månad senare kostar detta den unga tonårsflickan livet. Dock hade den 

16-åriga pojken då en flickvän och det dröjde inte länge förens flickvännen fick 

höra om vad som hände på den där festen på Valborg. Det här är början på ett 

fruktansvärt dåd. Hur långt är en förkrossad och svartsjuk flickvän villig att gå för 

att en rättvisa skall skipas? (Siksjö & Johansson, 2009, 8 augusti.)  

Detta är ett fall som i Sverige fått stor medial uppmärksamhet och under en lång tid 

drogs de flesta individer i vårt samhälle med i händelseförloppet mellan då 

gärningsmännen begick brottet tills de var fällda. Detta var ett fruktansvärt mord 

som skapade många olika åsikter samt ändrade samhällets syn på mord. Med det 

syftar jag på att det vi vet är att det inte bara är ovanligt att kvinnor begår ett så pass 

allvarligt brott men också att det är ytterst ovanligt att tonåringar begår brott med 

dödlig utgång.  

I boken Gärningsmannen är en kvinna: en bok om kvinnlig brottslighet menar 

författarna Kordon och Wetterqvist (2012) på att om det har begåtts ett mord så är 

det en nyhet. De säger också att brottsjournalistiken ser olika ut beroende på vilket 

kön gärningsmannen har. Dessa författare ponerar att om det är en man som har 

dödat är det hemskt på grund av att någon har dött, men är det en kvinna som har 

tagit ett liv är det hemskt för att just hon har begått gärningen. 

Vi lever i ett samhälle där medier tar allt större plats, vare sig vi vill eller inte. 

Tillsammans med media-frågan pratas, diskuteras och debatteras det frekvent även 

om genus-frågan. Därför ponerar jag att en av de allra viktigaste frågorna just nu är 

hur gestaltas män och kvinnor i medier, och hur påverkar detta egentligen vårt 

samhälle? I denna studie undersökte jag hur en ung tonårsflicka som begår ett brott 

porträtteras i svensk nyhetsmedia. Jag är nyfiken på om det verkligen är så att 

medierna på något sätt ursäktar de brott som begås utav någon med det kvinnliga 

könet i deras gestaltning och porträttering. Detta på grund av att det är en kvinna 

som begått brottet och att detta inte är vanligt just på grund av att kvinnor 

symboliseras som mjuka individer samt bärare av liv. (Kordon & Wetterqvist, 

2012).  

 

 

 

 

 

 



 

2(33) 

 

1.1 Bakgrund 
 

Under följande avsnitt kommer jag nu att redogöra för det mordfall som jag har 

funnit intressant och som således ligger till grund för min studie. Jag har läst och 

tagit till mig utav den 532 sidor långa förundersökningen som presenterades när 

åtalet väcktes. Där fanns det bland annat 60st vittnesförhör med familj, vänner och 

bekanta. Även de 697st samtal och sms som de två numera dömda 16-åringar haft 

samt skrivit sinsemellan. Sedan läste jag även de 115 chattsamtal där planeringen 

skedde mellan de två 16-åringarna. Enligt förundersökningsprotokollet hände 

följande: 

 

1.1.1 Sturebymordet 

 

Natten mellan lördagen och söndagen den 6 och 7 juni 2009, närmare bestämt 

klockan 00:55 kallades två poliser till skogen ovanför Sturebys sjukhem i Enskede 

utanför Stockholm. Det uppgavs att en medvetslös flicka som blödde runt munnen 

hittats. Ambulans anlände strax efter och påbörjade genast flera 

återupplivningsförsök. Runt omkring den unga tonåringen stod flera vänner och 

undrade vad som hade hänt. De berättade för poliserna att de hade samlats ett gäng 

för att umgås där i Stureby och att 15-åringen aldrig kom tillbaka när hon sagt att 

hon bara skulle gå iväg för att kissa. När hennes bästa vänner började leta fann de 

henne liggandes på rygg i skogen. De förstod ingenting.  

Vi spolar tillbaka tiden och går till lördagen den 2 maj. Då är den 16-årige unga 

mannen på en fest tillsammans med vänner och klasskamrater. Han stöter på en 

bekant, den 15-åriga flickan. Efter att dem har pratat en stund ger han henne en kort 

kyss. 15-åringen säger sedan till sin bästa vän att hon ångrar att kyssen ägt rum då 

hon vet att den 16-årige pojken har en flickvän.  

Drygt tio dagar efter festen får den 16-årige pojkens flickvän reda på vad som hänt 

den där lördagen, och blir rasande. Hon rusar fram till sin pojkvän, biter honom 

samt skallar honom så hårt att en av hans tänder delvis blir avslagen. Strax efter 

finner den 16-årige pojken sin flickvän vid tunnelbanespåret men lyckas hindra 

henne från att hoppa. Det är då deras planering att ta 15-åringens liv påbörjas. För 

att den 16-åriga pojken skall få chansen att vinna tillbaka sin flickvän ställer hon ett 

ultimatum. Den 15-åriga unga flickan måste dö.  

Den unga mannen följer efter 15-åringen in i skogen natten till den 6 juni, därefter 

slår han henne i huvudet med en pinne varpå hon skriker. Sedan sätter han sig 

gränsle över henne och tar ett strypgrepp. Den 15-åriga unga tjejen dör strax efter att 

hon anlänt till sjukhuset, det går helt enkelt inte att rädda hennes liv. 

Polisen misstänker relativt tidigt den 16-åriga pojken då offrets kamrater vittnar om 

kyssen och det våldsamma samt osunda förhållandet mellan de både 16-åringarna. 

Den unga mannen nekar först till brottet, men erkänner sedan, tillsammans med sin 

konfirmationspräst, dådet han begått.  
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Det kommer då fram att han utfört gärningen på sin flickväns begäran. 

Den 26 oktober 2009 dömer Södertörns tingsrätt den 16-åriga unga killen till 1 år 

och 8 månader sluten ungdomsvård för mord på den 15-åriga tjejen. Hans flickvän 

döms mot sitt nekande för anstiftan till mord till 1 år och 8 månader sluten 

ungdomsvård. De skall även tillsammans betala ett skadestånd på totalt 145 000 kr 

till offrets familj (Hjertén, 2009, 27 oktober).  

Kriminologen Leif GW Persson uttalade sig efter domen och menade på att det är 

ett långt straff och helt i linje med rättspraxis. Persson säger även att det är ytterst 

sällan att man låser in unga personer så länge, utan man försöker oftast finna något 

öppnare vårdalternativ. (Hjertén, 2009. 27 oktober).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4(33) 

 

2 Litteraturgranskning 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Jag har läst in mig på tidigare forskning inom ämnet media och brott, och har då 

med det som en grund fördjupat mig vidare inom forskningsområdet. För att även 

finna en djupare kunskap om en tonårsflicka som begår brott har jag lagt stor vikt 

vid att finna kunskaper och information inom både ungdomar och barn som begår 

brott men även kvinnor som begår brott. Nedan presenterar jag den tidigare 

forskning som jag har funnit inom mitt valda forskningsområde. 

Enligt ”En studie i medier och brott” (2001) skrivs det att det är i dagens samhälle 

totalt omöjligt att ha en diskussion om brott utan att dra in medier i frågan. Pollack 

menar på att dessa två går hand i hand. (Pollack, 2001). 

Anledningen till att jag har valt att utföra denna studie är för att jag har funnit en 

forskningslucka. Jag har inte funnit några svenska studier kring om hur unga 

tonårsflickor som pågår brott med dödlig utgång porträtteras i svensk nyhetsmedia. 

 

2.1.1 Ungdomar och barn som mördar 

 

I artikeln “Suitable vehicles: Framing blame and justice when children kill a child” 

(2008) undersöker forskaren hur en engelsk nyhetstidning och en norsk 

nyhetstidning representerar samt gestaltar gärningsmän. Med hjälp av en jämförande 

analys kollade författaren på skillnaderna mellan porträtteringen av hur barn som 

mördar barn på 1990-talet. De valde ut ett stort och känt fall i var land som en hel 

nation slaviskt följde. Forskaren använde sig utav fyra olika skillnader som verktyg. 

(Green, 2008). Denna studie ligger till bra grund för min forskning, detta på grund 

av att jag i min studie även också valt att kolla på nyhetsmedias representation av 

nyhetsmedia.  

I artikeln ”Children who kill” (2001) skriver författaren Sula Wolff att 

ungdomskriminalitet, även i form av våld runt om i världen ökar, dock är det 

fortfarande väldigt sällsynt att barn begår gärningar med dödlig utgång. Hon menar 

på att alla dessa barn som begår sådana brott är allvarligt störda, samt att dem någon 

gång har upplevt ett eller flera trauman i sitt egna hem. Det kan vara alltifrån en 

frånvarande far till dagligt våld. (Wolff, 2001).  

