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Abstract  

Kvinnor och kvinnliga förövare har genom tiderna kommit i skymundan då både forskning 

och media har fokuserat på männen i allmänhet och manlig brottslighet i synnerlighet. Och 

detta är problematiskt eftersom kvinnor utgör en del av samhället. Tidigare studier har visat 

att könen framställs enligt de stereotypa föreställningar som finns i samhället , och eftersom 

media bidrar till att konstruera den sociala ordningen, förstärkas de genusnormer och 

maktstrukturer som redan finns. Syftet har därmed varit att belysa problematiken kring den 

ojämna könsfördelningen och de maktstrukturer som reproduceras genom medias 

framställning av könen, eftersom detta har en påverkan på jämställdheten och demokratin i 

Sverige. Frågeställningen som har behandlats är ”Hur framställs kvinnliga förövare i svensk 

press?”, och en kvalitativ studie har gjorts på svenska tidningar som publicerats mellan 2015-

01-01 och 2019-12-31, och som handlat om kvinnliga förövare som begått grövre brott. Med 

hjälp av genusteorier har resultatet kunnat förklaras, vilket visade på att de kvinnliga 

förövarna framställs utifrån deras kön, men att de inte följer den normativa femininiteten som 

kvinnor anses leva upp till. Berger och Luckmanns teorier kring roller och institutioner, 

Beckers syn på avvikelse, samt Nils Christies teori om det idealiska offret har även tillämpats 

på materialet, för att kunna ge en bakgrund till varför de kvinnliga förövarna beskrivs utifrån 

genusnormer, samt ge en förklaring till deras brottslighet. Resultatet visade på stora likheter 

mellan tidigare internationell forskning och denna studie, vilket tydliggör att det finns ett 

problem kring synen på brottslighet och genus som bör uppmärksammas ytterligare.  
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1. Inledning  

Alla har vi hört sagan om den lilla rara flickan Rödluvan som blev uppäten av den stora 

stygga vargen när hon skulle hälsa på sin mormor. Det är tydligt vem som är offret och 

förövaren i historien. Idag finner vi samma narrativ i nyhetsartiklar om gärningsmän. 

Simon Lindgren, docent vid sociologiska institutionen på Umeå universitet menar att medias 

skildringar av brottsligheten i Sverige skiljer sig markant vad gäller könen. Likt sagan om 

Rödluvan och vargen målar media upp en bild av gärningsmannen och offret likt de 

stereotypa föreställningar som finns om att gärningsmannen är en stor och ondskefull person 

och offret är svagt och oskyldigt (“Stereotypa offer och gärningsmän,” 2008). 

Studier visar på att män begår fler brott än kvinnor, speciellt när det kommer till våldsbrott 

(Spalek, 2008). Brottsförebygganderådet, som är en myndighet under justitiedepartementet 

och som bland annat producerar den officiella kriminalstatistiken, tillhandahåller statistik som 

visar på att män lagfördes för 14,2 gånger fler brott än kvinnor år 2016, när det kommer till 

grövre brottslighet. Däremot visar andra studier på att gapet mellan könen minskar (Bäckman, 

Hjalmarsson, J, Lindquist, Pettersson, 2018). Men orsaken till att könsbrottsgapet har minskat 

är forskarna oense om. Bäckman m.fl. (2018) förklarar detta genom kvinnornas inträde på 

arbetsmarknaden, vilket ha inneburit en ökad möjlighet för kvinnor att begå brott  (Bäckman et 

al, 2018). Medan Felipe Estrada, kriminolog vid Stockholms universitet, framhåller en 

förändring i samhället som en bakomliggande faktor, det vill säga att samhället har blivit 

mindre tolerant för våld. Detta gör att fler handlingar anmäls till polisen idag, handlingar som 

förr i tiden inte sågs som kriminella, vilket gör att brottsstatistiken förändras och kvinnor 

lagförs för fler brott än tidigare (“Advokaten - Kvinnors brott i fokus när samhället 

förändras,” n.d.).  

Könsproblematiken återfinns även i media. Tidigare studier visar på att representationen av 

kvinnor och män skiljer sig åt, och även här finner man en överrepresentation av männen 

(D’Heer et al., 2020). Ytterligare ett problem inom media har att göra med att kvinnor och 

män skildras enligt de stereotyper som finns om könen (“Kvinnor och män i medier,” n.d.). 

Att majoriteten av de artiklar som skrivs i media handlar om den manliga förövaren 

(Bäckman et al, 2018) är dock inte konstigt sett till brottsstatistiken. Men trots att kvinnor 

utgör en större andel av de som lagförs har detta inte inneburit större uppmärksamhet för 

kvinnlig brottslighet i dagspressen (Alm et al., 2019).  
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Så varför målas inte fler kvinnor upp som stora och ondskefulla förövare i media, då det trots 

allt finns kvinnor som begår brottsliga handlingar? Och hur framställs egentligen kvinnliga 

förövare i media när de väl skrivs om dem?  

Förklaringen till detta enligt tidigare forskning är att grövre våldsbrott har ett mycket större 

nyhetsvärde än mindre brottslighet. Och majoriteten av de våldsbrott som begås utförs av 

män, vilket gör att dagspressen inte väljer att fokusera på kvinnliga förövare lika mycket (Alm 

et al., 2019, Lander, Pettersson & Tiby, 2003).  

Denna uppsats kommer behandla ämnet kring kvinnliga förövare i svensk press och hur media 

väljer att porträttera kvinnor som begår brottsliga handlingar med fokus på grövre brottslighet. 

Då media har fokuserat på män i allmänhet, och manliga förövare i synnerlighet (Snare, 

1991), har kvinnor och kvinnliga förövare kommit i skymundan. Och detta är problematiskt 

på många plan. Samhället innefattar både kvinnor och män samt icke-binära, vilket innebär att 

brottslighet som samhällsproblem även bör inkludera kvinnorna. Att till största del ge ett 

manligt perspektiv och fokusera på manlig brottslighet påverkar normer och värderingar i 

samhället (“Kvinnor och män i medier,” n.d.). I Sverige har jämställdheten varit ett hett ämne 

i debatter, och svensk press utgör en viktig del i denna debatt, eftersom media är en del i 

konstruktionen av den sociala verkligheten vi alla lever i  (D’Heer et al., 2020). Därför är det 

av stor vikt att undersöka detta fenomen för att kunna synliggöra problematiken kring ämnet 

och förändra de normer som finns om brottslighet och genus, och på det sättet bidra till ett 

mer demokratiskt och jämställt samhälle.  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Då tidigare studier visat på en överrepresentation av männen i både media och 

brottsstatistiken, samt att könen skildras utifrån de föreställningar som finns om kvinnor och 

män, är detta ämne aktuellt att studera för att kunna belysa problematiken kring den ojämna 

könsfördelningen och de maktstrukturer som reproduceras genom medias framställning av 

könen, vilket har en påverkan på jämställdheten. Syftet med denna uppsats är därmed att 

undersöka hur kvinnor som förövare, med fokus på grövre brottslighet, porträtteras i 

tidningsartiklar i Sverige idag. Den frågeställning som därmed kommer att användas är: 

• Hur framställs kvinnliga förövare i svensk press? 
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1.2. Uppsatsens disposition   

I detta avsnitt kommer en redogörelse för kommande kapitel och dess innehåll. I det andra 

kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras för att ge läsaren en förförståelse till 

bakgrunden till denna uppsats. Kapitel tre kommer att redogöra för de teoretiska perspektiv 

som studien utgår ifrån. De teorier som kommer att presenteras är Berger och Luckmanns 

teorier kring institutionalisering och roller samt Beckers syn på avvikelse. Vidare kommer 

genusteorier och Nils Christies teori om det idealiska offret att presenteras, detta för att kunna 

förklara och ge en förståelse för hur kvinnliga förövare framställs i svensk press. I kapitel fyra 

kommer uppsatsens metodval och material att behandlas, och vidare kommer validitet, 

reliabilitet, etiska överväganden samt begränsningar att diskuteras. Kapitel fem kommer 

utgöra resultat och analysdelen för denna studie, och i kapitel sex kommer en diskussion att 

föras kring resultatet kopplat till tidigare forskning, teorier och metodval.  

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning att redovisas, detta för att ge läsaren en bakgrund 

och förförståelse kring ämnet kvinnlig brottslighet som denna studie behandlar.  

Utgångspunkten ligger i uppsatsens syfte och frågeställningar, det vill säga hur kvinnliga 

förövare framställs i svensk press vid grövre brottslighet. Först kommer ämnet brottslighet 

som fenomen att behandlas, därefter kommer tidigare forskning om kvinnliga förövare i 

media att presenteras, samt avslutas kapitlet med en redogörelse för hur kvinnor och män 

framställs i samhället.   

2.1. Brottsligheten  

Män har alltid dominerat den kriminologiska arenan och kriminalitet har setts som en i princip 

uteslutande manlig aktivitet. Dessutom har majoriteten av den forskning som gjorts utförts av 

män, det finns därför begränsad forskning om den kvinnliga förövaren i Norden och specifikt 

Sverige. Enligt Snare (1991) är anledningen till detta att den svenska kriminologin styrs av 

myndighetsbehov och verkligheten, och eftersom manlig brottslighet dominerar anses den 

mer värd att undersöka. Snare påtalar även andra anledningar till att forskare fokuserar på 

manlig brottslighet, vilket enligt Sarneckis uttalande är ”»att det är så svårt att göra spännande 

forskning om flickor ... därför att pojkarna, i motsats till flickorna, är aktionsorienterade, det 

skall hela tiden hända saker»”, vilket kan ses som ett förminskande av kvinnor och deras 

brottsliga beteende (Snare, 1991). 
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Det går att hitta studier om kvinnlig brottslighet redan långt bak i tiden. År 1893 publicerades 

studier om kvinnlig brottslighet där författarna klargjorde att kvinnor begår färre brott än män. 

En av författarna till studien, Cesare Lombroso, förklarade kvinnornas brottslighet med 

kvinnans biologi. Lombroso menar att det manliga könet är den mer utvecklade arten och 

därmed mer sårbar för avvikelse. Den kvinnliga förövaren måste därmed betraktas som ett 

kriminellt odjur som kan överskrida de naturliga gränserna. Snare menar att synen på den 

kvinnliga förövaren har varit individorienterad, och förklaras genom det ”oföränderligt 

kvinnliga, sexuella väsendet och bristen på anpassning till den normativa kvinnorollen”, 

medan männens brottslighet förklaras genom sociala och ekonomiska aspekter.  Att det finns 

lite forskning om kvinnlig brottslighet då den kriminologiska vetenskapen har fokuserat på 

män menar Snare (1991) är problematiskt eftersom detta leder till vilseledande 

föreställningar. Den kvinnliga förövaren och hennes brottslighet är därför ett högst relevant 

ämne att studera då ämnet är relativt outforskat men även i och med dessa vilseledande 

föreställningar som Snare nämner uppkommer på grund av okunskaperna i ämnet (Snare, 

1991). 

Nyare studier stärker Lomrosos påstående om att män begår fler brott än kvinnor. 

Steffensmeier och Allan (1996) pekar i sin studie på att det finns ett könsgap i brottsligheten, 

kvinnor har en förmåga att begå fler brott (28%) av lägre brottstyp som exempelvis stöld 

jämfört med män (13%) i en undersökning från 1990. Medan män i högre grad än kvinnor är 

involverade i allvarligare brottstyper. Även Spalek (2008) menar att kön är en viktig variabel 

när det kommer till brottslighet, och att majoriteten av brottsligheten begås av män och 

särskilt grövre brottslighet så som våldsbrott.  

