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Inledning 
Vad är det hos berättelser om mord och brott som fascinerar oss människor? För inte allt för 

länge sedan var epitetet sommarmord inte alls ovanligt. Berättelser om kvinnor som mördats 

blev till långa följetonger i dagstidningarna – ibland till hela extrabilagor.1 Jag minns hur jag 

en gång när jag var 11 år gammal under en semester till Öland tog min lilla plånbok och traskade 

upp från stranden till kiosken. Där köpte jag Aftonbladet för en tia, så att jag kunde läsa bilagan 

– som denna dag täckte mordet på Engla Höglund. Där satt jag sedan på min strandhandduk, 

knappt två år äldre än den stackars flicka som mördats, och läste. Varför?  

True crime – texter som på ett eller annat sätt behandlar, avbildar och diskuterar autentiska 

brott – är långt ifrån ett nytt fenomen.2 Fenomenet har intresserat människor sedan 1500-talet, 

då detaljerade broschyrer om mord cirkulerade. 3 Idag återfinns dessa berättelser istället på di-

gitala plattformar som Netflix HBO eller poddsändningar och produceras av både profession-

ella och privata aktörer.4 

Det är dock inte ovanligt att true crime-genren beskylls för en sorts sensationalism, där brot-

tet och alla dess detaljer utnyttjas för maximal försäljning och underhållning.5 Men är detta allt 

som genren egentligen är? Med min uppsats vill jag svara på den frågan. Jag undersöker därför 

hur brottsfall och rättssystem, men också offer och gärningsmän, porträtteras inom en true 

crime-poddsändning. Syftet är att se närmare på hur dessa bilder av rättssystemet kommunice-

ras till mottagaren samt på vilka sätt mottagaren övertygas om att dessa är sanna. 

Bakgrund 
Jag gör i denna uppsats en grundläggande uppdelning av två olika perspektiv som true crime-

berättelser kan formas utifrån: anklagande och försvarande. Anklagande true crime kommer 

beteckna de berättelser som anklagar gärningsmannen. Försvarande true crime betecknar istäl-

let de berättelser som försvarar den åtalade eller dömde. 

True crime 

Den mest grundläggande definitionen av true crime är att berättelserna behandlar autentiska 

brott. Ofta handlar det om mer iögonfallande brott som mord eller kidnappning.6 Ett försök att 

 
1 "Leif GW om sommarmord: Drabbar alltid en kvinna" (2018) TV4Play https://www.tv4play.se/program/nyhetsmor-

gon/10679835 (2021-01-03) 
2 Ingemar Breithel & Michael Tapper ,"True crime" Nationalencyklopedin, , www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime (2020-11-18) 
3 Pamela Burger, "The Bloody History of the True Crime Genre", JSTOR Daily 24/8 2016, https://daily.jstor.org/bloody-his-

tory-of-true-crime-genre/ (2021-01-03) 
4 Kelli S. Boling, "True Crime Podcasting: Journalism, Justice or Entertainment?", Radio Journal, 2019:2, s.161–162 
5 Anita Biressi, Crime, Fear and the Law in True Crime Stories, New York: Palgrave MacMillan, 2001, s.32 
6 Ingemar Breithel, Michael Tapper ,"True crime" Nationalencyklopedin, , www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime (2020-11-18) 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/10679835
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/10679835
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime
https://daily.jstor.org/bloody-history-of-true-crime-genre/
https://daily.jstor.org/bloody-history-of-true-crime-genre/
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/true-crime
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närmare specificera true crime som genre har gjorts av journalismforskaren Ian Case Punnett 

som även han menar att det mest centrala kriteriet för att en text ska kunna klassificeras som 

true crime är just att den diskuterar ett autentiskt brottsfall.7  

Utöver detta kriterium kan en text inom true crime fylla olika funktioner. Texterna kan ex-

empelvis beskrivas som cautionary tales – berättelser menade att förmedla en sensmoral och 

agera förebådande.8 De kan också problematisera strukturen av lag eller rättssystem genom att 

ifrågasätta om rätt person dömdes eller lyfta fram alternativa bevis.9 Punnett menar dock att 

true crime-texter måste drivas av en vilja att finna rättvisa för brottsoffret.10  

Slutligen skiljer Punnett true crime-genren från traditionell journalism, bland annat genom 

att påpeka genrens tendens att detaljerat beskriva brottsplatser och forensiska analysmetoder. 

Framförallt grundas denna distinktion dock i genrens bruk av ett subjektivt och informellt språk. 

True crime kan således ta ställning antingen för eller emot den åtalade personen, och texterna 

kan upprätta ett personligt förhållningssätt till mottagaren.11 

Poddsändning 

Engelskans podcast kommer i denna uppsats översättas till poddsändning, alternativt förkortat 

podd. I sin tidigaste form kan en poddsändning beskrivas vara ljudfiler avsedda för nedladdning 

till exempelvis en MP3-spelare, mobil eller dator.12 Idag är det vanligare att podden sänds via 

olika mobil- eller webbaserade plattformar, utan att själva ljudfilen sparas ner. Det kan liknas 

med vad Nationalencyklopedin benämner webbradio.13  

En viktig distinktion är dock att poddsändning och radio skiljer sig åt. Radioforskaren Ri-

chard Berry menar att dessa kan betraktas som parallella medier, men att radio är bunden till 

fasta scheman och strukturer – begränsningar som poddsändningen inte har.14 

Lyssnarens roll är också annorlunda inom poddmediet. Berry menar att radiolyssnaren är 

bunden till det som radion erbjuder i det ögonblicket, det finns ingen möjlighet att spola tillbaka 

eller byta program. Poddsändningen ger istället lyssnaren en frihet, där lyssnaren själv väljer 

var, när och hur den ska konsumeras.15  

 
7 Ian Case Punnett, Toward a Theory of True Crime: Forms and Functions of Nonfiction Murder Narratives, 2017, Diss., 

Arizona State University, s.185–186 
8 Punnett 2017, s.189–190 
9 Punnett 2017, s.187–188 
10 Punnett 2017, s.187 
11 Punnett 2017, s.188–189 
12 Dicte Helmersson, "Poddsändning" Nationalencyklopedin, www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/l%C3%A5ng/podds%C3%A4ndning (2020-11-16) 
13 "Webbradio", Nationalencyklopedin www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/webbradio 

(2020-11-16) 
14 Richard Berry, "Podcasting: Considering the Evolution of the Medium and its Association with the Word ‘radio'", The Ra-

dio Journal – International Studies in Broadcast & Audio Media, 2016:1. För slutsatsen om radio och podd som parallella 

medier, se s.7–9, för begränsningarna av radio, se. s.16 
15 Berry 2016, s.11–12 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/podds%C3%A4ndning
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/podds%C3%A4ndning
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/webbradio
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Poddsändningen kan också betraktas som ett intimt medium. Marta Göranzon utreder i sin kan-

didatuppsats En så kallad podd: En retorisk genreanalys av poddradions kommunikation i för-

hållande till privata och offentliga sfärer hur poddsändningen balanserar på en så kallad middle 

region, där det offentliga och privata förs närmare varandra.16 Hon finner att poddsändningens 

innehåll generellt förhåller sig till offentliga sfärer, medan språk och stil snarare är av mer privat 

karaktär.17 

Både Berrys och Göranzons slutsatser ligger i denna uppsats till grund för hur jag betraktar 

poddsändningens retoriska förutsättningar. 

Sword and Scale 
“Welcome to Sword and Scale – the show that reveals that the worst monsters are real“.18 Så 

inleds Sword and Scale med Mike Boudet, en amerikansk true crime-poddsändning som sände 

sitt första avsnitt i januari 2014 och är denna studies material.19 

Poddsändningen har framhävts som ett populärt alternativ till poddsändningen Serial – som 

senare i denna uppsats visas vara det mest undersökta materialet inom true crime-forskningen.20 

2017 vann poddsändningen People’s Choice Podcast Award i kategorin Samhälle och Kultur.21 

Vidare är Sword and Scale uppdelad i en gratis och prenumerationsbaserad publikation och 

den förra består i skrivande stund (3 december 2020) av 174 avsnitt, varav 129 behandlar mord. 

Denna podd skiljer sig från försvarande true crime genom dess explicita fokus att anklaga de 

åtalade eller dömda:  

 

In exposing the monsters among us, maybe we can do some good by creating a clearer distinction between 

us and “them”. We do our best to cover the stories nakedly as possible, in their stark reality, rather than the 

glossed-over “photoshopped” version found portrayed by the mainstream media. We do not play mind 

games with our audience […] we expose disturbed individuals and all the misery surrounding their moti-

vations to deviate from society’s norms […].22 

 

 
16 Marta Göranzon, En så kallad podd: En retorisk genreanayls av poddradions kommunikation i förhållande till privata och 

offentliga sfärer, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 

2017, s.4 
17 Göranzon 2017, s.30–31  
18 Sword and Scale https://open.spotify.com/show/2dzMey4yRYKX5NWKp8zPrd?si=Q0QRv0ItRdyjJZV1h0i72g (2021-01-

05) 
19 Sword and Scale, "About us", https://www.swordandscale.com/about-us/ (2021-01-06) 
20 Elisabeth Garber-Paul, "Beyond ‘Serial’: 10 True Crime Podcasts You Need to Follow", RollingStone 22/7 2016, 

https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/beyond-serial-10-true-crime-podcasts-you-need-to-follow-93729/undis-

closed-93836/ (2021-01-07) samt Debbie Hampton "The Best True Crime Podcasts That Aren’t ‘Serial’", (2014-04-02), The 

Bold Italic https://thebolditalic.com/the-best-true-crime-podcasts-that-aren-t-serial-the-bold-italic-san-francisco-

4111268d4437 (2021-01-07)   
21 Podcast Awards, "Past winners", https://www.podcastawards.com/past-winners (2021-01-07) 
22 Sword and Scale, "Frequently asked questions", www.swordandscale.com/frequently-asked-questions/ (2020-10-14) 

https://open.spotify.com/show/2dzMey4yRYKX5NWKp8zPrd?si=Q0QRv0ItRdyjJZV1h0i72g
https://www.swordandscale.com/about-us/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/beyond-serial-10-true-crime-podcasts-you-need-to-follow-93729/undisclosed-93836/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/beyond-serial-10-true-crime-podcasts-you-need-to-follow-93729/undisclosed-93836/
https://thebolditalic.com/the-best-true-crime-podcasts-that-aren-t-serial-the-bold-italic-san-francisco-4111268d4437
https://thebolditalic.com/the-best-true-crime-podcasts-that-aren-t-serial-the-bold-italic-san-francisco-4111268d4437
https://www.podcastawards.com/past-winners
http://www.swordandscale.com/frequently-asked-questions/
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Poddsändningen gör detta genom att använda sig av ljudklipp från rättegångar, polisförhör och 

larmsamtal.23  

Valet av ett amerikanskt material är gjort mot bakgrund av de studier om true crime som 

utförts de senaste åren och som beaktas i denna studie, som alla studerar amerikanska podds-

ändningar, böcker eller dokumentärer.  

