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The aim of the study was to examine how tree newspapers covered the murder of 

Arboga and the murder in Byxelkrok. The questions examined were: how news 

journalism attributes crime-cases depending on gender and what kind of similarities and 

difference’s are at work between how a female or male perpetrator is represented in the 

evening press versus the local press. We made a discourse analysis of 43 articles from 

different time periods depending on the case. The result shows that the female criminal 

is more judged and more personal represented by the media then the male criminal. The 

digital press, both at the local and the national levels shows a difference in reporting 

depending on the case. Regarding the female perpetrator the local press became more 

sensational than they usually are when it comes to news reporting and included more 

details in the particular case. Regarding the male perpetrator the local press were more 

subjective and were careful about the information that they gave out to the public, but 

the national press gave out information same as they usually do.  
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1 Inledning 
Sommaren 2016 larmas polisen till en sommarstuga i Arboga. Det är en kvinna som 

ringt in och berättar att hon och hennes man har blivit knivhuggna. Mannen avled direkt 

av skadorna men kvinnan som larmade polisen lyckas överleva. Polisens första 

misstankar riktas mot kvinnan som ringde in och larmade händelsen, men kvinnan blev 

sedan friad då det konstaterats att skadorna som hon hade på kroppen, hade hon inte 

kunnat åstadkomma själv. Polisen riktade senare misstankar till en kvinna som senare 

komma till att kallas för “Arbogakvinnan”. I tidningarna kom kvinnan att framstå som 

en instabil kvinna kvinnan redan känd av polisen sedan hon varit misstänkt för mordet 

på sin man, men som hon inte hade dömts för. Arbogakvinnan är ett namn som synts i 

den svenska pressen och även Leif G.W. Persson har gjort ett försök till att fälla 

kvinnan för mordet på sin man. Ett mord som hade flera annorlunda och suspekta 

detaljer kring händelsen (Västmanlands tingsrätt i mål B 3570-16). 

  

Ett annat år och en annan dag, natten till den första september 2006. Brandkåren 

larmades till ett hus i en liten by i närheten av Byxelkrok på Öland som stod i lågor. 

Huset var övertänt och släckningsarbetet fokuseras på att hålla branden kontrollerad. 

Ägaren av huset söktes, då möjligheten fanns att hon kunde befinna sig hos sin särbo. 

När branden var kontrollerad och näst intill släkt gick brandmännen in i resterna av 

huset och upptäckte två döda kroppar. Kropparna tillhörde kvinnan som ägde huset och 

hennes särbo. Kvinnans son misstänks för dråpet på sin mor och dennes särbo, men han 

friades i brist på bevis (Kalmar tingsrätt B 3593-06). Han döms senare år 2013 för en 

liknande brand och två dråp, då på sin vän och hans hustru (Kalmar tingsrätt B 1557-

13).  

  

Denna studie fokuserar på att ta reda på frågor som innefattar om hur kvinnor och män 

representeras i nyhetsmedia som förövare. Vi valde i denna studie att undersöka två 

brott som har flera likheter, detta för att få en rättvis bild av analysen. Båda brotten har 

begåtts mot familjemedlemmar eller personer i gärningspersonens nära omgivning. 

Syftet med denna uppsats är att belysa om det finns några likheter eller skillnader i hur 

tre styken tidningar skriver om manliga eller kvinnliga gärningspersoner utifrån två 

brottsfall.  
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Gärningsmannen har blivit mer presenterad i dagens media och i många fall har det 

blivit mer intressant att läsa om på gärningsmannens bakgrund än offret. När en person 

blir mördad av en släkting så skrivs det på ett vis som om det kunde hänt vem som helst 

och inom nyhetsjournalistiken så blir dessa nyheterna av stort nyhetsvärde då det är 

något som sticker ut bland brottsjournalistiken. 

 

Vår uppsats kommer att vara en kvalitativ diskursanalys som kommer att undersöka 

fallet om "sommarstugemordet" i Arboga och dubbelmorden på Öland. Fallen har vi 

valt utifrån de likheter vi hittat och utifrån att förövarna har mördat eller försökt mörda 

sina familjemedlemmar. Vi vill undersöka hur nyhetsjournalistiken framställer 

gärningspersonen genom att analysera dessa två brott utifrån ett genusperspektiv. Blir 

det en större sensation i samhället om det är en man eller en kvinna som begår ett brott, 

skriver egentligen journalistiken det på olika sätt? Skriver den lokala pressen 

annorlunda än den nationella pressen i dessa brottmål? Eller om det nu är en skillnad 

kan skillnaden då vara att det helt enkelt beror på val av tidning?  

 

1.1 Studiens relevans 
Vår studie är relevant för journalistikforskningen eftersom vi kan via vår studie 

analysera hur det egentligen ligger till mellan representationen av de manliga respektive 

de kvinnliga förövarna i dessa två brottsfallen. Vi kan tillföra en större medvetenhet 

kring hur journalister väljer att erbjuda läsare att förstå olika likheter och skillnader 

kring genusperspektiven i brottmål då utifrån dessa två fall. Björn Häger (2014) skriver 

i sin nyhetsvärderingsteori att nyheter är händelser som styrs av de udda, avvikande och 

överraskande i samhället alltså det som man inte förväntar sig ska ske i samhället. Press 

bygger på de som är intressant samt de som är normativt och olika medier rapporterar 

på olika vis. Dagstidningar styrs av de som allmänheten bör få reda på medan 

kvällstidningar styrs av de som människor tycker är intressant att läsa. Man kan säga att 

nyhetsvärderingteorin (Häger, 2014) bygger på olika händelser som sägs balansera på 

en skala och vår studie är relevant för nyhetvärderingsskalan då vi anser att det inte ska 

spela någon roll vilket genus du tillhör när det gäller nyheter, alla ska representeras lika. 

Vi anser att om det är en nyhet som ligger i allmänhetens intresse så ska 

representationen vara lika oavsett. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur nyhetsjournalistiken framställer två 

gärningpersoner i tre tidningar utifrån ett genusperspektiv samt studera vilka likheter 

och skillnader som finns mellan hur den kvinnliga respektive den manliga förövaren 

representeras i dessa tre tidningar. Vi vill analysera tidningarnas bevakning och 

nyhetsvärdering för att ta reda på hur artiklarna skiljer sig ur ett genusperspektiv när det 

kommer till den lokala pressen och även studera en rikstidning som då är en 

kvällstidning. Anlendingen till detta var för att vi tror att det kan finnas en skillnad. Vi 

kommer att undersöka hur artiklar från Aftonbladet och de lokala tidningarna, Arboga 

Tidning och Ölandsbladet, representerar förövarna och sedan analysera resultatet utifrån 

olika diskurser. Vi kommer att undersöka hur Ölandsbladet som lokaltidning skriver om 

Byxelkroksfallet samt hur Arboga Tidning som också är en lokaltidning skriver om 

Arboakvinnan. Vi kommer även att använda oss ut av Aftonbladet som kvällstidning i 

båda fallen för att se hur dem har skrivit om respektive fall.   

 

För att kunna undersöka vilka skillnader och likheter som finns i artiklarna kring 

Arbogakvinnan och Mordbränderna i Byxelkrok, utifrån Arboga Tidning, Ölandsbladet 

och Aftonbladet, valde vi att bryta ner vår huvudsakliga frågeställning och utforma 

några delfrågor till vårt empiriska material. Detta för att kunna få svar på hur 

gärningspersonerna i vår studie representeras i medierna. 

 

1.2.1 Frågeställning 
- Vad finns det för skillnader och likheter mellan de lokala tidningarna och Aftonbladets 

representation? 

- Hur gestaltas den kvinnliga förövaren i Arboga Tidning? 

- Hur gestaltas den manliga förövaren i Ölandsbladet? 

- Hur gestaltas förövarna i Aftonbladet?  

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel tar vi upp vad som enligt de olika brottens domar gjorde att både den 

kvinnliga förövaren och den manliga dömdes till livstids fängelse. Vi tar även upp de 

två tidigare fallen som båda förövarna varit anklagade och misstänkta för, men aldrig 
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dömdes för på grund av brist på teknisk bevisning. Detta för att vi vill ge er en bild av 

fallen som ligger till grund för vår studie. 

  

2.1 Arbogakvinnan 

Det var den 7 augusti 2015 som den kvinnliga mördarens man ska ha gått bort i en 

drunkningsolycka. Enligt kvinnan själv så hade hon och sin man åkt ut till 

sommarstugan på Granliden och ätit god mat nere vi bryggan som låg ansluten till 

stugan. De hade med sig sina två barn, ett tvillingpar, och när klockan började närma sig 

20 tiden på kvällen så gick kvinnan upp för att natta barnen medan hennes man satt kvar 

nere på bryggan. Mannen återvände aldrig till stugan och på morgonen larmade kvinnan 

polisen, samtidigt som hon larmar 112 säger hon i telefon att hon har hittat sin mans båt. 

Senare uppger hon till polisen att hon hittat hennes man död i vattnet i Hjälmaren. 

Mannens död konstaterades först som en drunkningsolycka men efter flera mystiska 

omständigheter som bland annat hans livförsäkring på två miljoner kronor som hade 

tecknats några månader innan dödfallet samt kvinnans krav på att få ut pengarna bara 

fyra dagar efter dödstillfället skapade misstankar (Västmanlands tingsrätt i mål B 3570-

16). 

 

Ca 1,5 år senare testas mannens kropp för kiselalger för att se om han hade drunknat 

eller inte i Hjälmaren, detta skedde då kvinnan misstänktes igen för mordet då hon 

också satt häktad på mordet på sina föräldrar. Testerna på mannen visade sig innehålla 

endast tre alger i hans lungor men inga i hjärnan eller njuren vilket visar att mannen inte 

dog i sjön, och eftersom det inte fanns några yttre skador på kroppen så konstaterades 

det att han måste ha blivit kvävd eller dränkt någon annanstans (Västmanlands tingsrätt 

i mål B 3570-16). 

 

2.1.1 Arbogakvinnans andra mordfall 
Onsdagen den 3 augusti 2016 får polisen in ett SOS larm som kommer från en 

sommarstuga på Granliden i Arboga. Det visar sig vara en kvinna som ringer in och 

berättar att hon och hennes man Göran Möller har blivit knivhuggna medan de låg och 

sov i sitt hem. När polisen kommer till platsen hittades Göran avliden och hans fru 

fördes snabbt till sjukhus med sina skador. Frun blir anhållen och misstänkt för mordet 

på sin man men misstankarna stryks sedan då frunsskador tydde på att hon inte kunde 

ha orsakat dem själv.  
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Den 16 augusti frihetsberövas istället parets dotter, tillsammans med hennes dåvarande 

pojkvän misstänkta för mordet och mordförsöket. De släpptes dock efter några dagar i 

brist på bevis men efter diverse spaningar och avlyssningar blev de på nytt 

frihetsberövade den 30 augusti 2016 och senare häktade för mord (Västmanlands 

tingsrätt i mål B 3570-16). 

21 augusti döms parets dotter och hennes dåvarande pojkvän för mord samt mordförsök. 

Dottern döms till livstids fängelse och pojkvännen döms till 14 års fängelse då han hade 

blivit manipulerad och tillsagd att begå mordet. Eftersom pojkvännen var av utländsk 

härkomst och inte svensk medborgare vid händelsen dömdes han även till utvisning 

(Västmanlands tingsrätt i mål B 3570-16). 

Arbogakvinnan döms i samma rättegång som hon döms för Sommarstugemordet på sin 

pappa och mordförsöket på sin mamma för anstiftan till mord på sin man, ett mord som 

hade skett ett år tidigare på samma plats. Kvinnan dömdes till anstiftan till mord 

eftersom det inte fanns några bevis på att hon faktiskt begick mordet själv 

(Västmanlands tingsrätt i mål B 3570-16).   

 

2.2 Mordbränderna i Byxelkrok 

Natten till den 31 augusti startar det en brand i Barbro Karlssons bostadshus i 

Byxelkrok på norra Öland. När brandkåren kommer till platsen är huset övertänt och det 

konstaterades snabbt att huset inte gick att rädda. I brandresterna hittades två svårt 

brända kroppar, tillhörande Barbro Karlsson och hennes särbo Bertil Sandin. Barbro var 

mor till den man som senare kommer att bli misstänkt för att ha tänt eld på hennes hus. 