Wolff (2001) går även in på ett av de mest uppmärksammade fallen som någonsin 

existrerad: mordet på 2-åriga James Bulger som skedde 1993 i Storbritannien. 

Bulger bragdes känslokallt om sitt liv av två stycken äldre killar i 10-års åldern. 

Författaren menar då på att medierna samt omvärlden och samhället delade upp sig i 

två läger där vissa ponerade att dessa unga brottslingar skulle straffas på samma sätt 

om de vore vuxna. (Wolff, 2001). Med andra ord rycks allmänheten med i det 
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medierna skriver och rapporterar om, vi bildar åsikter. Därav har jag valt framing 

som en teori att arbeta med. 

Enligt Mikael Rying som är kriminolog och expert på dödligt våld är mord på 

tonåringar sällsynta och planeringsmord är ännu mer ovanligare. Han menar på att 

det fall som jag har granskat är unikt. (Sundsten, 2011, 14 februari).   

Rying menar på att varje år i Sverige dör i snitt runt fem tonåringar i åldern 15-19 

år. De skriver även att en tonåring som tar livet av en annan tonåring sker cirka två 

gånger på år. (Sundsten, 2011, 14 februari). 

Rying säger också att motivet för ett mord på tonåringar ofta har att göra med någon 

form av svartsjuka eller ett uppbrott och att historiskt sätt har gärningsmannen 

nästintill alltid en psykisk störning. Rying menar på att den som begår brottet kan 

lida av en autistisk störning, ha en svag impulskontroll eller vara ovanliga 

lättkränkta. (Sundsten, 2011, 14 februari). 

 

2.1.2 Kvinnor som mördar 

 

Som jag tidigare nämnde menar Kordon och Wetterqvist (2012) på att om det har 

begåtts ett mord så är det en nyhet. De säger också att brottsjournalistiken ser olika 

ut beroende på vilket kön gärningsmannen har. Dessa författare ponerar att om det 

är en man som har dödat är det hemskt på grund av att någon har dött, men är det en 

kvinna som har tagit ett liv är det hemskt för att hon har begått gärningen. I detta 

avsnitt kan man läsa mer kring den tidigare forskning som har gjorts gällande 

kvinnor som mördar. 

Brottsförebygganderådets statistik från 2016 påstår att 83% av de som dömdes för 

mord alternativ grovt våldsbrott var män medan kvinnliga gärningsmän stod för 

17%. Bara av att få ta del av denna statistik får mig att inse hur ovanligt det ändå är 

att kvinnor begår brott med dödlig utgång. (BRÅ, 2017) 

Kordon och Wetterqvist (2012) ponerar att det intensiva intresset av kvinnliga 

gärningsmän erbjuder medierna en stor möjlighet att engagera samt chockera sina 

läsare vilket i sin tur skapar ett högt nyhetsvärde. Det får man inte glömma är bland 

det viktigaste i en journalist arbete.  

Kordon och Wetterqvist (2012) anser att kvinnlighet skär sig med ett brottsligt 

beteende på grund av att kvinnan ses som en mjukare och mer kärleksfull individ. 

Författarna menar på att kvinnor som begår brott skiljer sig från den kvinnliga 

normen. Kvinnliga gärningsmän framställs som offer i situationen och brottet de 

begått är en handling av att inga valmöjligheter funnits kvar vilket i sin tur kan 

betyda att de inte skall behöva ta ansvar för handlingen. 
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När det kommer till kvinnliga brottslingar menar Kordon och Wetterqvist (2012) på 

att medierna väldigt ofta kommenterar hur kvinnorna gestikulerar och även hur de 

ser ut och agerar, vad de har för känslor. Denna studie bidrar mycket till min 

forskning och är därmed väldigt relevant för min studie då jag vill undersöka hur 

svenska nyhetsmedier porträtterar unga kvinnor och tonårstjejer som mördar.  

I Women, Murder and Femininity: Gender Representations of Women Who Kill 

(Seal, 2011) kan man läsa om undersökningen kring diverse könsuppfattningar av 

kvinnliga gärningsmän. Med det menas, hur dessa kvinnor beter sig samt uttrycker 

sig och hur andra individer tolkar detta. Seal (2011) lägger fokus på detaljer som 

skildrar för att sedan kunna ifrågasätta hur kvinnliga gärningsmän är representerade 

i dagens samhälle. Seal (2011) nämner också hur ovanligt det faktiskt är att kvinnor 

begår brott med dödlig utgång. Denna text ligger till bra grund för min forskning då 

Seal (2011) upplyser mig om diverse uppfattningar kring könskonstruktioner. Med 

det menar jag, hur mediekonsumenter i samhället på olika sätt tolkar kvinnor som 

begår mord.  

Otto Pollack (1953) presenterar sin teori om kvinnor som begår brott i sitt alster 

”Kvinnan som brottsling”. Pollack (1953) anser att kvinnor har en mer manipulativ 

sida än vad män har, och detta innebär till en viss del att kvinnors brott är svårare att 

upptäcka och att dennes handlingar då bedöms på ett mjukare sätt. Pollacks (1953) 

teori är mycket relevant för min forskning då den inte bara är väldigt intressant, utan 

den mer mig en större inblick i tidigare forskning. När nyhetsmedia väljer att 

porträttera en kvinnlig brottsling på ett mildare sätt, så får jag en inblick i varför de 

gör det. Helt enkelt vad funktionen är.  

Enligt Ester Pollack (2001) är den mest vanliga rollen för individer med det 

kvinnliga könet just den roll som ett offer i journalisternas gestaltning.  

Som jag tidigare nämnt menar Kordon och Wetterqvist (2010) på att 

brottsjournalistiken ser olika ut och detta beroende på om det skrivs om en kvinnlig 

eller manlig gärningsman. Med det menas att vid en gestaltning av en kvinnlig 

brottsling så lyfter medier gärna fram eventuella problem i dennas livssituation 

menar Kordon och Wetterqvist på (2010). Jag ställer mig då frågan: är det på grund 

av att brottsjournalisterna ponerar att kvinnor har mer att förlora eller att 

mediekonsumenterna kan relaterar mer till en kvinnlig individ?  

Enligt Yvonne Jewkes i boken Media and crime (2004) skriver gärna journalister 

om kvinnliga gärningsmäns kroppar och deras utseende. 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2010) har en kvinnlig gärningsman mer att förlora 

än en manlig gärningsman, detta på grund av att kvinnan inte endast begår ett brott 

utan även bryter mot samhällets normer om kvinnlighet. 

Kordon och Wetterqvist (2010) menar även på att fascinationen för gärningsmän av 

det kvinnliga könet kan bero på att medierna faktiskt väljer att gå ut med deras 

namn, diverse detaljer och bilder i en större utsträckning. Åter igen, beror det på att 

brottsjournalisterna försöker få mediekonsumenternas extra uppmärksamhet?  
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2.2 Teori 
 

Syftet med min studie är att undersöka hur två kvällstidningar, i detta fall 

Aftonbladet och Expressen framställer och porträtterar en ung tonårsflicka som 

begår ett brott. Detta kan jag undersöka med hjälp av väsentliga och passande 

teoretiska verktyg.   

Enligt Järvå och Dahlgren i boken Påverkan och manipulation (2013) kan medierna 

styra vad vi människor tänker på. De menar också på att vi som tar emot nyheter av 

media helt enkelt förlitar oss på att journalisterna fungerar som grindvaktare.  

Grindvaktare, även kallat “Gatekeepers”, innebär att journalister fördelar bort 

händelser som är mindre viktiga samt framhäver det som spelar en större roll i 

samhället (Järvå & Dahlgren, 2013). Detta får mig att inse att journalisterna äger 

stor makt över vad som når ut till vårt samhälle. Denna information och kunskap får 

mig att enkelt välja min första teori.   

Gällande val av teori har jag valt att använda mig av tre olika teorier i denna 

fallstudie för att få ett så pass uttömmande resultat som bara möjligt. Det är också 

viktigt för mig att de teorier jag väljer gifter sig bra med den fallstudie och de 

forskningsfrågor jag arbetar med samt studerar. De följande teorierna jag har valt är 

gestaltningsteori (framing theory), genusteori: den heterosexuella matrisen och 

könsstereotyper. Nedan kommer jag att gå in på vad dessa teorier innebär. 

 

2.2.1 Gestaltningsteori 

 

Gestaltningsteori slog mig först, denna teori är väldigt användbar i min studie. Detta 

på grund av att jag faktiskt vill se hur media gestaltar denna unga tonårsflickan. 