Eftersom poddmediet visats vara ett intimt medium som blandar både offentliga och privata 

sfärer vill jag uppmärksamma att Boudet temporärt avskedades från poddsändningen efter ett 

sexistiskt och pejorativt uttalande. Han återvände sedan i juli 2019 på förfrågan av hans lyss-

nare.24 Eftersom poddsändningens innehåll (brottsfallen) är högst offentligt är det intressant att 

se hur Boudets privata attityder påverkar materialet. Jag kommer förhålla mig till detta i den 

mån dessa attityder återfinns inom materialet.25  

Forskningsläge 

Hur tillämpar true crime retorik? 
Det är ovanligt att true crime studeras utifrån retoriska perspektiv. Ett unikt exempel är littera-

turforskaren Lili Pâquets studie "Literary forensic rhetoric: maps, emotional assent, and rheto-

rical space in Serial and Making a Murderer". Pâquet undersöker hur texter inom true crime 

tillämpar retorik, och hennes viktigaste slutats visar att emotionella appeller väger tyngre än 

konkreta bevis samt att true crime-texter övertygar publiken genom att stödja sina narrativ på 

rhetorical space.26 Att stödja narrativet på rhetorical space innebär att bevis som exempelvis 

kartor och tidslinjer som visar var den åtalade befunnit sig eller där brottet begåtts fungerar 

retoriskt genom att de strukturerar mottagarens minne och assisterar denne i sin tolkning av true 

crime-textens narrativ.27 Min studie delar detta explicita fokus på mottagarens övertygelse, men 

istället för att fokusera på de retoriska övertygelsemedlen, pistis, försöker jag istället utröna 

vilken mottagare och ideologi som skapas av poddsändningen.     

Slutligen konstaterar Pâquet mycket kort i sin studie att poddsändningen Serial och doku-

mentären Making a Murderer positionerar sin mottagare som identifierad – i Kenneth Burkes 

mening – med den åtalade individen i det försvarande narrativet. Hon menar att lyssnaren 

 
23 Mike Boudet, https://mikeboudet.com/ (2020-12-13) 
24 Mike Boudet, https://mikeboudet.com/ (2020-12-13) 
25Hans uttalanden diskuteras ofta på plattformar som Reddit, där det första inlägget som möter läsaren sammanfattar och hän-

visar till olika transfobiska, rasistiska och sexistiska uttalanden. Reddit, "The Problem with Mike Boudet - Links for people to 

review", https://www.reddit.com/r/SwordAndScale/comments/ewqxw3/the_problem_with_mike_boudet_links_for_peo-

ple_to/ (2020-12-16) 
26 Lili Pâquet, "Literary Forensic Rhetoric: Maps, Emotional Assent, and Rhetorical Space in Serial and Making a Murderer", 

Law and Humanities, 2018:1, s. 71–72 (2020-12-31) 
27 Pâquet 2018, s.72, s.81, samt s.87 

https://mikeboudet.com/
https://mikeboudet.com/
https://www.reddit.com/r/SwordAndScale/comments/ewqxw3/the_problem_with_mike_boudet_links_for_people_to/
https://www.reddit.com/r/SwordAndScale/comments/ewqxw3/the_problem_with_mike_boudet_links_for_people_to/
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positioneras som förtryckt av rättssystemet och att de ideologiska implikationerna av detta – 

enligt Edwin Blacks second persona – positionerar mottagaren av true crime som stående i 

direkt motstånd till rättssystemet.28 Här anser jag att Pâquet funnit en viktig ståndpunkt att dis-

kutera, men hon nämner tyvärr bara detta som hastigast, utan djupare resonemang eller analys. 

Min studie kan således anses ta vid där Pâquet slutade, eftersom jag använder mig av Burkes 

och Blacks teoretiska utgångspunkter i min egen analys.   

Vilken roll spelar mottagaren? 
Mottagaren av true crime har tillskrivits en aktiv position i relation till texten av medieforskaren 

Stella Bruzzi.29 Bruzzi beskriver denna effekt på mottagaren genom juridikprofessorn Jennifer 

Mnookins begrepp jurifierad publik. Mottagaren förväntas engagera sig i det narrativ som pre-

senteras av texten och anta en bedömande roll – mottagaren ska själv väga de bevis som pre-

senterats gentemot varandra och nå ett eget domslut, en egen sanning.30 Bruzzi menar att detta 

även ger mottagaren en auktoritet över narrativets advokater eller expertvittnen.31   

Begreppet jurifierad publik har dock enbart definierats i relation till true crime som ifråga-

sätter domslut eller individers skuld – det vill säga till försvarande true crime. Jag kommer 

därför förhålla mig till mottagarbegreppet i ett komparativt syfte för att kunna etablera dess 

relevans även inom anklagande true crime. 

True crime som försvarstal 
Den forskning som skrivits om true crime de senaste fem åren har alla gemensamt att de tar sin 

utgångspunkt i narrativ som försvarar den åtalade eller dömda personen.  

Genom att fokusera på försvarande narrativ menar media- och kommunikationsforskaren 

Michael Buozis att true crime kan utmana och ifrågasätta de traditionellt sett pålitliga källorna 

(polismyndigheter, rättsliga dokument, traditionell journalism).32 Bouzis undersöker försva-

rande narrativ som låter den åtalade själv berätta och förklara sig, och genom detta ges den 

åtalade en ny auktoritet. Denna auktoritet kan sedan ställas emot de traditionella källorna.33 

Genrens ifrågasättande av sanningsanspråk studeras även av Bruzzi. Hon beskriver verklig-

heten som performativ och, enligt detta synsätt, att vilken version av verkligheten som presen-

teras alltid måste vara öppen för tolkning.34 Genom att ifrågasätta domslut eller belysa nya bevis 

 
28 Pâquet 2018, s.78 
29 Jag använder mig av ett vidgat textbegrepp, där text även innefattar poddsändningar, dokumentärer, TV-program etc.  
30 Stella Bruzzi, "Making a Genre: The Case of the Contemporary True Crime Documentary", Law and Humanities, 2016:2, 

s.255 
31 Bruzzi 2016, s.274 
32 Michael Buozis, "Giving Voice to the Accused: Serial and the Critical Potential of True Crime", Communication and Criti-

cal/Cultural Studies, 2017:3, s.255–256 
33 Bouzis 2017, s.258 
34 Bruzzi 2016, s.256–258 
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har genren därför potential att ingripa i pågående eller återuppta avslutade utredningar.35 Detta 

betyder även att genren får återverkningar utanför texten själv, när brottsfall och domar efteråt 

omprövas.36  

Inte minst är detta ingripande relevant i just poddmediet. Kommunikationsforskaren Kelli S. 

Boling menar att det är just poddsändningar som ofta skapat den uppmärksamhet som har lett 

till att rättegångar tas om.37 Boling menar dessutom att poddsändningsproducenter vill utbilda 

lyssnaren om hur rättssystemet fungerar och vilka rättigheter denne har. Boling menar att 

"educating the public is the first step towards being aware of and/or initiating change" och att 

poddsändningens informativa natur således är central för hur true crime påverkar faktiska 

brottsfall.38 Slutligen menar Boling att poddmediets intimiserade förhållande till dess lyssnare 

bidrar till att lyssnaren engagerar sig i brottsfallet mer än vad denne hade gjort om samma 

brottsfall skildrats inom andra medier.39  

Konsensus kring den nuvarande formen av true crime tycks därmed råda i att den ofta ifrå-

gasätter och kritiserar rådande normer, institutioner och praxis. Det är ett fält där subjektivitet 

och ställningstagande främjas, men där ställningstagandet i många fall syftar till att informera 

åhöraren och uppmärksamma systematiska orättvisor. Jag menar inte att dessa forskares slut-

satser är felaktiga, men det bör uppmärksammas att de alla är baserade i ett material som för-

svarar den åtalade individen, trots att till exempel Boling uppmärksammar att true crime kom-

mer i många former:  

 

These podcasts differ greatly in both content and style, from justice vigilante to coffeehouse gossip. There 

is no set formula for creating a true crime podcast, and since the medium offers a low barrier to entry, 

almost anything goes.40 

 

Eftersom genren inte kan kokas ner till enbart försvarande true crime menar jag att även 

anklagande true crime bör undersökas. Jag förhåller mig därför till resultaten som presen-

terats i denna sektion i ett jämförande syfte. 

True crime som anklagelse 
Tendensen att ifrågasätta och kritisera rättssystemet beskrivs ofta som en ny form av true crime. 

En utredning om genren återfinns i mediaforskaren Anita Biressis bok Crime, Fear and the Law 

 
35 Bruzzi 2016, s.266 
36 Bruzzi 2016, s.277 
37Boling 2019, s.168  
38 Boling 2019, s.169–170 
39 Boling 2019, s.174–175 
40 Boling 2019, s.164 
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in True Crime Stories. Biressi menar att true crime istället har fyllt funktionen att legitimera 

och förstärka diskursiva, institutionella och konventionella normer gällande maktordningar, 

rättssystem och rättvisa, samt lag och ordning.41 Den kriminella individen porträtteras som den 

ideala medborgarens motpol, som hotar samhällets gemensamma normer och värderingar och 

individens egendom.42  

För att utröna om modern anklagande true crime fortsatt fyller dessa "tidigare" funktioner 

kommer jag använda mig av sociologen Chris Greers bokkapitel "Victims, crime and society" 

om hur media porträtterar brottsfall. Greer menar att det utrymme brotten ges ofta baseras på 

vem den drabbade personen är. Han identifierar således en sorts hierarki, där olika offer anses 

vara mer eller mindre värda, och att detta i sin tur förstärker diskursiva hierarkier i samhället. 

Det ideala offret, ett begrepp ursprungligen myntat av den norska sociologen Nils Christie, är 

det försvarslösa, oskyldiga, naiva offret som förtjänar sympati – som ofta tillskrivs barn eller 

äldre kvinnor.43 Offer som inte lever upp till detta ideal hamnar istället i marginalerna och re-

presenteras därför felaktigt eller inte alls av media. Greer menar att faktorer som etnicitet, klass-

tillhörighet, kön eller offrets egna brottsregister spelar en roll i denna hierarki.44  

En oproblematisk distinktion? 
Det finns dock vissa som har ifrågasatt definitionen av anklagande true crime som konstant 

legitimerande och försvarande som konstant kritiserande. Kriminologerna Daniel LaChance 

och Paul Kaplan har exempelvis argumenterat för att försvarande narrativ fortfarande opererar 

inom rådande strukturer för en rättprocess trots deras explicita fokus att framhäva den åtalades 

oskyldighet och rättigheter. 45 De menar att rättssystemet legitimeras genom narrativets begäran 

att bestraffa de personer och institutioner som orsakat den åtalades orättvisa dom.46 

Denna dubbelsidiga funktion kan även ses återspeglad i narrativens representationer av of-

fer.47 Kriminologerna Elizabeth Yardley, Emma Kelly och Shona Robinson-Edwards menar att 

framhävandet av den åtalade som ett offer legitimerar rättssystemet genom att förhålla sig till 

 
41 Biressi 2001, s.16  
42 Biressi 2001, s.74 
43 Greer, Chris. "News Media, Victims and Crime" i Victims, Crime and Society, Pamela Davies, Peter Francis & Chris Greer 

(red.), London: SAGE Publications Ltd, e-boksuppl., 2007, https://www-doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781446212202.n2 (2021-01-05), s.3 
44 Greer 2007, s.17 
45 Daniel LaChance & Paul Kaplan, "Criminal justice in the middlebrow imagination: The punitive dimensions of making a 

murderer", Crime Media Culture, 2020:1, s.85–89 
46 LaChance & Kaplan, 2020, s.81 
47 Elizabeth Yardley, Emma Kelly & Shona Robinson-Edwards, "Forever trapped in the imaginary of late capitalism? The 

serialized true crime podcast as a wake-up call in times of criminological slumber", Crime, Media, Culture, 2019:3, s.507–

509 

https://www-doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781446212202.n2
https://www-doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.4135/9781446212202.n2
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Christies ideal. Exempelvis görs detta genom att lyfta orättvisor och brott som begåtts gentemot 

den åtalade i sin egen ungdom och som kommit att påverka deras efterföljande handlingar.48  

Dessa två texter tar båda sin utgångspunkt i ett material som försvarar den åtalade. Med mitt 

fokus på ett anklagande material är det min förhoppning att kunna bidra till denna problemati-

sering utifrån ett annat perspektiv. 