(Kalmar tingsrätt i mål B 3593-06) 

Sonen, eller den manliga förövaren som vi kallar honom i texten, bodde i samma by 

som sin mor på norra Öland. Han var enligt många av hans vänner en trevlig och lugn 

person, som sällan jagade upp sig, men han hade haft det mycket svårt ekonomiskt 

under många år. Något som var känt för många av hans bekanta. Även hans mor och far 

hade det tufft med ekonomin under hans uppväxt men han hade lyckats lära sig att leva 

med det även under sina vuxna år, även om det många gånger var väldigt tufft och han 

var nära till utmätningar och konkurs flera gånger. Mannen försökte ofta att låna pengar 

av andra och stod därför också i skuld till många vänner och bekanta i byn. 
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När den manliga förövaren kom till branden natten till den 31 augusti var det hans 

agerande som fick polisen och brandmännen att reagera, han verkade väldigt obesvärad 

av att huset brann och att hans mor och särbo inte kunde hittas i någon av deras hus eller 

någon annanstans. (Kalmar tingsrätt i mål B 3593-06) 

  

Den manliga förövaren friades från åtalet trots att flera punkter tryckte på att han kunde 

vara skyldig. Brandmännen kunde inte hitta några bevis på att branden vara anlagd, men 

det betyder inte att den inte var det skrivs de i domen. (Kalmar tingsrätt i mål B 3593-

06) 

  

Fallet som dömde mannen till livstids fängelse var när en ny brand bröt sig lös i 

Byxelkrok. Den 13 december ska, enligt domen, samma man åkt hem till en vän på 

norra Öland. Vid denna tidpunkt höll mannen på att förlora sitt hus och gå i personlig 

konkurs på grund av den kärva ekonomin. Utifrån domen (Kalmar tingsrätt i mål B 

1557-13) beskrivs en sakframställan om kvällen då mannen ska ha mördat sina två 

vänner. Enligt domen så ska mannen åkt till sin vän för att be honom om ett lån. Men 

den manliga förövaren fick ett nej på sin förfrågan om lån. Medan männen höll till i 

garaget och pratade stod vännens fru inne i köket och lagade lufsa, en traditionell 

Ölandsrätt, när hon bestämde sig för att gå ut till garaget och hälsa på mannen. När 

vännens fru gick in i garaget möttes hon av att Gustav ligger på golvet efter att ha fått 

ett slag mot huvudet och kvinnan själv möts av ett hagelskott i magen som tar hennes 

liv.  

När mannen misshandlat sin vän och skjutit vännens fru började han att slipa upp deras 

kassaskåp som fanns i garagets kontorsdel, för att hitta de lösa sedlar som kan ha 

förvarats där i. Han valde sedan att tända på garaget, som brann ner till marken, för att 

dölja de spår som kan avslöja att ett mord begåtts. (Kalmar tingsrätt i mål B 1557-13) 

 

Vi har valt att fokusera på det fall när den manliga förövaren är misstänkt för att ha tänt 

eld på hans mammas hus, när hans mamma och hennes särbo brann inne. Detta då det 

fallet är mer likt Arbogakvinnans då båda har påståtts eller begått dråp på sina 

familjemedlemmar. Enligt domen skedde den första händelsen 2006 men på grund av 

brist på bevis friades mannen från anklagelserna. När branden 2013 skedde blev 

mannen tidigt en av de misstänkta för branden på grund av sitt tidigare åtal. Det hittades 
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också mer bevismaterial som kunde knyta honom till morden och han dömdes då till 

livstids fängelse. 

Vi tar därför upp båda fallen under detta kapitel för att ni ska få en djupare 

bakgrundshistoria om vem mannen och kvinnan bakom dråpen är, även om de båda bara 

är fälld för ett brott. 

 

2.3 Media och brott 

Journalistikforskaren Yvonne Jewkes (2015) berättar att brottsjournalistik kan delas in i 

olika kategorier och tolkas från olika perspektiv. Jewkes tar också upp journalistikens 

roll som agendasättare och inramar olika händelser (framing). Journalistiken bidrar till 

dramatiseringen av brott och det blir en typ av glamorisering där man visar att brott är 

något som skiljer sig från det normala som kan skapa spänning då det hotar ordningen 

och moralen i samhället. Journalistiken bidrar också till att samhället får en viss rädsla 

för brott då den oerfarna mediepubliken inte vet att journalistiken bara speglar en av 

flera verklighetsbilder och kan också ibland bli anklagade för att överdriva. 

Rapporteringen av brottsjournalistiken kan också leda till inspiration för andra och 

samhällsbilden som visas kan ibland vara missvisande, samt skilja sig åt beroende på 

vem det är som rapporterar. 

 

I dagens verklighet så är också offerjournalistik på agendan då det på senare tid blivit 

mer intressant och ju mer oskyldig en människa blir som utsätts för brott desto mer 

nyhetsvärdig blir den. Förövarna till brotten är också intressanta men en drabbad familj 

eller offer kan också beroende på bakgrund få lika mycket tid i rapporteringen som den 

onda boven (Yewks, 2015). 

 

2.4 Soft and Hard news - Mjuka och hårda nyheter  

Hårda nyheter är de nyheter som direkt rapporteras medan mjuka nyheter är de nyheter 

som man gräver djupare i, med en större bakgrund. Till exempel ekonomi, krig och 

politik ligger i kategorin hårda nyheter och är de nyheterna som ger information till 

allmänheten, alltså de nyheter som berättar nya fakta. Mjuka nyheter är de nyheter som 

underhåller och som väcker känslor, man vill att allmänheten ska älska eller hata, gråta 

eller skratta eller att människorna ska känna avundsjuka eller medlidande. Mjuka 

nyheter kräver inte heller direkt rapportering eftersom de inte innehåller information om 

en händelse. Till exempel så är olika människors livsstil, nöje och kultur i kategorin 
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mjuka nyheter (North, 2016).  

 

Louice North (2016) visar också i sin forskningsstudie att män är mer angelägna att 

rapportera kring hårda nyheter medan kvinnor är mer angelägna till mjuka nyheter. 

Forskaren menar att det kanske är på grund av att kvinnor ses som känslosammare än 

män som då gör att de oftast blir tilldelade uppgifter kring mjuka nyheter och att män 

ofta får de hårda nyheterna då de tyder på en större påbrå kring det som är maskulint. I 

nyhetsrummet tror många män att kvinnor är bättre på att stereotypiskt berätta om 

mjuka nyheter medan män är bättre på att täcka hårda nyheter som innehåller intervjuer 

och bakgrund kring elitpersoner med högre status.  

 

 

3 Litteraturöversikt 
I kommande kapitel presenterar vi våra teorier som vi utgår från i vår studie, då vi vill 

undersöka hur nyhetsjournalistiken framställer gärningpersoner i brottmål utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

3.1 Tidigare forskning 
3.1.1 Media and Crime  

Yvonne Jewks teorier bygger på studier som framkommit när man studerat samhället 

via beteendevetenskap. Jewks har undersökt människans psykologi och sociologi samt 

studerat den yttre påverkan av samhället när de kommer till kategorin brott. Människor 

har i alla tider varit intresserade av brott och brottsnyheter berättar en berättelse som gör 

att människor blir mer intresserade av att veta mer. Brottsnyheter är enligt Jewks (2015) 

styrda av både samhällets behov av att få veta vad som hänt men också av marknaden 

alltså vad allmänheten vill få reda på, det som samhället tycker är intressant (Jewks, 

2015).  

 

Jewks tar upp i sin bok Media and Crime teorier om hur män och kvinnor ingår i den så 

kallade inklusionen och exklusionen. Hon visar att media drar sig till det som är udda 

och tar upp exempel så som ”vi och dom”, ”svarta och vita”, samt ”normal och 

onormal” och menar på att det blir ett slags jämförelsesystem, en polarisering av olika 

karaktärer som hjälper åskådaren att identifiera vad det är som händer eller har hänt. 

När det gäller brott så blir det högt nyhetsvärde i samhället då det skiljer sig från det 
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normala då det hotar ordningen och moralen i samhället, och eftersom det är något 

annorlunda så blir brottsjournalistiken på ett sätt mer intressant för medborgarna. 

Brottjournalistiken bidrar till en viss dramatik som gör att människor blir intresserade 

av att höra/läsa mer (Jewkes, 2015).  

  

Kvinnor som begår grova brott får också mer tid i rampljuset av nyhetsjournalistiken 

eftersom kvinnan bryter mot den vanliga ”kvinnliga normen” som framkommer från 

samhället på hur en kvinna borde vara. När det gäller kvinnliga förövare rapporterar 

nyhetsjournalistiken på ett mer personligt vis där journalisterna använder olika narrativ, 

ord och beskrivelser så som att kvinnorna är dåliga mammor, fruar, onda manipulatörer 

och sexuellt avvikande. Det blir som att nyhetsjournalistiken är mer intresserade av att 

hitta orsaken bakom varför kvinnorna begått brottet istället för själva rapporteringen 

kring vad som faktiskt hänt.  Det leder till att kvinnor blir hårdare kritiserade än män i 

nyhetsrapporteringen eftersom att de direkt får nyhetsvärde då det bryter mot samhällets 

normer och värderingar (Jewkes, 2015).  

 

Denna forskning är relevant för oss eftersom vi kommer att studera två olika brottsfall 

med två olika gärningsmän som dessutom tillhör två olika kön. Yvonne Jewks tar upp i 

sin bok Media and Crime olika teorier som är relevanta för oss. Vi har använt den till 

hjälp för att försöka förstå varför människor begår brott men också hur media 

rapporterar kring det. Vi har också tittar på teorierna kring hur kvinnliga förövare 

framställs annorlunda än män i brottmål.    

 

3.1.2 Genusforskning 

Genusforskaren Yvonne Hirdman (1988) forskar om innebörden av vad genusbegreppet 

står för. Hon ställer sig frågan om hur det kommer sig att kvinnor generellt, geografiskt 

och historiskt har ett mindre värde än män. Hirdman beskriver om hur genusforskningen 

mer är ett begrepp för att beskriva könens olika förhållanden och att just forskningen 

inom området är inriktat på hur genus framställs. Hon tar upp diskussionen om hur man 

med hjälp av genussystemet bildar en ordningsstruktur för kön och att denna ordning är 

utgångspunkten för andra sociala ordningar. Genus har därmed blivit basen för de 

sociala, ekonomiska och politiska klasserna och i dessa klasser är det ofta mannen som 

är den norm vi lever efter. 
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”Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det 

allmängiltiga” (Hirdman, 1988, Genussystemet, teoretiska funderingar kring 

kvinnors sociala underordning s. 11). 
  

Det normativa i vårt samhälle är att män och kvinnor ska följa en viss norm och vara på 

ett visst sätt och Hirdman är inne på varför denna uppdelning har skapats. Att det istället 

för ett gemensamt genus är uppdelat i ett ”han-genus” och hon-genus”. Där den stora 

skillnaden mellan könen då egentligen blir de biologiska olikheterna, tex den manliga 

oförmågan att föda barn som Hirdman uttalar sig. Eller att de skulle vara uppdelat ur ett 

motsatstänkande perspektiv, där männen är det positiva och kvinnor det negativa, 

männen starka och kvinnorna svaga. Redan den Aristoteliska genusordningen tydde på 

att kvinnor var av det svagare könet. Där motsatserna blev extra tydliga i hans 

föreställning om manligt och kvinnligt. Ett nyfött barn var en dålig blandning av 

manligt och kvinnligt om det föddes en kvinna och istället bra om det blev en pojk. De 

egenskaperna som barnet fick som då ansågs komma från mannen var värmen, modet 

och intelligensen. Medan de egenskaperna som barnet fick som ansågs komma från 

kvinnan var kallare blod, feg och dum enligt den aristoteliska genusordningen. I den 

västerländska kulturen finns således det aristoteliska mönstret invävt i den historiska 

förståelsen av kön och hur uppdelningen är fördelad och förklarar vår bild av kvinnors 

underordning.  