Mer aktuell statistik från Sverige styrker de tidigare studierna om att det finns en skillnad 

mellan kvinnor och män. Brottsförebyggande rådets statistik från 2016 visar på stora 

skillnader mellan könen. Omkring 5,5 gånger fler brott begicks av män än av kvinnor bland 

samtliga brottstyper, och större skillnader går att se bland de grövre brotten, exempelvis mord. 

Där lagfördes män för 14,2 gånger fler brott än kvinnor, eller rån där siffran va 25,9 

(Bäckman et al, 2018).   

Trots en manlig överrepresentation i brottsstatistiken visar studier på att könsbrottsgapet 

minskar. Bäckman m.fl. (2018) förklarar detta genom kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, 

vilket ha inneburit en ökad möjlighet för kvinnor att begå brott. Men även förändringar i 

samhällsnormer kan ha bidragit till ett mindre stigmatiserande och att det blivit mindre socialt 

kostsamt för kvinnor att begå brott (Bäckman et al, 2018).  
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2.2. Kvinnliga förövare i media  

Vare sig det förändrade könsbrottsgapet beror på en minskad brottslighet bland männen, en 

ökad brottslighet bland kvinnorna eller en kombination, så menar Estrada m.fl. (2019) att när 

det kommer till uppmärksamheten av kvinnor och mäns brottslighet så är läget näst intill 

oförändrat. Dagspressen ger inte mer uppmärksamhet åt kvinnors brottslighet trots att kvinnor 

utgör en ökad andel av de som lagförs. Det går ett dussin artiklar som handlar om manlig 

brottslighet för varje artikel som berör brottslighet utförda av kvinnor. Förklaringen till detta 

enligt författarna är att grova våldsbrott är den brottstyp som har ett större nyhetsvärdet och 

därför dominerar i dagspressen, medan bakgrunden till en ökning av kvinnors lagföringar 

snarare handlar om lindrigare brott som inte har ett lika stort nyhetsvärde och därmed inte 

uppmärksammas i media lika mycket (Alm et al., 2019). Att manliga förövare 

uppmärksammas mer i media är alltså inte så uppseendeväckande eftersom män utgör en 

större andel i brottsstatistiken. Men kvinnor som begår brott är också en del av 

samhällsproblemet, och därför är det av stor vikt att undersöka kvinnliga förövare och svensk 

press porträttering av dem då detta får konsekvenser för jämställdheten (Jarlbro, 2006). 

Vincent F. Sacco (1995) följer samma spår som Estrada m.fl. och menar att artiklar som 

handlar om individuell brottslighet har ett mycket större nyhetsvärde, speciellt om det handlar 

om grövre brottslighet. Detta bör i likhet med Snare (1991) innebära att kvinnlig brottslighet 

ger ett större nyhetsvärde, eftersom hon menar att synen på den kvinnliga förövaren har varit 

individorienterad. Men att media väljer att fokusera på grövre brottslighet då dessa brott ger 

ett större nyhetsvärde, kan snarare göra att media konstruerar ett större socialt problem än vad 

verkligheten visar. Förövare som begår grova våldsbrott utgör i själva verket en minoritet i 

samhället (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019) men medias stora fokus på dessa förövare 

kan ge en skev bild av verkligheten.  

Även sex och våld utgör nödvändiga inslag i media. Att brottslighet utgör ett nyhetsvärde har 

dels att göra med att kriminalitet innebär ett hot i sig, men det innebär även en bekräftelse på 

ett samstämmigt moraliskt samhälle. Tidigare forskning om kvinnliga förövare har visat att 

media framställer våldsbrott utförda av män och kvinnor på olika sätt. På grund av 

maktstrukturerna som råder i samhället fokuserar tidningarna mer på kön när en kvinna begått 

brottet samt att den brottsliga handlingen ses som värre. Anledningen till att rättssystemet och 

samhället agerar i patriarkatets intresse beror på att om stereotyperna som finns i samhället 

skulle brytas, skulle systemet kring maktstrukturer att utmanas (Wykes, 2001). Wykes (2001) 
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motiverar dock att tidningarna fann det svårt att hålla fast vid patriarkatets intresse, eftersom 

att kvinnor gång på gång bryter mot stereotyperna.  

Internationella studier av tidningar och deras framställning av kvinnliga förövare har bland 

annat visat att tidningarna refererar till kvinnans marijuanaanvändande och ogillande av 

underkläder, samt att hon sågs som en kvinna som var för liberal, för självständig och för 

feministisk utifrån hennes kön. En annan kvinnlig förövare beskrivs som ”platinum blonde 

East-ender’, who was passionate, cold-blooded and ruthless.”, vilket indikerar på att 

tidningarna många gånger framställer kvinnliga förövare utifrån deras utseende. Wykes 

(2001) menar att kvinnor som inte följer normer och föreställningarna om den ”goda kvinnan” 

definieras som avvikande, ofta som galen och ond. Enligt Heidensohn utgör män en större 

fara, men utifrån samhället och befintliga kulturer är det kvinnorna som ska lära sig hur man 

ska bete sig enligt de genusnormer som finns (Wykes, 2001). Och eftersom våld har en 

framträdande roll i media så utgör tidningarna en central del till att genusnormer upprätthålls 

och produceras. I och med att Sverige ses som ett av världens mest jämställda land  (World 

Economic Forum [WEF], 2019), och media är en aktör med makt och inflytande över 

befolkningen (Jarlbro, 2006), är det intressant att undersöka om dessa mönster går att hitta 

även i svensk press. 

2.3. Framställningen av kvinnor och män 

En annan syn på personer som begår våldsbrott fann Karlsson och Pettersson (2003) i sin 

studie ”Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld”, som visar att flickor som 

slåss beskrivs som sjuka, konstiga och galna, men att våldet inte anses så allvarligt. Att som 

flicka prata bakom ryggen och vara elak sågs endast som ett sätt att vara flicka. Detta till 

skillnad från pojkars våld som sågs som naturligt och accepterat och ett sätt att bli pojke, 

eftersom det är så pojkar beter sig. Studien visar på att våldet präglas av heteronormativitet, 

vilket är en del i den generella föreställningen om hur kvinnor och män ska vara. Dock menar 

Pettersson (2002) att hennes studie om våldsbrott visar på likheter mellan pojkar och flickors 

våld, och att Campbells teori om att våldet har olika betydelse för pojkar och flickor därmed 

inte stämmer (Pettersson, 2002). Att synen på flickor och pojkarnas våld redan i ung ålder 

stämmer överens med genusnormerna och därmed skiljer sig åt från varandra, kan tänkas 

lägga grunden för ett fortsatt våldsbeteende utifrån de stereotypa föreställningar som finns om 

män och kvinnor. Det vill säga att pojkar är våldsamma i sin natur och att flickors våld går 

utanför normen och därmed uppmärksammas mer. Och detta kan i sin tur förstärka de sociala 

strukturer som finns i samhället kring hur kvinnor och män ska bete sig.   
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Ytterligare studier visar på skillnader mellan hur män och kvinnor skildras. Problematiken har 

dels att göra med en skev könsrepresentation, det vill säga att män får mer utrymme än 

kvinnorna i media, men även att män och kvinnor skildras likt de stereotypa föreställningar 

som finns av könen (D’Heer et al., 2020). En undersökning gjord av ”Who makes the news?” 

visar att endast 24% av alla nyhetsinslag eller artiklar hade en kvinna som huvudsakligt 

nyhetsobjekt år 2010 (Global Media Monitoring Project [GMMP], 2010). Nyare nationella 

studier, så som Rättviseförmedlingens årliga rapport Rättvisaren, ger en liknande bild av läget 

i Sverige. Knappt en tredjedel av de medverkande var kvinnor år 2017, vilket visar på en 

kraftig underrepresentation av kvinnor även i svensk nyhetsrapportering 

(Rättviseförmedlingen, 2017). Att det är så pass skev fördelning av kvinnor och män i 

nyhetsmedia leder till en förvrängd bild av samhället, eftersom media bidrar till att forma den 

sociala verkligheten. Byerly och Ross menar att nyhetsmedia framförallt har till uppgift att 

visa en objektiv och sann bild av verkligheten. Att de till största del istället visar ett manligt 

perspektiv leder i sin tur till negativa konsekvenser för kvinnorna eftersom de stereotypa 

uppfattningarna om könen förstärks (D’Heer et al., 2020). Att internationella och svenska 

studier visar på att kvinnor får mindre utrymme att synas i media, samtidigt som den 

kvinnliga förövaren porträtteras i tidningarna enligt stereotypa föreställningar är problematiskt 

utifrån en jämställhetsvinkel. Gunilla Jarlbro (2006) menar att det är av stor vikt att kvinnor 

blir mer synliga i svensk nyhetsmedia för att demokratin ska fungera, eftersom mediernas 

syfte är att ge information, granska och vara ett forum för debatt. Enligt journalisten Petter 

Beckman är ett demokratiskt perspektiv grunden för att alla kategorier, både män och kvinnor, 

ska få möjlighet att få sin röst hörd (Jarlbro, 2006). Därför spelar media en viktig roll när det 

kommer till demokrati och jämställdhet, vilket gör denna studie relevant att genomföra 

eftersom undersökningen dels kommer fokusera på kvinnor som redan är en utsatt grupp i 

samhället i kombination med medias perspektiv som påverkar den samhällsstruktur som finns.  

2.4. Sammanfattning  

Tidigare forskning kring kvinnlig brottslighet ger en tvetydlig bild av verkligheten, och 

diskussionen om det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors brottslighet är komplex. 

Tidigare nämnd statistik visar på att det finns en skillnad mellan könen, att män generellt sett 

begår mer brott än kvinnor, och att köngapet i brottsligheten har minskat, men vad detta beror 

på är forskarna oense om. Vissa forskare menar att fokuset har legat på manlig brottslighet 

vilket gjort att kvinnors brottslighet helt enkelt inte uppmärksammats, medan andra forskaren 

menar att förändringar i samhället gjort att kvinnor lättare kunnat börja begå brott vilket 
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inneburit ett minskat könsbrottsgap. Samtidigt visar andra studier på att media ger männen 

mer utrymme att synas och höras i allmänhet och när det kommer till brottslighet. Att media 

ger manliga förövare större utrymme är inte konstigt då statistiken visar på att de begår fler 

och grövre brott än kvinnorna. Men internationella studier har även visat att det finns en 

skillnad i hur tidningarna framställer den kvinnliga förövaren jämfört med den manliga. Och 

eftersom brottsligheten som samhällsproblem även inkluderar kvinnorna, är detta ämne 

intressant att undersöka för att se om svensk press framställning av kvinnliga förövare skiljer 

sig från de tidigare internationella studierna. Detta kan bidra till att förändra normer och 

värderingar som finns i samhället kring brottslighet och genus, vilket kan få konsekvenser 

både på individ och samhällsnivå. 

3. Teoretiska perspektiv  

Denna uppsats kommer utgå från ett antal olika teorier som kommer att appliceras på det 

insamlade materialet för att kunna analysera och besvara det frågeställningar som finns. Dels 

kommer Berger och Luckmanns teori kring institutioner och roller att användas och Beckers 

syn på avvikelse, samt kommer genusteorier och Nils Christies teori om det idealiska offret att 

användas för att kunna analysera materialet.  