Alla de studier som nämnts i denna uppsats och som tar sin utgångspunkt i ett försvarande 

narrativ har – i mer eller mindre mån – diskuterat samma material. Fyra av texterna diskuterar 

Netflix-dokumentären Making a Murderer, sex av texterna diskuterar poddsändningen Serial, 

och tre av dessa tio texter diskuterar både Serial och Making a Murderer. Även om dessa inte 

är de enda texter som studeras – se exempelvis Punnett eller Bruzzi som båda parallellt studerar 

andra material som The Jinx: the Life and Deaths of Robert Durst – är de tydligt de mest fram-

stående. Däremot har jag inte återfunnit några studier av Sword and Scale.  

Syfte och frågeställningar 
Med min studie ämnar jag undersöka anklagande true crime för att utröna huruvida denna ka-

tegori fyller legitimerande eller kritiserande funktioner. Mer specifikt innebär det att syftet är 

att undersöka hur poddsändningen Sword and Scale kommunicerar med och övertygar sin till-

tänkta lyssnare om sina ideologiska ståndpunkter.  

- Hur porträtteras brott, offer, gärningsman och rättssystem i Sword and Scale? 

- Vilka ideologiska implikationer kan utläsas ur dessa porträtteringar?  

Med ett nytt perspektiv på ett ostuderat material hoppas jag att genom besvara dessa frågor 

kunna bidra med nya och kompletterande slutsatser till vilken funktion true crime-genren fyller 

i dagens samhälle. 

Teoretiska utgångspunkter 
För att undersöka vilken bild av rättssystemet som poddsändningen förmedlar och på vilka sätt 

lyssnaren övertygas kommer jag att utgå från Kenneth Burkes teori om identifikation och Edwin 

Blacks teori om second persona. 

Identifikation 
I sin bok A Rhetoric of Motives utmanar Kenneth Burke föreställningen av övertygelse som 

retorikens huvudsakliga syfte. Istället menar Burke att retorik handlar om identifikation, och att 

ingen övertygelse kan uppstå om det inte samtidigt etableras en identifikation mellan talare och 

 
48Yardley, Kelly & Robinson-Edwards 2019, s.510–511 
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mottagare.49 Burke menar att "you persuade a man only insofar as you can talk his language by 

speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your way with his”.50 Detta 

innebär dock inte att talaren ska eftersträva att bli identisk med den som ska övertalas: "A is not 

identical with his colleague, B. But insofar as their interests are joined, A is identified with B".51   

Eftersom Burke menar att identifikation är grundläggande för övertygelse innebär det att 

etableringen av denna är retoriskt ändamålsenlig. Burke menar att identifikation inte kan uppstå 

utan oenighet: "Identification is compensatory to division. If men were not apart from one an-

other, there would be no need for the rhetorician to proclaim their unity".52 Identifikation kan 

alltså betraktas som ett resultat av kommunikativt handlande – av retorik.  

Detta innebär även att dessa kommunikativa handlingar kan analyseras utifrån hur identifi-

kation skapas och etableras till deras mottagare. Burke presenterar två underbegrepp som kan 

användas för att utröna detta: consubstantiality och property. Jag använder mig av båda dessa i 

min analys och begreppen presenteras mer detaljerat under rubriken ”Identifikationens analys-

begrepp”. 

Second persona  
Enligt Edwin Black skapas det inom varje retorisk diskurs en second persona. Detta är den 

tilltänkta mottagaren som diskursen ämnar vända sig till och refererar alltså inte till den verkliga 

mottagaren.53 Black menar också att denna second persona kännetecknar diskursens ideolo-

giska grund.54 Jag använder mig av Blacks teoretiska begrepp för att utröna vilken second per-

sona och underliggande ideologi som skapas av den poddsändning som jag studerar, utan att 

nödvändigtvis påstå något om de faktiska personerna som lyssnar på Sword and Scale. 

För att kunna utröna hur en second persona skapas menar Black att detta tydligast utläses 

ur textens explicita påståenden, men även ur så kallade "stylistic tokens":  

 

[…] even if a discourse made neutral and innocuous claims, but contained the term “bleeding hearts” to 

refer to proponents of welfare legislation, one would be justified in suspecting that a general attitude —

more, a whole set of general attitudes were being summoned, for the term is only used tendentiously and it 

can no more blend with a noncommittal context than a spirochete can be domesticated.55  

 

 
49 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1969, s. xiii-xv 
50 Burke 1969, s.55  
51 Burke 1969, s.20 
52 Burke 1969, s.22 
53 Edwin Black, "The Second Persona", The Quarterly journal of Speech, 1970:2, s. 111–112 
54 Black använder termen ideologi i en marxistisk bemärkelse.: "The network of interconnected convictions that functions in 

a  man epistemically and that shapes his identity by determining how he views the world". Black 1970, s.112 
55 Black 1970, s. 112–113 
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Alltså avslöjar språkliga formuleringar, talesätt och pejorativa samt icke-pejorativa ter-

mer värderingar inom diskursen. Det är därmed möjligt att utläsa ideologi ur en diskurs 

som vid första anblick ter sig neutral. 56 

Det är även denna second persona som jag menar att lyssnaren identifierar sig – i 

Burkes mening – med.  

Avgränsning och använda begrepp 

Urval 
Av utrymmesskäl har materialet begränsats till fem avsnitt. Urvalet har baserats på tre kriterier: 

brottskategori, offerideal och hierarki, samt kronologi.  

De avsnitt som analyseras i denna uppsats har valts på de grunder att de behandlar ett mord-

fall eftersom detta är Sword and Scale-produktionens huvudsakliga brottskategori. Jag har 

också baserat mitt urval på olika typer av brottsoffer, med målet att i största möjliga mån repre-

sentera olika kategorier utifrån Chris Greers så kallade "offerhierarki". I praktiken innebär detta 

att jag har valt avsnitt som behandlar mordfall där 1) offren är kriminella offer; 2) där barn 

dödas av barn; 3) som handlar om familjemord; 4) om en man som dödas av främlingar samt 

5) om en kvinna som dödas av främlingar. Samtidigt är det min förhoppning att detta urval ger 

en så rättvis bild av poddsändningens helhet som möjligt. 

Vidare innebär det kronologiska kriteriet att två av de valda avsnitten har publicerats innan 

Boudets avskedning och tre av avsnitten är publicerade efter hans återkomst. Detta har gjorts i 

syfte att uppmärksamma eventuella skillnader i poddsändningens argumentation, eftersom jag 

har en uppfattning om att han blir allt mer personligt färgad under årens gång.  

I november 2020 publicerades två av de prenumerationsbaserade avsnitten som ett smakprov 

för poddsändningens icke-prenumererande lyssnare. Ett av dessa kommer beaktas inom denna 

uppsats för att kunna avgöra om prenumerationsavsnitten skiljer sig från de gratisproducerade 

gällande argumentation och förhållningssätt. 

Transkribering 

Alla citat som förekommer i uppsatsen är transkriberade av uppsatsförfattaren. Slutligen har 

samtliga citat granskats av en engelskspråkig person för att säkerställa deras grammatiska och 

ortografiska korrekthet. Dock förekommer en del talspråkliga uttryck som också transkriberats 

som sådana. 

 
56 Black 1970, s. 112–113 
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Narrativ  
Begreppet narrativ används i en generell och i vissa avseenden lösare bemärkelse än dess litte-

rära bestämning. I litteraturvetenskapliga sammanhang betecknar begreppet narrativ de struk-

turella och berättartekniska grepp som en text består av.57 Begreppet kommer här istället inne-

fatta ett helhetsperspektiv där det återberättade händelseförloppet är en rekonstruktion av verk-

liga händelser. Min användning av narrativ liknar därför snarare det klassiskretoriska begreppet 

narratio, som i rättsfall ofta stod för "sakframställan" eller "återgivande av händelseförlopp".58 

Lyssnare 
I denna uppsats används begreppet lyssnare konsekvent i analysen för att beteckna en tilltänkt 

mottagare, och utan att nödvändigtvis hävda något om den verkliga lyssnaren av Sword and 

Scale.  

Identifikationens analysbegrepp 
För att kunna utröna på vilka sätt identifikation etableras till lyssnaren, kommer jag i min analys 

använda mig av identifikationens två underbegrepp consubstantiality och property.  

Consubstantiality  

Eftersom identifikation inte syftar till att göra talare och mottagare identiska, menar Burke istäl-

let att de är enade genom sina intressen eller gemensamma åsikter: "[…] a way of life is an 

acting-together; and in acting together, men have common sensations, concepts, images, ideas, 

attitudes that make them consubstantial".59 Begreppet consubstantiality betecknar således till-

ståndet av gemenskap som leder till identifikationen. Begreppet används i min analys för att 

beteckna de tillstånd av gemenskap som etableras av poddsändningen gentemot dess tilltänkta 

lyssnare.  

Property 

Vidare beskrivs consubstantiality och identifikation som beroende av property. Med detta me-

nas de specifika gemensamma faktorerna – både i materialistisk och idealistisk bemärkelse – 

som skapar consubstantiality. Dessa faktorer kan bestå av exempelvis materiella tillhörigheter, 

rikedom, social eller politisk status, anseende, etnicitet eller medborgarskap.60 Begreppet an-

vänds i min analys för att urskilja vilka egenskaper hos individer, rättssystem och brottsfall som 

agerar enligt en identifierande funktion. 

 
57"Narrativ", Nationalencyklopedin, www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/narrativ (2020-11-

23) 
58 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 242–243 
59 Burke 1969, s.21 
60 Burke 1969, s.23–24 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/narrativ
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Klassiskretoriska termer och begrepp 
Jag kommer även använda mig av två klassiskretoriska begrepp i min uppsats. Dessa begrepp 

har, trots deras uppkomst inom en antik kontext, ett flertal gånger bevisats relevanta även på 

modernt material.61  

Statusläran 

Enligt den klassiskretoriska statusläran kan en oenighet enbart ta sig uttryck utifrån fyra olika 

status (förhållanden); fakta, terminologi, kvalitet eller procedur/kompetens. Oenighet kan klas-

sificeras som status coniecturalis i de fall där ståndpunkten bygger på att ifrågasätta de fakta 

som opponentens ståndpunkt baseras på. Om argumentationen istället ifrågasätter terminologin 

hos opponenten kan denna klassificeras som status definitionis. Om terminologin accepteras av 

båda sidor kan oenigheten istället följa en kvalitativ linje och argumentera för eller emot andra 

kvalitéer hos sakfrågan. Detta kan exempelvis handla om förmildrande omständigheter i rätts-

liga oenigheter eller andra egenskaper som beslutsfattaren måste ta hänsyn till. Denna status 

kallas status qualitatis. Slutligen kan oenighet klassificeras som status translationis om argu-

mentationen istället ifrågasätter yttre omständigheter så som motståndarens eller beslutsfatta-

rens auktoritet eller rätt att döma.62  

Enthymem 

Begreppet enthymem är ett svårdefinierat begrepp och omfattande diskuterat inom retorikforsk-

ningen.63 Jag använder i denna uppsats begreppet i en ganska lös bemärkelse där begreppet 

betecknar den form av argumentationsstruktur där en eller flera premisser är underförstådda 

och därmed lämnas outtalade.64 Genom att lämna vissa premisser underförstådda anspelar den 

enthymematiska argumentationen på redan etablerade principer och normer hos mottagaren.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Lindqvist 2016, s.100  
62 Lindqvist 2016, s.99 
63 Lindqvist 2016, s.122  
64 För en mer genomgående diskussion av begreppet enthymem, se Lindqvist 2016. 
65 Lindqvist 2016, s.120 
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Sword and Scale – på brottsoffrets sida 
Jag kommer här analysera de utvalda avsnitten separat i den kronologiska ordning de publice-

rats.  