 

Det finns många tankar, fördomar och normer om hur en kvinna eller man ska vara och 

föra sig. Det finns en gräns mellan vad som är kvinnligt och manligt i alla sociala rum 

som till exempel på jobbet, i relationen och i andra sociala sammanhang. Det finns 

oskrivna regler i verkligheten om hur kvinnor och män ska vara gentemot varandra i allt 

från på arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter som anses som manliga. I språket, hur en ska 

kvinna tala för att låta fin och med kärleken, vem som ska bjuda upp vem av mannen 

eller kvinnan o.s.v. (Hirdman, 1988). 

 

 Detta är relevant forskning som passar för vår studie då vi kommer att undersöka olika 

diskurser, i grunden ur ett genusperspektiv, kring hur det båda gärningsmännen 

representeras i våra två brottmål. Eftersom en kvinnlig förövare även inte bara faller ur 

normen för hur en kvinna ska vara faller det utanför hur vår bild av en gärningsperson 

uppfattas.  
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3.2 Nyhetsvärderingsteori 
Vad nyhetsvärdering egentligen är har det forskats om ett flertal gånger. 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval är två olika saker enligt Jesper Strömbäck (2017), där 

värderingen är det teoretiska som diskuteras i arbetsprocesserna och nyhetsurvalet är det 

som publiceras. Det finns ett samband mellan värderingen samt de faktorer som 

påverkar nyhetsurvalet. Nyhetsvärdering handlar om hur man värderar rapporten kring 

olika händelser som skett i samhället. Man kan tänka sig att ”nyheterna”, händelsen 

befinner sig på en skala där ena änden är det som är viktigt (normativt) och på andra 

änden det som är intressant (marknaden). Det som är viktigt så säga normativt är det 

som medierna anser ligger i allmänhetens intresse, alltså det som allmänheten bör få 

reda på (Public Service). När man kommer till marknaden eller så att säga det som är 

intressant så är det främst kvällstidningar man syftar på då det är läsarnas intresse som 

styr rapporteringen. Det är flera faktorer i nyhetsvärdering som spelar in, dels är de det 

udda och avvikande som gör nyheten men också ju mer oväntad händelsen är (Häger, 

2014).   

  

Det finns en klassisk modell som är framtagen av (Shoemaaker, Chang & Bredinger, 

1987 refererad i Häger, 2014:100) som man kan dela in händelser i. Först tittar man på 

nivån på avvikelsen är den hög, medel eller låg, sedan tittar man på hur nära geografiskt 

händelsen har inträffat och sist analyserar man samhällsbetydelsen för händelsen. Är det 

högt och nära i tid så har nyheten stort värde och sedan lågt nyhetsvärde om det skulle 

vara tvärt om. 

  

Tidsmässigt, kulturellt och rumsligt avstånd visar att ju närmare i tiden en händelse har 

inträffat, hur nära vi kan identifiera oss själva med händelsen samt hur nära geografiskt 

händelsen har skett är inkluderad i nyhetsvärderingens dimensioner framtagen av Henk 

Prakke,1969 refererad i Häger, 2014:102) som är den västerländska dimensionen av 

nyhetsvärdering. 

  

Det som kan påverka nyhetsurvalet och som hänger ihop med nyhetsvärderingsteorin 

bygger på flera faktorer. Det finns bland annat konflikter där man ofta tittar på 

människans moral, ett exempel på en sådan nyhet skulle kunna vara: Centerpartiet röstar 

nej till Kristersson som partiledare, detta indikerar då på att det är en pågående 

”konflikt” inom alliansen som är en aktiv politiskalians vilket leder till att en sådan 
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nyhet får högt nyhetsvärde i Sverige. Bland faktorerna finns det också elitpersoner som 

blir extra intressanta och höjer nyhetsvärdet. En elitperson är en känd person tex 

kungen, stadsministern, filmstjärnor, Lena Philipsson med flera, men kan också vara en 

högt uppsatt tjänsteman (Karlsson, Strömbäck 2017). 

  

En till faktor är hur lättbegripligt händelsen är, tex kan Kolmårdens avlivande av deras 

vargar bli en större nyhet än den nya försvarsbudgeten. Detta är då vissa nyheter är 

komplicerade att skriva och innehåller komplicerade ord som gör då att nyheten inte blir 

lättbegriplig för allmänheten och därmed sänks nyhetsvärdet. Några faktorer som kan 

påverka begripligheten är om det sker det inom kort tidsförlopp då det blir mer 

intressant att följa än om det är en utdragen händelse. Människor vill även identifiera sig 

och identifikation kan bli en avgörande faktor för nyheten, om det finns bilder på 

människor eller gulliga husdjur ökar det nyhetsvärdet. Ett exempel på en sådan nyhet 

kan vara nyheten om Dante. Han hade Downs syndrom och var försvunnen i flera dagar 

innan han hittades drunknad i en damm. Här kunde människorna relatera dels eftersom 

det var ett barn, dels för att barnet var sjukt och även för att de var medmänniskor 

själva. Att vara först med sin rapportering av en händelse är också av största prioritet 

inom nyhetsrapportering och att händelsen är ny, alltså består av ny information ökar 

också nyhetsvärdet (Karlsson, Strömbäck 2017). 

  

En del nyhetsforskare har också från början kommit fram till hur nyheter väljs och 

värderas ut genom att man påpekar följande saker såsom frekvens, tröskelvärde, 

entydighet, meningsfullhet, oväntat, samklang med förväntningar, kontinuitet och 

sammansättning (Häger, 2014). Forskarna Galtung och Ruge, 1965 refererat i Häger: 

129) lägger till i sin nyhetsforskning begrepp som elitnationer, elitpersoner, 

personifiering och negativitet och menar i sin teori på att ju fler av dessa nyhetskriterier 

en händelse uppfyller desto mer nyhetsvärdig blir den. De menar också på att om en 

händelse skulle sakna en del av nyhetskriterierna måste andra kriterier uppfyllas i en 

större mening.  

 

Sannolikheten för att en händelse ska bli en nyhet ökar om händelsen innehåller ett eller 

flera kriterierna visar professor Håkan Hvitfelt (1985) i sin svenska sammanställning i 

sin rapport På första sidan, en studie i nyhetsvärdering. 
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Slutsatsen som man kan komma överens om när det gäller nyhetsvärderingen är att det 

handlar om sensation, avvikelser, närhet till publiken, förenkling samt elitcentrering. 

Där sensationen och avvikelser är de oförberedda och oväntade händelserna. Närheten 

blir händelsens geografiska, tidsmässiga och kulturella avstånd (Henk Prakke,1969 

refererad i Häger, 2014:102). Förenkling blir det som är lätt att förstå och elitcentrering 

när det handlar om kända aktörer. 

Det som man också måste ha i åtanke är den så kallade Gate-keeping rollen som innebär 

att om nyhetsvärdet anses som lågt så väljs det bort i den redaktionella arbetsprocessen. 

Det blir en gallring som sker vid upprepade stadier och tillfällen i nyhetsprocessen som 

passerar olika grindar (White, 1950). Olika medier rapporterar också om olika saker på 

olika vis till exempel public servicemedierna så som DN, SR och SVT skriver och 

berättar endast om saker som ska ha blivit granskade och ska hålla sig till hög etisk 

standard. Medan kvällspressen blir mer kommersiella nyheter som är mer snabba på att 

rapportera om händelser och rapporterar på ett sätt som publiken vill ha och inte 

nödvändigtvis vad de måste veta (Ghersetti, 2012). 

Nyhetsvärderingsteorin är relevant för vår studie då vi kommer att undersöka hur 

tidningarna valt att representera händelserna som nyheter till allmänheten. Vi kommer 

att undersöka vad tidningarna valt att ta med och inte ta med samt studera vad 

tidningarna valt att skriva om, och därför är nyhetsvärderingteorin relevant då det ligger 

i grunden för dagens journalistik.  

 

3.3 Diskursteori 
Det är språket som är grunden till det som skapar den verkligheten vi läser om och 

diskursteorin handlar om att skapa förståelse för den diskursiva konstruktionen av vårt 

samhälle. En enkel förklaring på vad begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Målet med diskursanalysen är inte att 

reda ut vad människor egentligen menar och i detta fallet vad journalister har för 

baktanke med hur man skriver artiklar. Det som finns är språket och att försöka få en 

förståelse i hur den representerar världen. Det vill säga att språket är en konstruktion 

och de vi kan studera är hur diskurserna är konstruerade. Vi kan analysera alla sociala 

fenomen med hjälp av diskursanalytiska medel och avgränsa vår värld och dela upp den 

i diskurser. (Winther Jørgensen & Phillips, 2009). 
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Det är media som konstruera den bild som vi har av verkligheten, det är alltså 

egentligen ingen verklig spegling av våra identiteter och vår omvärld som visas i 

medierna, utan skapandet av dem. Det är med hjälp av diskurser som vi via ett bestämt 

sätt kan förstå och förklara världen. Det är också med hjälp av språket som journalister 

försöker att skapa en representation av vad som är den verklighet vi lever. Winther 

Jørgensen & Phillips skriver i sin bok Diskursanalys som teori och metod om hur man 

bör påminnas om att det är just en representation av verkligheten vi läser om och inte en 

spegling av verkligheten. 

 

Diskurser är olika för alla beroende på hur man värderar saker. Utan diskurser skulle vi 

alltså ständigt behöva förklara vad vi menar och inget skulle tas för givet av de som 

yttras eller skrivs. Vilket egentligen inte är möjligt då alla ord är laddade med olika 

värderingar. Det vill säga att det inte går att förklara världen på ett neutralt sätt utan 

läggs alltid värderingar i förklaringen 

  

Eftersom vi vill undersöka hur tidningarna gestaltar gärningspersonerna utifrån genus så 

använder vi oss av Norman Faircloughs synsätt för diskurser som är passande för vår 

studie. Faircloughs menar att alla texter vi läser kan tolkas på flera olika sätt, dels 

beroende på vem som läser den och att texterna i viss mån kan motsäga varandra 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2009). Precis som nämnt tidigare i stycket är det 

omöjligt att inte lägga in värderingar i texten för skribenten.  

 

Norman Faircloughs diskursteori är en passande teori för vår studie då vi kommer att 

fokusera på hur de olika texterna bjuder in oss till att förstå nyhetsartiklarna kring 

sommarstugemordet och mordbränderna på Öland. Teorin är också relevant då vi 

kommer att få en större överblick på hur de olika texterna har bjudit in oss till att förstå 

representationen av förövarna. 

 

3.4 Gestaltningsteori 
Gestaltningar är oundvikliga för journalistiken, ibland förekommer gestaltningar 

medvetet och ibland omedvetet. Eftersom nyhetsjournalistiken är en spegelbild av 

verkligheten så blir det också en vinkling av ”händelsen” vilket gör att det blir gestaltat 

på ett eller annat sätt. Det finns till exempel politiska gestaltningar, generella 

gestaltningar och konfliktgestaltningar men också moralgestaltningar och mänskliga 
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ödengestaltningar samt många fler men det är de generella gestaltningarna som vi 

kommer att använda oss av i vår undersökning. De generella gestaltningarna som de 

journalistiska gestaltningar bygger på är vilken fakta som berättas, vilka källor som 

kommer fram samt vilka värdeladdade ord som används. Gestaltningen är alltså hur 

man bjuder in läsaren till att förstå ett visst fenomen (Shehata, 2015). 

 
Gestaltningar och gestaltningsteorin handlar i grund och botten om kommunikationens 

roll för hur människor förstår sin omvärld, (Shehata, 2015, s.360). 
  

Ett exempel på gestaltningsteori är under valkampanjer då man ofta framställer 

politikdebatter som en sport, ett spel eller opinionstävling mellan politiker. Ett annat 

exempel på gestaltningsteorin är klimatfrågan där man har gestaltat upp människan som 

den största boven, tex har presidenten Donald Trump har blivit gestaltad på detta vis i 

medierna kring klimatfrågan. 

 
Bara någon timme efter att Donald Trump svors in som president uppdaterades Vita 

husets hemsida – och fliken om klimatförändringar försvann. I stället publicerades 

en plan där det under rubriken ”The America First Energy Plan” stod att ”president 

Trump åtagit sig att eliminera skadlig och onödig politik som USA:s 

klimathandlingsplan”. 
Trump hade kallat klimatförändringar en bluff, men det drastiska och omedelbara 

skiftet i USA:s politik kom ändå som en chock för många (Expressen, Donald 

Trump stora kringsföring mot miljön, 13/8 2018). 
 