 

3.1. Berger och Luckmann  

3.1.1. Institutioner  

Institutionalisering är ett centralt begrepp i Berger och Luckmanns teori. Varje interaktion 

mellan två aktörer kan ses som en institution, men detta förutsätter att det finns historicitet 

och kontroll (Berger & Luckmann, 1998: 70-71). Historiciteten uppkommer när en vana blir 

en fast punkt i den sociala ordningen och sedan förs vidare från generation till generation, och 

eftersom institutioner innebär förutbestämda handlingsmönster så uppstår därmed kontroll 

(Berger & Luckmann, 1998: 71-75). Men det krävs att en vana blir kristalliserad, det vill säga 

fastlagd, för att vanan ska bli en institution. Detta sker genom historicitet (Berger & 

Luckmann, 1998: 116). Genom legitimering, som förklarar och försvarar den institutionella 

ordningen, bli institutionen objektiv, och har då en tvingande effekt på personerna inom 

institutionen (Berger & Luckmann, 1998: 111-112). Eftersom den tvingande effekten har 

betydelse för alla individer inom institutionerna, vilket kan förklara varför vissa personer 

begår brott och andra inte. Teorin kommer därför kunna användas för att kunna legitimera de 

kvinnliga förövarnas brottsliga handlingar, och i kombination med synen på roller kan teorin 
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ge svar på hur och varför svenska tidningar väljer att porträttera kvinnliga förövare som dom 

gör.  

3.1.2. Roller  

Enligt Berger och Luckmann (1998) innefattar allt institutionaliserade roller, eftersom rollerna 

har att göra med kontroll. Författarna uttrycker detta med att förklara att ”rollerna 

representerar den institutionella ordningen” (Berger & Luckmann, 1998: 91-92). Här blir 

kontroll en förutsättning för institutioner (Berger & Luckmann, 1998: 79). Roller utgör alltså 

en central del inom institutionaliseringen då rollerna representerar den institutionella 

ordningen. Individerna lär sig vilken typ av beteende som förväntas i olika situationer genom 

det gemensamma kunskapsförrådet, och genom att anpassa sig till de rådande normerna och 

spela olika roller inom institutionerna, deltar individen i den sociala världen. Genom att till 

exempel spela rollen som man eller kvinna förväntas det därmed att man följer de normer som 

finns för den rollen, för att undvika sanktioner som finns inom institutionerna (Berger & 

Luckmann, 1998: 89-92). Detta kommer appliceras på uppsatsen eftersom både kvinnor och 

förövare innehar olika roller som ska följas. Men det kan finnas en motsättning mellan att 

både spela rollen som förövare och kvinna eftersom förväntningarna inte behöver vara 

detsamma. Teorin kan därför användas för att förklara varför svensk press väljer att framställa 

kvinnliga förövare på ett visst sätt, och hur de tar sig an denna eventuella motsättningen 

mellan rollerna.  

3.2. Genus  

Inom genusforskningen är begreppen kön och genus centrala. Med begreppet kön brukar man 

syfta på det biologiska könet, medans genus är det sociala könet vilket är socialt konstruerat. 

Åsikterna kring detta ämne går isär bland teoretikerna, men förhållandet mellan dessa begrepp 

brukar traditionellt ses på det sättet att kön bestämmer genus, det vill säga att ett kvinnligt 

biologiskt kön även innebär ett kvinnligt genus (Jarlbro, 2006: 12-13). När det kommer till 

genus och genusnormer menar Lander (2003) att genus kan liknas vid klass, att det tar sig 

uttryck i vårt sätt att leva, klä oss, tala, älska osv. Genus är inget naturligt utan kan snarare 

vara till hjälp om man vill belysa och beskriva relationer mellan könen. (Lander, Pettersson & 

Tiby, 2003: 27-28). 

Så vad betraktas som feminint respektive maskulint? Tove Pettersson (2003) menar att 

begreppen står i motsats till varandra, att vara maskulin är att inte vara feminin. Maskulinitet 

definieras utifrån femininitet och vise versa. Begreppen kan definieras olika i olika miljöer 
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och kulturer men generellt kan femininitet beskrivas som underordnad, svag, passiv, 

irrationell, åtrådd av män samt att ha ett sexuellt begär riktat mot män (Lander et al, 2003: 

141-142). Utifrån ett feministiskt socialkonstruktivistikst perspektiv grundar sig femininitet 

på föreställningen om att kvinnan är en moralbärare, och utgår från normalitet  (Lander et al, 

2003: 38-39). Femininitet är i första hand förknippat med moderskap, dygd och moral, och 

kvinnor måste ständigt förhålla sig till den normativa femininiteten som finns för att bli sedd 

som en respektabel kvinna. I likhet med Berger och Luckmans (1998) teori handlar det även 

här om roller och om de regler som ska följas för att kunna bete sig ”rätt”. Detta skapar i sin 

tur en kontroll över kvinnan som i sin tur internaliseras och blir till en självkontroll och en 

kontroll mellan kvinnor, för att kunna hålla sig inom ramen för vad en kvinna ska vara 

(Lander et al, 2003: 39, 41-42).  

I motsats till femininitet står maskulinitet, som beskrivas som att vara överordnad, stark, 

aktiv, rationell, åtrådd av kvinnor samt ha ett sexuellt begär riktat mot kvinnor (Lander et al, 

2003: 141-142). Enligt Pettersson (2003) har många forskare framhållit våld som ett sätt att 

konstruera maskulinitet, eftersom våld är ett sätt att utöva dominans och visa sin makt, och 

därmed framställa sig själv som maskulin (Lander et al, 2003: 140). Petterson (2003) menar 

dock att våld inte enbart utgör en iscensättning av maskulinitet, utan även kan kopplas till 

femininitet (Lander et al, 2003: 141). Att aktivt överordna sig andra för att visa sin dominans 

är enligt de stereotypa föreställningarna kopplat till maskulinitet. Men detta kan även handla 

om en iscensättning av femininitet i de fall där kvinnor vill överordna sig andra kvinnor, det 

vill säga det sker i förhållande till andra femininiteter (Lander et al, 2003: 145).  

Detta kan även liknas med hegemonisk maskulinitet som handlar om maktstrukturer inom 

genusrelationer, vem som har den ledande rollen i samhället. Enligt Connell (2002) är den 

hegemoniska maskuliniteten den ledande maskuliniteten och står över både andra 

maskuliniteter som femininiteter i samhället. Men detta begrepp är föränderligt, det som anses 

vara den hegemoniska positionen i ett sammanhang kan vara annorlunda i ett annat, vilket kan 

liknas med att förväntningarna skiljer sig åt inom olika institutioner (Berger & Luckmann, 

1998: 71-75). Det centrala är de maktstrukturer som samhället skapar och upprätthåller, vilket 

är kärnan till att kvinnor och män porträtteras på olika sätt. Hegemoniska maskulinitet och 

genusteorier är därför viktiga utgångspunkter i denna uppsats eftersom det utgör bakgrunden 

till att ämnet är viktigt att studera, samt kan förklara varför kvinnliga förövare beskrivs som 

de gör. 
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Teoretiker har som nämnts tidigare i uppsatsen, varit oense om hur man ska tolka kön och 

genus. I fortsättningen utgår jag ifrån (biologiskt) kön, med vilket avses man och kvinna. Jag 

utgår även ifrån genus; det maskulina och det feminina, som är sociala konstruktioner och 

utgår ifrån kön, i praktiken innebär detta att jag här avser att utgå ifrån manligt kön respektive 

kvinnligt kön och därmed maskulint genus respektive feminin genus. Anledningen till detta är 

för att jag på lättast sätt ska kunna analysera hur och varför kvinnor och män framställs på ett 

visst sätt, och vad dessa skillnader eller likheter beror på.  

3.3. Avvikelse och normalitet   

Begreppet avvikelse är enligt Becker (2006) något som är social konstruerat. Han menar att 

det är samhället och sociala grupper som konstruerar och upprätthåller de normer och 

föreställningar som finns, som individer därefter kan avvika ifrån. Enligt hans teori handlar 

inte avvikelse om en specifik egenskap hos personen, utan vad som ses som en avvikande 

handling har att gör med hur omgivningen reagerar på den. Detta innebär i sin tur att 

avvikelse och normer kan variera beroende på social miljö, vilket kan appliceras på denna 

studie. Till exempel att synen på kvinnors handling kan variera beroende på samhället, vilket 

gör att samma handling kan ses brottslig i ett land och normal i ett annat. Berger och 

Luckmanns teori kring roller samt genusteorier kan förklara hur kvinnliga förövare framställs 

i svenska tidningar, medan denna teori kan komplettera analysen och ge svar på varför de 

framställs som de gör. 

Normalitet kan sägas stå i kontrast till avvikelse som syftar på ett beteende som inte stämmer 

överens med de förväntningar som finns i samhället. Vad som anses som normativt har även 

att göra med smak och utgår från massan, den dominerande smaken lägger grunden och 

därmed konstruerar genus (Lander, Pettersson & Tiby, 2003: 35,39). Men vad som anses vara 

normalt och icke normalt kan även variera beroende på kultur och miljö (Lander et al, 2003: 

50), vilket kan liknas med Berger och Luckmanns (1998: 71-75) syn på institutioner eftersom 

förväntningarna kan skiljas beroende på institution och social miljö. Det är samhället som 

konstruerar och definierar maskulinitet och femininitet i olika sammanhang, det är ett system 

av makt mellan könen (Lander et al, 2003: 27-28, 141).   

3.4. Det idealiska offret 

Kriminologen Nils Christie talar om det idealiska offret och syftar då inte på de som har störst 

chans att viktimiseras eller ser sig själv som offer. Utan det idealiska offret benämner han som 

den person som lättast får fullständig och legitim status som offer när den drabbas av ett brott. 
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Enligt Christie har det idealiska offret en slags offentlig status i likhet med exempelvis en 

hjälte, men det krävs vissa kriterier för att klassas som ett idealiskt offer. Offret ska vara svagt 

och oskyldigt, upptagen med ett respektabelt projekt samt på en plats hon inte kan klandras 

för att vara på. Samtidigt som förövaren ska vara stor och ond och inte ha någon personlig 

relation till offret. Till exempel beskriver Christie det idealiska offret som en gammal dam 

som är på väg hem mitt på dagen efter att ha tagit hand om sin sjuka syster, och blir överfallen 

av en stor och ond man som rånar henne och använder pengarna till droger (Åkerström & 

Sahlin, 2001: 47-48). Inom kriminologin brukar begreppen offer och gärningsman vara 

centrala, och det idealiska offret kan utifrån genusteorier benämnas som feminint, och i 

motsatts kan den idealiska gärningsmannen ses som maskulin. Det är därför intressant att 

applicera denna teori på analysen i kombination med genusteorierna, eftersom det finns en 

motsättning i begreppet ”kvinnlig gärningsman”. Denna teori kan främst försöka förklara 

förhållandet mellan förövare och offer. Men då syftet till denna uppsats är att belysa 

maktstrukturer och jämlikheter i samhället, är teorin trots allt central eftersom studiens fokus 

kommer ligga på kvinnliga förövare.  

4. Metod  

I detta kapitel kommer metodvalen att presenteras och redogöras för utifrån studiens syfte. 

Material, datainsamling och urval kommer bland annat att redovisas och diskuteras med 

utgångspunkt i studiens syfte samt tidigare forskning kring ämnet. Även studiens 

begränsningar och eventuella etiska dilemman kommer att argumenteras för och diskuteras, 

för att till sist utmynna i en analys av materialet. 

4.1. Material och datainsamling  

Till skillnad från den kvantitativa metoden, så är kvalitativa undersökningar oftast 

tidskrävande och inte lika detaljrika, vilket gör det svårt att analysera en alltför stor mängd 

data. Därför utgör urvalet en viktig del i undersökningen. De enheter som kommer användas i 

denna uppsats är tidningsartiklar och utgår från syftet och frågeställningen som finns 

(Jacobsen, Järvå & Wallin, 2012). 

 

Med utgångspunkt i frågeställningen, ”Hur framställs kvinnliga förövare i svensk press?” 

kommer svenska tidningsartiklar, både dags- och kvällspress samt tryckt press och 

webbartiklar, att utgöra materialet. Detta för att få ett större urval vilket gör att mängden 
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information ökar och man får tillgång till en mer nyanserad och detaljerad bild av 

undersökningsobjektet (Jacobsen et al, 2012). 