Byron David Smith: Den rena ondskan  
Detta inledande studerade avsnitt publicerades den 4 maj 2014 och behandlar två olika fall. Här 

kommer enbart det sista mordfallet att diskuteras, eftersom det tidsmässigt tar upp majoriteten 

av avsnittet. Avsnittet handlar om Byron David Smith som i november 2012 sköt ihjäl två ton-

åringar som brutit sig in i hans bostad.66 

Att identifiera sig med ett kriminellt offer 

Avsnittet inleds med uppspelandet av en ljudupptagning från ett övervakningssystem inifrån 

Smiths hus från dagen då brottet begicks.67 På denna inspelning hörs Smith utan förvarning 

skjuta ihjäl de två tonåringar som brutit sig in i hans hus, Nicholas Brady och Haile Kifer. 

Offren kan höras jämra i smärta och Smith kan höras obekymrat kommentera "you’re dead", 

"oh, sorry about that" och "bitch".68 

Det primära syftet med Boudets användande av detta ljudklipp är inte att övertyga lyssnaren 

om Smiths skuld – den tas för given – utan är istället att övertyga lyssnaren att hans beteende 

inte korrelerar med de värderingar som under avsnittets gång etableras enligt textens second 

persona. Sakfrågan i detta avsnitt kan därför klassificeras som status qualitatis, eftersom egen-

skaper hos brottsfallet och gärningsmannen hävdas fylla funktioner utöver själva skuldfrågan. 

Vi återkommer till dessa egenskaper. 

 Användandet av ett ljudklipp där lyssnaren klart och tydligt hör individerna dö har natur-

ligtvis också funktionen att väcka starka känslor hos lyssnaren. Det kan här vara viktigt att 

återkomma till Greers offerhierarki. I detta fall begick båda offren en brottslig handling genom 

att bryta sig in i Smiths bostad, vilket således placerar dem längre ner i hierarkin över vilka 

offer som anses förtjäna sympati.69 Genom att spela upp ljudupptagningen förmänskligas offren 

och skapar en kontrast gentemot Smith. Ljudklippet kan därmed anses återuppväcka den sym-

pati som enligt Greers hierarki gått förlorad.  

 
66 "Sword and Scale Episode 15" (2019), Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ik2mVp2dH8U&ab_chan-

nel=SwordandScale (2020-12-29)  
67 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 27:41–27:50 
68 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 25:40–26:12 samt 28:00–28:34 
69 Greer 2007, s.3 

https://www.youtube.com/watch?v=ik2mVp2dH8U&ab_channel=SwordandScale
https://www.youtube.com/watch?v=ik2mVp2dH8U&ab_channel=SwordandScale
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Ljudklippet är också centralt för hur identifikation etableras i avsnittet. Inget av offren be-

skrivs i särskild detalj – den enda detaljen som betonas är deras ålder: sjutton och arton år.70 

Lyssnaren lär därför känna dessa individer enbart genom deras röster och vet ingenting om 

ungdomarnas fysiska properties. Lyssnaren blir här istället consubstantial med offren på ett 

ideologiskt plan eftersom ljudklippet blottar en skoningslös och känslokall attityd hos gärnings-

mannen – när han utan varning skjuter ungdomarna. Identifikationen existerar således på en 

högst enthymematisk nivå eftersom så pass mycket av övertygelsen bygger på att textens second 

persona accepterar den ideologi som menar att individen själv inte har rätten att skipa rättvisa 

eller utfärda (döds-)straff.  

Utan detta ljudklipp är det inte osannolikt att lyssnaren istället skulle ha mer gemensamt med 

Smith själv; rädslan från hotet av ett pågående inbrott, önskan att försvara sig själv eller rent 

fysiska properties som bostad och värdesaker.  

Den enskilda individen som polisiär verksamhet? 

Vid tidpunkten för mordet hade Smith drabbats av flera inbrott som han själv misstänkte grann-

flickan Ashley Williams för. Han baserade dessa misstankar på att Williams burit en jacka som 

liknade den som stulits från hans hem.71 Med andra ord hade Smith på egen hand samlat, i hans 

åsikt, rättfärdigad och korrekt bevisföring. Ett av dessa bevis baserar Smith på könsstereotyper: 

"now I try to not be sexist but when somebody steals clothing and ignores the tools I tend to 

think it’s a woman".72 Smith hyste alltså redan en aggression gentemot Williams som mynnade 

ut i mordet på kvinnan som i verkligheten bröt sig in, Haile Kifer. 

Gentemot det nyss citerade uttalandet anmärker Boudet i en sarkastisk ton: "killing someone 

over a coat".73 Lyssnaren ska enthymematiskt förstå att en könsstereotyp inte anses vara ett 

godtagbart bevis inom en korrekt rättsprocedur, samt att en klädesstöld inte rättfärdigar mord. 

Här kan vi ytterligare rekonstruera en second persona som håller för sant att individen själv inte 

har auktoritet att agera rättsligt, eftersom Smith misstänkte och "dömde" fel person samt age-

rade med övervåld. Individen har således inte rätten att själv agera "domare, jury och bödel"74, 

det är rättssystemets ansvar.  

En vägledande röst 

Boudet fungerar som en vägledande röst, där han visar vad lyssnaren bör uppmärksamma i de 

olika ljudklippen och upprepar uppseendeväckande uttalanden med antydande ton. Exempelvis 

 
70 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 26:12–26:17 samt 27:50–27:53 
71 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 45:10–45:44 
72 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 44:50–44:58 
73 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 47:04–47:07 
74 Översättning av det engelska idiomet "Judge, jury executioner" 
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uppmanar han lyssnaren till att fokusera på Smiths avsaknad av känslor i ljudklipp från polis-

förhör, och återupprepar citat som: “they weren’t human, I don’t see them as human. I see them 

as vermin”.75 Vi kan påminna oss om att Edwin Black menar att ”[…] auditors look to the 

discourse they are attending for cues that tell them how they are to view the world[…]”. Boudets 

kommentarer fyller denna uttolkande roll genom explicita värderingar där han exempelvis be-

skriver Smiths agerande och uttalanden genom kritiskt laddade ord som: vämjelig, galen, obe-

haglig, hotfull.76 Dessa värderingar förstärker även identifikationen till offren. Trots att offrens 

properties lämnas outtalade porträtteras gärningsmannen här enligt negativt laddade termer och 

Smith positioneras således som en felande individ och offrets motsats.  

Boudet definierar också Smith som ondskan personifierad när han talar om ljudupptagning-

arna: “It’s rare to capture the sound of pure evil on tape, but here it is”.77 Boudets kommentarer 

är därför definierande och obestridliga, eftersom hans värderingar alla syftar till att förstärka 

och legitimera textens ideologi. Boudet framstår – inom ramarna för sin egen poddsändning – 

som en auktorativ uttolkare av brottsfallet och textens second persona förväntas hålla för sant 

att det finns ett tydligt förhållande mellan gott och ont. Detta implicerar även att denna taxonomi 

kan (och bör) användas för att särskilja enskilda individer – offer och gärningsmän. 

Utöver dessa explicita vägledande kommentarer återfinns det även kommenterande inslag 

som snarare fyller en implicit argumentativ funktion. Dessa kan kategoriseras som enthymema-

tiska i sin struktur. Exempelvis anmärker Boudet i detta avsnitt på hur Smith är “a grown man 

living with his mother, and now living as a hermit”.78 Här uppmärksammas egenskaper som 

inte har en direkt korrelation till mordet, men som betonas för att ytterligare porträttera Smith 

som avvikande från en norm. 

Sammanfattningsvis kan vi se att brottsfallet i detta avsnitt används som ett exempel på vilka 

konsekvenser som uppstår när individen – istället för staten – tar lagen i egna händer, samt att 

Boudets närvaro inom avsnittet fyller en explicit värderande och analytisk roll. 

Trots att både offer och gärningsman i detta avsnitt begår brottsliga handlingar identifieras 

lyssnaren med offren, eftersom det är gärningsmannen som överskrider en ideologisk norm. 

Avsnittets sakfråga gäller alltså inte vem som begått vilket brott, utan hur dessa ageranden för-

håller sig till den enskilda individens ansvar (eller dess icke-varande ansvar) i rättssamhället. 

 
75 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 32:57–33:10 samt 1:05.27–1:05.34 
76 "Sword and Scale Episode 15" (2019), vämjelig: 30:57–31:11 "again this inflated self-importance this delusion of gran-

deur, the way he repeats himself over and over, trying to get his lines just right it’s absolutely sickening." galen: 39:24–39:27 

"the crazy ramblings continue", hotfull och obehaglig: 39:55–40:07 "in Smith’s interrogation with detectives a much less 

menacing voice can be heard, however the way smith openly admits to killing the teens that broke into his home, is abso-

lutely chilling." 
77 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 37:41–37:50 
78 "Sword and Scale Episode 15" (2019), 42:45–42:48 
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I följande sektion ska vi undersöka ytterligare ett avsnitt för att studera om dessa teman 

återkommer eller om andra offer- och gärningsmannaroller påverkar narrativets ideologiska 

grunder.  

Jamarion Lawhorn: En tillsynes oskyldig tolvårig pojke 
Vanligtvis inleds varje avsnitt med uttrycket "Welcome to Sword and Scale, the show that re-

veals that the worst monsters are real". Det avsnitt vi nu ska titta närmare på, som publicerades 

den 28 februari 2016, inleds istället med "the story we’re about to tell you isn’t about a monster, 

but instead a monstrous act".79 Fallet handlar om hur 12-åriga Jamarion Lawhorn knivhögg 9-

åriga Connor Verkerke till döds i en lekpark år 2014.80 

Gärningsmannen som offer 

Trots brottets grova och oprovocerade natur porträtteras Lawhorn som ett offer: "as you learn 

more about this case and dive deeper into it, it eventually becomes apparent that the perpetrator 

is actually a victim […]".81 Lawhorns offerroll grundas på hans unga ålder och besvärliga upp-

växt, som präglats av misshandel och försummelse från hans föräldrar.82 

Det verkliga offret, Verkerke, beskrivs som en snäll, glad, naiv, oskyldig och välkomnande 

pojke som under dagen för mordet försökte bli vän med Lawhorn.83 Beskrivningen av Verker-

kes properties ställs upp som en kontrast mot Lawhorns och kan anses representera ett ideal för 

hur ett barn bör vara och agera. Till skillnad från avsnittet om Smith handlar denna uppställning 

inte om att skapa ett "vi och dem" mellan offer och gärningsman, utan snarare att anspela på 

orättvisheten i att Lawhorn förnekats möjligheten att leva upp till detta ideal. Det innebär också 

vissa inneboende egenskaper på individnivå är oundvikligt knutna till en ideologisk föreställ-

ning om hur individer bör vara; ett barn ska alltid vara oskyldigt och naivt. 

Boudets presentation av Lawhorn som ett offer syftar således på att det inte är normalt för 

ett barn att hysa den typ av aggression som mynnade ut i hans våldsamma handling. Boudet 

säger: "What on earth could turn a seemingly innocent 12-year-old boy with no prior record of 

any kind and no history of violence into a cold blooded opportunistic random killer?".84 Alltså 

anspelar detta uttalande på normer för vad som konstituerar vuxet gentemot barnsligt beteende 

– eftersom Lawhorn borde agerat och levt så oskyldigt som Verkerke men ändå begick en hand-

ling (mord) som främst begås av vuxna (onda) individer.  