Denna teori är en hyfsat välkänd sådan som är väldigt viktig inom 

forskningsområdet MKV. Gestaltningsteorin är kanske dock mest känt som framing 

theory som det heter på engelska. Gestaltningsteorin står för bland annat inramning 

och gestaltning. 

Gestaltningsteorin står som sagt för bland annat inramning och gestaltning och även 

då denna teori är ganska välkänd så är den inte så gammal. I boken Makt och 

medier: sampelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna 

menar Strömbäck (2010) på att vissa väljer att se journalistik och alla medier som en 

spegel i förhållande till verkligheten och på så sätt kan vi individer ta del av 

informationen på ett objektivt sätt. Vi individer tar då del av inramningen och 

gestaltningen som journalister och medier formar samt erbjuder. 

Jesper Strömbäck presenterar I sin bok Makt och medier från 2010 tre olika synsätt 

som man kan använda som en utgångspunkt. Den allra första handlar om hur 

mediernas gestaltningar faktiskt påverkar våran, vi som konsumerar media, egna 

gestaltning av samma verklighet. Den andra handlar om hur medierna genom att 

gestalta vissa delar men inte andra, väljer att sprida olika ideologiska sätt att se och 



 

8(33) 

 

iaktta verkligheten. Den tredje och sista handlar om vilket innehåll medierna väljer 

att gestalta för att locka in oss mediekonsumenter. Man får inte glömma att 

journalisterna och medierna prioriterar att öka tidningens omsättning och locka in 

oss konsumenter via deras information.  

Enligt De Vreese i rapporten News framing: Theory and typology (2005) står 

gestaltning centralt när det gäller nyhetsbevakning av vårt samhälle och dess 

verklighet samt mediernas effekt. De Vreese (2005) menar även på att gestaltning är 

ett viktigt redskap inom medier och att detta är något alla journalister använder sig 

utav för att gjuta och sen forma samhällets uppfattning kring olika situationer.   

I boken ”Handbok i journalistikforskning” (Karlsson & Strömbäck, 2015) skrivs det 

att gestaltningar och dess teori handlar först och främst om kommunikationens roll 

för hur vi individer förstår vår omvärld och vårt samhälle. Karlsson & Strömbäck 

(2015) menar även på att gestaltningsteorin syftar på hur vi människor uppfattar det 

som finns på dagordningen. Återigen, journalister bestämmer vad vi skall ha en 

åsikt om, dock inte vad vi skall ha för åsikter.   

Enligt Karlsson & Strömbäck (2015) är journalistiska gestaltningar omöjligt att 

undvika och ibland är det faktiskt ett omedvetet val i journalistens arbete.  

Enligt Entman i den vetenskapliga rapporten Framing: Toward Clarification of a 

Fractured Paradigm (1993) gör gestaltningar fyra olika saker: 

o Definierar problem  

o Diagnostiserar orsaker (det vill säga, identifierar det som faktiskt orsakar 

problemet) 

o Gör moraliska bedömningar 

o Föreslår utvägar  

 

Entman (1993) menar även på att en gestaltning i en viss text inte behöver innehålla 

alla fyra funktioner. Enligt Entman (1993) finns gestaltningar även i fyra olika steg i 

processen av kommunikationen och dessa är: 

o Kommunikatören – som antingen gör medvetna eller omedvetna val när det 

kommer till att bestämma vad framingen skall säga.  

o Texten – innehåller framing som visar sig i användandet eller avsaknaden 

av bland annat nyckelord, standardfraser, källor osv. 

o Mottagaren - Framingen som leder mottagarens tankeprocess behöver inte 

nödvändigtvis stämma överens med textens eller kommunikatörens. 

o Kulturen - Kulturen är förrådet av vanligen använda gestaltningar. 
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2.2.2 Genusteori - den heterosexuella matrisen 

 

Jag anser att teorier om genus samt kön kan vara väldigt användbart i min studie då 

jag forskar kring hur svensk nyhetsmedia framställer och porträtterar en ung 

kvinnlig brottsling. Jag ponerar att dessa teorier kommer vara ett bra redskap då de 

ger mig djupare kunskap kring ämnet. Jag har valt att dyka ner i begreppet den 

heterosexuella matrisen. Professorn Judith Butler är förmodligen den författaren och 

personen som många tänker på när man stöter på begreppet genus, och hon har gett 

mig en djupare kunskap kring ämnet. 

Butler beskriver i sitt alster Genustrubbel, feminism och identitetens subversion 

(2007) den heterosexuella matrisen. Butler (2007) menar på att det som bildar en 

heterosexuell matris är olika genusnormer. Den heterosexuella matrisen gör vissa 

identiteter begripliga då ”kvinnligt” samt ”manligt” ställer sig i kontrast med 

varandra.  

David Gauntlett tolkar Judith Butlers teori, den heterosexuella matrisen i sin bok 

”Media, gender and identity: an introduction” från 2008. Gauntlett (2008) menar på 

att den heterosexuella matrisen är en teoretisk modell som placerar genus i två fack, 

ett manlig och ett kvinnlig. Denna modell visar oss att när vi föds sätts vi individer i 

ett av dessa två fack.  

Gauntlett (2008) skriver även att Butler menar på att genus framträder enligt en 

norm. En norm för hur män och kvinnor bör beter sig. I Gauntletts bok (2008) 

skriver dem att Butler anser att det borde finnas en teori, en modell som är mer fri 

och som på något sätt visar att man kan vara den man vill vara. Butler ponerar att 

kön borde ses som något som inte är fast, utan det kan variera. Butler menar enligt 

Gauntlett (2008) på att ett kön inte definierar vem du är utan vad du gör.   

Enligt Ambjörnsson i boken Vad är queer (2006) kan vi individer se en vision om 

ett så kallat naturligt kön som ett system av normer och detta beror på två 

anledningar: hur vi skall bete oss som man eller kvinna, samt att vi skall vara man 

eller kvinna. Ambjörnsson (2006) skriver även att Butler menar på att de olika 

facken man och kvinna endast kan förekomma inom en så kallad heterosexualiserad 

föreståelseram, där två olika kön porträtteras som de två enda tänkbara identiteterna. 

Det är denna ram som nämns som den heterosexuelle matrisen. 

Ambjörnsson (2006) ponerar också för att kunna framträdas som en korrekt man 

eller kvinna krävs det att man har en kropp som på ett könsmässigt sätt stämmer in 

på hur man agerar och att man har ett heterosexuellt begär. 
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2.2.3 Stereotyper, könsroller och kvinnor   

 

Hinton (2003) beskriver i sitt alster Stereotyper, kognition och kultur att stereotyper 

förklaras tack vare tre viktiga element. Det första elementet innebär att skaran känns 

igen på ett särskild attribut så som ålder, kön osv. På detta sätt kan man åtskilja 

vissa individer. Det andra elementet innebär att skaran skall som en helhet 

tillskrivas andra olika attribut och detta kan till exempel gälla fysiska attribut och 

egenskaper. Det tredje elementet innebär att vi då tillskriver de stereotypiska 

attributen på den identifierade skaran och ett exempel på detta är att ponera att 

kvinnor inte kan begå brott då de är bärare av liv. (Kordon och Wetterqvist, 2012). 

I Gender stereotypes stem from the distribution of woman and men into social roles 

skriver Eagly och Steffen (1984) tar gällande könsstereotyper upp att olika typer av 

stereotyper ofta är sammansatta med allmänhetens traditionella sociala könsroller. 

Till exempel att män ses som mer våldsbenägen och därmed begår brott i större 

utsträckning. Jag ponerar att detta är en stor anledning varför kvinnliga gärningsmän 

porträtteras annorlunda gentemot män i nyhetsmedia, jag syftar på Kordon och 

Wetterqvist (2012) antagande kring att brottsjournalister i större utsträckning 

avslöjar kvinnliga gärningsmäns namn, bild och så vidare.  

Alreck (1994) menar i sitt alster Commentary: A new formula for gendering 

products and brands på att könsroller och könsstereotyper har drastiskt ändrats i 

slutet av 1900-talet. Alreck (1994) ponerar att förändringen har resulterat i att de 

manliga samt kvinnliga synsätten idag har delvis täckt varandra. 

I Is justice really blind? Effects of crime descriptions, defendant gender and 

appearance, and legal practitioner gender on sentences and defendant evaluations 

in a mock trial menar Ahola et al (2010) på att i en rättsprocess kan påföljderna 

skifta helt beroende på om gärningsmannen är en man eller en kvinna. Med denna 

information ponerar jag att bara detta faktum får brottsjournalister att gestalta 

kvinnliga gärningsmän på ett annat vis än vad de gör med manliga gärningsmän.  