 

Det material som har använts har hämtats från Mediearkivet, och en sökning har först gjorts 

på ”kvinnlig gärningsman”. Tidigare forskning har visat att det finns en skillnad i 

brottsstatistiken mellan könen (Spalek, 2008), samt visar studier på att medias skildringar av 

kvinnor och män skiljer sig åt (D’Heer et al., 2020). Därför är det aktuellt att undersöka ämnet 

med fokus på nutida tidningsartiklar. Vissa kriterier har därmed styrt insamlingen av 

materialet.  Dels är materialet begränsat till en femårsperiod, de artiklar som har använts har 

alltså publicerats mellan 2015-01-01 och 2019-12-31, eftersom detta bidrar till aktuell 

information och kommer kunna svara på hur ämnet ser ut i dagsläget, samt är materialet 

begränsat till endast svenska tidningar utifrån frågeställningarna. 

 

Eftersom mängden information kan öka desto mer material som används (Jacobsen et al, 

2012: 128), gjordes nya sökningar på ”kvinnliga förövare”, ”kvinnliga gärningsmän 

våldsbrott”, ”kvinnlig förövare mord” och ”kvinnor dömda för grov brottslighet”, under 

samma tidsperiod och med samma kriterier som tidigare, som resulterade i ytterligare 

material.  

4.2. Urval  

Utifrån de sökningar som gjordes på ”kvinnlig gärningsman”, ”kvinnliga 

förövare”, ”kvinnliga gärningsmän våldsbrott”, ”kvinnlig förövare mord” och ”kvinnor 

dömda för grov brottslighet”, och de kriterier som finns utifrån frågeställningarna, det vill 

säga svenska artiklar publicerade mellan 2015-01-01 och 2019-12-31, fann jag ett antal 

artiklar. Majoriteten av dessa artiklar handlade antingen om samma nyhet eller så var 

artiklarna inte relevanta utifrån frågeställningarna. Därför valdes ett teoretiskt urval som 

urvalsmetod för att på lättast sätt kunna välja ut de artiklar jag fann mest relevanta för denna 

studie (David et al, 2016). Artiklar som innehöll samma förövare valdes bort för att 

kodningen inte skulle ge ett skevt resultat. Det material som slutligen valdes utgick från min 

frågeställning, och var artiklar som hade en kvinnlig förövare som huvudämne och som 

handlade om grövre brottslighet. Det ska dock tilläggas att i två artiklar har kvinnorna endast 

häktats och åtalats för våldsbrotten, varav resterande är dömda för något typ av våldsbrott.  
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Enligt Brottsförebyggande rådet finns det olika definitioner av våldsbrott, antingen handlar 

det om mord, dråp och misshandel, eller inkluderas även grov kvinnofridskränkning, grov 

fridskränkning, våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman. Jag har använt mig av det bredare 

begreppet (French, n.d.) 

 

4.3. Tidningsartiklar  

De tidningsartiklar som har använts är hämtade alltifrån Expressen till Sundsvalls Tidning, 

och det finns varken något minimum eller ett tak på hur många ord artikeln ska innehålla, och 

inte heller vart i tidningen artikeln är publicerad, eftersom ett teoretiskt urval har använts 

(David et al, 2016). Nedan redovisas de artiklar som används samt datum vid publicerande.   

 

 

4.4. Kvalitativ innehållsanalys  

Inom kvalitativ forskning brukar fokuset generellt sett ligga på ord än på siffror. Det kan 

handla om att få en förståelse av den social verkligheten i stort eller att fånga enskilda 

individers egna upplevelser av fenomenet som studeras (Bryman & Nilsson, 2011: 340-341). 

Då denna uppsats handlar om att studera hur svensk press framställer kvinnliga förövare, så 

utgör tidningsartiklar materialet. Men för att kunna svara på forskningsfrågan krävs det att 

man genomför någon form att innehållsanalys. Därför kommer en kvalitativ innehållsanalys 

att tillämpas på materialet vilket handlar om att ”dra slutsatser utifrån en objektiv och 

systematisk beskrivning och specifikation av det karakteristiska i olika slags budskap”. Detta 

innebär att forskaren objektivt ska kategorisera materialet och konsekvent tillämpa dessa 

regler under processen. Detta är viktigt för att forskarens personliga värderingar inte ska 

påverka processen samt att processen ska generera minsta möjliga felkällor (Bryman & 

Nilsson, 2011: 281-282). 
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Bakgrunden till att den kvalitativ innehållsanalys har valts är att det är en öppen 

forskningsmetod vilket gör att forskaren lätt kan beskriva sitt urval och kodningsschema 

vilket därmed innebär att uppföljningsstudier är lätta att göra. Eftersom analysen görs på 

tidningsartiklar kommer de som studeras inte att påverkas av forskarens närvaro vilket är 

positivt ur ett etiskt perspektiv. Samt är detta tillvägagångssättet är att föredra om man vill 

studera sociala grupper som är svåra att komma i kontakt med, vilket kan kopplas till denna 

studie eftersom uppsatsens fokus ligger på kvinnliga förövare (Bryman & Nilsson, 2011: 

296). En negativ aspekt av analysmetoden är dock att kodningen kan resultera i att man 

förlorar känslan för kontexten, och därför kan ett flertal koder användas för att inte missa 

viktiga detaljer i texten (Bryman & Nilsson, 2011: 521-522).  

 

Vid användandet av en kvalitativ innehållsanalys utgör kodningen en viktig del i processen 

(Bryman & Nilsson, 2011: 291), vilket innebär att man benämner textstycken som specifika 

koder för att kunna hitta likheter och skillnader i och mellan materialen (David et al, 2016: 

271). Genom data kan forskaren upptäcka mönster som sedan blir till koder, och dessa koder 

kan därefter granskas och kopplas ihop med andra koder i annat material. Med hjälp av dessa 

koder kan forskaren sedan bygga upp teoretiska modeller som förklarar data. Genom att 

ständigt jämföra det insamlade materialet och dess koder med nytt material kan man hitta 

teoretiska egenskaper hos kategorierna som till sist kan analyseras (David et al, 2016: 168-

169).  

 

4.5. Kodning  

Kodningen har utförts i samband med att materialet har samlats in och en öppen kodning har 

tillämpats där fokuset har legat på att studera textens innehåll utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Strauss och Corbin handlar öppen kodning om en ”process som går ut 

på att bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data” (Bryman & Nilsson, 

2011: 514). Till en början har materialet lästs igenom utan några tolkningar, varefter specifika 

teman och viktiga ord och meningar i texten tagits ut och benämnts som koder. Koderna har 

sedan granskats och om det funnits liknande koder har dessa sammanförts till en och samma. 

Utifrån koderna har sedan begrepp och kategorier fastställts vilket inrymmer ett antal olika 

koder som hör ihop (Bryman & Nilsson, 2011: 516 - 518, 525). Då mitt urval till en början 

endast resulterade i ett fåtal artiklar och inte hade den mättnad som krävs, gjordes en ny 

sökning efter mer material. Jag fann då ytterligare artiklar om kvinnliga förövare som jag 

kodade likt samma process som tidigare.   
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Efter avslutad kodning valde jag att sätta ihop liknande koder, och ta bort koder som inte va 

relevanta i förhållande till frågeställningen. Med hjälp av ett kodningsschema (bilaga 1) 

fördelades sedan koderna under sex olika kategorier, med tillhörande underkategorier, vilka är 

”Normer”, ”Brottslighet”, ”Beskrivning av förövare”, ”Beskrivning av offer”, ”Yttre 

omständigheter” och ”Motiv och bakomliggande faktorer”.  

Kategori Underkategori  Kod   

Beskrivning av 

förövare  

Negativt  Besatt  

 

  

Positivt  Glad/hjälpsam 

 

Normer    

Kvinnlig förövare 

ovanligt  

 

    

Unikt fall  

 

 

Tabellen ovan är ett exempel från kodningen. Till exempel kodades det första stycket som 

”besatt”, vilket kan ses som en negativ beskrivning varar underkategorin ”negativt”, vilket i 

sin tur faller under kategorin ”Beskrivning av förövare”. Det fjärde stycket kodades som 

”unikt fall” och valdes sedan in i kategorin ”Normer”.  

4.6. Validitet  

Validitet är ett viktigt forskningskriterium och handlar om hur bra ett mått för ett begrepp 

egentligen är för att kunna mäta just begreppet i fråga. Det finns olika typer av validitet, till 

exempel mätningsvaliditet som framförallt är viktig i kvantitativ forskning, men även intern 

och extern validitet (Bryman & Nilsson, 2011: 50-51, 352). Intern validitet handlar om hur 

riktig en beskrivning av ett fenomen egentligen är. När det kommer till kvalitativa 

undersökningar om den sociala verkligheten är den interna validiteten problematisk. Men 

generellt kan man säga att ju fler skiftande perspektiv som leder fram till samma slutsats, 

desto sannare är också slutsatsen. Ett sätt att kontrollera validiteten är att konfrontera 

respondenterna om resultatet för att se om de känner igen sig i det som presenteras (Jacobsen 

et al, 2012: 161-162). 
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I denna uppsats där materialet består av tidningsartiklar är detta svårare. Ett alternativ är att 

jämföra sina egna slutsatser med andra undersökningars slutsatser kring samma ämne. Är 

resultatet detsamma har validiteten stärkts men det betyder inte att ens egna resultat är sanna. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är hur pass bra källorna är som har använts samt hur 

pass riktig informationen är (Jacobsen et al, 2012: 163-164). Vad gäller media kan 

informationen även skilja sig åt markant beroende på vilken tidning som analyseras. Men att 

använda ett större urval gör att mängden material ökar vilket kan innebära ett mer nyanserat 

material, att olika vinklar av fenomenet kan analyseras (Jacobsen et al, 2012: 128). 

Extern validitet handlar om hur pass bra undersökningens resultat kan generaliseras. Inom 

kvalitativ forskning blir den externa validiteten oftast ett problem eftersom forskningen 

många gånger bygger på ett begränsat urval. Materialet är ett fåtal artiklar och det går därför 

inte att generalisera resultatet till alla tidningar under alla tidsperioder. Men då syftet med 

denna undersökning inte är att generalisera resultatet, utan att fördjupa förståelsen för ett 

fenomen och lyfta fram problematiken kring det sociala fenomenet, är det heller inget 

problem att den externa validiteten är låg (Jacobsen et al, 2012: 171-172). 

4.7. Reliabilitet   

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och om resultatet blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt. Detta är mycket viktigt i kvantitativ forskning eftersom 

man vill veta hur pass stabilt ett mått är, om det följer samma mönster eller påverkas mycket 

av slumpmässiga betingelser. Reliabilitet kan dock vara svårt att uppnå i kvalitativ forskning 

eftersom det studien bygger på, exempelvis en specifik social miljö, kan ha ändrats under 

tiden (Bryman & Nilsson, 2011: 49, 352).   

Reliabilitet kan delas in i intern och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten handlar om 

att forskarlaget kommer överens om hur de ska tolka det som de ser och hör, vilket inte går att 

uppfylla i denna studie då undersökningen inte genomförs i grupp. Den externa reliabiliteten 

handlar enligt LeCompte och Goetz om hur pass bra en undersökning kan upprepas, men kan 

som nämnt vara svår att uppnå i kvalitativ forskning då en social miljö är föränderlig (Bryman 

& Nilsson, 2011: 352). 