 
79 Sword and Scale, "Episode 61", 2016-02-28, 1:18–1:28 https://open.spotify.com/epi-

sode/17CYxm5PVP2HfknuEyODhp?si=pBE79lPJQhuLzk-Ruwn6hw (2020-12-31)   
80Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 6:05 – 6:10 
81 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 20:37–20:49 
82 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 26:21–26:49  
83 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 6:10-22, samt 10:42–10:52  
84 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 17:16–17:31 

https://open.spotify.com/episode/17CYxm5PVP2HfknuEyODhp?si=pBE79lPJQhuLzk-Ruwn6hw
https://open.spotify.com/episode/17CYxm5PVP2HfknuEyODhp?si=pBE79lPJQhuLzk-Ruwn6hw


19 

 

Lyssnarens identifikation sker återigen till "offerrollen" och i detta fall alltså både till det 

faktiska brottsoffret och gärningsmannen. Precis som i avsnittet om Smith spelar offrets egen 

brottsliga handling ingen huvudsaklig roll, utan lyssnaren blir consubstantial med offerrollen 

genom ideologiska properties. Denna ideologiska property syftar i detta fall till att textens se-

cond persona förväntas hålla för sant att det måste vara orsaker utanför barnets inneboende 

egenskaper som orsakat dennes agerande, eftersom barn inte ska kunna begå sådana brott.  

Slutligen bör det uppmärksammas att även om avsnittet inledningsvis handlar om två olika 

offer, är det framför allt Lawhorn som diskuteras. Denna prioritering blir tydlig när Boudet i en 

diskussion om Verkerkes bröder uttalar sig: "but the scars these boys will undoubtably carry 

for the rest of their lives, pale in comparison to the emotional and physical scars of the killer".85 

Även om det är Lawhorn som har begått ett brott mot den ideologiska normen (barn dödar inte), 

framställs han här explicit som det egentliga och centrala offret. Sword and Scale kan därför i 

detta specifika avsnitt anses fylla den sanningsutmanande funktion som Bouzis identifierar ef-

tersom Boudet här ger det främsta utrymmet till den åtalade individen. Poddsändningen trotsar 

därmed den offerhierarki som traditionell journalism skulle tagit ställning för enligt Greer, där 

det istället skulle vara Verkerke som media ger mest utrymme, eftersom han beskrivs enligt de 

ideala termerna oskyldig, försvarslös och naiv.  

True crime och en kritisk potential 

Precis som i fallet med Smith ämnar inte avsnittets narrativ övertyga lyssnaren huruvida 

Lawhorn begick mordet eller inte – det beskrivs till och med som "a senseless and random 

attack, and the attack was brutal and unmerciful".86 Istället syftar argumentationen till att över-

tyga lyssnaren om att brottet hade kunnat förhindras, genom att bland annat rikta kritik mot den 

amerikanska myndigheten "Child Protective Services" (ungefär motsvarande den svenska so-

cialtjänsten, och framöver förkortat CPS). Således kan argumentationen återigen klassificeras 

som status qualitatis.   

Under utredningens gång framkommer det att Lawhorns mamma Anita Lawhorn tidigare 

har lämnat ifrån sig två av sina tidigare barn på grund av den misshandel hon utsatt dem för. 

Lagen i Michigan dikterar att CPS har ett ansvar att omplacera de nya barn som en tidigare 

dömd vårdnadshavare får – om de utsätts för samma form av misshandel.87 Boudet kritiserar 

CPS för att ha misslyckats med detta, eftersom Lawhorn utsattes för samma misshandel hos 

båda sina föräldrar: "this was the complete breakdown of a system designed to protect 

 
85 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 12:42–12:52 
86 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 11:43–11:50 
87 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 22:22–23:16 
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children".88 Lösningen att flytta Lawhorn från sin mor till sin far var därmed inte ett tillräckligt 

beskyddande agerande.89  

Genom att anklaga CPS för denna typ av inkompetens, utökas det område som true crime-

genren har potential att kritisera. Tidigare forskning har visat att true crime i hög grad kritiserar 

det rättsliga systemet för dess metoder och systematik. I detta avsnitt riktas kritiken istället mot 

myndigheter utanför det rättsliga systemet.90 Detta innebär också att vi kan rekonstruera textens 

second persona som en lyssnare som håller för sant att dessa myndigheter anses ha ett ansvar 

att fånga upp individer i riskgrupper – så som Lawhorn – och därigenom förhindra att brottsliga 

handlingar begås. Statliga myndigheter, rättsliga eller ej, beskrivs således besitta en auktoritär 

roll över individen. 

Boudet uppmärksammar även att det finns en gräns för hur ett brottsfall får argumenteras 

hålla kvaliteter utanför själva skuldfrågan: 

 

As we continuously try to hold up a mirror to the world, showing you exactly what it looks like and what 

we look like, as a civilization, as a species, it’s sometimes revealed just how little we’ve evolved. The fact 

that this case was about a 12-year-old black child killing a nine-year old white child was not lost on some 

people who like to pay particular attention to the color of skin. Racist forums used this tragic event to fuel 

their prejudices […].91 

 

Boudet fördömer här hur brottsfallet används för att propagera för en rasistiskt grundad ideo-

logi. Parallellt med detta fördömande blottas i avsnittet således en mer liberal och icke-diskri-

minerande ideologi eftersom Boudet inte skiljer på individer baserat på properties grundade i 

etnicitet eller hudfärg. Hans formuleringar skapar istället en gemenskap, där alla individer till-

förs samma civilisation och samma art. Så länge som en individ kan klassas som god är alltså 

alla individer likvärdiga.  

Kan ett barn dömas som en vuxen? 

Utöver att kritisera CPS vänder Boudet tillbaka till det rättsliga systemet och intervjuar för-

svarsadvokaten Danny Cevallos för att diskutera hur rättssystemet hanterar barn som begått så 

pass grova brott att de prövas som vuxna i rätten.92 Om vi istället betonar denna diskussion bör 

avsnittets sakfråga istället klassificeras som status translationis – eftersom dessa intervjuklipp 

tjänar syftet att reflektera över – men inte nödvändigtvis kritisera – rådande praxis inom 

 
88 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 23:17–23:23 
89 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 22:22–23:16  
90 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 22:00–22.08   
91 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 57:04–57:36 
92 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 27:46–29:16 
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rättssystemet, samt ifrågasätta huruvida det var korrekt att pröva Lawhorn som en vuxen indi-

vid.93 Utifrån denna diskussion konfronteras textens second persona med ett tvivel huruvida ett 

barn kan hållas ansvarig för sina brottsliga och (enthymematiskt förstått) vuxna, handlingar. 

Textens second persona accepterar att Lawhorn inte är ett offer för sin egen monstruösa hand-

ling, utan ett offer för de statliga myndigheternas misslyckade agerande, och att det brott som 

staten därmed begått mot individen är grövre än det som begåtts individerna sinsemellan. 

Sammanfattningsvis kan vi således se att Lawhorns gärning porträtteras som ett rop på hjälp, 

där de myndigheter som anses ansvariga för att övervaka och hjälpa utsatta individer har svikit 

honom. Dessa myndigheter porträtteras återigen som auktoritära över individen. Även om in-

dividen i både i fallet med Lawhorn och Smith tar lagen i egna händer, skiljer sig deras ageran-

den åt. Lawhorns agerande anses inte trotsa denna ovan nämnda auktoritet, utan tolkas istället 

vara en konsekvens av att han inte omhändertagits av myndigheterna, så som de är skyldiga att 

göra. Avsnittet avslöjar en potential hos true crime-genren att kritisera myndigheter utanför de 

rättsliga – i detta fall socialtjänsten.    

Hittills kan vi därmed konstatera att Sword and Scale i dessa avsnitt vilar på en konservativ 

ideologisk grund, där individen är underordnad staten, samtidigt som dessa myndigheter har en 

skyldighet att ta ansvar för individen. Avsnittet har dock även blottat vissa liberala ideologier, 

där alla goda individer anses likvärdiga. För att kunna dra vidare slutsatser kring detta ska vi 

nu titta närmare på ytterligare ett avsnitt. 

Dellen Millard och Mark Smich: rika vita sparkontoungar 
Vi ska nu titta närmare på ett avsnitt som publicerades den 4 maj 2020. Avsnittet handlar om 

tre olika mordfall, men det är enbart två av dem som står i fokus. Det är Dellen Millards och 

Mark Smichs mord på Millards före detta flickvän Laura Babcock och mordet på Tim Bosma, 

en helt främmande man för gärningsmännen.  

Att positionera lyssnaren som offer 

Boudet inleder avsnittet med att i detalj beskriva vad som händer med en människokropp när 

den bränns: 

 

On the inside of an incinerator, temperatures need to reach between 1600 and 1800-degrees Fahrenheit for 

your skin to literally burn away. As your hairs disintegrate, the muscles in your body will contract and 

shrivel, like a piece of bacon left on the stove too long. Chunks of fat sizzle and pop and soon your organs 

will melt, converting into carbon dioxide. Only pieces of your bones will remain and if this were a proper 

 
93 Sword and Scale, "Episode 61", 2016, 29:21–30:06 
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cremation, those too would be specifically processed into ash, before placing in an urn and given to loved 

ones, for remembrance. But this is not a proper cremation.94 

 

Boudet positionerar denna människokropp som om det vore lyssnarens kropp, genom att kon-

sekvent använda ordet "your" [din/dina] i relation till vad som händer med varje kroppsdel. 

Kroppsdelarna i detta fall agerar som property. Varje lyssnare besitter dessa fysiska properties 

och blir därmed consubstantial med kroppen som bränns (som lyssnaren senare får veta är 

Bosma). Alltså etableras en identifikation mellan lyssnare och offer, som ämnar väcka ett obe-

hag hos lyssnaren eftersom offrets öde framställs som lyssnarens eget öde.  

Detta obehag förstärks sedan när detaljer om Tim Bosmas mord presenteras. Bosma blev 

kidnappad av Millard och Smich när han skulle sälja sin bil till dem.95 Han var en vanlig man, 

han var vem som helst – det som hände Bosma hade kunnat hända lyssnaren. Dagen innan hade 

Millard och Smich försök kidnappa en annan man vid namn Igor, men misslyckades då de insåg 

att mannen i fråga var 193 cm lång och en före detta officier inom Israels försvarsmakt.96 Det 

presenteras därmed att "it seemed Igor may have been too difficult a victim to overpower, which 

is why regular guy Tim Bosma had been such an appealing target the following day".97 Igors 

properties framhävs således som exceptionella, för att ytterligare upprätthålla identifikationen 

med Bosma.    

Slutligen presenteras mordet som obefogat. Boudet använder här ett ljudklipp från en press-

konferens där Bosmas fru Charlene uttalar sig om hopplösheten i deras situation.98 Hon säger: 

"I ask and I beg, and I plead to whoever has my husband to please let him go, please drop him 

off somewhere […] It was just a truck ".99 Charlenes betoning på att det enbart var en bil innebär 

att textens second persona håller för sant att likt fallet om Smith så rättfärdigar inte materiella 

ting mord.100 Lyssnaren kan här bli consubstantial med Charlene genom properties av materiell 

sort (bilen) eller ideologisk sort, med andra ord värderingen att Bosmas mord var orättfärdigt 

och omotiverat.  

