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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att analysera hur svensk media framställer minderåriga som offer 

och förövare i rapporteringen av våldsbrott där både offret och förövaren utgörs av 

minderåriga individer. För att kunna besvara studiens syfte används en kvalitativ 

innehållsanalys där centrala teman i det empiriska materialet uppmärksammas och sedan 

analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka utgörs av Nils Christies teori om det 

ideala offret samt Howard S. Beckers teori om sociala avvikelser. I analysen av det empiriska 

materialet fann vi tre återkommande teman som vi tolkade som ett steg i konstruktionen av 

offret, vilka var personbeskrivningar, plats och relationer. Dessa döpte vi i analysen till mer 

analytiska rubriker där personbeskrivningar döptes till den goda människan, plats döptes till 

den legitima platsen och relationer döptes till den okända förövaren. Likaså fann vi även tre 

teman som vi tolkade som ett steg i framställningen av förövaren, vilka var 

personbeskrivningar, oprovocerat och multikriminell. Personbeskrivningar döptes här till den 

onda människan, oprovocerat döptes till det oprovocerade brottet och multikriminell döptes 

till den multikriminella förövaren. Genomgående i analysen resonerades det även kring det 

likheter och olikheter som vi ansåg fanns i framställningen av de båda grupperna. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten fann vi att de 

minderåriga offren i majoriteten av fallen framställdes med goda egenskaper medan de 

minderåriga förövarna framställdes med onda egenskaper. Genomgående kunde vi även 

urskilja en strävan efter att framställa offren som legitima och ideala offer och förövarna som 

ideala gärningspersoner och som socialt avvikande. Samtidigt fann vi också fall där detta inte 

uppenbarades. Sammantaget kunde vi dock urskilja ett mönster där inte så idealiska offer och 

förövare framställdes som mer idealiska än vad de egentligen är sett utifrån Christies teori.  
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1. Inledning och bakgrund 

Rödluvan och vargen är en klassisk saga som de flesta av oss någon gång hört oavsett ålder. 

Rödluvan är den snälla oskuldsfulla flickan som ska hälsa på sin sjuka mormor men som på 

vägen dit stöter på den stora stygga vargen som äter upp både henne och hennes mormor. Det 

är här tydligt vem som är offret och förövaren i sagan. Samma narrativ går idag att urskilja i 

medias brottsrapportering kring offer och förövare, trots att verklighetens offer och förövare 

sällan ser ut som de i rödluvan och vargen.  

 

Medias syfte är att rapportera om samtiden till allmänheten och sprida vetskap om sådant som 

inte ligger i individens direkta närhet. Media drivs också av ett vinstsyfte där artiklar måste 

läsas för att de ska erhålla vinst. Brottslighet blir därmed ett attraktivt ämne för media att 

rapportera om då det finns ett intresse hos allmänheten att ta del av fenomenet. Att anspela på 

allmänhetens känslor och reaktioner är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för media då detta 

engagerar läsaren som då vill läsa mer (Pollack, 2001:100). Våldsbrottslighet är ett sådant 

ämne som väcker starka känslor hos allmänheten och speciellt i de fall då det handlar om ett 

svagt offer som utsätts av våld av en starkare förövare. Här har bland annat kvinnors utsatthet 

för våld utfört av män varit ett attraktivt ämne att skriva om då kvinnor generellt sätt ses som 

underordnade män fysiskt sätt (ibid:158). Samma narrativ som går att urskilja i rödluvan och 

vargen blir då aktuellt i medias rapportering av brott då det handlar om ett svagt och oskyldigt 

offer och en stark överordnad förövare. Ännu starkare reaktioner går att urskilja i vårt 

samhälle då brottsoffret utgörs av minderåriga. Minderåriga kan ses som oskuldsfulla och 

våldsbrott mot dem kan aldrig legitimeras på något sätt. På samma sätt har vi svårt att 

föreställa oss dessa oskuldsfulla minderåriga som förövare då dem betraktas som just 

oskuldsfulla och det går emot den allmänna bilden samhället har kring dessa individer. Hur 

går då media tillväga i sin brottsrapportering när det handlar om minderåriga som begår 

våldsbrott? Om det handlar om minderåriga som begår brott mot vuxna i deras närhet kan 

man vända på offer- och förövarrollen och tänka sig att det handlar om ett barn som blivit 

dåligt behandlad av en vuxen i sin närhet. Man vänder då på begreppen och barnet kan 

betraktas som ett offer, på det sättet strider barnet inte mot de konstruerade rollerna utan kan 

behålla sin plats som offer vilket är lätt för allmänheten att ta till sig och acceptera. Frågan är 



 

 

  5 

hur media går tillväga när det handlar om barn som utsätter andra barn för våldsbrott. Hur går 

media tillväga för att hålla ”rödluvan och vargen” narrativet intakt när det handlar om offer 

och förövare som inte lika enkelt går att placera som antingen den oskuldsfulla rödluvan eller 

den stora stygga vargen?  