Enligt Yourstone (2008) har tidigare forskning visat att män anses vara mer 

aggressiva i de flesta kulturer än kvinnor, då kvinnor anses vara mer passiva och att 

dessa uppfattningar kring individer påverkar hur gärningsmännen sedan döms i 

rätten. I Yourstones (2008) studie Evidence of Gender Bias in Legal Insanity 

Evaluations: A case Vignette Study of Clinicians, Judges, and Students visade 

resultat på att kvinnor som dömts till rättspsykiatrisk vård tillskrevs mer ofta en 

diagnos som påvisade en personlighetsförändring medan män som dömts till samma 

mer ofta tillskrev en diagnos kopplat till ett drogberoende alternativ ett sexuellt 

beroende. Detta menar jag på hjälper nyhetsmediernas journalister att spegla 

gestaltningen. Att män porträtteras som ondare än kvinnor i media. 

Enligt Brannon och boken Gender: Psychological Perspectives (2004) går 

könsroller och könsstereotyper hand i hand. Könsroller är summan av beteenden och 

könsstereotyper är summan av psykologiska uppfattningar. 



 

11(33) 

 

2.3 Användning av de teoretiska redskapen 
 

Jag tänker att med denna djupare kunskap inom både gestaltningsteorin, den 

heterosexuella matrisen samt kunskapar kring stereotyper, könsroller och kvinnor 

försöka besvara mina frågeställningar så bra som bara möjligt och verkligen sätta 

teorierna i arbete. 

Genom att använda mig utav gestaltningsteorin vill jag undersöka vad journalisterna 

och medierna väljer att placera på agendan, vad de väljer att vi mediekonsumenter 

skall ha ett tycke om. Jag kan nu även undersöka, genom att använda mig utav 

gestaltningsteorin, hur journalister och medier faktiskt porträttera och framställer en 

ung tonårsflicka som begår ett brott med dödlig utgång.  

Genom att använda mig utav den heterosexuella matrisen kan jag nu undersöka, 

med en djupare kunskap hur gestaltningen och porträtteringen ser ut kopplat till de 

normer som finns i vårt samhälle. Jag vill kolla på om det finns några stereotypiska 

attribut som beskriver manligt och kvinnligt. Vad är det som avviker som är typiskt 

kvinnligt? 

Genom att använda mig kunskap kring stereotyper, könsroller och kvinnor kan jag 

se om brottsjournalisterna medvetet eller ej använder sig av diverse antagande 

gällande stereotyper och könsroller och kvinnor i sin gestaltning.  

För mig är det väldigt intressant att kolla på vad svensk nyhetsmedia ger för bild till 

oss i samhället, oss mediekonsumenter. Är det så att brottsjournalisterna endast 

fokuserar på att trycka på det som är främmande för oss i samhället och på så vis få 

sälja så pass många nummer som bara möjligt?  
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3 Syfte och forskningsfrågor 

 

3.1 Syfte 
 

När jag sökte efter forskningsluckor, när jag studerade tidigare studier inom brott 

och media fann jag forskning kring kvinnor som mördar, män som mördar och 

föräldrar som mördar. När det dock kom till forskning om kring par som begår brott 

tillsammans och tonåringar samt barn som begår brott så har jag inte funnit några 

studier som rakt upp och ner stämmer överens med mina tankar. Då bestämde jag 

mig för att forska kring hur den kvinnliga tonåringen i ett par i ett heterosexuellt 

förhållande, framställs samt representeras i kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen. 

I min studie handlar det inte bara om en av det kvinnliga könet som begår brott utan 

även ett barn, en tonåring, en ung vuxen. Jag var väldigt nyfiken på hur svensk 

nyhetsmedia framställer unga tonårsflickor som begår ett brott med dödlig utgång, 

och det är syftet med denna studie. Detta var med andra ord en forskningslucka jag 

mer än gärna fyller.  

Detta är med andra ord en fallstudie och jag har valt att fokusera på att, med tidigare 

forskning som grund undersöka hur en ung tonårsflicka som begår brott presenteras 

och framställs i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 

3.2 Forskningsfrågor 
 

Innan jag formulerade samt skapade mina forskningsfrågor så använde jag mig utav 

Alan Brymans (2011)  kriterier för bedömning av forskningsfrågor. Bryman (2011) 

ponerar att en forskningsfråga inte bara ska vara tydlig och begriplig utan även ska 

ha någon eller några kopplingar till existerande teori och forskning. Frågan ska även 

komma med något nytt och inte heller vara allt för omfattande eller snäv. I mitt fall 

använder jag mig av fler än en forskningsfråga och då menar Bryman (2011) på att 

dessa frågeställningar skall ha samband med varandra. 

Med tidigare forskning som grund vill jag undersöka hur en ung tonårsflicka som 

begår ett brott med dödlig utgång tillsammans med en manlig partner framställs i 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Därför lyder min forskningsfråga:  

 

Q1: Hur framställs en tonårsflicka som begår brott i kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen? 
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4 Metod och forskningsetik 

 

I detta avsnitt presenterar jag min metod och det är den kvalitativa textanalysen som 

jag har valt att arbeta med i denna studie.  

Den kvalitativa textanalysen ser ut som ett paraply, där den kvalitativa textanalysen 

är själva paraplyet. Under paraplyet finns sedan andra olika typer av en textanalys 

som man kan välja att arbeta med för att få fram ett resultat.  

För att göra en noggrann och djupare kvalitativ textanalys har jag valt att använda 

mig utav en framing analysis, eller en gestaltningsanalys som det heter på svenska.  

 

4.1 Den kvalitativa textanalysen 
 

Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2017) förklarar textanalys i 

Metodpraktikan som väldigt enkelt: hur man tolkar en text. Denna metod etablerar 

sig i att jag som författare som utför studien likvärdigt skall sätta ihop en viss 

mängd analysenheter och sedan se till att dessa får bära samma vikt. När studien och 

analysen sedan görs är det grundläggande att väldigt ingående och djupt läsa texten 

för att få fram det i texten som är mest centralt och även betydelsen av dess existens 

(Esaisson et al., 2017). 

Som sagt är den metod jag har valt är den kvalitativa textanalysen. Jag har valt den 

metoden på grund av att jag vill ha möjlighet att analysera artiklar som publicerats 

av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen.  Jag har valt att fokusera på totalt 

tolv artiklar eftersom detta är just en kvalitativ studie. Läs mer om detta i avsnittet 

kring urval.  

Jag ponerar att denna metod passar mig och min studie allra bäst när jag studerar det 

empiriska materialet på ett uttömmande sätt och det i sin tur hjälper mig att besvara 

mina frågeställningar.  

En kvalitativ forskning innebär enligt Alan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga 

Metoder (2011) finns en djupare förståelse i det man väljer att forska kring och att 

man väljer att forska kring mindre antal analysenheter. Det står även att en kvalitativ 

forskning använder sig av en fallstudie, vilket jag i mitt examensarbete gör. Bryman 

(2011) nämner även att en kvalitativ forskning fungerar bra med studier som har 

med analys av texter att göra. 

I Metodpraktikan (2017) nämner författarna att valt material analyseras väldigt 

noggrant vid en kvalitativ textanalys. Detta kan resultera i att en läsare enklare 

upptäcker vad som kan vara dolt i texten. Utförandet av en textanalys görs genom 

att innan en granskning av det empiriska materialet påbörjas gå in med frågor. I mitt 

fall, min forskningsfråga (Esaisson et al., 2017). 
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Enligt Bergström och Boréus i boken Textens mening och makt (2000) har texter 

och språket två huvudfunktioner: en innebördsfunktion där journalister och 

skribenter uttrycker något, och en interpersonell funktion där journalister och 

skribenter använder text för att påverka något eller någon. Med andra ord, skall 

texten ha en funktion.  

Kritiken mot en kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) att en sådan 

undersökning är alldeles för subjektiv, vilket betyder att kvalitativa resultat bygger 

på en forskares slumpartade tolkningar om vad som är av mening och viktigt i 

alltför stor utsträckning. Detta tog jag med mig in i min studie och jag försökte hela 

tiden hålla mig inom ramarna så mycket som bara möjligt. 

Som jag nämnde använde jag mig av en gestaltninganalys som är en form av en 

textanalys, för att få fram ett resultat.  

 

4.2 Gestaltningsanalys 
 

För att kunna göra denna textanalys begriplig har jag valt gestaltningsanalys som 

min metod. Denna analys är väldigt kraftigt kopplad till gestaltningsteorin som jag 

tidigare nämnt och nu skall jag använda denna analys för att hjälpa mig att besvara 

min forskningsfråga.  