 
94 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 2:33–3:37 https://open.spotify.com/epi-

sode/1ZQlChJeP2dl38MsFNL3te?si=TjUpSZMCR76ceJiE5vogSQ (2020-12-31) 
95 Sword and Scale, "Episode 161", 2020-05-04, 35:03–36:22 
96 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 44:02-44:32 
97 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 44:50–45:00 
98 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 38:47–40:38 
99 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 40:15–40:38 
100 Som vi minns från föregående avsnitt mördade Smith ungdomarna över en stulen jacka. 

https://open.spotify.com/episode/1ZQlChJeP2dl38MsFNL3te?si=TjUpSZMCR76ceJiE5vogSQ
https://open.spotify.com/episode/1ZQlChJeP2dl38MsFNL3te?si=TjUpSZMCR76ceJiE5vogSQ


23 

 

True crime och en kritisk potential - igen 

Innan Millard och Smich kidnappade och mördade Bosma skedde mordet på Laura Babcock. 

Det var Babcocks vän Shawn Lerner som anmälde henne försvunnen, men han behövde göra 

detta ett flertal gånger eftersom polisen först inte tog emot hans anmälan: 

 

[…] no further action is taken. In fact, the more Shawn tells them about Laura’s declining mental health 

and erratic behaviour, the more convinced police are that she’s just another runaway, and she’s probably 

out there just, somewhere just fine, nothing to worry about, nothing to do here, just go eat another donut. 

(Min kursiv.) 101  

 

Här används brottsfallet som en utgångspunkt för att kunna kritisera polisens arbete. Det hand-

lar dock inte om en kritik mot det polisiära systemets grundläggande struktur, utan mot en upp-

fattning av att polisen inte utför sitt arbete på ett korrekt sätt. Denna kritik förstärks i Boudets 

kommentar "just go eat another donut", som enthymematiskt implicerar en stereotyp som kon-

noterar polisen som lat. Argumentet förutsätter också att det finns en etablerad struktur för hur 

polisen ska utföra sitt arbete. Textens second persona kan således rekonstrueras vara den indi-

vid som respekterar det rättsliga systemets grund, men som upprörs när det missköts.  

Denna kritik porträtteras även i Lerners försök att uppmuntra polisen att spåra den Ipad han 

lånat till Babcock innan hennes försvinnande, (som sedan stals och användes av Millard och 

Smich). Hade denna spårning genomförts hade mördarna gripits innan mordet på Bosma.102 En 

brist i arbetet med det specifika fallet får här representera en kritik mot den uppfattade inkom-

petensen hos polisen som helhet.  

Avsnittet kan alltså återigen klassificeras som status qualitatis eftersom det är specifika kva-

liteter hos brottsfallet och utredningen av det som argumenteras hålla egenskaper som kunnat 

förhindra brottet. Trots att rättssystemet återigen presenteras som auktoritärt över den enskilda 

individen, kritiseras det för att ha misslyckats med att utföra sin skyldighet mot individen – att 

lösa brott och straffa de skyldiga innan de kan skada andra. 

En subjektiv röst 

Boudets kommenterande inslag i detta avsnitt följer en allt mer ironisk ton. Exempelvis beskri-

ver han hur Millard ska återvända till platsen där han har gömt Babcocks kropp för att se till att 

den fortfarande är gömd och inte luktar, varpå han anmärker "after all, you gotta keep things 

clean".103 En liknande kommentar återfinns efter att Millard och Smich stulit Bosmas bil och 

 
101 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 20:28–20:52 
102 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 22:42–23:43  
103 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 19:05–19:08 
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Boudet anmärker att "Dellen now has the diesel truck he feels can go the distance and save on 

fuel costs as well. I mean, that’s really important when you’re killing people."104 Dessa kom-

mentarer fyller en – om än implicit – argumentativ funktion eftersom Millards och Smichs be-

teenden positioneras som avvikande.  

Boudet porträtterar alltså återigen gärningsmännen enligt negativt laddade termer. Exempel-

vis beskrivs Millard genom avsnittet som bortskämd, ouppfostrad och att han fått sin rikedom 

serverad på ett silverfat. Han är "a trustfund baby". Millard har därför också haft förutsättningar 

att vara en bidragande medlem i samhället, eftersom han är född in i en familj som äger ett 

framgångsrikt företag.105 Genom sina brottsliga handlingar har han ställt sig utanför detta ideal. 

Bilden av Millard skiljer sig därmed till viss del från hur Smith och Lawhorn porträtterats, då 

han inte befinner sig i samhällets marginaler.  

Samtidigt förekommer en del allt mer fördomsfulla kommentarer i detta avsnitt, som när-

mare liknar personangrepp än faktiska brottsanklagelser. Exempelvis beskriver Boudet Millard 

och Smich som "just two tatted up white boys from Canada".106 Han angriper Marks utseende 

genom att påpeka "in a series of pictures that, let’s face it, probably didn’t make the photo 

album […]. In all of them a goofy self-satisfied grin",107 och han ställer sig frågan "why is it all 

these rich white kids wanna be gansters? I don’t get it".108 Även om dessa kommentarer fyller 

funktionen att skapa en kontrast mellan gärningsmän och offer genom att betona vad som, enligt 

textens second persona, ska anses vara negativa properties så generaliserar dem alla ett utse-

ende (tatted up white boys) och en attityd (rich white kids) som inte nödvändigtvis kan konsta-

teras ha ett bekräftat samband med brottslighet.  

Slutligen förekommer det kommentarer som är explicit positionerade, som tydligt visar nar-

rativets ställningstagande: "Dellen’s inferno may have scorched the earth but with it a charred 

stench has wafted into the winds. Every fire is eventually extinguished, and every structure 

touched by its blaze is eventually reduced to ash."109 Boudet binder här ihop brottets natur 

(brännandet av Bosmas kropp) med rättvisans oundviklighet, och bekräftar ett ideal – för vad 

som är rätt och fel. De ideologiska grunder som textens second persona här håller för sant är 

att brott alltid och ödesbestämt kommer bestraffas. Polismyndigheten och lagen porträtteras 

således som ofrånkomlig och central i rättssamhället.     

 
104 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 45:16–45:26 
105 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 3:58–4:45 
106 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 61:50–61:55 
107 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 59:58–60:16 
108 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 42:26–42:31 
109 Sword and Scale, "Episode 161", 2020, 46:04–46:33  
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Sammanfattningsvis kan vi ännu en gång konstatera att rättssystemet inom Sword and Scales 

avsnitt framhävs som en central och auktoritär myndighet i samhället. Det förväntas vara en 

bestraffande makt vars uppgift är att skydda den "rättfärdiga" individen – så som Bosma eller 

Babcock.  Rättssystemet kritiseras därför när de misslyckas med denna uppgift.  

Identifikationen till lyssnaren etableras återigen till brottsfallets offer. Ett intressant grepp 

som förekommer i detta avsnitt som inte observerats i de tidigare avsnitten är att identifikat-

ionen här baseras på en explicit positionering av lyssnaren som offer. Vidare beskrivs gärnings-

männen utifrån negativt laddade termer, men i detta specifika avsnitt har jag uppmärksammat 

en tendens hos Boudets värderande kommentarer som framhäver properties som inte nödvän-

digtvis kan klassificeras som negativa utifrån det diskuterade brottsfallet. 

Avsnittet följer därmed på många sätt de strukturer som observerats i de föregående, men 

för att dra vidare slutsatser om dessa nya tendenser ska vi nu se närmare på ytterligare ett avsnitt.  

Grant Amato: Fattig arbetslös och supernördig  

Detta avsnitt som publicerades den 23 november 2020 är det sista vi kommer diskutera av 

Sword and Scales gratisproduktion. Avsnittet handlar om Grant Amato som år 2018 sköt ihjäl 

sin egen familj. Huvudsakligen diskuteras anledningarna och faktorerna som föregick och or-

sakade Amatos handlingar, istället för brottet självt. 

Jämlika förutsättningar för offer och gärningsman  

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur Grant Amato (framöver benämnd enbart vid efter-

namn) och hans bror Cody hade jämlika förutsättningar under deras uppväxt. Exempelvis be-

skrivs deras datorer och skrivbordsplatser som nästintill identiska och att deras intressen ofta 

var gemensamma.110 Familjen Amato beskrivs som förmögna, till den grad att barnen alltid 

kunnat få det de ville och att de alltid kunnat odla fritidsintressen och aktiviteter.111 Inlednings-

vis beskrivs alltså bröderna (offer och gärningsman) utifrån jämbördiga properties, både mate-

riella och intressebaserade. Senare i avsnittet framkommer det att Cody som vuxen individ är 

en utbildad narkosläkare och att Amato själv försökt utbilda sig till samma yrke men misslyck-

ats.112 Cody beskrivs alltså i positivt laddade termer, som framgångsrik och välanpassad, medan 

Amato beskrivs som "poor, unemployed and supernerdy", properties som istället konnoterar 

honom som malplacerad och olämpligt anpassad till samhället.113 

 
110 Sword and Scale, "Episode 174", 2020-11-23, https://open.spotify.com/epi-

sode/1SelPzP5sanT4n1SMveF87?si=k8qfZoUJQAu-PX7W7ebuOA (2020-12-31) 5:26–6:49 
111 Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 6:50–7:35 
112Sword and Scale, "Episode 174", 2020 34:28–34:37 
113 Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 34:22–34:27 

https://open.spotify.com/episode/1SelPzP5sanT4n1SMveF87?si=k8qfZoUJQAu-PX7W7ebuOA
https://open.spotify.com/episode/1SelPzP5sanT4n1SMveF87?si=k8qfZoUJQAu-PX7W7ebuOA
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Vidare porträtteras Cody fördelaktigt när han beskrivs ha bjudit Amato på en resa till Japan. 

Amato beskrivs som Codys motsats: "Cody didn’t have any idea that he got the short end of the 

stick in the sibling department. He got stuck with a self-centered brother who only made his 

life more difficult".114 Genom att framhäva Codys (offret) åtråvärda properties är det offret som 

lyssnaren bjuds in till att identifiera sig med. Cody beskrivs som sympatisk, generös och bidra-

gande till samhället – properties utifrån vilka lyssnaren ideologiskt bör anse sig jämbördig med 

och därmed consubstantial med Cody. Värderingen av dessa properties är alltså starkt bunden 

till textens ideologiska ståndpunkter. Textens second persona kommer enbart identifieras med 

offret om denna håller för sant att generositet och sympati ska betraktas som åtråvärda egen-

skaper. 

Genom att presentera individerna på detta sätt betonas Amatos jämställda möjligheter och 

ursprung, och Boudet kan därför argumentera för att Amato inte hade någon anledning att begå 

sitt senare brott. Eftersom Amato ställs upp mot Cody tydliggörs en klar kontrast mellan en 

ideal och en icke-ideal medborgare, där textens second persona kan rekonstrueras vara den som 

håller för sant att Cody representerar ett ideal för den enskilda individen.  

Brottsfallet som inte stod i fokus 

Det som beskrivs som brottets utlösande handling är Amatos fixering vid en specifik så kallad 

"cam girl" med alias Ady. Eftersom dessa hemsidor kräver betalning och Amato vid tillfället 

var arbetslös lånade han pengar från familjen utan deras vetskap om var pengarna egentligen 

används till. Det är när detta uppdagas som konflikten som slutar i Amatos våldsamma handling 

inleds.115 Själva brottsfallet är dock i detta avsnitt överraskande frånvarande. Istället diskuterar 

Boudet i detalj fenomenet "cam girls" – kvinnor som uppträder erotiskt i ett videochatt-rum mot 

betalning. Boudet utför bland annat en intervju med en (i avsnittet anonym) "cam girl" för att 

för lyssnaren presentera grunderna för hur hemsidan fungerar och hur Amato kan ha interagerat 

med Ady.116 Ännu en gång klassificerar jag därför argumentationen som status qualitatis ef-

tersom denna snarare syftar till att fördöma Amatos beteenden och intresse för cam girls, än att 

argumentera för hans skuld. 