 

Kriminalitet i sig är ett samhällsproblem, men även hur vi talar och skriver om fenomenet kan 

ses som ett stigmatiserande samhällsproblem. Massmedia spelar den avgörande rollen genom 

att vara den institution som förmedlar en stereotypisk bild vilken reaktionerna sedan bygger 

på (Estrada, 2013:398). Media och texter generellt påverkar inte bara individers 

föreställningar och värderingar av samhället utan det påverkar även relationen mellan 

människor samt relationen mellan olika grupper i samhället (Boréus, 2015:157). Då man i 

media beskriver något på ett bestämt sätt kan även grupperna som man rapporterar om 

påverkas av texterna. Genom att analysera texter kan vi få en uppfattning om det som bygger 

upp individers föreställningar om samhället, vad som påverkar relationer mellan grupper samt 

vad som bidrar till att skapa vissa identiteter samt upprätthålla dem (ibid:158). Medias 

rapportering kan påverka individers och allmänhetens uppfattningar om minderåriga som 

begår våldsbrott mot andra minderåriga och vilka som ses som idealtypiska offer och 

förövare, samt vilka som inte ses som idealtypiska. Denna uppfattning kan även upprätthållas 

med en mer omfattande medierapportering där man förhåller sig till samma stereotypiska 

beskrivningar om offer och förövare. Detta är en av anledningarna till att det kan vara av vikt 

att analysera media och deras framställning av minderåriga som offer och förövare då media 

har en stark påverkan på samhället och vilka föreställningar som upprätthålls. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Avsikten med studien är att erhålla en bredare kunskap om hur kvällspressen i Sverige 

rapporterar om våldsbrottslighet som skett mellan minderåriga individer. Syftet är att göra en 

analys av nyhetsartiklar för att se hur minderåriga offer och förövare beskrivs och 

konstrueras. Medias rapportering kring brott finns det mycket forskning om, det saknas dock 

svensk forskning kring hur våldsbrottslighet mellan minderåriga individer skildras i media, 

vilket denna studie syftar till att undersöka. Syftet uppnås genom att besvara följande 

frågeställningar;  

 

1. Hur framställs minderåriga offer i Aftonbladet och Expressen? 
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2. Hur framställs minderåriga förövare i Aftonbladet och Expressen? 

 

3. Vilka likheter och olikheter går att urskilja i framställningen av offer och förövare? 

 

 

1.2 Disposition  

I föregående avsnitt presenterades inledningen till uppsatsämnet som innefattar 

problemformulering samt det syfte och den frågeställning studien ämnar besvara. Följande 

avsnitt börjar med en genomgång och presentation av den tidigare forskning som är av 

relevans för vår undersökning. Därefter kommer de aktuella teoretiska utgångspunkterna att 

presenteras samt relateras till forskningssyftet. Efter teoridelen kommer vi att redogöra för de 

metodologiska tillvägagångssätt, där vi beskriver, diskuterar och problematiserar studiens 

genomförande. Efter metodavsnittet presenteras analys och resultat. Där kommer det 

empiriska materialet diskuteras i relation till den teoretiska grunden. En diskussion kring våra 

slutsatser kommer att presenteras i studiens sista avsnitt följt av en kortare diskussion kring 

möjlig vidare forskning.  

 

2.Tidigare forskning 

Grunden för analysen i denna studie är hur minderåriga konstrueras som offer och förövare i 

svensk media. I följande avsnitt presenteras därför den tidigare forskning som finns gällande 

framställningen av offer och förövare främst i media men också genom andra samhällsaktörer 

som kan ses ha en påverkan på framställningen och skapandet av dessa idealtyper. 

Relaterande forskning på området, som inte handlar specifikt om minderåriga, kommer även 

att redovisas då det kan vara av relevans för studien. Avsnittet kommer börja med en 

genomgång av den tidigare forskning som finns kring media och dess brottsrapportering. Vi 

kommer sedan redovisa den tidigare forskning som finns kring specifikt minderåriga och hur 

bilden av dem som både offer och förövare ser ut. Det sista avsnittet tar upp tidigare forskning 

kring framställningen och konstruktionen av offer och förövare generellt. Syftet med 

genomgången är att ge en introduktion och bakgrund till forskningsområdet samt motivera 

den aktuella studien.  

 

2.1 Media och brott 

Forskning kring kriminaljournalistik är ett stort och etablerat fält inom forskningen. Även 

studier av brottsoffer, det vill säga viktimologi, börjar i allt större utsträckning etableras. Offer 
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och förövare i media är dock inte ett lika omfattande forskningsområde (Nilsson, 2012:140). 

Ester Pollacks avhandling (2001), En studie i Medier och brott, är en omfattande studie som 

består bland annat av en kvantitativ studie gällande hur den svenska brottsjournalistiken 

förändrats. Detta görs genom att studera tidningsartiklar från fyra olika dagstidningar från 50-

talet fram till mitten på 90-talet. Studien visar en ökning av antalet brottsartiklar samt att 

intresset för kriminalpolitiska frågor ökat. Pollack fann att artiklar gällande unga 

gärningspersoner i relation till våldsbrott ökat i frekvens fram till 1995 (Pollack, 2001:123). 