Goffman (2011) menar i boken Stigma: den avvikandes roll och identitet på att en 

gestaltningsanalys på journalistiska verk görs genom att bland annat inrikta sig på 

det empiriska materialets infallsvinklar, hur uttryck och diverse ord används samt 

vilka fakta som porträtteras. Goffman har i sitt verk, Frame analysis: An Essay on 

the Organization of exerience (1986) utvecklat gestaltningsanalysen och där har 

Goffman beskrivit gestaltningen som ett perspektiv som därmed hjälper deltagare att 

strukturera upp upplevelser och diverse erfarenheter i olika fack. 

En framinganalys är med andra ord en metod som är designad för att studera hur 

gestaltningar strukturerar upp människors sociala erfarenheter. När sedan 

verkligheten formuleras beskrivs den om och skapar sedan en slags ram mot den 

riktiga, verkliga upplevelsen. I min studie analyserar jag på så sätt att genom att 

identifiera och undersöka den framing som jag kan utläsa i dessa texter samt se hur 

journalisterna skapar en bild av händelsen. 

Enligt Entman (1993) syftar gestaltningsanalysen till att framföra insikt kring hur 

bland annat texter representeras och den går ut på att ge en bild av den makt som till 

exempel en nyhetstext har gällande hur mediekonsumenten uppfattar nyheten samt 

vad i den nyheten som mediekonsumentens tankar förs till. Gestaltningsanalysen 

kan med förmån användas för att undersöka och analysera bland annat journalisters 

alster samt innehållsanalyser (Entman, 1993) 

Enligt Entman (1993) skall en god innehållsanalys styras av gestaltning just på 

grund av att en innehållsanalys styrd av gestaltningsteorin tar vördnad till vad som 

faktiskt är mest centralt i texten. Entman (1993) menar på att gör man ej detta finns 
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det risk att man som forskare antingen underdriver eller överdriver de mindre 

styckenas vikt och relevans.  Det har jag i min studie verkligen försökt att ta hänsyn 

till genom att dela upp texterna i diverse teman för att på så sätt rama in själva 

analysen. 

I min studie använder jag mig utav den induktiva gestaltningsanalysen och den 

innebär att man identifierar så kallade inramningpaket. I detta paket finns både 

framing devices och reasoning devises.  

Det förstnämnda, det vill säga framing devices är de fraser eller ord som läsaren och 

mediekonsumenten upplever mest centrala. Det som jag har upplevt sticker ut mer 

och enligt mig centreras. Reasoning devices är helt enkelt det som förklarar 

ramarnas funktion. Det vill säga, varför gestaltar brottsjournalisterna det på just det 

viset. Jag placerade sedan resultatet i en tabell. (Van Gorp, 2010). 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

För att kunna genomföra en gestaltningsanalys valde jag att följa Van Gorps (2010) 

fyrstegsprocess som han redogjorde för i antologin Doing New Framing Analysis: 

Empirical and theoretical  perspectives. De fyra stegen är följande: 

 

o Samla in material. 

o Läsa texterna för att upptäcka tecken som påvisar framing samt reasoning 

device: Framing devices står för bland annat olika teman. Reasoning 

devices står för det som utgör själva funktionen av gestaltningen. 

o Analysera mer djupgående och låt det ta den tid det tar.  

o Sätta ihop de mest centrala gestaltningar i en tabell. 

 

I steg 2 ska man enligt Van Gorp (2010) ha ett öppet sinne. Jag som analyserar skall 

med andra ord fokusera på hur texten berättas, inte vad som berättas.  

Under analysens gång använde jag mig utav dessa fyra funktionerna. Först valde jag 

ut artiklarna på så sätt som jag beskrivit i avsnittet kring urval och 

generaliseringsanspråk. Sedan läste jag artiklarna och efter det analyserade jag samt 

delade in olika ord i diverse teman. Sedan läste jag artiklarna ännu en gång och 

analyserade återigen, med syftet för att kontrollera att jag verkligen inte hade missat 

något. Till slut sammanfattade jag de olika temana i en tabell.  
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4.4 Forskningsetik  
 

Enligt Vetenskapsrådet handlar etik om att bygga upp, stimulera samt hålla en väl 

medveten diskussion om hur man bör handla på ett sätt som är aktuellt och hålla den 

vid liv. Etik handlar inte endast om regler och lagar utan även om vissa frågor som 

rör etik måste regleras korrekt. Vetenskapsrådet menar också på att etiska aspekter 

är särskilt viktiga i studien eftersom den på längre sikt har en stor påverkan på vårt 

samhälle. (Vetenskapsrådet, 2017). 

Enligt God Forskningssed som Vetenskapsrådet utvecklat spelar de etiska 

överväganden och riktlinjer en mycket betydelsefull roll för inte bara forskningens 

kvalitet utan även dess genomförande och hur resultatet av forskningen kan 

användas på ett ansvarsfullt sätt användas för att utveckla det samhället vi i dag 

lever i. (Vetenskapsrådet, 2017) 

Vetenskapsrådet förklarar att forskarna har en generell skyldighet att offentliggöra 

sina resultat genom en publicering på grund av två anledningar. Dels ur ett 

samhällelig synsätt och även utifrån god forskningssed vilket låter samhället och 

även andra forskare ta en del av resultatet och dess kunskap som studien har givit. 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Eftersom min studie är en kvalitativ textanalys av journalistiska texter har detta gjort 

att jag har haft betydligt färre etiska utgångspunkter att ta ställning till om man 

jämför med låt oss säga en intervjustudie med diverse unga respondenter. Då hade 

jag behövt få ett samtycke från de minderårigas målsmän.  

Dock har jag valt att ändra namn på de personer som förekommit i mitt empiriska 

material. I min studie nämner jag istället ”16-åriga flickan”, ”16-åriga pojken” och 

”offret”.  

Jag ponerar att även om att kvinnan som utfört dessa gärningar är dömd och detta då 

är offentliga handlingar, så tar jag hänsyn till både offrets familj och även de etiska 

riktlinjerna. Det tillför inte heller min uppsats något att namnge personerna som är 

involverade. Jag anser också att min uppsats inte behöver vara ännu en källa som 

sprider namnen på de inblandade i denna tragiska händelsen.  
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4.5 Urval och generaliseringsanspråk 
 

Gällande urval har jag valt att använda mig utav ett strategiskt urval som även går 

under namnet målinriktat urval. Detta innebär enligt Alan Bryman i boken 

Samhällsvetenskapliga metoder från 2011, ett icke-sannolikhetsurval. Det betyder 

att jag som forskare inte har som syfte att välja deltagare i en studie på ett 

slumpmässigt sätt. Målet med ett målinriktat urval är att välja ut diverse fall eller 

deltagare på ett strategiskt sätt och på så vis är de samplade respondenterna eller 

fallen relevanta för de forskningsfrågor som jag har formulerat. (Bryman, 2011). 

Bryman menar på att en forskare ofta vill få fram ett urval som kan säkerställa ett 

stort mått av variation i det stickprov som sedan blir resultatet. Med det menar han 

att medlemmarna av urvalet skiljer sig från varandra när det gäller viktiga och 

utmärkande kännetecken eller egenskaper. (Bryman, 2011). 

Som nämnt tidigare är ett strategiskt urval ett icke-sannolikhetsurval, och eftersom 

det är ett sådant kan ett målstyrt urval inte möjliggöra en generalisering till en 

population. Forskare som använder sig av ett målinriktat urval väljer ut personer, 

platser, organisationer och så vidare just på grund av att de är av relevans för en 

förståelse av en social företeelse. De väljer ut de aktuella respondenter eller fall med 

vissa forskningsmål i åtanke. (Bryman, 2011). 

Min syn på det målinriktade urvalet är att jag själv väljer vilken typ av medier jag 

använder mig utav samt vilket fall jag väljer att studera och forska kring. Jag hade 

först tänkt mig att använda mig utav en lokaltidning och en kvällstidning. Det var 

dock inget alternativ då lokaltidningen inte hade tillräckligt med empiriskt material. 

Då tänkte jag om, och bestämde mig för att använda en morgontidning och en 

kvällstidning. Det var inte heller något alternativ av samma anledning. 

Jag valde sedan i min studie att använda mig utav två kvällstidningar. Valet föll 

sedan på Aftonbladet och Expressen.  