Framing kan man sammanfatta som en inramning av händelse och agendasättning 

kommer utifrån rapporteringen eller uttalade om olika saker och ting, där alla har en 

baktanke med allt man gör. Både framing och agendasättning är en del av 

nyhetsgestaltningen då det ingår i det svenska samhällssystemet. Politiska aktörer har 

lagar och förordningar som reglerar nyhetsjournalistiken och nyhetsjournalistiken har i 

sin tur regler för vad som ska rapporteras för att vara i allmänhetens intresse. Medan 

medborgarna är de som väljer de politiska aktörerna och tar del av nyhetsjournalistiken 

(Shehata, 2015). 

 

Gestaltningsteorin är relevant för vår studie då tidningarna väljer att gestalta olika 

händelser på olika vis eftersom tidningar alltid vinklar händelser. Gestaltningar kan som 

sagt ske medvetet och omedvetet men inom vår studie så är de relevant att ha med då vi 
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kommer att undersöka hur händelserna representeras olika. 

 

3.5 Genusteorin 
Kvinnor är offer, oförmögna att själva ta ställning och att säga emot patriarkala förtryck. 

Kvinnor ska leva upp till den idealiska hemmafrun som det alltid skrivits om i 

tidningarna. 

Detta har i många fall lett till att kvinnors traditionella könsroller glamoriseras, kvinnor 

är beroende av männen och så ska det vara. (Kleberg, 2006) 

  

Madeleine Kleberg (2006) har i sin forskning undersökt om vad som innefattar 

genusteorin i journalistiken och tar upp att medier i många fall skyller på de endast 

speglar den verklighet som nyhetsjournalistiken står för. Alltså att uteslutandet av 

kvinnor i media skulle vara att de inte syns i verkligheten och syns därför inte i medier. 

När det handlar om genus och journalistik menar Kleberg att det då skulle vara 

verkligheten det är fel på och att det är verklighetens som behöver ändras på och inte 

hur journalistiken fungerar i första hand. 

  
”Det finns inga kvinnliga experter och om de finns så vill de inte medverka. Det 

är med andra ord inte medierna det är fel på utan på den så kallade verkligheten.” 

(Kleberg, 2006, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap. s7) 
  

Kleberg (2006) berättar om den genusforskningen som ofta syftar på att hitta 

förklaringar till varför vi har en viss föreställning om hur verkligheten har skapats. 

Feministiskforskning och genusforskningen har börjat att slås ihop, eftersom de båda 

undersöker hur artiklar och texter i nyhetsjournalistiken presenteras inom olika 

diskurser. 

  

Vi valde denna studie som relevant till vår studie då den grundar sig i likheter och 

skillnader mellan han och hon och hur genusteorin används. Eftersom vi vill undersöka 

hur den syns och gestaltas i brottsjournalistiken är genusforskning relevant. Att 

kvinnorna är offer och männen hjältar är något som sägs emot helt när det i de två valda 

fallen är en kvinnlig förövare som är gärningspersonen. Utefter två liknande brottmål 

men med den stora skillnaden är just genus. 
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4 Metod 
I kommande avsnitt redogör vi för valet av våran empiri. Vi presenterar även kritisk 

diskursanalys som vårt val av metod. Slutligen går vi igenom etiska övervägande och 

kritik kring den valda metoden. 

 

4.1 Material och avgränsningar 

Både radio, tv och press har rapporterat om Arbogamordet och mordbränderna i 

Byxelkrok och all information som finns publicerad hade varit relevant för vår studie. 

Eftersom vi ville ha ett avgränsat område som var både strategiskt och begränsat, valde 

vi att fokusera på vad som var publicerat i tre olika tidningar Aftonbladet, Argoba 

Tidning och Ölandsbladet och vår undersökning är baserad på en kvalitativ studie.  Vi 

valde att göra en jämförelsestudie mellan lokalpress och nationell press då vi ville se 

likheter och skillnader i rapporteringen. Det passade oss bra att jämföra nationellt med 

lokalt då vi ville se om det skilde sig åt nyhetsrapporteringen och vi var i grunden ute 

efter en stor variation mellan tidningarna.  

 

I boken Reporter skriven av Björn Häger (2014) berättar han om att kvällstidningar 

brukar ha löpsedlar med texten ”så botar du baksmällan” dagen efter midsommar. 

Vilket vi tolkar som att kvällstidningar skriver mer sensationellt och dramatiskt till 

skillnad från andra tidningar. Eftersom att Aftonbladet är en av Sveriges största 

kvällstidningar tyckte vi det var bra att ha med Aftonbladet som kvällspress då vi ville 

se en skillnad från lokaltidningarna. Självklart hade vi kunnat välja en annan 

kvällstidning så som Expressen eller Kvällsposten men vi valde att ta Aftonbladet då vi 

har mest personlig koppling till tidningen. När det kommer till lokaltidningarna så ville 

vi ha de tidningarna som var störst i det geografiska området och på Öland blev det 

därför Ölandsbladet och i Arboga så var det Arboga tidning.  

 

4.2 Urval  
För att göra ett urval av vilka artiklar vi skulle använda oss av valde vi att dela in bitar 

av artiklarna i olika diskurser som vi sedan använde oss av för att besvara våra 

frågeställningar i analysen. Vi valde att undersöka olika artiklar utifrån följande 

tidpunkter: en misstänkt gärningsperson, när gärningpersonerna häktades, artiklar som 
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berättade vem gärningspersonen var i förhållande till de personerna som blivit dräpta, 

om rättegången och artiklar som kom en tid efter domen.  

 

4.2.1 Våra valda artiklar 
De artiklar vi har tagit har varit från det att mordet har begåtts och cirka två år efter, vi 

valde att ha en tvåårsperiod då vi hade bäst chans att hitta publicerade artiklar från det 

att händelsen först hade inträffat tills att domen fallit. Vi ville också ha en tid efter 

domen då vi känner igen att journalister gör uppdateringar med jämna mellanrum om 

det är så att det varit ett uppmärksammat mord. Det händer till exempel att journalister 

gör artiklar om uppdateringar som “Livet för Anders Breivik i norska fängelset”, vi 

valde därför att sätta två år för att också ta reda på hur det rapporterades efter att 

förövarna blev dömda.  

 

Ölandsbladet ges ut till prenumeranter tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och 

lördagar, men uppdateras dagligen på webben. Tidningen täcker cirka 80% av hushållen 

på Öland och däribland ingår även den öländska orten Byxelkrok. Arboga Tidning ges 

också ut tre gånger veckan i tryck och även den varje dag på webben. Vi använde oss av 

mediearkivet och respektive nättidning och sökte på nyckelord samt använde oss av 

Google för att hitta de artiklar som rörde våra fall. På Arboga Tidningen och 

Aftonbladet sökte vi på olika sökord som Arbogakvinna och sommarstugemordet. 

Angående mordet i Byxelkrok så sökte vi på bland annat mordbränderna i Byxelkrok, 

dubbelmorden, garagemordet och Flakeböle.  

 

Eftersom tidningarna endast kommer i brevlådan tre dagar i veckan kan publiceringen 

skilja sig något, speciellt gentemot Aftonbladets rapportering som brukar komma ut 

varje dag. Vi har därför valt att fokusera oss på vad som publicerats på webben då det 

var lättare att få tag på artiklarna. 

 

Att vi valde att på riksnivå just använda oss av Aftonbladets artiklar var för att 

Aftonbladet är en av Sveriges största tidningar. Valet av kvällspress istället för 

dagspress som till exempel Svenska Dagbladet, berodde på vår egna uppfattning om att 

SvD inte skriver om denna typen av händelser i samma utsträckning som Aftonbladet 

gör. Aftonbladet är mer för sensationsnyheter än vad SvD håller sig till. Då passar det 

bättre med Aftonbladet då mord och denna typen av artiklar ofta hamnar i facket för 

sensationsnyheter.  
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Arbetet med sökandet av artiklarna delade vi upp emellan Emelie och Jessica. Jessica 

sökte artiklarna gällande den kvinnliga förövaren i Arboga, Emelie sökte efter artiklarna 

som rörde den manliga förövaren från Byxelkrok. Vi sökte efter artiklar som fanns inom 

tidsperioden från att förövaren häktats till att denne blivit dömd. Detta för att få med 

artiklar där förövaren på något sätt beskrivs eftersom vår studie bygger på att leta vilka 

diskursiva teman som presenteras och representerar förövarna.  

Sökordet på den kvinnliga förövarens namn i mediearkivet från tidningen Aftonbladet 

resulterade i 158 artiklar, ordet Arbogakvinnan 142 artiklar och Sommarstugemordet 65 

artiklar. Då det inte gick att söka på Aftonbladet använde vi oss av Google och skrev 

samma sökord som i mediearkivet men la till aftonbladet efter. Vi fick en fram kategori 

som innehöll en massa artiklar, kategorin heter “läs allt om sommarstuge-morden” och 

där kunde vi gå tillbaka från början till slut som en tidslinje och läsa alla artiklar som 

Aftonbladet hade publicerat. 

 

För att jämförandet skulle bli så likt som möjligt använde vi också oss av alla 

tidningarnas webbarkiv. När vi tittade på Arboga-tidningen hittade vi 171 artiklar kring 

den kvinnliga förövarens namn, 36 artiklar från sommarstugemordet och inga artiklar 

när vi sökte på ”Arbogakvinnan” vid mediearkivet. Slutligen valde vi ut 20 artiklar som 

rörde förövaren för morden på Öland och 23 artiklar gällande Arbogakvinnan som vi 

sedan analyserade och undersökte för att urskilja vilka diskurser som kunde påträffas. 

  

I sökningen för att hitta artiklar publicerade i Ölandsbladet skrev vi in ”Mordbränderna” 

på olandsbladet.se och fick då fram 57 träffar. Där större delen rörde just bränderna i 

Byxelkrok. För att hitta fler artiklar om fallet som inte längre fanns synliga på 

olandsbladet.se använde vi oss av Retrievers mediearkiv och sökte efter ”brand 

Byxelkrok” samt ”Garagebranden”, när det rörde de senaste fallet. Vi valde att sortera 

efter äldst först för att få med hela tidslinjen av händelseförloppet som rapporterades i 

tidningen. För att hitta artiklar från Aftonbladet fick vi i mediearkivet utöka sökorden 

till “dubbelmorden ”och “mordbränderna Byxelkrok” Aftonbladet hade sammanlagt 

cirka sju artiklar om de första mordbrands tillfället, vilket gjorde att flera olika sökord 

var nödvändigt för att hitta så många som möjligt där också förövaren beskrevs.  
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4.3 Diskursanalys 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och valde den metoden som under de 

senaste decennierna präglat den vanliga samhällsvetenskapen inom textanalys, alltså 

diskursanalysen. Anledningen till att vi valde diskursanalys var eftersom vi ville komma 

mer in på djupet i våra texter med hjälp utav både frågeställningar och analysfrågor. Vi 

ville dela upp texterna i smådelar för att hitta de olika teman som bland annat byggde på 

våra frågor kring genus och kön. Vi valde därför att använda oss av en diskursanalys där 

vi kunde granska innehållet systematiskt men också kritisk för att försöka få en så 

djupare inlärning som möjligt. Med hjälp av diskursanalysen kunde vi se ett större 

sammanhang i våra texter, gå in i detalj på respektive text men också identifiera olika 

teman och mönster. Det hjälper också oss att urskilja identiteterna på de olika förövarna 

för att komma fram till hur nyhetsjournalistiken hade rapporterat om de olika fallen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012).  

 

Vi använde också Fairclough tredimensionella modell där han förklarar hur man kan 

analysera texter i tre nivåer. Det första vi tittar på enligt modellen är själva elementen i 

texterna, vad är det för textstil, ordval, beskrivningar och formuleringar som används. 

Första steget efter vi hämtat vårt empiriska material var att överblicka informationen. Vi 

undersökte hur tidningarna hade valt att formulera händelserna samt hur de hade valt att 

beskriva eller gestalta gärningspersonerna.   