Eftersom denna studie utgår från tidningsartiklar under ett specifikt tidsspann som är hämtade 

från Mediearkivet, kommer intervjuareffekten inte att påverka reliabiliteten. Trots det är det 

lätt att de metoder som används i undersökningen formar resultatet. Därför är öppenhet 

viktigt. Att tydliggöra vilka metoder som används och reflektera hur det kan påverka 
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resultaten, gör att andra kan få insyn i undersökning och därmed själva kan kritisera och 

bedöma hur pass hög reliabiliteten samt validiteten är (Jacobsen et al, 2012: 178-179). 

4.8. Etiska överväganden  

Under arbetet med denna studie har Vetenskapsrådets rapport ”God forskningsed” från 2011 

tillämpats och de etiska riktlinjer som presenteras i den. De fyra etiska principerna som finns 

inom svensk forskning, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktning för att säkerhetsställa att 

uppsatsen uppfyller de krav som ställs (Bryman & Nilsson, 2011: 131-132, Vetenskapsrådet, 

2011).  

Att ta hänsyn till etik inom forskning är viktigt på flera plan. Dels ska forskningen inte vara 

till skada, främst när det kommer till deltagarna (Bryman & Nilsson, 2011:132), samt menar 

vissa forskare att forskning som inte når upp till viss kvalité är oetisk. Däremot kan gränsen 

vara hårfin vad som är etiskt och oetiskt inom kvalitativa undersökningar (Bryman & Nilsson, 

2011: 139-141).   

Att använda internet som material vid undersökningar kan skapa problem, men i grunden 

finns de fyra etiska principerna att följa. Generellt sett gäller att ju mer offentligt ett forum är 

desto mindre krav ställs på forskaren. Att skydda individers konfidentialitet och efterfråga 

samtycke är inte ett lika stort krav när det kommer till offentliga dokument (Bryman & 

Nilsson, 2011: 608-610). Enligt Pace och Livingston kan elektronisk kommunikation 

användas, till exempel om informationen är offentlig och lättillgänglig, materialet inte är av 

känslig natur och det inte finns regler eller policy på sajten där materialet publicerats (Bryman 

& Nilsson, 2011: 142). Hewson med flera menar att material som frivilligt och avsiktligt finns 

tillgängliga på allmänna internetdomän kan användas utan samtycke så länge anonymiteten 

skyddas (Bryman & Nilsson, 2011: 610). 

Eftersom uppsatsens material utgörs av tidningsartiklar, vilket är offentligt material kommer 

varken informationskravet, samtyckeskravet eller konfidentialitetskravet att kunna uppfyllas. 

Däremot kommer nyttjandekravet att följas eftersom materialet endast används till 

forskningsändamål (Bryman & Nilsson, 2011: 131-132). Men i och med att det ställs lägre 

krav på offentligt material, i detta fall tidningsartiklar, kommer problematiken kring 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet inte att påverka 

undersöknings kvalité (Bryman & Nilsson, 2011: 139). 
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4.9. Metodologiska överväganden och begränsningar 

Att använda massmedia som material kan vara en fördel då källorna är offentliga samt att det 

går att göra både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av materialet. Att endast 

hänvisa till massmedia eller pressen, utan att ange vilken typ av tidning som avses, kan dock 

vara problematiskt då materialet kan skilja sig åt. Materialet i denna uppsats utgör 

tidningsartiklar, vilket inkluderar både dags- och kvällspress samt webb och papperstidningar. 

Att dela upp dessa källor i kategorier kan vid en innehållsanalys framhålla potentiella 

motsägelser i materialet, men en mer detaljerad analys av hela materialet kan bidra till en 

bättre bild av materialets innehåll (Bryman & Nilsson, 2011: 498-499). Därför kommer varje 

artikel att redovisas men analysen kommer inte att utgå från olika kategorier som tidningarna 

är indelade i.  

En annan begränsning med metodvalet är att det kan vara svårt att få information om 

upphovsmännen bakom artiklarna. Trots att medieproduktioner generellt betraktas som äkta, 

kan det vara svårt att veta om materialet är skrivet av någon som har nödvändig kunskap om 

ämnet. Det är därför viktigt att ta i beaktning under analysen vilka källor som analyseras, hur 

pålitliga dessa är och om materialet går att generalisera (Bryman & Nilsson, 2011: 499). 

Ytterligare ett problem kring denna studie är att de etiska kraven är svåra att uppfylla i och 

med att materialet utgör tidningsartiklar och därmed är offentligt. Inför studien gjordes det ett 

övervägande om de kvinnliga förövarnas namn skulle hållas anonyma för att kunna uppfylla 

kravet på konfidentialitet. Men i och med att artiklarna redan är offentliga, samt att materialet, 

där kvinnornas namn finns med, kommer att presenteras i resultatet, valde jag att frångå detta 

krav.  

En annan begränsning med metodvalet och frågeställningarna är att det inte genererade i ett så 

brett material som önskat. I och med att kvinnor mer sällan begår grövre brottslighet 

(Bäckman et al, 2018), finns det relativt få fall att tillgå, däremot är dessa fall väldigt 

uppmärksammade varar många tidningar skriver om dessa kvinnor. Hade denna studie gått ut 

på att jämföra hur olika tidningar framställer en specifik kvinnlig förövare hade dessa artiklar 

kunnat användas. Men då studien handlar om att undersöka hur svensk press framställer 

kvinnliga förövare i allmänhet, valdes material som innehöll samma förövare bort, och istället 

valdes artiklar som handlade om olika kvinnliga förövare och deras brottslighet. (D’Heer et 

al., 2020) 
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5. Resultat  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svenska tidningar framställer kvinnliga 

förövare, och bakgrunden till detta har varit att internationella studier visar på tydliga mönster 

kring hur den kvinnliga förövaren porträtteras och framställs som kvinna (Wykes, 2001). I 

kommande kapitel kommer resultatet för denna studie att presenteras, vilket kan komma att  

visa på både likheter och skillnader mot tidigare forskning. Men som därmed kan belysa de 

normer och föreställningar som finns om brottslighet och genus i svensk press.  

5.1. Beskrivningar av den kvinnliga förövaren  
 

5.1.1. Ett ordnat liv  

Utifrån de artiklar som har analyserats ger tidningarna en delad bild av den kvinnliga 

förövaren. Materialet visar dels på att kvinnorna haft ett ordnat liv utåt sett och att de 

uppfattats som normala människor.   

”Grannen säger: "Hon som var så trevlig".  

Det grannen kanske inte vet är att kvinnan varit deprimerad en längre tid.” 

(Expressen, 2015) 

Utdraget från texten visar att den kvinnliga förövaren uppfattas som trevlig av grannen, men 

citatet visar även att det finns en annan sida som allmänheten inte får ta del av. I anslutning 

till brottsbeskrivningen ges även en förklaring till förövarens beteende och hennes brottsliga 

handling, det vill säga att hon varit deprimerad under en längre tid.  

”Kvinnor som dödar kan utåt sätt ha haft ett ganska ordnat liv. De har ofta 

någonstans att bo och en relation. Vissa har haft mer eller mindre kontakt med 

psykiatrin, medan andra inte haft någon kontakt alls med vården, trots att det 

efter brottet blir tydligt att det finns och har funnits ett sådant behov.” 

(Expressen, 2015) 

Det finns en antydan till att det finns en annan sida av kvinnorna som vid första anblick inte 

går att se eftersom de uppfattas ha ett ordnat liv, vilket enligt artikeln definieras som att ha ett 

boende och en relation. Men det tycks även finnas en skillnad i kvinnornas bakgrund, där 

vissa haft kontakt med psykiatrin och andra inte, och ett antagande att det hade hjälp 

kvinnorna om de haft kontakt med vården. Detta antagande visar på att problemet ligger på 

samhället, att dessa kvinnorna inte hade begått dessa brott om de fått hjälp för deras beteende. 

Men det finns även en motsättning i texten eftersom vissa kvinnor redan haft kontakt med 
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vården och ändå begått brott, vilket kan visa att det är kvinnorna som individer där problemet 

ligger. 

5.1.2. ”En duktig flicka” 
I likhet med tidningarnas beskrivningar av hur den kvinnliga förövaren ofta haft ett ordnat liv 

utåt sett, går det även att utläsa att den kvinnliga förövaren till en början framställs som en 

”duktig flicka” vars egenskaper beskrivs som mycket positiva.  

”- Maria var flitig, mycket snäll och hjälpsam i fängelset men också i stort 

behov av bekräftelse och av människor som inte dömde henne.” (Aftonbladet, 

2016) 

”Maria är i 40-årsåldern, hon är söt och har långt blont hår. Av hennes forma 

missbruk finns i dag inga spår.” (Allas, 2017) 

Textutdraget i det första stycket handlar om Maria Kisch som begick mord på sin dåvarande 

man, och hon beskrivs, i likhet med många av de andra kvinnliga förövarna, som glad, snäll, 

söt och hjälpsam. Ytterligare positiva beskrivningar finns när kvinnorna begått brottet och 

sitter i fängelset, till exempel att förövaren numera har fått nya intressen, börjat studera eller 

är fri från kriminalitet.  Det andra stycket beskriver en annan kvinnlig förövare, som dömdes 

till två fall av mord varar ena var på sin egna mamma, men som numera är drogfri.  

”Jonna var utåt sett en glad 24-årig hästtjej som gjort bra ifrån sig i skolan.” 

(Aftonbladet, 2019) 

Jonna Henningsson beskrivs som en flitig ryttare men som sedan dödar expojkvännens nya 

flickvän, och i likhet med Maria Kisch framställs hon både som glad och duktig i skolan.  

”I Knutbyfallet beskrevs mördaren som en vän, spenslig flicka, någon man 

aldrig hade kunnat tro något sådant om. Men hon sköt ju en annan människa 

med ett ljuddämpat vapen.” (Aftonbladet, 2016) 

I Knutbyfallet ansågs Sara Svensson ha manipulerats till att utföra våldsbrott, varav hon 

senare döms för mord och mordförsök. Även här beskrivs den kvinnliga förövaren i positiva 

ordalag, och det går att se att det finns en annan sida av kvinnorna som inte kommer till 

allmänhetens kännedom. Tidningarna framställer kvinnorna som bra människor, men att de  

samtidigt ger en bild av kvinnorna som ”någon man aldrig hade kunnat tro något sådant om” 

implicerar att det finns en motsättning, det vill säga att ”duktiga flickor” inte ska kunna begå 

våldsbrott. Det går även att urskilja en viss förvåning kring att kvinnan kan ha begått denna 
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handling. Detta förstärks även av det konstaterande att hon använt ett ljuddämpat vapen för att 

begå handlingen, vilket antyder att hon har gått ifrån normen för hur en kvinna ska vara. 

Bakgrunden till detta kan enligt Berger och Luckmann (1998) ha att göra med att kvinnorna 

inte följer de roller som finns inom institutionerna.  Att spela rollen ”kvinna” innebär vissa 

typer av handlingar och beteende som samhället förväntar sig att möta. När dessa socialt 

definierade normer för rollen inte följs så reagerar samhället på detta genom sanktioner, och 

genom att de kvinnliga förövarna uppmärksammas av tidningarna och allmänheten mer än om 

de skulle följa de rollspecifika normer som finns. 

5.1.3. Kvinnornas mörkare sida  

Som exemplen ovan visar så väljer svensk press att framställa de kvinnliga förövarna som bra 

människor till en början. Men det finns även en annan sida av dessa kvinnor som senare lyfts 

fram. Artiklarnas fokus ligger på förövarnas mörkare sidor och tidningarna har använt sig av 

ett flertal adjektiv för att beskriva dessa kvinnor. De egenskaper som kvinnorna tillskrivs av 

tidningarna är deprimerad, girig, känslokall, oberörd, besatt, oförutsägbar, problembarn, vill 

påverka andra och att de har en bristande empatiförmåga, för att nämna några. Och enligt 

tidningarna så har kvinnorna inte heller några skuldkänslor eller känner ånger inför de brott de 

begått.  