Det empiriska materialet valdes noggrant ut, jag hade vissa kriterier innan jag 

påbörjade studien. Jag tog fram alla artiklar som Aftonbladet och Expressen 

publicerat gällande Sturebymordet. Sedan valde jag ut de artiklar där den kvinnliga 

gärningsmannen omnämndes. På så vis visste jag att ett resultat, oberoende på vad 

det skulle visa sig vara, fortfarande kunde tydas.  

Först valde jag fem artiklar som kvällstidningen Aftonbladet publicerat, samt fem 

artiklar som den andra kvällstidningen Expressen publicerat. Sedan valde jag att ta 

med två artiklar till, en från varje kvällstidning för att få ett så pass uttömmande 

resultat som bara möjligt och se om analysen nått en så kallad teoretisk mättnad. 

Med det menar jag: jag fortsatte att analysera tills jag i slutändan fått samma 

resultat.  

Varför jag valde att endast studera den kvinnliga gärningsmannen i detta fall beror 

på att mitt intresse låg i att undersöka hur hon gestaltas på grund av att hon är en 

individ av det kvinnliga könet samt att hon är minderårig. Mitt fokus har hela tiden 

legat på hur den unga tonåriga flickan gestaltats i svensk nyhetsmedia. 
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5 Resultat och analys  

 

I bilaga 1 presenterar jag mitt empiriska material.  

I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet av min studie. Jag har valt att 

använda mig utav en textanalys med inriktning på en gestaltningsanalys för att få ett 

så ingående resultat så möjligt. När man gör tolkningar av texter så kommer man 

inte undan att det alltid kommer att vara något subjektiv. Helt enkelt något som är 

olika för diverse personer. Därav kommer jag att analysera det empiriska materialet 

utifrån mitt perspektiv så gott det bara går.  

Som jag i avsnittet om tidigare forskning skrev så ponerar Pollack (2001) att den 

mest vanliga rollen för individer med det kvinnliga könet är rollen som ett offer i 

journalisternas gestaltning. Detta har jag nu tagit reda på om det stämmer i min 

studie.  

 

5.1 Avgränsningar och dess material 
 

I min studie ville jag undersöka hur en ung flicka, en tonåring som begår brott 

porträtteras i svensk nyhetsmedia. Jag valde att endast ta den kvinnliga 

gärningsmannen i detta fall på grund av att jag ville lägga all min fokus på henne 

och hennes representation i nyhetsmedia. Jag har med andra ord inte lagt någon tid 

på att undersöka hur nyhetsmedia gestaltar den manliga gärningsmannen i denna 

studie. För mig har det hela tiden varit mest intressant att se hur gestaltningen av 

den kvinnliga gärningsmannen ser ut på grund av kunskapen kring hur ovanligt det 

är att en kvinna begår ett grovt brott.  

Jag ville även se om media på något sätt trycker på de stereotypiska dragen för en 

kvinnlig brottsling. Jag har i min studie valt att använda mig två kvällstidningar: 

Aftonbladet och Expressen. Som jag tidigare har nämnt var min idé först att 

använda mig utav en kvällstidning och en lokaltidning eller en morgontidning. Det 

fanns dock inget empiriskt material att hämta, så därför valde jag två 

kvällstidningar. 

Ghersettis (2000) menar i sin vetenskapliga artikel Sensationella berättelser: en 

studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, 

radio och TV på att en nyhet ökar i värde desto närmre mottagaren nyheten kommer 

och detta gäller både geografiskt samt känslomässigt.  
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5.2 Resultat 
 

Som jag tidigare har nämnt så är tolkningar av texter helt enkelt något som är 

subjektivt och med det menar jag att tolkningen som gjorts i denna studien är min 

och endast min.  

Som jag även tidigare har nämnt så har jag använt mig utav två kvällstidningar: 

Aftonbladet och Expressen. Nedan ser ni de olika teman som jag centralt har funnit i 

mitt empiriska material. Med tema menar jag, de utmärkande ord som jag har funnit 

i det empiriska materialet som jag har självständigt satt i fack som  

5.2.1 Teman 

 

o Utseende samt gestikulationsbeskrivningar: I fyra av dessa tolv 

nyhetsartiklar som publicerats av Aftonbladet och Expressen uttrycks ord 

som på något sätt som handlar om tonårsflickans utseende samt hur hon 

gestikulerar.  

Det är här jag har använt mig utav den djupare kunskap jag har fått av genusteorin 

samt könsstereotyper. Som jag nämnde tidigare ponerar Ambjörnsson (2006) att för 

att kunna framträdas som en korrekt kvinna krävs det att man har en kropp som på 

ett könsmässigt sätt stämmer in på hur man agerar. Med det tolkar jag hur hon till 

exempel ser ut när domen kom och hur hon rör sig samt gestikulerar i rätten.  

Kvinnliga gärningsmän framställs som offer i situationen och brottet de begått är en 

handling av att inga valmöjligheter funnits kvar vilket i sin tur kan betyda att de inte 

skall behöva ta ansvar för handlingen. När det kommer till kvinnliga brottslingar 

menar Kordon och Wetterqvist (2012) på att medierna väldigt ofta kommenterar hur 

kvinnorna gestikulerar och även hur de ser ut och agerar. Helt enkelt vad de har för 

känslor.  

Som jag tidigare nämnt så ponerar Jewkes (2004) att journalister gärna skriver om 

de kvinnliga gärningsmännens kroppar samt deras utseende. Jag blev därmed 

väldigt förvånad då endast fyra av tolv tidningsartiklar valde att gestalta 

tonårsflickans utseende samt gestikulationer. Jag ponerade att resultatet skulle vara 

större.  

 

”Hon såg väldigt skärrad ut och lämnade rättssalen tillsammans med sin 

mamma och advokaten.” (Expressen, 2009-09-09, Flickan bröt ihop i 

rättsalen). 

 

Citatet ovan får mig att undra ur ett genusperspektiv: hade journalisterna verkligen 

rapporterat om hennes sätt att se ut på samma sätt om gärningsmannen vore en 

individ av det manliga könet?  Tonårsflickan hade även endast sällskap av sin 
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mamma och sin advokat. Är det så att journalisterna medvetet gestaltar att flickans 

mor var med då även hon är bärare av liv? (Kordon och Wetterqvist, 2012) 

 

”Ett par sekunder senare kommer flickvännen in. Hon sätter sig mellan 

advokaterna - utan att titta mot 16-åringen. I stället sveper hon med blicken 

över åhörarna. Hon nickar leende mot några bekanta och fingrar på sina 

halssmycken - ett kors och en ring. Sedan tittar hon mot offrets anhöriga.” 

(Expressen, 2009-08-20, Bryter sin mordpakt). 

 

Citatet ovan har kvällstidningen Expressen publicerat på deras hemsida. Ord som 

”sveper” tolkar jag som typiskt kvinnligt. Även meningen ”fingrar på sin 

halssmycken – ett kors och en ring” konnoterar jag som något kvinnligt.  

 

”Hon ser äldre ut än sina 16 år. Det blonderade håret, som börjat växa ut, hålls 

tillbaka från ansiktet av två rader pärlor, i öronen sitter också två pärlor.” 

(Aftonbladet, 2009-08-20, Här möts de i rätten). 

 

Citatet ovan kommer från Aftonbladet. Vartenda ord kan kopplas till kvinnliga 

könsroller. Gestaltningen är mjuk, brottsjournalisten framhäver den unga kvinnliga 

gärningsmannen på ett sätt som är säljande och lockande. Vi mediekonsumenter kan 

inte förstå hur denna unga och ”ordentliga” flicka kan ha orsakat så mycket ont.  

 

o Beskrivning av beteende: I alla artiklar som jag har studerat har 

journalisterna på något sätt beskrivit tonårsflickans beteende.  

Exempel på detta är bland annat är när kvällstidningar beskriver att flickan är 

kontrollerande, oerhört ilsken, manipulativ, svartsjuk. Det är här jag tar med mig 

kunskapen som Rying förmedlade i Metro (Sundsten, 2011, 14 februari): att ett 

motiv för ett mord på tonåringar ofta har att göra med någon sorts form av 

svartsjuka och att historiskt sätt så har gärningsmannen nästintill alltid en psykisk 

störning. 

 

”Enligt flera vänner hade offret en oskyldig flirt med den häktade 16-åringen 

på en fest under våren, men hon var aldrig intresserad. Den misstänkta 

flickvännen ska ha blivit vansinnig. - Hon slog honom rakt över munnen när 

hon fick veta, säger en uppgiftslämnare. Flera vänner berättar att flickan var 

mycket kontrollerande. - Hon styrde och ställde. Sedan de blev tillsammans 

träffade han aldrig sina gamla kompisar, säger en av vännerna.” (Expressen, 

2009-06-11, Mordet planerades i flera veckor). 
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Citatet ovan ge verkligen en helt annan bild av den unga flickan, som inte riktigt går 

ihop med faktumet att hon frekvent besökte en kyrka. I texten upplevs hon sjukligt 

kontrollerande och svartsjuk. Detta kopplar jag till både genusteorin samt teorin om 

könsstereotyper. Kvinnor, flickor, ”skall” inte bete sig på det viset. 