 

Enligt Fairclough tredimensionella modell så sätts texterna in i ett större sammanhang 

utifrån de olika elementen, detta blir så kallat den andra nivån där man då tittar på hur 

själva texterna sätts in och var de ska sättas in vilket då blir själva diskursen 

(Fairclough, 2010). Vi använde oss av den andra nivån när vi valde vilka diskurser vi 

antog att vi kunde hitta i det empiriska materialet.  

I den tredje nivån studerar man förhållandet mellan textproduktionen och 

textanvändningen och tittar på hur de förhåller sig till varandra (Fairclough, 2010). Det 

gjorde vi i analysen när vi försökte ge en klar bild av hur allmänheten blev inbjudna att 

förstå hur gärningspersonerna faktiskt representerades utifrån de brott de hade begått.  
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4.4 Metodkritik 

Vi har valt att endast fokusera på texterna i artiklarna och inte bilderna. Detta för att 

bilder ofta kan tala sitt egna språk och det vi vill undersöka är hur gärningspersonerna 

representeras i skriftlig form och diskurs. 

  

Eftersom vi valt att ta texter ifrån tre olika tidningar kan det skilja stort på i vilken 

utsträckning som de valt att rapportera fallen på, vilket gör att det kan finnas mer 

material för ett visst fall i en av tidningarna endast. Att Ölandsbladet och Arboga 

Tidning endast kommer ut tre dagar i veckan kan ha påverkat deras val av rapportering. 

Samtidigt utgick vi ifrån vad de publicerat på webben där de har en daglig uppdatering.  

  

Genom att vi använt oss av en kvalitativ metod skapar vi oss en fördjupad bild av ett 

mindre empiriskt material. Det innebär att vi inte får med allt material som 

nyhetsmedierna rapporterat och gör att vi oundvikligt inte skapar oss en helhetsbild av 

fallen för att dra en allmän slutsats. Hade vi istället valt en kvantitativ metod och 

undersökt fler artiklar för att få en inblick av hela rapporteringen för att förstå hela 

rapporteringen, men de hade inte gett oss samma djup i analysen. 

Fördelen med vår metod var att vi fick en mer fördjupad bild och kunde analysera våra 

texter på ett mer ingående sätt. Det som hade kunnat göra studien bättre hade varit om 

vi valt fler tidningar då vi hade fått en större bild av hur de verkligen ser ut, då vi i 

dagsläget inte riktigt kan svara på likheter och skillnader mellan hur manliga och 

kvinnliga representeras i brottmål. Vi kan endast svara på hur de representeras i våra 

valda fall och enligt våra valda tidningar.   

 

Vi har i grunden valt att jämföra två lokaltidningar och en rikstidning och det inser vi är 

ett problem då skillnaden i rapporteringen kanske inte är hur dem representerar genus 

utan en skillnad kan helt enkelt vara att det skiljer sig åt i journalistiken från tidning till 

tidning. Detta innefattar både de lokala tidningarna då de kan skilja sig åt i sin 

rapportering eftersom dem är olika men det innefattar också den nationella tidningen 

som har en annan typ av journalistik då det är en kvällstidning. Precis som vi tog upp i 

vår inledning kan anledningen till att de olika tidningarna skrivit på olika vis vara att det 

beror på typ av tidning och vi inser detta problem och tar hänsyn till att vi inte kan få ett 

100% ärligt resultat. Även om vår studie bygger på genusrepresentation i två brottmål 

så måste vi ändå ta hänsyn till att det finns skillnader mellan lokaltidningarna. Vi jämför 
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också med Aftonbladet och där ligger ett annat problem i journalistiken då det bygger 

på en annan typ av nyhetsjournalistik som ska vara med underhållande (Ghersetti, 

2012).   

 

Det som gick bra i vår studie var att hitta texterna men det som gick mindre bra var att 

hitta ett slutgiltigt resultat och diskurser. Som vi har tagit upp tidigare så var det svårt 

eftersom det skilde sig i rapporteringen kring de tre olika tidningarna.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 
Vi valde att använda oss av diskursanalys som metod för att få svar på vår frågeställning 

då vi ansåg att diskurserna skulle ge en rättvis bild för oss att jämföra texter ur ett 

genusperspektiv. I metoden övervägde vi reliabiliteten och validiteten kring arbetet 

kring våra texter och vi kom fram till att vi kunde ge en rättvis bild av 

genusrepresentationen då vi hade specificerat oss till specifika fall. Studien blev 

tillförlitlig eftersom vi i vårt fall valde att hålla oss till två brottsfall från tre olika 

tidningar. För större tillförlitlighet hade vi behövt använda oss av fler tidningar eller till 

och med fler etermedier. Diskursanalyser ger också en trovärdighet då man kan gå in på 

djupet i texter utifrån val av exempel ord, synonymer eller syftningar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2009). Vi försökte att tolka vårt resultat så objektivt som möjligt 

för att få en rättvis bild av texterna i vår studie. Eftersom diskurser erbjuder läsaren att 

förstå ett visst fenomen så kan ändå våra texter vara vinklade, då det är baserade på hur 

vi har blivit inbjudna till att förstå händelserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2009). 

 

4.6 Forskningsetik  

Som forskare har man inte bara ett särskilt ansvar gentemot dem som medverkar i 

studien utan även ett ansvar för de personer som indirekt kan komma att påverkas av 

forskningen. Enligt Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011) syftar etik på en 

medveten och motiverad moral för att främja forskningsresultatet. Etik omfattar 

sedermera frågor om etiska krav på forskaren, på hur studien genomförs och relationen 

mellan just forskning och etik. Forskningsetik handlar om att ta hänsyn till de som 

medverkar i forskningen, antingen som försökspersoner eller informanter och dessa ska 

i möjliga mån skyddas från att forskningen kränker eller blir skadade för sin medverkan 

i denna.  
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Enligt de vetenskapliga etikreglerna ska man vara ytterst varsam när det gäller 

namnpublicering då det både kan uppfattas obehagligt men också uppfattas som 

kränkande för de berörda och deras efterlevande. De vetenskapliga etikreglerna innebär 

också att det inte ska vara möjligt för utomstående att ta del av uppgifter under 

publicering och att man därför ska ta bort alla uppgifter som kan leda till identifikation 

om uppgifterna anses som känsliga. Vi har granskat vetenskapens etikregler och anser 

att de är användbara i vår studie eftersom det är ett känsligt ämne då det gäller enskilda 

personer, både offer och förövare. Vi har därför valt att anonymisera 

gärningspersonerna och benämnde de som den “manliga” respektive den “kvinnliga” 

förövaren i det insamlade empiriska materialet och i bakgrunden. Däremot har vi valt att 

behålla namnen på offren i uppsatsen och namnen på förövarna är endast med om det är 

citerat från tidningarna i sig i analysen. Vi valde att behålla namnen på förövarna i de 

citaten eftersom namnen ligger ute offentligt i pressen och för att vi skulle kunna 

använda vilka citat vi ville utan att gå in och ändra i dem då det annars hade sänkt 

trovärdigheten i analysen.  

 

5 Analys  
Här nedan kommer vi att rada upp våra diskursiva teman som vi har upptäckt i våra 

artiklar. Vi har undersökt och tolkat artiklar och lagt dessa i olika underrubrikerna som 

är desamma för både den kvinnliga och manliga förövaren och detta var för att se vilka 

likheter och skillnader som fanns. Vi börjar med representationen av gärningskvinnan, 

följt av gärningsmannen och sedan ett analytiskt resultat av likheterna och skillnaderna 

mellan de olika gärningspersonerna.  

 

Vi valde att redan innan analyseringen av det empiriska materialet att ta fram vilka 

diskursiva teman vi sökte efter. Detta för att de diskurserna kunde ge oss svara på vår 

frågeställning gällande representationen mellan könen. De fyra diskurserna vi sökte 

efter i texterna var följande:  

Dotter/son till offren 

En kvinnlig/manlig mördare 

En vanlig människa 

Ekonomiska motiv 
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Vi valde dessa diskurserna redan innan analysen eftersom vår tanke innan studiens start 

var att urskilja skillnaden mellan hur manliga och kvinnliga förövares gestaltningar 

skiljde sig. Vi undersökte bland annat om kvinnliga förövare framställdes som en större 

sensation i nyhetsjournalistiken, med underlag från våra valda teorier. Utifrån våra 

valda diskurser kunde vi senare i vårt resultat jämföra om så var fallet.   

 

5.1 Den kvinnliga förövaren   
5.1.1 Dotter till offret 

Hur journalistiken gestaltar olika händelser sker hela tiden och bygger på den fakta som 

berättas, vilka ord som används och vilka källor som kommer fram. Gestaltningen är på 

de viset hur man bjuder in läsaren till att förstå ett visst fenomen (Shehata, 2015).  

 
Fram tills i fredags satt parets 41-åriga dotter och hennes 18-åriga sambo 

anhållna misstänka för mordet, men släpptes sedan på fri fot (Aftonbladet, 2016-

08-23, Polisen söker bil med anknytning till Arbogamordet).  
 

I det här citatet skrivs det att Göran Möllers 41-åriga dotter “satt anhållen” och vi 

uppfattar som att det innebär att den kvinnliga förövaren satt inlåst hos polisen men 

sedan släpptes men att det fortfarande kan vara hon som är mördaren. Vi tolkar det som 

att texten tyder på att det kan vara så att det är Görans egen dotter begått mordet, och att 

det enligt normen är ovanligt då det både är en kvinna, en dotter och familjemedlem. De 

skriver även ut åldern på både dottern och sambon, vilket vi tolkar som att journalisten 

vill berätta som en mer sensationell detalj. Vi tror att det beror på att det är en ganska 

stor åldersskillnad på paret och att det också bryter mot det traditionella.  

 
Johanna Möller, 42 och Mohammad Rajabi, 21, dödade tillsammans Johannas 

pappa och försökte döda hennes mamma (Aftonbladet, 2017-08-21, Jurist: 

Hon måste dömas till livstid).  
 

Aftonbladet skriver här i sin ingress att dottern har dödat sin pappa med hjälp av sin 

pojkvän och skriver även ut åldern på den kvinnliga mördaren, samt åldern på 

pojkvännen. Marina Ghersetti (2012) skriver att kvällspress rapporterar mer 

kommersiella nyheter som rapporterar på ett sätt som publiken vill ha och inte 

nödvändigtvis måste veta. I citatet ovan tolkar vi det som att journalisten valt att 

använda mer laddade ord såsom “dömas”, “livstid” och “dödade” för att få mer 
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reaktioner från publiken.  Vi tolkar det som att Aftonbladet skriver i det här läget ut 

namnet på dottern som enligt oss tolkas som att det skrivs ut för att väcka mer sensation 

hos läsarna.  

 

Arboga Tidning skriver ut att den kvinnliga förövaren är dotter till paret och skriver 

även att kvinnan anses ha dålig relation till sina föräldrar och vi tolkar detta som att 

tidningen skriver ut det eftersom de vill ge allmänheten en slags förklaring till varför 

den kvinnliga förövaren har begått brottet.   

 
Kvinnan är dotter till paret och ska enligt uppgift haft en dålig relation till dem. 
(Arboga Tidning, 2016-08-10, Sommarstugemordet: polisen nära genombrott). 

 

Yvonne Jewkes (2015) skriver i sin forskning att kvinnliga förövare anses mer 

personliga i nyhetsjournalistiken där journalisterna använder olika narrativ, ord och 

beskrivelser som en slags förklaring till varför kvinnor begår mord istället för att bara 

ge fakta och rapportera kring vad som faktiskt hänt.  

 
– Beträffande brotten mot Arbogakvinnans föräldrar är det brott som riktas mot två 

gamla människor, i deras hem. De har varit totalt försvarslösa och upplevt en stor 

dödsångest, säger Elisabeth Massi Fritz (Aftonbladet, 2017-08-21, Jurist: Hon 

måste dömas till livstid).  
 

Enligt Karlsson, Strömbäck (2017) tittar man på brist på moral i nyhetsjournalistiken då 

det ligger i samhällets normer att man ska ha en bra moral som grund. Citatet ovan då 

journalisterna citerar att den kvinnliga förövaren har begått ett brott som har riktats mot 

två gamla människor som varit totalt försvarslösa. Här tolkar vi det som att det visar att 

den kvinnliga förövaren skiljer sig från de normala.  