”"I huvudet på en mördare" beskriver Henningsson sin besatthet av 

expojkvännen. 'Som en drog för mig' - Det gick inte en dag som jag inte saknade 

honom. Jag kunde inte ens gå in på Ica utan att bli påmind om honom. Han har 

varit som en drog för mig, säger Henningsson i en ljudupptagning från 

rättegången i programmet.” (Aftonbladet, 2019) 

Analysen visar på att kvinnorna i vissa fall beskrivs som besatta och detta grundar sig ofta i 

relationer och obesvarad kärlek. Henningssons besatthet över expojkvännen utmynnar tillslut i 

hennes våldshandling där hon dödar sin kärleksrival, expojkvännens nya flickvän. Detta går i 

samklang med de föreställningar som finns om femininitet. Enligt dessa idealtyper handlar 

femininitet om att vara åtrådd av män och ha ett sexuellt begär riktat mot män (Lander et al, 

2003), vilket många av de kvinnliga gärningsmännen har då brotten många gånger grundar sig 

i kärlek, relationer och avundsjuka. Detta kan ses som en möjlig förklaring till varför 

tidningarna lyfter fram kvinnornas eventuella kärleksmotiv, eftersom detta bekräftar de 

kvinnliga förövarnas femininitet och därmed väger upp de brottsliga handlingar som inte hör 

ihop med bilden av en kvinna. 
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”“Det är uppenbart att Christine Schürrer har varit besatt av NN (Emma 

Jangestigs sambo reds. anm), en besatthet som över tid har trappats upp och 

övergått till en avancerad form av förföljelse med starka manipulativa inslag". ” 

(Expressen, 2017) 

Utdraget ovan är ytterligare ett exempel på att de kvinnliga förövarna beskrivs som besatta. 

Den kvinnliga förövaren Christine Schürrers besatthet tycks ha pågått under en längre tid och 

trappats upp. Och beskrivningen ”en avancerad form av förföljelse med starka manipulativa 

inslag” visar på en mörkare sida av den kvinnliga förövaren och att detta beteende inte är det 

normala. 

5.2. En avvikande syn på den kvinnliga förövaren  

Kvinnlig brottslighet fascinerar, just för att den brottsliga handlingen har begåtts av en kvinna, 

och detta går att se genom en rad olika beskrivningar av den kvinnliga förövaren. Svenska 

tidningar ger en målande bild av förövaren och beskrivningarna handlar dels om kvinnorna 

som individer och deras brottsliga handlingar. 

”"Vi har klargjort att Johanna Möller inte är som alla andra". Eller som läkare 

konstaterar i rättspsykiatriskt utlåtanden. "Johanna Möller har en förmåga att 

stänga av och på känslor som det passar henne."” (Bblat, 2018) 

Johanna Möller och det så kallade ”Sommarstugemorden” har varit omtalat i svenska medier, 

eftersom att hon har planerat och varit inblandad i flera mord och mordförsök på personer i 

hennes närhet. Att tidningarna beskriver Johanna Möller som ”inte är som alla andra” visar på 

en avvikelse från det normala. Detta förstärks genom att även läkaren, som kan anses ha en 

professionell kunskap på området, bekräftar hennes beteende som avvikande. Artikeln antyder 

även att det är Möller som person som avviker från det normala, inte specifikt hennes 

handling, i och med beskrivningen av hennes beteende.  

”Sedan har vi Johanna Möller som nekar till alla anklagelser. Där hon är 

känslokall eller genuint tror att hon inte har styrt folk att mörda åt henne. Där 

hon kallt i polisförhör sagt att hon önskade att hennes mamma också hade dött, 

för det hade varit bättre.” (Bblat, 2018) 

”Johanna Möller kan sitta oberörd, vinka till sina barn, gråta hejdlöst, i nästa 

stund sitta och pilla i håret.” (Bblat, 2018) 
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De ovanstående citaten är ytterligare två tydliga exempel på hur tidningarna framställer 

Möller, men dessa beskrivningar återfinns även bland de andra kvinnliga förövarna. Fokuset 

ligger på Möller som person och utifrån texten är hon både känslokall och oberäknelig. Men 

att hon och de övriga kvinnliga förövarna ses som onormala har enligt Becker (2006) inte med 

kvinnornas egenskaper att göra. Becker (2006) menar att det är samhället som skapar 

avvikelse genom att sociala grupper konstruerar och upprätthåller de regler och normer som 

personen i fråga överträder och avviker ifrån. Vad som är en avvikande handling beror alltså 

på hur andra personer reagerar på den, i detta fall författaren till artikeln och den 

rättspsykiatriska läkaren som gjort en bedömning av henne. Det går därför att argumentera för 

att svenska tidningar och deras framställning av förövare, är orsaken till att kvinnornas 

brottslighet ses som onormalt och häpnadsväckande (Becker, 2006). 

”Målet är unikt. En kvinnlig gärningsman, ett svartsjukedrama, ett planerat mord 

och att styckmordet görs av en kvinnlig gärningsman. Det är ju inte så vanligt” 

(Aftonbladet, 2019) 

Här finns en antydan om att både handlingen i sig och förövaren ses som onormal, samt kan 

brottsbeskrivningen, ”ett svartsjukedrama” ses som en förklaring till händelsen. Det onormala 

hos förövaren är enligt artikeln att hon är kvinna, vilket förtydligas med att ordet 

”gärningsman” används vilket i sig är motsägelsefullt, men också att ”vanliga” förövare inte 

begår ett så pass planerat och grovt mord. Detta gör att hon avviker från normen på två plan, 

både som kvinna och som förövare. Att den kvinnliga förövaren ses som onormal har enligt 

min analys med att mannen görs till norm. I det västerländska samhället utgör den vita, 

heterosexuella medelklassmannen den norm som lägger grunden till hur vi betraktar de 

övriga, i detta fall kvinnorna. Femininitet konstrueras utifrån maskulinitet, och kvinnor 

betraktas utifrån den normativa femininiteten, hur en kvinna ”bör” bete sig. (Lander et al, 

2003) (Pettersson, 2002). 

”Samma kväll hittade utredarna kroppsdelarna i skogen. Jonna Henningsson 

dömdes till svensk lags hårdaste straff, livstids fängelse. - Den här kvinnan 

avviker kraftigt, både i det som hon gjort och hur hon utfört det. Hon och offret 

kände i stort sett inte varandra, vilket de nästan alltid gör annars. Det luktar 

kvalificerat värre, att döda en främmande människa, sa Leif GW Persson efter 

domen.” (Aftonbladet, 2019) 
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Tidningen framhåller att den kvinnliga förövaren döms till Sveriges hårdaste straff och visar 

på allvaret i handlingen och att livstids fängelse inte är den vanligaste domen vilket tyder på 

en onormal handling. Både brottshandling i sig och agerandet kring händelsen tyder på ett 

avvikande beteende. Det onormala förstärks genom förklaringen att förövaren och offret inte 

kände varandra vilket de vanligtvis gör enligt artikeln. Kvinnorna följer inte de genusnormer 

som finns i samhället, och därför får de uppmärksamhet då de avviker från det normala. Men 

dessa kvinnor och deras beteende bekräftar samtidigt normaliteten. Becker (2006) menar att 

det behövs avvikelser i samhället för att kunna bekräfta det normala beteendet, avvikande 

femininitet gör att den normativa femininiteten befästs (Lander et al, 2003). Med den 

företagna analysen som utgångspunkt går det att konstatera att det anses vara avvikande på 

grund av att det sällan är grövre form av brottslighet som begås. Om kvinnor hade begått 

grövre brottlighet i större skala hade snarare mildare brottslighet sett som en avvikande 

handling.  

”Jag frågade 'Vad har du gjort?' Då svarade hon 'Jag har slagit ihjäl honom'", 

säger han i förundersökningen. Strax efteråt ringde hon 112 och med till synes 

oberörd röst sa hon: "Jag har haft ihjäl en människa precis." Larmoperatören 

svarade: "Har du haft ihjäl en människa?" Kvinnan: "Japp. Jag tror att han är 

ganska död." Enligt kvinnans advokat agerade hon förvirrat men under kvällen 

visade hon inga som helst känslor eller ånger. En polis som hon pratade med 

under kvällen hörde henne säga att hon var lättad över att han var död.” 

(Aftonbladet, 2018) 

Brottsbeskrivningen inkluderar ett erkännande av brottet och även en beskrivning av en 

känslokall förövare, vilket jag tolkar som att tidningen vill framhålla att det inte är det 

normala i sammanhanget. Vidare går det att utläsa att artikelns fokus ligger på den kvinnliga 

förövaren vilket därmed antas vara det onormala i situationen, även här handlar det alltså om 

kvinnan och inte själva brottshandlingen. Kvinnans onormala beteende bekräftas sedan genom 

polisens utlåtande som följer samma spår som artikelns framställning av henne. Men att hon 

beskrivs som förvirrad faller enligt min analys in i ramen om femininitet, eftersom femininitet 

inkluderar ett irrationellt beteende. Det onormala bör därför ha att göra med henne som 

kvinna i kombination men hennes våldshandling. Kvinnors våld kan förklaras genom en 

iscensättning av femininitet, men syftar då på kvinnors våld mot andra femininiteter (Lander 

et al, 2003), detta eftersom våldet grundar sig i genusstrukturer, det vill säga maktrelationer 

mellan och inom könen (Pettersson, 2002). Men enligt Pettersson (2002) kan kvinnors våld 
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mot män istället ses som ett sätt att göra uppror mot den ”hegemoniska maskuliniteten”. Den 

hegemoniska maskuliniteten handlar enligt Connell om den ledande maskuliniteten, vilket står 

över så väl andra maskuliniteter som femininiteter, och har att göra med dominans. Vidare 

menar han att våld upprätthåller de sociala orättvisorna mellan kvinnor och män. De kvinnliga 

förövarnas våld mot männen tolkar jag därför som ett sätt att utmana de hierarkiska 

ställningarna i samhället, att genom våld mot män återta makten (Pettersson, 2002).  

5.3. Brottsligheten  

Analysen av materialet visade dels på tydliga mönster på hur svensk press framställer de 

kvinnliga förövarna, men det gick även att utläsa att tidningarna många gånger även väljer att 

fokusera på den brottsliga handlingen som har begåtts, och resultatet visade på att artiklarna 

innehåller utförliga beskrivningar kring brottet och hur det har utförts.  

 

”När styckmordet i Askersund rullades upp 2015 chockades inte bara de 

inblandade. Även rättsexperter och polisen förvånades över det extrema fallet 

som de kallade för ofattbart och uppseendeväckande. Jonna Henningsson, som 

har erkänt att hon har dödat sin "kärleksrival", bryter på flera sätt mot bilden av 

en mördare, särskilt en styckmördare. - Hon är definitivt den yngsta kvinnliga 

som vi har haft och hon avviker kraftigt på flera punkter.” (Aftonbladet, 2016) 

 

Att tidningen väljer att skriva ut brottshandlingen, ”styckmord”, visar på att de vill förtydliga 

den handling som har begåtts för att visa på det unika med brottet. Detta befästs genom att 

även personer inom rättsväsendet, som vanligtvis jobbar med brottslighet, ser 

brottshandlingen som uppseendeväckande, vilket antyder att handlingen går emot det som 

anses normalt. Den kvinnliga förövarens offer beskrivs som hennes kärleksrival, vilket kan 

visa på att kärlek varit motivet till handlingen och en förklaring till brottet. Men det går även 

att utläsa att hon bryter mot bilden av en förövare genom det grova våld som hon utfört. 