 

”Efter misshandeln fick flickan ett sammanbrott. Då pratade läraren med 

flickvännens föräldrar som skulle ta kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin, 

BUP.” (Expressen, 2009-08-09, De blev helt förändrade). 

 

Citatet ovan har Expressen publicerat. Brottsjournalisterna har gestaltat flickan på så 

sätt att man genast konnoterar hennes brott till en form av felbedömning. Att hon 

helt enkelt inte var sig själv.  

 

o Bakgrund: I endast en tidningsartikel av tolv framgår det någon form av 

information om flickans bakgrund.  

Ur ett genustänk och med kunskap om könsstereotyper ponerar jag att 

brottsjournalisterna trycker på hennes bakgrund till bland annat hennes toppbetyg i 

skolan på grund av att vi mediekonsumenter skall få uppleva henne som en mjuk 

individ.  

 

”Flicka, 16, toppbetyg i alla ämnen: misstänkt för anstiftan till mord” 

(Aftonbladet, 2009-06-10, Här sitter de inlåsta). 

 

Citatet ovan har kvällstidningen Aftonbladet publicerat i en utav sina artiklar. Jag 

får självklart känslan av att den unga flickan är en ”ordentlig” individ som absolut 

inte är ”dum nog” till att begå ett brott. 

  

o Förhållande: I alla tidningsartiklar nämns det faktum att den unga 

tonårsflickan var i ett förhållande.  

Den gestaltningen kopplar jag till författarna Kordon och Wetterqvist (2012) 

som i sitt alster skriver att nyhetsmedier villigt uppmärksammar problem som 

kan finnas i en kvinnliga brottslings liv. Problemet i detta fall var den 

rapportering kring parets väldigt osunda förhållande. Nära och kära talade ut om 

att både flickan och pojken blev förändrade när de var tillsammans.  
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Jag upplever att kvällstidningarna gärna gestaltade hela brottet som att det hade 

inte behövt ske om deras osunda kärlek dog, om någon av dem bestämde sig för 

att bryta.  

 

”Den första juni skickar pojken ett sms till sin flickvän där han vädjar om att få 

visa sin kärlek på något annat sätt. Han får nobben. ”Då är det slut”, svarar 

hon.”  (Aftonbladet, 2009-08-08, Kyssen blev hennes död). 

 

Citatet ovan tolkar jag går emot teorin om könsstereotyper. Kvinnor, flickor, brukar 

normalt sätt inte styra och ställa i ett förhållande. De brukar inte ställa några krav. 

 

”Föräldrarna försökte få 16-åringen och flickvännen att göra slut. Kompisarna 

såg hur de förändrades. Men ingen kunde stoppa den destruktiva spiralen - som 

slutade med mordet på offret, 15.” (Expressen, 2009-08-09, De blev helt 

förändrade). 

 

Citatet ovan är fram Expressen. Brottsjournalisterna gestaltar flickan och hennes 

livssituation som osund. 

 

o Barn: I tio av dessa tolv tidningsartiklar som Aftonbladet samt Expressen 

har publicerat nämns det att flickan är minderårig.  

Det är här jag tog med mig kunskapen som Mikael Rying förmedlade i Metro (2011, 

14 februari): att mord på tonåringar ovanliga och planeringsmord är ännu mer 

ovanligare. Att kvällstidningar då gestaltar att det är en ungdom som har begått 

brottet på en annan ungdom ponerar jag är ännu mer säljande.  

 

”Den misstänkta 16-åriga flickan kommer. Hon pratar med sin pojkvän men 

stannar bara en kort stund.” (Aftonbladet, 2009-08-08, Kyssen blev hennes 

död). 

 

Citatet ovan som kvällstidningen Aftonbladet publicerade är bara en av många där 

brottsjournalisterna trycker på det faktum att gärningsmannen av det kvinnliga könet 

då var minderårig. Det genererar i mer försäljning då vi mediekonsumenter inte är 

vana vid att barn som begår brott med dödlig utgång.  
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”Bara några stolar ifrån dem sitter de åtalades familjer, två föräldrapar vars liv 

också slagits i spillror, men på ett annat sätt. Deras barn lever – men är 

anklagade för mord respektive anstiftan till mord. Deras föräldrars helvete är 

svårt att föreställa sig. När de satt sig, leds deras barn in i rättssalen.” 

(Aftonbladet, 2009-08-20, Här möts de i rätten). 

 

Citatet ovan har kvällstidningen Aftonbladet publicerat. Ett exempel på att 

brottsjournalisterna trycker på det faktum att gärningsmännen bara är barn. 

 

o Flickans nekande: I sex av tolv tidningsartiklar trycker journalisterna på att 

flickan nekar till gärningen.   

Här tog jag med mig kunskapen som jag tidigare nämnt om att Kordon och 

Wetterqvist (2012) ponerar att kvinnlighet skär sig med ett brottsligt beteende på 

grund av att kvinnan ses som en mjukare och mer kärleksfull individ och att kvinnor 

som begår brott skiljer sig från den kvinnliga normen. 

Den unga tonårsflickan hävdade konstant att hon endast sa till hennes pojkvän att 

utföra dådet och planerade det tillsammans med honom för att hon visste att han inte 

skulle kunna genomföra det. För att hon på så vis kunde lämna honom. Hon ville 

med andra ord, bara ut ur förhållandet.  

Jag anser att kvällstidningarna trycker väldigt mycket på att flickan nekar.  

 

”Hon misstänks för anstiftan till mord, men nekar till brottet. – Jag uppmanade 

honom till det, men det var bara ett spel. Jag trodde aldrig att han skulle göra 

det, säger hon i polisförhören.” (Aftonbladet, 2009-08-07, Jag vet inte om jag 

klarar det). 

 

I citatet ovan som kvällstidningen Aftonbladet publicerat gestaltas flickans nekande. 

Återigen menar tonårstjejen på att det aldrig var hennes mening att någon skulle dö. 

 

”Den 16-åriga flickan förnekar brott och menar att åklagaren valt att gå på 

pojkens berättelse. - Det är klart att hon kan känna en viss oro inför vad han 

ska säga när han förhörs, säger Jan Karlsson.” (Expressen, 2009-08-20, Bryter 

sin mordpakt). 
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Citatet ovan kommer från Expressen. Enligt diverse teorier och uttalande så är det 

väldigt ovanligt att barn och individer av de kvinnliga könet begår brott. Detta 

trycker brottsjournalisterna på.  
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5.3 Framingmatris  
 

Här presenterar jag den framingmatris som sammanfattar de teoretiska inramningar 

som gestaltningsanalysen resulterade i. 

 

Tabell 1. 

 

Inramning 

 

 

Utmärkande drag 

 

 

 

Funktion 

 

Utseende samt 

gestikulationer 

 

 

 

Hur flickan ser ut samt 

hur hon rör sig 

 

Framkallar känslor hos 

mediekonsumenten. 

 

Beteende 

 

 

 

Hur flickan beter sig 

 

Framkallar ifrågasättande 

hos läsaren. 

 

Bakgrund 

 

 

 

Hur flickans bakgrund 

sett ut  

 

Skapar förståelse för 

mediekonsumenten. 

 

Förhållande 

 

 

 

Hur förhållandet såg ut 

 

Upplyser läsaren. 

 

Barn 

 

 

 

Hur ung flickan är 

 

Påpekande. 

 

Nekande 

 

 

 

Hur en ung flicka kan ha 

utfört dådet 

 

Uppmärksammande. 
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5.4 Validitet och reliabilitet  
 

Enligt Wibeck (2002) undersöker validitet trovärdigheten i de förklaringar som en 

författar gör med sin studie.  

Wibeck (2002) menar på att reliabilitet innebär att forskare helt oberoende av 

varandra skall komma fram till exakt samma resultat när det har studerat ett 

empiriskt material. Forskare skall även kunna hitta ett överensstämmande resultat 

helt oberoende av tid. Viktigast är att analyser också kan styrkas och för detta 

behövs ett empiriskt material som passar samt en väldigt grundlig redovisning. 