 

Den kvinnliga förövaren har dessutom angripit sina egna föräldrar i deras eget hem 

vilket vi tolkar som att kvinnan blivit hårt kritiserad i nyhetsrapporteringen och bidragit 

till högre nyhetsvärde då det bryter mot samhällets normer och värderingar (Jewks, 

2015).  
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5.1.2 En kvinnlig mördare 

Att kvinnor är offer, oförmögna att själva ta ställning och att säga emot patriarkala 

förtryck skriver Madeleine Kleberg (2006) i sin genusforskning Genusperspektiv på 

medie- och kommunikationsvetenskap.  

 
Johanna Möller döms för mordet på sin pappa och mordförsöket på sin mamma i en 

sommarstuga utanför Arboga den 3e augusti. Det var inte hon personligen som 

genomförde attacken, utan hennes pojkvän Mohammad Rajabi- efter att hon sagt åt 

honom att göra det (Arboga Tidning, 2017-08-21, Johanna Möller dömd till livstids 

fängelse- Rajabi ska utvisas).  
 

Den kvinnliga förövaren strider mot den idealiska hemmafrun som det alltid skrivits om 

i pressen och i citatet ovan upplever vi det som att journalisten har skrivit det som om 

att den kvinnliga förövaren varit den som styrt och ställt. Att kvinnan inte är offret utan 

snarare hjärnan bakom gör att nyheten i sig blir högt nyhetsvärde då det är något som 

stämmer överens med Håkan Hvitfelt (1985) studie om nyhetsvärdering för att 

förhållandena är överraskande och sensationella samt i ligger i kategorin brott.  

 
Den 41-åriga kvinnan är samma person som tidigare i sommar figurerade i den 

uppmärksammade utredningen om sexuellt utnyttjande av två flyktingpojkar (Arboga 

Tidning, 2016-08-16, Mordmisstänkt utreds även för misshandel av flyktingpojkar).  
 

I citatet så framgår det som att den kvinnliga mördaren är en sjuk person då hon 

förutom och mörda även sexuellt utnyttjar flyktingpojkar som har kommit till Sverige 

för att få det bättre. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2009) är pressen en spegelbild 

av verkligheten och med hjälp av språket kan journalister återskapa en händelse och få 

allmänheten att ta del av den. I citatet ovan så har journalisterna valt att skriva ut att det 

är samma gärningsperson som har utnyttjat flyktingpojkar som har mördat sin pappa. 

Att dom också använder ordet pojkar tyder på att det är barn som kvinnan har utnyttjat 

vilket vi uppfattar som att de har skrivit ut för att också visa på att den kvinnliga 

förövaren inte är riktigt frisk.  
 

Tonårspojkarna berättade att de tvingats ha sex med kvinnan. Då inledde polisen 

en förundersökning där kvinnan utreds för sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning med förundersökningen lades ner redan efter två veckor 
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(Arboga Tidning, 2016-08-16, Mordmisstänkt utreds även för misshandel av 

flyktingpojkar).  
 

Då Arboga Tidning redan tidigt i skedet när den kvinnliga förövaren endast 

var misstänkt skriver ut att den kvinnliga förövaren kan ha utnyttjat en 

person i beroendeställning uppfattar vi det som om det redan då sätts en 

stämpel på henne. Winther Jørgensen & Phillips, 2009 skriver att texter som 

allmänheten läser kan tolkas på flera olika sätt beroende på vem som läser 

dem och i texten från Arboga Tidning så uppfattar vi det som om läsaren 

blir erbjuden att tolka texten i två steg antingen som om hon är skyldig eller 

som om hon inte är skyldig.  

 

Enligt Adam Shehata (2015) är nyhetsgestaltningar hur man bjuder in läsaren till att 

förstå ett visst fenomen och hör ihop med nyhetsjournalistikens spegelbild av 

verkligheten, vinkling.  

 
Det var inte hon personligen som genomförde attacken, utan hennes pojkvän 

Mohammad Rajabi- efter att hon sagt åt honom att göra det (Arboga Tidning, 2017-

08-21, Johanna Möller döms till livstids fängelse- Rajabi ska utvisas).  
 

I citatet ovan framställas det upp som om den kvinnliga förövaren än en gång har 

utnyttjat en person i beroendeställning då hon har “sagt åt honom” att mörda hennes 

föräldrar. Citatet tyder också på att det är den kvinnliga förövaren som har styrt och 

ställt medan pojkvännen bara har gjort som han blivit tillsagd.  

 

I Arboga Tidning lyfts det fram fler detaljer kring den kvinnliga och den manliga 

förövaren jämfört med Aftonbladet.  

 

5.1.3 En vanlig människa  

Kvinnor är offer, oförmögna att själva ta ställning och att säga emot patriarkala förtryck 

så skriver Madeleine Kleberg i sin serie Genusperspektiv från 2006. Kleberg skriver 

också att kvinnor anses leva upp till den idealiska hemmafrun som det alltid skrivits om 

i tidningarna och att de i många fall lett till att kvinnors traditionella könsroller 

glamoriseras.  
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Johanna Möller kallades "pengakåt" av en av sina döttrar i rätten. Enligt Expressen 

fick hon närstående att ge henne pengar genom att utnyttja deras känslor. Men hon 

tyckte också om att ge bort pengar till anhöriga (Arboga Tidning, 2017-07-14, så 

spenderade Johanna Möller alla pengar). 
  

I citatet så kommer de fram att den kvinnliga förövaren har barn som också är av det 

kvinnliga könet. Att kvinnor skulle vara offer och oförmögna att ta hand om sig själva 

strider mot genusidealet då den kvinnliga förövaren anses som ”pengakåt” av sina egna 

döttrar. I citatet så upplever vi att kvinnan är manipulativ och en människa som man 

inte skulle vilja ha som sin egen mamma.  

 
Kvinnan åkte då på semester till Thailand medan den 18-årige mannen uppehöll 

sig på okänd adress (Aftonbladet, 2016-09-02, Paret häktade för 

sommarstugemordet).  
 

Enligt Björn Häger (2014) så är de det udda och avvikande som gör nyheten och att en 

närstående precis efter att ett mord har begåtts inom familjen åker på resa till Thailand 

anser vi öka nyhetsvärdet då det anses som annorlunda och unikt. Vi tolkat det som om 

kvinnan är obrydd om att hennes egen pappa har gått bort och att hon inte visar de 

känslor som en normal kvinna brukar visa (Jewks, 2015).  

 
För de 42 årige mannens anhöriga råder det ingen tvekan om att dödsfallet inte var 

en olycka. – Vi misstänkte direkt att han hade mördats och att hon (den 41-årig 

kvinnan, reds anm.) låg bakom det. Vi ringde polisen och berättade det, har en 

anhörig till mannen sagt (Aftonbladet- 2016-11-08, 41-åringen i Arboga misstänkt 

för nya brott)  
 

Citatet ovan tyder på att kvinnan inte gett en bra bild av sig själv till mannens föräldrar 

eftersom dom enligt citatet direkt misstänkte kvinnan för mord. Att de anhöriga själva 

ska ha ringt in till polisen och berättat, gestaltar en bild av oro och journalisterna bjuder 

in läsaren till att förstå det som om att kvinnan inte riktigt är frisk då hon har dödat sin 

egen man (Shehata, 2015). 
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5.1.4 Ekonomiska motiv  

Enligt Adam Shelata (2015) så är de generella gestaltningarna som de journalistiska 

gestaltningar bygger på vilken fakta som berättas, vilka källor som kommer fram samt 

vilka värdeladdade ord som används. 

 
Bara dagar efter Akis död försökte Johanna Möller begära ut en livförsäkring som 

tecknats i hans namn- men försäkringsbolaget fattade snart misstankar om att något 

inte stod rätt till - och inledde en egen utredning (Aftonbladet, 2017-08-21, Jurist: 

Hon måste dömas till livstid).  
 

Citatet ovan tyder på att den kvinnliga förövaren kan ha begått mordet på grund av ett 

ekonomiskt motiv, hennes mans livförsäkring. Det tyder också på att den kvinnliga 

förövaren inte heller sörjer sin man då hon dagar efter hans död begär ut hans försäkring 

som i sin tur också bryter mot den generella kvinnliga normen (Jewkes, 2015).  

 
– Misstanken avser att kvinnan har ansökt om livförsäkring i makens namn och att 

hon även har begärt ut ersättning från försäkringen, skriver åklagare Jessica Wenna i 

ett pressmeddelande (Aftonbladet, 2016-11-08, 41-åringen i Arboga misstänkt för nya 

brott). 
 

“Misstanken avser att kvinnan har ansökt om livförsäkring i makens namn” säger enligt 

vår tolkning att den kvinnliga förövaren bryter igen mot den kvinnliga normen som 

framkommer från samhället på hur en kvinna borde vara. Det tyder också på att kvinnan 

har begått ett brott då hon har ansökt om något i en annan persons namn.  

 
Av åtalet framgår att Möller hade problem med ekonomin och att föräldrarna under 

flera år stöttat henne ekonomiskt. Bara fyra-fem dagar efter det att maken hittats död 

försöker kvinnan få ut en livförsäkring på två miljoner kronor, som hon tecknat i 

makens namn (Aftonbladet, 2018-02-27, Guide: Det här är Arbogafallet). 
 

– Nu när mina föräldrar är döda kommer jag att ärva tio miljoner, ska hon ha sagt 

(Aftonbladet, 2018-02-27, Guide: Det här är Arbogafallet). 
 

Att Aftonbladet väljer att skriva ut varför den kvinnliga förövaren begick brottet tyder 

också på en viss sensation och enligt Yvonne Jewks (2015) så skriver också 

nyhetsjournalistiken  
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på ett mer personligt vis när det gäller kvinnliga förövare. Vi tolkar citaten ovan som 

om det är en slags förklaring till varför hon har dödat nära personer i hennes omgivning, 

som att den kvinnliga förövaren har varit desperat på pengar.   

 

5.2 Den manliga förövaren   

5.2.1 Son till offren 

Efter Tingsrättens uttalande i domen vet vi att den manliga förövaren anklagas för att 

bragt livet på hans egna mor och hennes sambo. Det är något som Ölandsbladet är 

försiktiga med att uttrycka sig om, att det just är en anhörig som är förövare i fallet. 

  
Tips till polisen gjorde att jakten på mördaren snabbt kom att inriktas mot en 49-årig 

man, bosatt endast några kilometer från mordplatsen och nära anhörig till den 69-

åriga kvinnan (Ölandsbladet, 2007-02-08, Skuld ett möjligt motiv till dubbelmordet i 

Byxelkrok) 
 

I citatet tolkar vi att man inte vill nämna att 49-åringen just är son till offret. Även när 

mannen döms för det senare åtalet 2013 för mordet på två av sina vänner är 

Ölandsbladet försiktiga med att skriva ut vilka personer de handlar om. Det är något vi 

upptäckte att Aftonbladet inte håller sig till samma etiska riktlinjer och publicerade 

snabbt namn på de bortgångna. Vi tolkar detta som att Ölandsbladet är mer försiktiga 

kring detta på grund av att, som man ofta säger, alla känner alla på Öland.   

 

Enligt Häger (2014) handlar ofta nyhetsvärderingen om att både informera om det som 

är viktigt, normen av vad som går att läsa i tidningen och om vad som är intressant, det 

marknaden vill läsa och som gör tidningen blir just intressant att läsa. I det tidigare 

citatet utelämnar Ölandsbladet om vem och vilka som är förövare och offer, detta tolkar 

vi kan handla om närhetsperspektivet när det gäller nyhetsvärderingen. Att det är en 

nyhet att publicera är nog inget Ölandsbladet tvekade på, men gällande innehållet i 

artikeln och om vilka detaljer som ska återberättas är det för nära i samhället. Det syns 

också tydligt i artiklar från samma tidpunkt från Aftonbladet. 