Boudet utför även en intervju med en tidigare sexmissbrukande man för att ge lyssnaren en 

inblick i hur tankegångarna hos en sådan individ formas.117 Ingen av de intervjuade personerna 

är dock involverad i vare sig brott eller polisutredning. Detta är intressant för min analys på två 

olika vis; 1) Boudet använder sig av källor och material utanför vad som av Bouzis klassificerats 

 
114 Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 41:41–42:50 
115 Sword and Scale, "Episode 174", 2020 39:01–39:37  
116 Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 11:57- 14:48 och 29:35-30:12 
117Sword and Scale, "Episode 174", 2020 22:23–28:56  
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som pålitliga källor: rättsliga dokument; 2) Boudet förvägrar den anklagade utrymme att tala – 

som Bouzis menar är en viktig funktion inom försvarande true crime – samtidigt som han ger 

detta utrymme till en individ med samma missbruk som Amato. Syftet kan tolkas vara att ge en 

alternativ röst åt Amato, eftersom denna anonyma missbrukande man ska representera Amatos 

sätt att tänka. Huruvida detta är källkritiskt korrekt lämnar jag osagt.  

En ful gärningsman 

Som anmärktes i avsnittet om Millard och Smich tenderar Boudets kommentarer nu att angripa 

gärningsmannens person. Amatos utseende kritiseras ett flertal gånger, där han beskrivs sakna 

både den personlighet och det utseende, alltså de properties, som "krävs" för att kunna attrahera 

en kvinna liknande Ady.118 Utöver de attribut som av textens second persona alltså ska hållas 

som åtråvärda, medförs här en ideologisk hierarki på individnivå, där numera även utseende –

inte gott och ont – särskiljer individer. Senare talar Boudet explicit till lyssnaren angående 

Amatos yttre: "I’m sure you’ll look it up after this episode. Guy’s hideous honestly".119 Återigen 

är detta properties som inte kan anses ha ett obestridligt samband till brottslighet, utan används 

enbart för att förnedra gärningsmannen, samtidigt som de även opererar för att förstärka lyss-

narens identifikation till offret. 

Samtidigt fördömer Boudet även andra individer som intresserat sig för samma cam girl. 

Han observerar att Adys högsta donation kommer från en man vid namn James, "who obviously 

had nothing better to spend his money on".120 Här kan vi således rekonstruera en second per-

sona som håller för sant att alla individer med detta missbruk inte är produktiva människor och 

att deras beteenden är avvikande. 

Personangreppen på Amato fortsätter sedan i relation till hans ambitioner att bli en välkänd 

"Twitch-streamer" – en person som direktsänder sig själv när den spelar datorspel – varpå Bou-

det anmärker:  

 

Grant was not a very good streamer. He wasn’t entertaining to watch, he wasn’t funny, he was kind of dull, 

didn’t really have personality, and it’s really amazing that he had the few subscribers that he did. He was 

just a strange 30-year old man streaming [onlinespelet] Fortnite in a world of adolescent boys.121  

 

Ännu en gång klandrar Boudet karaktärsdrag som inte nödvändigtvis kan argumenteras leda till 

brottslighet. Istället används de för att karaktärisera Amato som en juvenil person, genom att 

 
118Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 16:00–16:09 
119 Sword and Scale, "Episode 174", 2020,19:14–19:20 
120 Sword and Scale, "Episode 174", 202017:33–17.41 
121 Sword and Scale, "Episode 174", 2020,35:56–36:20 
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anspela på att textens second persona bör hålla för sant att dessa properties inte korrelerar med 

hur en vuxen individ i samhället bör agera. En 30-årig man ska alltså inte engagera sig i ung-

domliga aktiviteter som datorspel. Amatos liv beskrivs istället som ett "feeble house of cards"– 

skört och obetydligt.122 Boudets kommentarer kan här kategoriseras som ad hominem-argu-

ment, argument som attackerar personens karaktär eller trovärdighet.  

Sammanfattningsvis är alltså själva brottet mer frånvarande i detta avsnitt än någon av de 

föregående och därför finns ingen anmärkningsvärd porträttering av rättssystemet. 

Chanel Lewis: En kuslig galning 
Vi ska nu se närmare på ett prenumerationsavsnitt. Det publicerades den 17 oktober 2020 i 

gratisproduktionen och handlar om hur Chanel Lewis mördade Karina Vetrano i ett löpspår år 

2016, varpå Lewis dömdes till livstids fängelse.123 Lewis har sedan dess, får vi veta under av-

snittets gång, hävdat att han är oskyldig.124 Motivet bakom mordet beskrivs som en konsekvens 

av den psykologiska försvarsmekanismen förskjutning: "[…] his neighbor had friends over and 

they were playing loud music. That’s it. The aggravation of a noisy neighbor caused him to 

murder a woman he had never met before with his bare hands".125  

Det ideala brottsoffret – och den ideala mördaren 

Boudet inleder avsnittet genom att beskriva det diskuterade fallet som en "cautionary tale" och 

som ett exempel på "who you don’t wanna be".126 Redan inledningsvis blir det därför tydligt 

att texten ska presentera en idealisk föreställning av hur människor "bör" vara.  

Offret, Vetrano, beskrivs som nyfiken, högt utbildad och intelligent, samt som en blivande 

författare.127 Betoningen på intelligens förekommer två gånger då hon även beskrivs som: "a 

lively young woman with hopes, dreams, and deep self reflections, intelligent, kind, artistic and 

quite a looker".128 Alla dessa attribut kan klassas som property och alla framhävs som åtråvärda 

när de ställs i kontrast mot gärningsmannen. Lewis beskrivs istället som en udda karaktär: hans 

utbildning når inte längre än high school – ungefär motsvarande det svenska gymnasiet – han 

är arbetslös och han bor ensam i en källare.129 Till utseendet beskrivs Lewis ha en "lanky frame 

and often confused expression that suggests some kind of mental impairment".130 Dessa 

 
122 Sword and Scale, "Episode 174", 2020, 44:52–44:55 
123 Publicerades från början den 10 oktober 2020 på deras prenumerationssida. Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PRE-

VIEW!!!", 2020-10-17 https://open.spotify.com/episode/57sREaTb2BwWrgrNTCFOpB?si=ZCYDPgtbRbiZO7_DBn47Iw 

(2020-12-31) 
124 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 52:17–52:27 
125 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 37:28–40:27 
126 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020 1:35 -1:43 
127 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020 9.46–10:19 
128 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 11.05-11:22 
129 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 27:39–27:56 
130 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 27:59–28:04 

https://open.spotify.com/episode/57sREaTb2BwWrgrNTCFOpB?si=ZCYDPgtbRbiZO7_DBn47Iw
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properties har vi också sett innan: den misslyckade utbildningen och arbetslösheten hos Amato 

och boendesituationen hos Smith. 

Lewis properties beskrivs därmed som rakt motsatta Vetranos: Vetrano är högutbildad och 

intelligent, Lewis är lågutbildad; Vetrano är framgångsrik och aspirerande, Lewis är arbetslös; 

Vetrano är vacker, Lewis är ranglig och förvirrad. Genom detta framhävande av offrets positivt 

laddade och gärningsmannens negativt laddade properties kan vi således utröna vilka egen-

skaper och attribut som textens second persona bör eftersträva. Det är också genom detta vär-

derande som lyssnaren blir consubstantial med Vetrano. Om lyssnaren accepterar den ideologi 

som framhäver en idealisk människa som utbildad, driven och bidragande till samhället kom-

mer lyssnaren identifiera sig med Vetrano eftersom hennes properties närmast fyller dessa krav. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Boudets porträtterande av offer kontra gärningsman 

stämmer väl överens med de stereotypa ideal som beskrivs enligt Greers offerhierarki. I ett 

senare argument kring huruvida Vetrano haft möjlighet att försvara sig gentemot Lewis, betonas 

fysiska properties som vikt och längd hos offer respektive gärningsman.131 Genom dessa pro-

perties kan vi se hur Vetrano porträtteras som liten och underlägsen och därför fyller rollen som 

ett idealt offer genom att vara hjälplös. 

Vidare innebär dessa uppställningar av offer kontra gärningsman att vi kan konstruera vilken 

ideologisk innebörd som dessa för med sig.  Här, och i tidigare studerade avsnitt, porträtteras 

mördare som onda och fördömda gentemot offret som istället beskrivs som oskyldigt och rätt-

färdigt. Texten konstruerar således en etablerad uppfattning om vad som är moraliskt rätt och 

fel, och skulden läggs alltid på individen själv och dennes karaktär, aldrig på rättssystemet. 

Textens second persona bör därför återigen acceptera rättssystemets övermakt och enhälliga 

ansvar för att korrigera dessa felande individer.  

Ideologi bortom brottsfallet  

Som tidigare konstaterats tenderar poddsändningens narrativ att framhäva gärningsmännens 

inneboende egenskaper som direkt korrelerade till deras ageranden.132 I detta avsnitt framgår 

det dock att denna tendens inte är exklusivt bunden till narrativets huvudpersoner. Omedelbart 

efter den nyss citerade passagen påpekar Boudet "I mean, I kinda get it, I used to have ecuado-

rian neighbors".133
 Trots att denna närmast rasistiska kommentar inledningsvis framstår som 

sympatiserande (I kinda get it) med hur Lewis hanterade denna frustration, syftar den enbart till 

att insinuera att det inte tillhör ovanligheterna att grannar stör.  

 
131 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 58:43-59:14  
132 Med undantag för Jamarion Lawhorn. 
133 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 37:43–37:46 



30 

 

Vad som istället blir intressant för min analys är den uppenbart rasistiska grunden för Bou-

dets kommentar, eftersom denna tydligt exemplifierar hur de ideologiska implikationerna i ar-

gumentationen expanderar över narrativets egen sakfråga. Vi kan påminna oss om att Edwin 

Black menar att talarens formuleringar alltid formar hur textens second persona bör tolka sin 

omvärld. Han skriver: "Let the rhetor, for example, who is talking about school integration use 

a pejorative term to refer to black people, and the auditor is confronted with more than a deci-

sion about school integration".134 När Boudet beskriver sina grannar från Ecuador konfronteras 

lyssnaren således med något annat än mordet på Vetrano. Här tydliggörs en värdering som inte 

är nödvändig för brottsfallets skildring, utan som istället insinuerar ett pejorativt förhållnings-

sätt. Benämningen ecuadorian neighbors är därför en stylistic token som blottar en rasistisk 

ideologi. Samtidigt konstrueras en idé om hur dessa inneboende egenskaper alltid konstituerar 

individen på samma sätt; ett offer är alltid oskyldigt; ecuadorianer är alltid högljudda.   

Vidare kritiserar Boudet polisens oförmåga att ta orosanmälningar på allvar. Här refererar 

han till att det innan mordet gjorts anmälningar gällande en misstänksam person som visade sig 

vara Lewis. Boudet frågar sig: 

 

Wouldn’t it be grand if reports like this were taken seriously? I mean wouldn’t it just be grand if we could 

have some process for dealing with creepy ass weirdos that are obviously suspicious and clearly up to no 

good? Rather than all that constitutional civil rights nonsense.135 

 

Vid första anblick verkar detta rikta en kritik mot det polisiära arbetet. Genom att betrakta Bou-

dets värdering av medborgerliga rättigheter (nonsens) som en stylistic token kan vi dock härleda 

en second persona som istället betraktar polisiära institutioner och rättssystemet som auktoritärt 

över individen. Eftersom formuleringen definierar medborgerliga rättigheter136 som menings-

lösa uppmanas textens second persona att betrakta dessa rättigheter som ett hinder för polisens 

förmåga att upprätthålla rättvisa. Boudet argumenterar därför emot en liberal ideologi som anser 

medborgerliga rättigheter som centrala och framhäver istället ett konservativt ideal där staten 

alltid har ofrånkomlig makt över individen.  