Enligt Christies teori kan textens framställning av Henningsson tolkas som att hon stämmer in 

i ramen för den idealiska gärningsmannen. Denna ska nämligen vara stor, ond och inte ha 

någon personlig relation till offret. Det finns däremot en motsättning i detta antagande, 

eftersom den idealiska gärningsmannen även ska vara man (Åkerström & Sahlin, 2001). 

 

En novemberkväll 1998 flöt en bål upp mellan två båtar i Riddarfjärden i 

Stockholm. Några dagar senare hittade man fler kroppsdelar i vattnet, bland 
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annat offrets huvud, som till polisens stora förvåning verkade ha krympts och 

utsatts för värme. Kroppen hade styckats i 14 delar och styckningen var så 

skickligt utförd att man utgick ifrån att det var en yrkesperson, kanske jägare, 

som låg bakom. (Aftonbladet, 2016) 

 

Den 47-åriga Maria Kisch från Rumänien dömdes till livstidsfängelse och utvisning efter att 

ha mördad sin make. Artikeln ger en utförlig beskrivning av mordet och det ovanliga 

tillvägagångsättet. Dels finns en förvåning i hur brottet utförts, samt en beskrivning av den 

skicklighet som den kvinnliga förövaren måste besitta för att ha kunnat utföra 

brottshandlingen, vilket tyder på något onormalt i sammanhanget.  

5.4. Förklaringar till kvinnornas brottslighet 

Resultatet av undersökningen har visat att svensk press många gånger vill ge en förklaring till 

kvinnornas brottsliga beteende. Det kan handla om deras motiv till handlingen eller om yttre 

omständigheter som kvinnorna inte kan påverka.  

5.4.1. Barndomstrauman 

Truman från barndomen är ett återkommande tema i artiklarna och används för att förklara 

kvinnornas brottsliga beteende. Det kan till exempel handla om övergrepp eller missbrukande 

föräldrar.  

”- Jag bar med mig ett trauma från min barndom, upprepade sexuella övergrepp. 

((Kristoffer hade också en mörk barndom bakom sig och tillsammans föll vi in i 

ett svart hål.)) Alla de känslor jag burit på bubblade upp till ytan. Jag förlorade 

mig själv och min identitet.” (Hänt i veckan, 2017) 

I citatet framhålls bakomliggande faktorer till brottsligheten. Både den kvinnliga förövaren 

och hennes pojkvän ska ha haft en mörk barndom, och det ska ha inneburit upprepade 

sexuella övergrepp. Den kvinnliga förövaren ”förlorade mig själv och min identitet” enligt 

artikelns beskrivning vilket kan ses som en förklaring eller orsak till att hon begick brottet.  

 

”- Dessa kvinnor har ofta haft någon form av psykosocial belastning under 

uppväxten. De kan ha blivit utsatta för sexuella övergrepp eller haft en eller flera 

föräldrar som inte fungerat, som visat tecken på dysfunktion.” (Expressen, 2015) 
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Textutdraget ovan är ytterligare ett exempel på att tidningarna framhåller bakomliggande 

orsaker till kvinnornas brottslighet, med hänvisning till att vissa av de kvinnliga förövarna i 

materialet utsatts för sexuella övergrepp eller vuxit upp med föräldrar som inte fungerat.  

 

”Maria växte upp i kriminalitet, båda föräldrarna missbrukade och hon hade det 

svårt både hemma och i skolan. I tonåren började hon själv att använda droger. - 

Det är som att hela mitt liv sedan tonåren var ett enda långt drogrus.” (Allas, 

2017) 

Här ges en förklaring till den kvinnliga förövarens beteende som går utanför kvinnan själv. 

Hennes uppväxt framhålls som en faktor till hennes brottsliga beteende, men även hennes 

droganvändande används som förklaring. Drogerna ska ha gjort henne inkapabel till att bete 

sig och handla rätt, vilket i sin tur visar på att ett kriminellt och en missbrukande tillvaro anses 

som dåligt, både utifrån hennes egna ögon och tidningens. Hennes barndom och det faktum 

att hon hade det svårt i skolan kan även tolkas på det sättet att det i själva verket är synd om 

henne. Analysen visar som nämnt att många av de kvinnliga förövarna har haft en traumatisk 

barndom med sexuella övergrepp, droger och kriminalitet. Något som den ”vanliga” kvinnan 

inte haft. Kvinnorna har i Berger och Luckmanns (1998) mening institutionaliserats i en 

annan verklighet än kvinnor som inte begår brott. Utifrån Berger och Luckmanns (1998) teori 

går det därför att argumentera för att de kvinnliga förövarna har växt upp i en redan objektiv 

miljö där kriminalitet är en typifierad handling. Den institution, det vill säga familjen, som 

kvinnorna har växt upp i har en tvingande effekt på dem vilket gör att kriminalitet, missbruk 

och andra aktiviteter som utförs i familjen inte kan väljas bort. Att begå brott kan för dessa 

kvinnor anses lika normalt och okej som vilken annan aktivitet som helst. Tidningarna 

försöker alltså förklara kvinnornas brottslighet med bakomliggande faktorer som de inte 

själva kan påverka.  

 

5.4.2. Offer för yttre omständigheter  

Många gånger förklaras kvinnornas brottsliga handlingar med yttre omständigheter och andra 

faktorer som de inte själva kunnat påverka. 

" - Min uppfattning är att Maria var en utnyttjad kvinna, ett offer för 

omständigheterna, säger en kvinna som lärde känna henne på kvinnofängelset 

Hinseberg där hon avtjänade straffet de första åren.” (Aftonbladet, 2016) 
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Den kvinnliga förövaren beskrivs ha varit utnyttjad under sitt liv, och att yttre omständigheter 

gjort att hon begått brottet. Hon framställs därför som ett offer istället som en förövare 

eftersom hennes brottslighet beror på något annat än henne själv. Att framställa henne som en 

”utnyttjad kvinna” implicerar att det är andra människor som bör ses som förövare och att hon 

endast har kommit i kläm för brottsligheten.  

”Nu var det Kristoffer som bestämde vad den skulle innehålla. LiseLotte blev en 

del av hans värld, utan att hon egentligen visste om det. Hon var med i 

planeringen av brott, skrev manus till hur de skulle göra, vilka alternativ som 

fanns om inte planen fungerade. - Det var som om jag såg på deras verksamhet 

med nya friska ögon.” (Hänt i veckan, 2017) 

Även här framställs den kvinnliga förövaren som offer för yttre omständigheter, istället som 

förövare, och kvinnan i sig kan därför inte hållas ansvarig för sina handlingar. Med yttre 

omständigheter syftar artikeln på en man i maktposition och som är den styrande parten i 

brottshandlingen. Den kvinnliga förövaren underordnas mannen genom beskrivningen av att 

hon är en del av hans värld, vilket även här visar på att mannen ses som norm. Detta går att 

hitta i tidigare forskning som visar att flickor agerar som vapenbärare och har en mer 

tillbakadragen roll vid brott än pojkarna (Pettersson, 2002).  

 

5.5. Sammanfattning  
Det centrala som går att utläsa av resultatet är att de kvinnliga förövarna ses som avvikande 

och att deras handlingar inte utgör det vanliga. Kvinnorna framställs utifrån deras kön vilket 

grundar sig i de föreställningar som finns om vad en kvinna ska vara och hur hon ska bete sig. 

Vidare visar analysen på en utförlig beskrivning av den brottsliga handlingen samt av kvinnan 

som individ går utanför normen för både hur en förövare och en kvinna förväntas vara. 

Tidningarnas väljer många gånger att framställs de kvinnliga förövarna som offer för yttre 

omständigheter och lyfter fram barndomstrauman, kriminalitet och drogmissbruk som orsak 

till de brottsliga handlingarna.  

6. Diskussion  

6.1. Sammanfattning av resultatet  

Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska tidningar framställer den kvinnliga 

förövaren, utifrån bakgrunden att kvinnor och män generellt sett skildras enligt de stereotypa 

föreställningar som finns i samhället, som i sin tur påverkar maktstrukturer och 
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jämställdheten. Resultatet av studien visar på tydliga mönster i hur de kvinnliga förövarna 

beskrivs i tidningarna.  

Det går dels att se mönster i hur de kvinnliga förövarna porträtteras som de individer d e är. 

Det centrala är att tidningarna väljer att fokusera på förövaren kön, det vill säga att det handlar 

om en kvinna. Analysen visar på att det många gånger handlar om något onormalt i artiklarna, 

och att det är kvinnan i sig som inte lever upp till det hon förväntas vara. Kvinnornas utseende 

beskrivs ofta i artiklarna samt de egenskaper som hon besitter, och dessa beskrivningar kan 

både falla in i ramen för vad som anses feminint men också gå emot de föreställningar som 

finns av en kvinna. Detta gör att kvinnorna framställs som avvikande vilket visar sig i att 

tidningarna vill uppmärksamma kvinnornas bakgrund och motiv till brottet för att på det sättet 

ge en förklaring till den avvikande handlingen. Analysen visar även att tidningarna kan vilja 

framhålla den kvinnliga förövaren som offer för yttre omständigheter. Det kan handla om en 

uppväxt i en kriminell miljö, drogmissbruk eller sexuellt utnyttjande vilket kan göra att den 

brottsliga handlingen ses som förmildrande. Motiven till brotten är ofta relation- och 

kärleksrelaterade vilket bekräftar kvinnan som feminin, vilket tidningarna vill framhålla för 

att balansera upp det onormala beteendet som hon i övrigt visar upp och porträtteras utifrån.  

Resultatet visar även på andra mönster, och även här handlar det om ett avvikande från 

normen. Tidningarna lägger stort fokus på kvinnornas brottsliga handling, vilket visar sig i en 

utförlig beskrivning av brottet. Det påtalas många gånger att brottet är unikt, vilket syftar på 

brottet i sig men även att förövaren är kvinna. Det som främst går att utläsa från resultatet är 

att kvinnan både avviker från hur en kvinna ska vara och för hur en förövare ska vara, 

eftersom den kvinnliga förövaren både följer och går emot femininitets- och 

maskulinitetsnormerna.   

6.2. Resultat i relation till tidigare forskning  

Generellt sett så har forskning om brottsligheten genom tiderna till största del fokuserat på 

manliga förövare och studierna har även utförts av män. Detta eftersom kriminalitet har setts 

som en manlig aktivitet, vilket har lett till vilseledande föreställningar (Snare, 1991). Men 

idag finns det ett flertal studier, både nationella och internationella, om både kvinnlig och 

manlig brottslighet som visar att män är överrepresenterade i brottsstatistiken men att gapet 

mellan könen när det kommer till brottsligheten har minskat. (Bäckman et al, 2018).   

Tidigare forskning om media och dess könsrepresentation visar en liknande bild. Män utgör 

generellt sett en majoritet, och kvinnor och män framställs i likhet med de stereotyper som 
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finns om könen (D’Heer et al., 2020). Detsamma gäller kvinnliga och manlig förövare då 

tidigare studier visar på att kvinnliga förövare inte får mer uppmärksamhet än männen 

(Bäckman et al, 2018). Mitt resultat visar att den kvinnliga förövaren är det centrala i 

artiklarna just på grund av det kön hon har, och kvinnornas utseende och positiva egenskaper 

lyfts ofta fram. Detta går även att återfinna i tidigare forskning som studerat hur kvinnliga 

förövare framställs i tidningar. En internationell studie visade nämligen också på att 

kvinnornas utseende framhålls av tidningarna, men även att kvinnorna kunde ses som för 

liberala och självständiga för att vara kvinna, samt att de kvinnliga förövarna som inte följde 

normen av den ”goda kvinnan”, istället sågs som ond och galen (Wykes, 2001). Hur 

brottsstatistiken såg ut internationellt när denna studie utfördes är inte klarlagt. Men det går 

trots det att se stora likheter mellan tidigare forskning och min studie som istället utgår från 

svenska tidningar.  