 
Här känner alla varandra men nu vågar man inte lita på någon. – Nu låser folk 

omkring sig, säger Gurli Moberg som förlorade sin bror Bertil Sandin vid branden i 

förra veckan (Aftonbladet, 2006-09-09. Skräcken sprider sig) 
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Aftonbladet är i citatet ändå medvetna om att samhället är litet och att alla känner alla 

och väljer ändå att publicera namn på de som är inblandade i brottmålet. För trots att 

Aftonbladets redaktion inte ligger i närheten av Öland så är det ändå en tidning som 

ölänningarna läser. Citat av Aftonbladet anser vi att de styrker teorin om att de inte 

behöver ha samma etiska aspekter i åtanke som Ölandsbladet, på grund av deras 

närheten för just Öland. Aftonbladet har geografiskt inte samma närhet till Öland som 

helt logiskt Ölandsbladet har. Trots att då Aftonbladet i citatet ovan menar att de är ett 

litet samhälle som händelsen inträffat publicerar dem både namn och relation mellan 

förövaren och offren. Detta gör att den som är duktig på att leta upp information på 

nätet enkelt kan hitta fler anhöriga tex. Vilket i vår mening är det som Ölandsbladet 

försöker undvika att ske på deras ansvar.  

  
… De ringde nyss och berättade och min första reaktion var att det är att det är bra att 

det äntligen händer något. De sa tidigt att utredningen kommer att ta tid, men jag har 

ändå känt frustration, säger den anhörige… (Ölandsbladet, 2013-04-27, 55-åring 

anhållen för morden i Flakeböle) 
  

I citaten både här ovan och nedan får släktingar och bekanta uttala sig. Citatet nedan är 

en av poliserna som ledde utredningen som sagt, vilket nämns tidigare i artikeln. Att 

journalisten väljer att ha med ett sådant citat kan tolkas som att de ändå vill ”hinta” om 

att de är närmare anhöriga än vad som sägs och att det är av den vikt och sensation att 

det bör nämnas. De väljer ändå att inte ha med det och skapar istället en stor nyfikenhet 

kring hur bekant relationen var mellan offren och förövaren.  

  
–De var bekanta, sedan ligger vi lågt med graden av bekantskap. (Ölandsbladet, 2013-04-27, 

Teknisk bevisning mot 55-åringen) 
 

Kvinnliga förövare anses gestaltas mer personligt enligt vad Jewkes (2015) skriver i sin 

forskning och det är något vi tolkar som att männen inte görs. Att en kvinna mördat sina 

föräldrar verkar vara i vår tolkning en större sensation än att den manliga förövaren i vår 

studie gjort det.  

 

5.2.2 En manlig mördare 

Olikt diskursen om den kvinnliga mördaren, där det är något som faller ur normen för 

att, som Kleberg (2006) menar, kvinnor beskrivs som offer och oförmögna att ta hand 
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om sig själv. När det istället, som i denna diskurs, är fallet att det är en manlig mördare 

är det ingenting som egentligen strider mot normen. Gärningsmän är ofta just män. 

Något som styrker detta i både Ölandsbladet och Aftonbladet är när de beskriver den 

manliga förövaren som i citatet nedan. 

  
Polisen befarade och hade tidigare indikationer om, den anlagda branden dolde ett 

brutalt dubbelmord (Ölandsbladet, 2007-02-08, Skuld ett möjligt motiv till 

dubbelmordet i Byxelkrok) 
  

Vi tolkar citatet som att de just fokuserar på att det egentligen inte är något mer 

märkvärdigt mord än att det är förvånansvärts brutalt. Trots att det aldrig nämnts om det 

är en man eller kvinna tolkar man ändå snabbt att det är en man det handlar om. Detta 

just för att det är den normen vi är vana vid, att män är förövaren. Mannen som är den 

norm vi lever efter (Hirdman 1988). 

  
Någon hade brutalt mördat paret och anlagt branden för att dölja eventuella spår. 

(Ölandsbladet, 2006-11-06, Nära anhörig anhållen för dubbelmordet) 
  

Både Aftonbladet och Ölandsbladet väljer att skriva om morden som en brutal händelse 

och bygger upp en bild av den manliga förövaren som en otroligt farlig man i våra 

tolkningar av artiklarna. I citatet ovan har Ölandsbladet skrivit om händelsen med 

väldigt värdeladdade ord och även Aftonbladet beskriver hela händelsen med att 

beskriva förövaren som en farlig person som man inte vill råka komma i vägen för. 

  
–Får han inte som han vill kan han bli fruktansvärt hotfull och otäck. Folk är rädda 

för honom. Han har setts gå bärsärkagång när han pressats. (Ölandsbladet, 2013-04-

27, Teknisk bevisning mot 55-åringen) 
  

Det är svårt att tolka citatet som att förövaren skulle vara annat än en mördare. 

Ölandsbladet väljer som nämnt tidigare att vara försiktiga med att publicera namnen på 

både offren och förövaren, men istället beskriver dem ofta hur förövaren var som 

person. Och i detta kapitel med diskurser om hur han var som mördare.  
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5.2.3 En person från samhället 
Trots att båda tidningarna bygger upp en representation av diskurser om en 

farlig manlig mördare väger dem upp det med representationer om hur han var 

som en vän och familjemedlem. 

 
Själv har den 55-årige snickaren under alla förhör nekat till att ha med dubbelmordet 

att göra. (Ölandsbladet, 2013-08-28. Blodigt gevär kan lösa dubbelmord) 
  

I det här citatet lyfter Ölandsbladet fram yrket på förövaren, vilket kan tolkas som att de 

vill berätta att den manliga förövaren egentligen är en helt vanlig man som rör sig i det 

samhälle vi själva bor i. Antingen för att ge honom sympati för att han också är en 

vanlig människa eller för att visa att mördare finns mitt ibland oss, som i detta fall en 

helt vanlig snickare. 

  
På norra Öland – och på olika nätsajter – pekas mannen nu ut som en seriemördare. 

– Många är övertygade om att han är skyldig till såväl det här dubbelmordet som till 

det 2006, säger en ortsbo som känner honom. (Aftonbladet, 2013-01-18, Gustaf och 

Annika hotades i flera år) 
  

Även att han i citatet pekas ut som en seriemördare för ett tidigare brott han juridiskt 

friats från är byborna snabba på att skylla morden på honom. Att det framgår i citatet att 

det också är en ”som känner honom” som uttalat sig stärker förtroendet som att det 

misstankarna. För någon som känner honom tror att den manliga förövaren är kapabel 

till att utföra denna typen av brutalt mord. Karlsson och Strömbäck (2017) beskriver 

nyhetsvärderingen om att vara först med sin rapportering för att den ska öka i 

nyhetsvärde och även att det tillkommer ny information i artiklarna som handlar om 

samma brott, som i detta fallet. Att citatet ovan har med ett uttalande från en bekant till 

förövaren kan tolkas som ny information. Något som inte framkommer i Ölandsbladets 

rapportering är just citat ifrån vänner och bekanta till både offren och förövaren. Det har 

vi däremot upptäckt i Aftonbladets artiklar. 

  
Gustaf och Annika anlitade också 55-åringen. Han byggde deras garage och nu i vår skulle han 

byggt in deras veranda. (Aftonbladet, 2013-04-27, 55-åringen var vän med offren). 
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Enligt Björn Häger (2014) så är de det udda och avvikande som gör nyheten och att den 

manliga förövaren angripit två av sina vänner tolkar vi som just en udda och avvikande 

detalj i fallet. Journalister letar hela tiden vinklar för att  

 
Mannen och Gustaf var vänner sedan barndomen och han har även hjälpt paret med 

byggnadsarbeten. (Aftonbladet, 2013-01-18, Gustaf och Annika hotades i flera år) 
 

Ytterligare två exempel på att Aftonbladet är mer för att representera förövarens 

bakgrund och vem och hur han var. Det är något som vi upptäckte saknas helt i 

Ölandsbladets rapportering kring fallen. Aftonbladet målar upp en bild av hur förövaren 

var innan allt hände. Vi tolkar det som att journalisterna på Aftonbladet inte på samma 

beskrivande berättande förklarar varför mannen skulle begått brottet. Vilket vi 

upptäckte att det gjordes för den kvinnliga förövaren. Enligt Jewkes (2015) är nämligen 

journalister ofta mer personliga och använder narrativ ord och beskrivelser som en slags 

förklaring till varför kvinnor begår brott. 

 

5.2.4 Ekonomiska motiv 
Som vi nämnde gällande den kvinnliga mördaren berättar Shelata (2015) om de 

generella journalistiska gestaltningar som bygger på vilken fakta som berättas, vilka 

källor som får komma fram samt vilka värdeladdade ord som används. 

  
Enligt åklagare Gunilla Öhlin är 49-åringen från norra Öland skyldig till mord och grov 

mordbrand. Motivet ska vara 49-åringens dåliga ekonomi. (Ölandsbladet, 2007-02-08, Skuld ett 

möjligt motiv till dubbelmordet i Byxelkrok) 
  

I citatet ovan beskriver Ölandsbladet den manliga förövarens ekonomiska motiv som 

anledning till morden. Motivet presenteras flera gånger när de beskriver förklaring till 

att morden skett. Att också pengar är motivet kan tolkars som att de är en girig förövare 

som går så långt som att mörda någon för pengar.   

  
Motivet kan, enligt källor till Aftonbladet, vara ekonomiskt. Det mördade paret hade ingen stor 

förmögenhet. Men den 66-årige mannen hade ett visst kapital och ska ha lånat ut pengar till 

den misstänkta 49-åringen. (Aftonbladet, 2006-11-07, Lånade ut pengar. Mördades – 

Pensionärsparets släkting anhållen) 
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Som nämnt i stycket ovan är Aftonbladet mer målande i sin beskrivning av den manliga 

förövarens ekonomi. Dessa två citat från både Aftonbladet och Ölandsbladet kan tolkas 

som en förklaring till att den manliga förövaren valt att mörda sina släktingar för en 

ekonomisk vinning. Som i citatet nedan är Ölandsbladet ännu en gång varsamma med 

detaljer kring bakgrunden till brottet. De nämner anledningen med förövarens “usla 

ekonomi” medan Aftonbladet dels går in på vad de mördade paret hade för tillgångar att 

bli mördade för.  

  
Enligt polisens teori fanns motivet i nordölänningens usla ekonomi. (Ölandsbladet, 2013-04-

27, 55-åring anhållen för morden i Flakeböle) 
 

I citatet tolkar vi det även som att Ölandsbladet vill fokusera på att den manliga 

förövarens ekonomi inte bara är dålig utan att den är usel. Detta ger uttryck åt att 

journalisterna vill ha en avvikande detalj att berätta och gestalta förövaren genom i sin 

artikel (Häger, 2014)  

 

5.2.5 Sammanfattning  
Om vi ska sammanfatta våran analys utifrån våra valda diskurser så har vi fått fram 

olika resultat i de olika diskurserna om man tittar generellt på den kvinnliga respektive 

den manliga förövaren. Vi har blivit inbjudna till att förstå det som att den kvinnliga 

förövaren blir väldigt detaljerad framställd och vi tolkar de som att tidningarna har valt 

att fokusera mycket på hennes ålder och vad som fått henne till att begå brottet. 

Representationen kring den manliga förövaren har vi blivit inbjudna till att förstå det 

som att det blir mer fokus på personer som levt i hans omgivning.  

 

6 Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet redovisar vi våra slutsatser samt ger förslag till fortsatt vidare 

forskning. Syftet med studien var att undersöka vilka likheter och skillnader i 

representationen som finns mellan en manlig och kvinnlig förövare samt vad som då 

skiljer mellan de lokala tidningarna, Ölandsbladet och Arboga Tidning samt 

rikstäckande Aftonbladet i hur förövarna gestaltas.  

Genom Faircloughs tredimensionella modell har vi tagit reda på hur den kvinnliga och 

den manliga förrövaren representeras i de olika tidningarna. I det empiriska materialet 

identifierade vi fyra gemensamma diskurser som tidningarna använde sig av i 

gestaltningen av gärningspersonerna.  
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För att svara på den första frågeställngen "Vad finns det för skillnader och likheter 

mellan de lokala tidningarna och Aftonbladets representation?” så har vi kommit fram 

till att både Aftonbladet, Arboga Tidning och Ölandsbladet skriver ut händelserna som 

en nyhet, men på olika sätt. De representerar förövarna som normbrytande och onda 

medan representationen kring offer är att de är godhjärtade och utan onda aningar. 