Problemet med detta är dock att människor gärna utgår ifrån det de själva anser 

bekräftar deras egna ställningsantaganden och på så vis drar sig ifrån den 

information och liknande som inte passar individen. Lösningen menar Wibeck 

(2002) är att låta en annan person göra en egen bedömning av det empiriska 

materialet. 

5.5 Analys 
 

I min studie så bestämde jag mig för att undersöka hur två kvällstidningar 

porträtterar, representerar och gestaltar en ung tonårsflicka som begick ett brott.  

Enligt Kordon och Wetterqvist (2012) skruvar brottsjournalister och nyhetsmedier 

på gestaltningen av en gärningsman av det kvinnliga könet. Detta på grund av att på 

något sätt hitta en form av förståelse och ursäkt som används som en ficklampa över 

händelse som inte tillhör samhällets normer.  

I min textanalys använde jag mig utav en gestaltningsanalys. Som jag tidigare har 

nämnt gick analysen till på så sätt att jag tog fram alla artiklar som handlade om 

Sturebymordet. Jag valde sedan ut först fem artiklar som Aftonbladet publicerat och 

fem artiklar som Expressen publicerat. Jag hade vissa kriterier, och de innebar bland 

annat att gärningsmannen av det kvinnliga könet omnämndes i texten. Jag behövde 

som förståeligt ett empiriskt material som jag kunde arbeta med. För att sedan se till 

att jag nått en teoretisk mättnad valde jag att analysera två artiklar till, en från varje 

kvällstidning. 

Sedan läste jag igenom artiklarna, antecknade centrala ord som förekom ofta och 

ord som var enligt min mening laddade.  

Jag läste igenom artiklarna ett par gånger för att vara säker på att jag inte hade 

missat något och under studiens gång. 

Se nästa stycke gällande mitt resultat. 

 

 

 

 



 

27(33) 

 

5.5.1 Svar på forskningsfrågan 

 

 

Q1: Hur framställs en tonårsflicka som begår brott i kvällstidningarna Aftonbladet 

och Expressen? 

 

I dessa artiklar fann jag sex stycken teman. Flickan framställs med fokus på: 

 

o Hennes utseende och gestikulationer. 

o Hennes beteende. 

o Hennes bakgrund. 

o Att hon befann sig i ett förhållande. 

o Att hon då var minderårig. 

o Att hon hela tiden nekade till brottet.  

 

De temana som var mest centrala var de gällande hennes utseende och 

gestikulationer, hennes beteende, att hon då befanns sig i ett förhållande, att hon då 

var mindreårig och att flickan hela tiden nekade till brottet.  

Gällande flickans bakgrund så ponerade jag från start att brottsjournalisterna skulle 

skriva mer om. I förhörsprotokollet läste jag att flickan var aktiv i kyrkan, och det 

trodde jag att kvällstidningarna skulle gestalta mer utav. Det var som tidigare nämnt, 

en artikel från Aftonbladet som nämnde att den kvinnliga gärningsmannen haft 

väldigt bra betyg i skolan. 

Personligen får jag, genom att läsa alla dessa artiklar från de två kvällstidningarna, 

en bild av flickan som en ”ordentlig” ungdom, som har en bra barndom med en fin 

familj. Hon har endast kommit ”lite snett” i livet.  

I detta fall så upplever jag inte att kvällstidningarna trycker mer på de 

könsstereotypiska dragen än vanligt. Dock så slog det mig när jag gjorde 

observationen och utförde analysen att brottsjournalisterna inte nämnde och 

gestaltade pojkens utseende och gestikulationer samt beteende lika mycket som de 

gestaltade flickan. På så vis ponerar jag att Kordon och Wetterqvists (2012) 

observation gällande att brottsjournalistik ser olika ut beroende på vilken kön 

gärningsmannen har var korrekt i detta fall. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

 

I detta avsnitt redovisar jag nu för mina diverse slutsatser samt ge förslag till 

framtida forskning. Jag kommer även att dela med mig av mina utmaningar som jag 

stött på under studiens gång. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Gällande framtida forskning har jag under min studieprocess gång lagt märke till 

vilka forskningsluckor som finns. Helt enkelt, vad som inte har studerats och vad 

som har studerats tidigare. Jag märkt att det förekommer relativt lite forskning kring 

par som begår brott tillsammans och även hur dessa gärningsmän med olika kön 

skiljer sig åt i skildringen. Där finns det en kunskapslucka som vore väldigt 

intressant att studera.  

Tittar jag på hur man hade kunnat använda sig av samma fall som jag har baserat 

min studie på så finns det även en möjlighet att analysera hur offret, den andra unga 

tonårsflickan i historien porträtteras samt framställs i kvällstidningar Aftonbladet 

och Expressen eller diverse andra nyhetsmedier. Jag ser också att man kan, i 

fortsättning till min studie kika på vilka märkbara skillnader det finns gällande 

porträtteringen mellan den kvinnliga gärningsmannen och det kvinnliga offret.  

I min studie har jag valt att fokusera på den kvinnliga gärningsmannen som i detta 

fall dömdes för anstiftan till mord. Man kan, om man vill utveckla min studie, 

analysera hur den manliga gärningsmannen porträtteras i svensk nyhetsmedia. Vad 

skiljer gärningsmännen åt? Är det så att media faktiskt på något sätt sätter in de 

olika gärningsmännen i olika genusfack? Trycker media på olika stereotypiska 

drag?  
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6.2 Diskussion 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur en kvinnlig, ung gärningsman 

porträtteras i svensk nyhetsmedia. I mitt urval valde jag att begränsa min studie på 

så sätt att jag valde två kvällstidningar för att ställa frågan: hur gestaltas en kvinnlig 

tonåring som begår ett brott.  

Eftersom detta är en fallstudie så valde jag ett specifikt fall, mordet i Stureby, 

Enskede år 2009 där ett heterosexuellt par planerar och mördar en jämnårig 

tonårsflicka som ett resultat av en sjuklig svartsjuka.  

För att uppnå min studies syfte valde jag att även undersöka om det är så att båda 

kvällstidningarna utnyttjar och på så vis trycker på det kvinnliga stereotypiska 

dragen samt attributen. Med det menar jag, i tidigare forskning har det framkommit 

att det är väldigt ovanligt att kvinnliga gärningsmän är väldigt ovanligt. Detta på 

grund av att de ses som mjuka och vänliga individer som inte är kapabla till att begå 

ett brott och ännu mindre ett mord.  

Jag valde att använda mig utav en textanalys samt en gestaltningsanalys för att få 

fram ett resultat, och detta resultat visade som tidigare nämnt att journalisterna 

centrerar sex olika teman.  

Jag har under min fallstudies gång funnit många nya lärdomar och en djupare 

kunskap. Det är märkligt hur gestaltningen kan se olika ut beroende på vilken kön 

gärningsmannen har, och allt detta på grund av normer vi i samhället länge levt 

med.  

 

”Att kvinnor över huvud taget dödar är ovanligt. När det händer har de ofta 

väldigt starka personliga motiv som är relaterade just till offret. Ofta har de 

också psykiska problem. Mellan fem till tio gånger per år händer det att 

kvinnor dödar någon närstående. Men det är ytterst sällan de går utanför den 

där kretsen och mördar vilt främmande människor.” (Dagens Nyheter, 2010-

04-06, Misstänkta mördaren i Växjö häktad) 

 

Citatet ovan som uttalats av kriminologen Leif GW Persson (Dagens Nyheter, 2010, 

6 april) var en av anledningarna som för ett bra tag sedan väckte mitt intresse 

gällande kvinnor som begår brott med dödlig utgång och deras gestaltning i svensk 

nyhetsmedia. Hur kommer det sig att vi lever än i dag i ett samhälle som följs av så 

många normer och varför placeras både män och kvinnor fortfarande in i olika fack 

gällande könsroller och stereotyper.  

 

 



 

30(33) 

 

6.3 Utmaningar 
 

Första utmaningen jag stötte på var att välja ett fall. De senaste åren har kvinnor 

som begår grova brott ökat, och vi har alla kunnat läsa om allt från Knutbymordet 

till sommarstugemordet i Arboga. Det slutade med att jag valde ett fall som jag 

minns väldigt väl då offret och gärningsmännen är i exakt samma ålder som mig 

själv.  

Den stora utmaningen med denna studie har varit att inte sväva iväg. Att inte börja 

analysera psykologiskt. Jag har även märkt att jag fått hindra mig själv från att inte 

jämföra gärningsmännen med varandra, för det var och är inte syftet med min 

studie. 

En utmaning på det personliga planet har varit att författaren inom mig fått konstant 

tänka på att skriva på ett sätt som är informativt och vetenskapligt. Till exempel som 

texten som jag skrev i inledningen om Sturebymordet.   
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