Att tidigare studier visar på att tidningarna fokuserat mer på könet när en kvinna begått brottet 

samt att den brottsliga handlingen ses som värre, beror enligt Wykes (2001) på de 

maktstrukturer som finns i samhället. Utifrån mitt resultat går det att se att framställningen av 

kvinnliga förövare grundar sig i föreställningarna om hur kvinnor ska vara, och när dessa 

kvinnor inte håller sig inom ramen för vad en kvinna är, krävs det förklaringar till deras 

beteende, vilket kan vara tidigare bandomstrauman eller andra yttre omständigheter. Enligt 

tidigare forskning menar Wykes (2001) att samhället, och tidningarna i fråga, agerar som dom 

gör för att maktstrukturerna inte ska brytas. Detta är även bakgrunden till att denna studie är 

av betydelse, eftersom media är en del i att forma den sociala verkligheten.   

Byerly och Ross (2020) menar att media ska ge en sann bild av verkligheten. Och utifrån mitt 

resultat betyder denna verklighet att kvinnliga förövare ses som en unik art som avviker från 

allt det normala som kvinnor bör sträva mot att uppfylla. Detta leder i sin tur till att de 

stereotypa föreställningarna som finns om kvinnor förstärks vilket är problematiskt ur ett 

jämställdhetsperspektiv (Jarlbro, 2006). Sverige är ett av världens mest jämställda land 

(World Economic Forum [WEF], 2019), men trots det är kvinnor underrepresenterade i media 

samt beskrivs enligt rådande genusnormer (D’Heer et al., 2020). Att min undersökning 

stämmer överens med tidigare forskning visar på att problemet kring genusnormer kvarstår 

och att detta borde uppmärksammas mer. Petter Beckman menar att ett demokratiskt 

perspektiv är grunden för att alla kategorier ska få möjlighet att få sin röst hörd, och här spelar 

media en viktig roll. Mitt resultat visar dock att svenska tidningar inte väljer att ge en 

omfattande bild av verkligheten, utan snarare fortsätter att skapa och upprätthålla de 
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maktstrukturer som finns som handlar om att kvinnor är underlägsen mannen (Lander et al, 

2003, Pettersson 2002) Både tidigare forskning och min studie kring tidningars framställning 

av kvinnliga förövare visar alltså att media har ett ansvar i sättet de väljer att beskriva 

kvinnan, både som förövare och kvinna, för att kunna lösa problemet kring ett ojämnställt 

samhälle.   

6.3. Resultat i relation till teori och metodval  

Som tidigare studier samt mitt resultat har visat så är genus en central fråga i denna uppsats, 

eftersom syftet har varit att studera kvinnliga förövare. Då resultatet har visat att den 

kvinnliga förövarens kön har haft betydelse för framställningen av henne, har genusteorier 

varit till hjälp för att kunna förklara och ge en bakgrund till varför tidningarna porträtterar 

kvinnan som de gör. I min analys utgick jag från att ett kvinnligt kön innebär ett kvinnligt 

genus, men resultatet visar att detta inte alltid stämmer. Den normativa femininiteten grundar 

sig på moral, dygd och moderskap, och kvinnor ska bland annat vara svaga, underordnade och 

irrationella, vilket många av de kvinnliga förövarna inte är. De följer snarare 

maskulinitetsnormen som grundar sig i dominans och styrka (Lander et al, 2003), vilket i sin 

tur är beskrivningen av den idealiska gärningsmannen. Det finns alltså en motsättning mellan 

att förövarna i materialet är kvinnor men beter sig enligt de maskulinitetsnormer som finns.  

Anledningen till varför den kvinnliga förövaren ses som onormal har att göra med att mannen 

görs till norm, och att femininitet konstrueras utifrån maskulinitet. Den feministiska kritiken 

har många gånger uppmärksammat att kvinnan alltid jämförs utifrån mannen, inte att mannen 

jämförs utifrån kvinnan, vilket gör att kvinnan är en avvikare (Lander et al, 2003) (Pettersson, 

2002). Och enligt Messerschmidt har detta att göra med maktstrukturen i samhället. Sociala 

strukturer påverkar hur människor beter sig, vilket i sin tur reproducerar strukturella 

förhållanden. I samhället är det männen som har makt och kontroll över kvinnorna, och detta 

blir i sig en definition av maskulinitet. Men enligt min tolkning måste detta påstående grunda 

sig i en syn på att makt och kontroll är något positiv, något som alla vill ha och strävar emot, 

vilket gör att det handlar om hierarkier i samhället. Den som har mest makt får status, och 

med utgångspunkt i samhällets maktstrukturer och det antagande att makt är maskulint, 

kommer kvinnor alltid att ses som den avvikande individen, eftersom femininitet står i 

motsats till maskulinitet, att vara svag och underordnad (Lander et al, 2003). Enligt min 

analys är det därför anmärkningsvärt att samhället ständigt förvånas över kvinnornas 

avvikelse, då det i själv verket är samhället som skapat synen på kvinnan som avvikare, i 
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enighet med Messerschmidt teori om att individer och samhällsstrukturer påverkar varandra i 

ett växelspel (Karlsson & Pettersson, 2003) 

Beckers syn på avvikelse har i likhet med genusteorierna kunnat kopplas till svensk press 

framställning av kvinnlig förövare. Och enligt Becker är det samhället som skapar avvikelse 

genom att konstruera och upprätthålla normer, vilket kan förklara varför kvinnliga förövare 

ses som onormala. Men han menar också att avvikelse behövs för att kunna bekräfta 

normaliteten (Becker, 2006).   

Berger och Luckmanns teori om institutioner och roller har applicerats på materialet och har 

kunnat ge en förklaring till varför tidningarna framställer kvinnorna som dom gör. Teorin 

kring institutionalisering kan förklara varför vissa kvinnor begår brott och andra inte, vilket 

enligt analysen har att göra med att vissa av de kvinnliga förövarna varit utsatta för sexuella 

övergrepp, drogmissbruk och kriminalitet och därmed vuxit upp i en redan institutionaliserad 

värld där detta är normalt. Samt har begreppet roller applicerats på materielat och ha kunnat 

förklara varför de kvinnliga förövarna ses som avvikande, vilket har att göra med att den inte 

följer de normer och regler som finns för kvinnor.  

Nils Christies teori om det idealiska offret har även utgjort en del i analysen av materialet. 

Den viktigaste punkten att framhålla är att denna teori inte går ihop med den kvinnliga 

förövaren. Det finns en motsättning mellan den kvinnliga förövaren, genusnormer och 

föreställningen om den idealiska förövaren som ses som maskulin, vilket är intressant 

eftersom resultatet visar att media ständigt vill sätta kvinnan ifråga i ett fack. Utifrån mitt 

resultat går det därför att argumentera för att det inte finns ett ”rätt” sätt att bete sig och vara 

som kvinna, eftersom människan är mer komplex än så. Men eftersom normalitet alltid 

kommer finnas, eftersom det bygger på den allmänna massa och dess smak, kommer 

kvinnliga förövare som avviker från det normala alltid att ifrågasättas. Att de kvinnliga 

förövarna utmanar den hegemoniska maskuliniteten, som är den ledande kategorin i samhället  

(Lander et al, 2003, Pettersson, 2002), kan därmed ses som positivt för att kunna förändra 

maktstrukturer och bidra till ett med demokratiskt samhälle.  

Denna uppsats har även utgått från en kvalitativ innehållsanalys vilket har inneburit ett öppet 

angreppsätt vid kodningen av materialet. Eftersom kvinnlig brottslighet är underrepresenterad 

i kriminalstatistiken, samt att grövre våldsbrott är ovanligt (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2019), var det svårt att hitta relevanta artiklar till undersökningen. Men i och med ett 

kontinuerligt datainsamlande och analyserande av data uppnåddes tillslut en mättnad, det vill 
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säga ett material som var tillräckligt stort att analysera. Som nämnt visade resultatet på tydliga 

mönster i hur kvinnliga förövare porträtteras i svenska tidningar, vilket gjort att metodvalet 

inte inneburit ett svagt resultat. Urvalet har dock inneburit en begräsning, eftersom jag valde 

att fokusera på kvinnor och grövre brottslighet, under endast en femårsperiod. För att få 

tillgång till ett större material och därmed ett säkrare resultat, hade urvalet  därför kunnat 

utgöra även mindre grova brott samt att jag kunnat utöka tidsperioden (Jacobsen et al, 2012).  

6.4. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie visar på tydliga mönster hur den kvinnliga förövaren framställs i svenska 

tidningar, vilket framförallt grundar sig i genusnormer och samhällets föreställningar på 

kvinnan. Det går även att se att media har stor makt över vad som ska uppmärksammas, vilket 

samtidigt betyder att de innehar en viktig roll i att förändra de rådande föreställningarna om 

hur en kvinna ska vara, för att därmed kunna påverka maktstrukturer och jämställdheten. 

Eftersom denna studie endast baserades på svenska tidningar skulle vidare studier kunna vara 

att undersöka om problematiken återfinns i andra medier. Ytterligare studier av detta ämne 

skulle även kunna inkludera andra variabler, till exempel om klass eller religion har betydelse 

för hur kvinnliga förövare framställs. Eftersom mitt resultat stärker tidigare studier på ämnet, 

och visar på en problematik kring hur kvinnor framställs, går det att dra slutsatsen att ämnet 

bör forskas vidare på om man vill uppnå ett mer jämställt samhälle. 
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Bilaga 1  

kodningsschema – kvinnliga förövare  

1. Normer  

1.1.Kvinnliga förövare ovanligt  

1.2.Avviker från normen 

1.3.Unikt fall 

1.4.Förövare beskrivs som normal 

1.5.Mord ovanligt  

 

2. Brottslighet  

2.1.Grovt våld 

2.2.Mord/mordförsök/styckmord 

2.3.Droger och våld 

2.4.Svåra skador  

2.5.Rånförsök 

2.6.Uppmärksammat mordfall  

2.7.Kvinnor underrepresenterade  

2.8.Flest manliga förövare  

 

3. Beskrivning av förövare  

3.1.Positivt  

3.1.1. Glad/hjälpsam  

3.1.2. Flitig ryttare  

3.1.3. Fungerar i samhället  

3.1.4. Fri från kriminalitet/droger  

3.2.Negativt 

3.2.1. Deprimerad  

3.2.2. Besatt  

3.2.3. Problembarn  

3.2.4. Känslokall  

3.2.5. Oförutsägbar  

3.2.6. Girig  

3.2.7. Svår att förstå 

3.2.8. Instängd i sig själv 

3.2.9. Bristande empatiförmåga   

3.2.10. Vill påverka andra  

3.2.11. Förlorar sig själv  

3.3.Neutral 

3.3.1. Inga skuldkänslor/ånger 

3.3.2. Stillsam småbarnsmamma  

3.3.3. Ostraffad  

3.3.4. Straffad  

3.3.5. Dominant  
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3.3.6. Oberörd  

3.3.7. Får status 

3.3.8. Ånger  

 

4. Beskrivning av offer 

4.1.Sorg  

4.2.Personlig tragedi 

4.3.Familjetragedi   

4.4.Oro för förövaren  

4.5.Glad/hjälpsam  

4.6.Psykiska skador  

 

5. Yttre omständigheter  

5.1.Barndomstrauma  

5.2.Missbruk  

5.3.Svår barndom 

5.4.Kriminell/våldsam pojkvän med makt   

 

6. Motiv och bakomliggande faktorer 

6.1. Kvinnligt våld sker i relationer  

6.2.Obesvarad kärlek 

6.3.Ekonomiska motiv 

6.4.Psykiska problem   