Journalistiken använder sig här av en klassisk modell kring moral i samhället där de 

som gjort något dåligt är onda och de som inte gjort något dåligt blir de goda (Jewkes, 

2015). Det erbjuder läsaren sympatiska känslor för offer och väcker nyfikenhet för vilka 

förövarna är. Sammanfattningsvis beskrivs förövarna och offer i både Aftonbladet och 

lokaltidningarna på̊ ett sätt som erbjuder läsaren att känna sympati. Läsaren erbjuds till 

exempel att tycka synd om mamman som överlevde attacken i Arboga och trycka extra 

illa om den kvinnliga förövaren som begick dådet. Läsaren erbjuds också empati för den 

kvinnliga förövarens pojkvän som blivit manipulerad att begå brotten samt de 

flyktingpojkar som blivit utnyttjade av den kvinnliga förövaren.  

 

Arboga Tidning till skillnad från Ölandsbladet skriver mer detaljerat och sensationellt 

om den kvinnliga förövaren trots att de är ett mindre samhälle och geografiskt nära 

händelsen. De etiska aspekterna när de gäller information från ett litet samhälle och att 

avslöja för mycket är något som Arboga tidning har lagt åt sidan jämfört med 

Ölandsbladet. Läsaren har blivit inbjuden att förstå det som att Arboga Tidning vill ge 

ut så mycket detaljer som möjligt och tidningen har publicerat mer sensationsnyheter. 

Vi tror att en anledning till Arboga Tidnings sensationsjournalistik i Arbogafallet är att 

det är en liten tidning, i ett litet samhälle som vill sälja nyheter. Arboga Tidning var 

dock mer förtegna på att skriva ut åldern på både den kvinnliga förövaren och hennes 

pojkvän jämfört med Aftonbladet som gärna skrev ut åldern på förövaren. Vi tolkade 

det som att Arboga tidning inte skrev ut åldern så många gånger eftersom det kunde 

vara lättare för de som bodde i samhället att identifiera vem förövaren var. Det fanns 

heller inte så många detaljer kring hur förövaren var som person men det framgår av 

artiklarna att hon ändå hade varit den som styrt och ställt under dådet.   

 

Enligt Häger (2014) så blir det nyheter beroende på olika händelser som sker i samhället 

som sedan styrs av de som är normativt och det som är intressant och att kvällstidningar 

främst är de tidningar som styrs av läsarnas intresse. När vi tittar på vår andra 
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frågeställning om hur ”den kvinnliga förövaren representeras i Arboga tidning” kommer 

vi fram till genom resultat och tolkningar att fallet gällande “Arbogakvinnan” så har 

Arboga Tidning publicerat nyheter som om tidningen vore en kvällstidning. Där de har 

fokuserat mer på sensationer och detaljer men ändå haft med det normativa som 

allmänheten förtjänar att veta. Anledningen till att Arboga Tidning har gjort så här i 

fallet om “Arbogakvinnan” kan vara eftersom att kvinnan var en kvinnlig mördare som 

strider mot den kvinnliga normen vi har i dagens samhälle. Att nyhetsvärdering styrs av 

de udda och avvikande samt desto mer oväntad händelsen är, anser vi stämma överens 

kring Arboga Tidnings rapportering kring Arbogamordet (Häger, 2014). 

 

I Ölandsbladets rapportering och gestaltning av den manliga förövaren var tidningen 

generellt väldigt försiktig med sin rapportering kring vem det var, samt personliga 

egenskaper kring gärningspersonen. I Ölandsbladets gestaltning upptäckte vi att de 

utelämnade mer information än vad Aftonbladet gjorde. Aftonbladet hade till exempel 

artiklar om hur offrens familjer skyller på den manliga förövaren och ifrågasätter hans 

agerande för pengar. En möjlig anledning till detta var som nämnt tidigare i studien den 

geografiska närheten som fanns för redaktionen på Ölandsbladet kontra den närhet som 

Aftonbladets redaktion har. Mycket kan bero på att Ölandsbladet som ligger väldigt 

nära geografiskt till händelsen inte ville hamna i en etisk konflikt för att de trampade på 

tårna bland prenumeranterna om de skulle avslöja för mycket om vem förövaren var. 

Aftonbladet däremot var tillräckligt nära för att det skulle vara en spännande nyhet, 

speciellt eftersom Öland är känd för den semesteridyll den är för många svenskar. Det 

innebar att nyheten var tillräckligt nära och spännande att läsa om, men det var också 

tillräckligt långt bort geografiskt för att journalisterna på Aftonbladet inte skulle ha 

någon bekant som redaktionen kunde trampar tårna på.  

 

Vi kom fram till att vår tredje frågeställning ”hur gestaltas den manliga förövaren i 

Ölandsbladet?” att den manliga gärningsmannen representerades försiktigt i 

Ölandsbladet eftersom vi tolkade det som att de var försiktiga med att både berätta 

detaljer kring vem mannen var och hur han var som person. Däremot var Ölandsbladet 

väldigt rak på sak om hur den manliga förövaren gjort sig skyldig och radade upp fakta 

om vad som hänt under händelseförloppet. Det vi upptäckte att Ölandsbladet och 

Aftonbladet båda tryckte på för att gestalta hur den manliga förövaren var beskrivningar 

på hur han kunde begå ett brott mot sina nära vänner. För att måla upp en representation 
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av en förövare valde Aftonbladet att använda diskurser som tryckte på hur ond och 

normavvikande den manliga förövaren var. De försökte också att framställa mannen 

som väldigt brutal i sitt tillvägagångssätt av morden.  

 

Läsaren erbjuds att få en förståelse och sympati för offren och personerna som bodde i 

bygden på Öland. Då Aftonbladet tog upp att den manliga gärningspersonen redan var 

dömd i samhället bland sina bekanta för sitt brott och skrev att ingen vågade låta dörren 

stå olåst längre, samt var mer inkluderande om att samhället hade reagerat starkt på de 

två mordtillfällena. Ölandsbladet däremot var mer exkluderande kring tankar och 

uppdateringar om hur samhället hanterade händelsen och valde att inte vara lika 

målande i sin gestaltning av samhällets reaktioner.   

 

I båda brottsmålen oavsett vad personen hade för kön så skrev Aftonbladet mer 

detaljrikt och sensationellt jämfört med de lokala tidningarna, vilket vi också kunde ha 

förståelse för ur Ghersettis (2012) nyhetsvärderingsteori om att kvällspressen skriver på 

ett mer säljande sätt. I båda fallen erbjuds läsaren att förstå det som om det är onda 

människor som begått brotten, vi uppfattar som om vi blivit inbjudna till att förstå det 

som om dåden var planerade av gärningspersonerna och att det inte var en 

olyckshändelse att morden skedde.  

 

Gällande den kvinnliga förövaren har vi observerat att vi har blivit inbjudna att förstå 

det som att den kvinnliga förövaren framställs som väldigt hård, manipulativ och 

konstig i Arboga Tidning och Aftonbladet. Journalisterna på Arboga Tidning tryckte 

väldigt mycket på att den kvinnliga förövaren föll ur den kvinnliga normen och drog 

exempel på att hon hade utnyttjat både sin dåvarande pojkvän men även flyktingpojkar 

sexuellt i ett tidigare fall. Kvinnan blev också mer analyserad än den manliga förövaren 

men fick också mycket mer fokus än vad hennes dåvarande pojkvännen fick, som 

faktiskt begick mordet. Journalisterna gick mer in på personliga egenskaper i Arboga 

Tidning jämfört med Aftonbladet och journalisterna erbjöd läsaren anledningar till 

varför hon hade begått mordet och mordförsöket.  

När de skrevs om den manliga förövaren var det sällan mer avvikande än att det var två 

brutala mordbränder han hade anlagt och då dräpt sina anhöriga. Samtidigt koncentrerar 

sig inte varken Aftonbladet eller Ölandsbladet på varför han hade begått brotten och hur 
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han var på ett personligt plan som tidningarna gjorde för den kvinnliga förövaren. 

 

I Media and crime skriver forskaren Yvonne Jewks (2015) att kvinnor ofta blir hårdare 

kritiserade än män och att pressen ofta skriver ut en förklaring till varför kvinnor begår 

mord eftersom de avviker från det normala vi är vana vid. Det är något som vi upptäckte 

stämde när vi analyserade artiklarna kring den kvinnliga förövaren i Arboga Tidning. 

Arboga Tidning skrev också att kvinnan hade gett order till sin pojkvän om att han 

skulle döda hennes föräldrar vilket vi tolkade som ett tecken på att kvinnan är en 

självständig och manipulativ individ. Aftonbladet hade fler rapporteringar från fallet än 

Arboga Tidning och var ofta mer detaljerade i sina beskrivningar, men inte något vi 

tyckte var så annorlunda eftersom Aftonbladet brukar rapportera mycket om 

sensationella händelser. 

 

När det kommer till skillnaderna och likheterna kring rapporteringen om fallen, med 

den manliga och kvinnliga förövaren, i Aftonbladet, Arboga Tidning och Ölandsbladet 

upptäckte vi en skillnad mellan lokaltidningarna. Arboga Tidning valde att måla upp en 

mer målande bild av vem förövaren var och var inte rädda för att presentera förövaren 

med detaljer medan Ölandsbladet var med förtegna kring den manliga förövaren. En 

möjlig anledning till detta kan vara att i Arboga Tidnings fall var gärningspersonen en 

kvinnlig förövare vilket då gjorde att nyheten blev till en större sensationsnyhet än vad 

fallet på Öland blev med den manliga förövaren, även om fallet i sig var en sensation då 

de gällde mordbränder. 

 

De övergripande slutsatserna vi kan dra utifrån vår studie är att en kvinnlig förövare blir 

mer uppmärksammad än en manlig förövare och sättet som rapporteringen skiljer sig på 

mellan tidningarna ligger i detaljerna. Vi har upptäckt att när de gäller den kvinnliga 

förövaren så blir personen mer avskalad och framställd som ond och att nästan alla 

mänskliga egenskaper tas bort. Det kunde vi urskilja tydligt när vi analyserade 

diskursen kring den manliga förövaren som också blev framställd som ond men trots 

sina onda egenskaper blev framställd som att han hade en god sida inom sig. 

Journalisterna på Aftonbladet valde också att inkludera samhället i Byxelkrok-fallet, då 

människor från bygden fick komma till tals både anonymt och namngivna. Medan i 

Arbogafallet upptäckte vi att journalisterna endast hade intervjuat den kvinnliga 
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förövaren själv, pojkvännen och mamman samt elitpersoner såsom poliser och 

advokater som alla blev namngivna. 

 

Gällande vår sista frågeställning ”Hur gestaltas förövarna i Aftonbladet?” så har vi valt 

att besvara den frågeställningen genom att lägga den som jämförelse mellan de lokala 

tidningarna. Vi gjorde på detta vis för att kunna se hur allmänheten verkligen blivit 

inbjudna till att förstå och tolka de olika texterna.   

 

6.1 Fortsatt forskning 

Vår studie var begränsad till de tryckta tidningarnas webbtidning och deras rapportering 

kring de två brotten och våra förslag till vidare studie kan vara att gå in på hur andra 

medier representerar manliga och kvinnliga förövare i samma brottmål. Det kan finnas 

ett intresse i att undersöka samma fall och hur de representeras i etermedia och kanske 

att endast jämföra hur ett enskilt program tar upp båda fallen, som om till exempel P3 

Dokumentär tar upp båda fallen och undersöka skillnaderna på representationen.  

 

Vi har under vår studie hittat flera andra artiklar från annan press som hade kunnat vara 

av relevans till en större studie för att få ett större perspektiv på gestaltningen kring 

genus i brottmål och en likadan studie med val av andra tidningar hade kunnat ge ett 

annat resultat.  

Utifrån våra resultat vore det även intressant att undersöka hur anhöriga reagerar på att 

det i många fall avslöjas fler detaljer i riks tidningarna än i lokaltidningarna. För att då 

undersöka om journalisterna hanterar de olika etiska aspekterna och respekterar 

anhöriga till offer och förövare.  
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