Eftersom medborgerliga rättigheter primärt skyddar individen från diskriminering utifrån 

exempelvis etnicitet eller religion kan ett ställningstagande i direkt opposition mot dessa återi-

gen blottlägga textens rasistiska och numera diskriminerande ideologi.  

 
134 Black 1970, s. 113 
135 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 26:06–26:22 
136 Individens rättighet till en rättvis rättegång, rätt att inte bli diskriminerad, rätt att rösta etc. Rebecca Hamlin, "Civil rights", 

Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/civil-rights (2020-12-18) 

https://www.britannica.com/topic/civil-rights
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Att ifrågasätta eller inte ifrågasätta rättssystemet 

I de ovan studerade avsnitten har gärningsmannens skuld tagits för given och den argumentativa 

funktionen har istället syftat till att bekräfta narrativets värderingar. I detta avsnitt antas en ännu 

mer anklagande ton, då det – trots domslutet – kvarstår tvivel om Lewis är den verkligt skyldige. 

Här kan poddsändningen därmed ses fylla den rättvisesökande funktion som ett flertal forskare 

tidigare påpekat hos true crime. Syftet med argumentationen är dock inte att fria Lewis, utan 

att övertyga lyssnaren att domslutet varit korrekt. Således bör Boudets argumentation här klas-

sificeras som status coniecturalis, eftersom sakfrågan gäller att fastställa Lewis skuld. 

Inledningsvis görs detta genom att betona konkreta bevis – i detta fall främst DNA. Genom 

att matcha Lewis DNA till det som återfanns på Karinas kropp kunde åklagaren placera Lewis 

på platsen för brottet. Åklagaren diskuterar sedan den statistiska möjligheten att detta DNA 

skulle tillhöra någon annan än Lewis genom att argumentera för att det krävs nittio jordklot för 

att samma DNA skulle förekomma hos en annan individ.137 Argumentationen presenterar alltså 

fakta för att stödja sin ståndpunkt och samtidigt ifrågasätta och ogiltigförklara den opponerande 

sidans bevis. Att beskriva statistiken i materiella termer (nittio jordklot) kan argumentationen 

visualisera osannolikheten i att Lewis inte skulle ha begått mordet. Trots det kunde inte den 

första juryn enas:    

 

Remember what I was saying about human behaviour? Despite the confession, despite the DNA, despite 

the ninety planet earths, when you put twelve human beings in that jury box you never know what’s gonna 

happen. And in this case what did happen was that they failed to agree that the sky was blue, and the oceans 

were wet. (min kursiv.) Justice would have to wait.138 

 

Boudets argumentation positionerar här de konkreta bevisen som obestridliga och kan således 

enthymematiskt föra argumentet att vissa bevis bör hållas för objektivt sanna. Jag vill dock po-

ängtera att han inte bör ses argumentera enligt status translationis, trots att det vid första anblick 

kan framstå som ett ifrågasättande av juryns kompetens. Betoningen ligger istället på att argu-

mentera för att de kom fram till fel beslut utifrån de bevis som framlagts.  

Detta blir tydligare genom den nya rättegången där Boudet beskriver hur samma procedur 

genomförs med förhoppningen "that this time, they would return a sane decision".139 Här posit-

ioneras en fällande dom som den enda korrekta slutsatsen utifrån brottets omständigheter. Bou-

dets ställningstagande blir det enda rätta ställningstagandet. Textens second persona kan därför 

 
137 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 46:50–47:45 
138 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 50:17–50:48 
139 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 51:26–51:40 
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återigen rekonstrueras som en lyssnare som inte ifrågasätter det rättsliga systemet och är över-

tygad om individens brottsliga handlingar måste bestraffas.  

Emellertid uppmärksammar Boudet även att det förekommer orättvisa domar mot oskyldiga 

individer och att "[…] the united states judicial system is no stranger to coerced confessions 

and police departments across this country deserves every ounce of scrutiny they get as it relates 

to their interrogations tactics", något som Boudet själv i andra avsnitt diskuterat.140 Denna kritik 

anses dock inte relevant i fallet med Lewis. Istället diskuterar han hur privatpersoner som dis-

kuterat och försökt lösa brottet på egen hand har presenterat teorier som han menar är avsky-

värda, då de anklagar Karinas far för att ha mördat sin egen dotter.141 Boudet argumenterar på 

följande sätt: 

 

So let’s get this out of the way for anyone who thinks that something fishy is going on with this case. It is 

not suspiciously convenient that a retired New York city firefighter would call his NYPD friend when his 

daughter goes missing, if anything it makes logical sense. [---] In addition, it’s not suspiciously convenient 

that Phil Vetrano would assist police with the search of his own daughter and then find her body near the 

jogging trail that they would often use to go running together. Phil found his daughter ‘cause he knew where 

she would be going.142  

 

Trots att Boudet uppmärksammar systematiska orättvisor kan han här alltså återigen anses pro-

pagera för en ideologi som erkänner rättssystemets auktoritet – genom den explicita värderingen 

av teorierna som avskyvärda och som, i den ovan citerade passagen, orimliga. Därigenom pro-

ducerar poddsändningen också ett annorlunda mottagarbegrepp än Bruzzis "jurifierade publik". 

Lyssnaren hos Sword and Scale ska övertygas om ett ställningstagande, men har ingen aukto-

ritet att producera egen bevisföring eller utredning. 

Sammanfattningsvis följer alltså avsnittet samma struktur som de som publicerats inom gra-

tisproduktionen, genom sitt gestaltande av offer, gärningsman och rättssystem. Det skiljer sig 

dock från de ovan studerade avsnitten genom att själva tvistefrågan här snarare kan placeras in 

under status coniecturalis, istället för status qualitatis. I detta avsnitt ämnar poddsändningen 

explicit bilda opinion gentemot de som hävdar att Lewis är oskyldig. Det agerar således inom 

ett till viss del aktivt brottsfall där lyssnarens övertygelse kan ha direkta konsekvenser på det 

diskuterade fallet – om ingen är övertygad om Lewis oskuld kommer ingen argumentera för en 

omprövande rättegång. 

 
140Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 52:42–53:09 
141 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 56:45 – 57:33 
142 Sword and Scale "+PLUS 78 – FREE PREVIEW!!!", 2020, 57:33–58:18 



33 

 

Vidare skiljer sig avsnittet även från de tidigare eftersom Boudets kommenterande inslag allt 

mer tycks blotta en ideologiskt diskriminerande agenda. I ovan avsnitt syns denna tendens 

främst i Boudets personangrepp på Millard, Smitch och Amato, men är helt avsaknad hos Smith 

och Lawhorn. 

Avslutande diskussion och sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur anklagande true crime gestaltar brott och rättssystem 

samt på vilka sätt Sword and Scale övertygar sin tilltänkta lyssnare om sina ideologiska stånd-

punkter. Jag har med hjälp av Kenneth Burkes teori om identifikation och Edwin Blacks teori 

om the second persona syftat till att besvara följande frågeställningar: 

- Hur porträtteras brott, offer, gärningsman och rättssystem i Sword and Scale? 

- Vilka ideologiska implikationer kan utläsas ur dessa porträtteringar? 

Analysen har visat att brottsoffer alltid porträtteras enligt positivt laddade attribut – property i 

Burkes mening – som ofta framhäver ett ideal. I fallet med Karina Vetrano och Cody Amato 

blir denna idealistiska betoning som tydligast, då de båda beskrivs som framgångsrika och god-

hjärtade individer. Att porträttera brottsoffren utifrån deras positiva attribut har visats skapa 

identifikation genom ideologiska implikationer att de attribut som offren besitter är åtråvärda.  

Ett undantag har dock identifierats inom analysen. I avsnittet om Jamarion Lawhorn porträt-

teras gärningsmannen själv som ett offer, parallellt med det faktiska brottsoffret. Detta har vi-

sats bero på att gärningsmannen är ett barn och att yttre omständigheter istället problematiserar 

hans gärningar.143 Analysen har visat att även här etableras identifikationen till offerrollen, och 

i detta fall även till gärningsmannen.  

Gärningsmannen porträtteras annars konsekvent enligt negativt laddade termer. Dessa ter-

mer positionerar gärningsmannens attribut som avvikande och får i poddsändningen represen-

tera den individ som dess lyssnare inte vill vara. Flera av gärningsmännen beskrivs som lågut-

bildade, ensamma, isolerade och arbetslösa. Alltså porträtteras mördare konsekvent som onda 

och fördömda gentemot offret som istället beskrivs som oskyldigt och rättfärdigt, och podds-

ändningen kan därmed ses konstruera ett etablerat förhållande mellan gott och ont på individ-

nivå. Samtidigt har analysen även visat att poddsändningen ibland angriper gärningsmännen 

enligt ad hominem-argument – genom att attackera gärningsmannens utseende eller intressen 

utan att dessa spelar en signifikant roll för brottet.  

 
143 Märk väl att narrativet fortfarande är anklagande, eftersom avsnittet aldrig syftade till att fria Lawhorn för hans brott.     
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I avsnittet om mordet på Katrina Vetrano identifierades två stylistic tokens som avslöjar en 

rasistisk och diskriminerande ideologi. Båda dessa har återfunnits i Boudets kommenterande 

inslag. I relation till Göranzons studie om poddsändningens middle region kan vi alltså se att 

dessa förutsättningar möjliggör även privata ställningstaganden och yttranden av privata åsik-

ter. Dessa värderingar tycks även ges mer utrymme efter Boudets avskedning. Speciellt intres-

sant blir denna iakttagelse i relation till Boudets fördömande av en rasistiskt grundad ideologi 

i avsnittet om Lawhorn. Han går alltså från att kritisera en ideologi som han senare anammar. 

Samtidigt tjänar detta som en påminnelse om att poddsändningens narrativ i grunden alltid är 

subjektivt presenterat.  

Med undantag för det prenumerationsbaserade avsnittet om Chanel Lewis har alla avsnitts 

sakfråga klassificerats röra status qualitatis, det vill säga att omständigheter och kvalitéer hos 

brottsfallet bör tas hänsyn till för att etablera hur offer, gärningsmän och rättssystem bör vara.  

Konsekvent i alla de studerade avsnitten porträtteras rättssystemet som auktoritärt över in-

dividen, och poddsändningen kan därför anses reproducera en konservativ ideologi. Samtidigt 

har analysen visat att anklagande true crime har en liknande potential att kritisera som försva-

rande true crime. Exempelvis kritiseras polismyndigheten för sin misslyckade utredning av 

mordet på Laura Babcock korrekt, ett arbete som om det utförts korrekt hade förhindrat mordet 

på Tim Bosma. En liknande kritik framförs mot den amerikanska motsvarigheten till social-

tjänsten som misslyckats med att omhänderta Lawhorn, vilket också hade förhindrat hans brott. 

Statliga myndigheter – rättsliga eller ej – beskrivs således ha ett ansvar att skydda individen 

och kritiseras då detta missköts.     

Vidare kan Sword and Scale anses utmana traditionella källor och sanningsanspråk på 

samma sätt som beskrivits av Buozis och Bruzzi, genom att bland annat ge utrymme åt den 

åtalade individen utan att diskutera dennes skuld eller att genom intervjua personer som liknar 

gärningsmannen ge denne en alternativ röst, men utan att låta den skyldige tala själv. Ankla-

gande true crime har alltså visats fylla de ifrågasättande och kritiserande funktioner som för-

svarande true crime fyller. Dock med skillnaden att kritiken snarare riktas mot att rättssystemets 

beskyddande makt inte utövas tillräckligt eller korrekt, och fyller därmed även en legitimerande 

funktion genom att inte att kritisera systemets grundläggande strukturer.  
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