Det framgick även att den allmänna oron för våld ökat med tiden (ibid:214). Rädsla är något 

som även David Altheide (2002) intresserat sig för i sin studie. Altheide menar att 

användningen av rädsla som diskurs i media har ökat och argumenterar för att rädsla är en 

viktig del i att kunna kräva nödvändiga åtgärder för att skydda barn från viktimisering samt 

skydda allmänheten från brottslighet där barn är förövaren. Studien visar att begreppet rädsla i 

allt större utsträckning kopplas ihop med begreppet barn både i rubriker och textinnehållet 

från 1987 till 1994 (Altheide, 2002:238–240). Enligt Altheide har barn blivit en del av 

diskursen rädsla och därmed en del i vardagspropagandan, den sociala verkligheten som 

massmedia hjälper till att skapa. Genom att rapportera om det som redan hänt påverkas även 

framtiden, hur den formas och hur vi handlar. I detta har barn en dubbel roll när det gäller 

oskuld och brutalitet, skydd och kontroll. Han menar att vi rättfärdigar ett överdrivet skydd av 

barn och i allt högre grad straffar dem, särskilt om dessa sanktioner skyddar barn (ibid:247–

248).  

 

Matthew Dolliver m.fl (2018) genomförde en studie som visar att det finns ett samband 

mellan mediekonsumtion och rädsla. Media har en viktig roll både i skapandet av rädsla samt 

stöd för kriminalpolitiken. De lyfter det problematiska i att mediakonsumenter ofta uppfattar 

nyheterna som en beskrivning av verkligheten, medan media fokuserar på att lyfta särskilda 

händelser med stort nyhetsvärde (Dolliver, Kenney, Reid & Prohaska, 2018:424–416). Även 

Felipe Estrada (2013) pekar på denna problematik, det vill säga att media anses förmedla 

”verklighetsbilder” när det ofta istället handlar om vad som är laddat med stort nyhetsvärde 

och inte (Estrada, 2013:399). Bo Nilsson är inne på liknande spår som Estrada och menar att 

media också har politiska eller ideologiska funktioner där de ger sken av att representera det 

rätta och sanna genom termer som ”allmänintresse” och ”det naturliga” (Nilsson, 2012:138). 

James Garofalo (1981) som i en artikel samlat olika forskning gällande massmedia och brott, 

menar att få människor har en personlig koppling till erfarenheter av brott och att den 
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massmediala bilden av brott, offer och förövare därför formas nästan uteslutande av media 

(Garofalo, 1981:334). Mycket av våra normer och värderingar kommer även från media 

menar Robert E. Gutsche Jr (2017). Han menar att medias rapportering kan liknas vid 

sagoberättandet där syftet är att leverera kulturella budskap genom nyhetsberättandet. 

Nyhetskällorna, menar han, kan liknas vid karaktärer, citat fungerar som dialog och själva 

händelsen de rapporterar om är sagans handling och konflikt, vilket sedan är det som ger 

läsaren en moralisk lektion i vad som är ”rätt” och ”fel” (Gutsche Jr, 2017:996). Kulturella 

budskap är alltså inbäddade i medierapporteringen vilket leder läsaren till korrekta tolkningar 

av samhällets dominerande normer och värderingar (ibid:996). 

 

2.2 Minderåriga som offer och förövare 

Minderåriga som offer och förövare är inget nytt fenomen i samhället (Flowers, Flowers & 

Brown, 1986:13). Det har länge varit en prioriterade fråga i svensk kriminalpolitik och 

lagstiftning. Det bygger på två grundstenar, att barn har mänskliga rättigheter samt att barn är 

sårbara och i behov av stöd och skydd (Wergens, 2016:109). Viktimiserade barn väcker ofta 

stor reaktion då den allmänna bilden kring barn är att de är svaga och i behov av skydd. I en 

studie av Robert E. Gutsche Jr (2017) där han undersöker medierapporteringen kring ett 

specifikt fall där en man skjutit ett flertal barn på en Amish skola bevittnar om en omfattande 

medierapportering där användningen av värdeladdade ord och uttryck dominerar 

beskrivningen. Förövaren beskrivs som ondskan själv medan barnen beskrivs med ord som 

ängeln och liknande (Gutsche Jr, 2017:1005). Brott mot minderåriga väcker alltså starka 

känslor och reaktioner när de utsätts av vuxna. Mike Wayne m.fl (2008) som studerat media 

och den symboliska kriminaliseringen av ungdomar är inne på liknande spår som Gutsche Jr. 

Även dem kunde urskilja hur de unga offren beskrevs med positiva termer medan 

rapporteringen kring förövaren, tvärtom, beskrevs med negativa termer (Wayne, Henderson, 

Murray & Petley, 2008:81). Deras studie behandlar enbart minderårig både som offer och 

förövare men deras resultat liknar ändå Gutsche Jr’s där förövarna i båda studierna beskrivs 

med hårda och negativa uttryck och offret beskrivs med positiva uttryck. Gutsche Jr kunde 

även urskilja ett avhumaniserande av förövaren i sitt material. Egenskaper som att han var en 

familjefar och liknande egenskaper som gjorde honom mänsklig var uteslutna ur artiklarna, 

fokus låg istället på att avhumanisera honom och framställa honom som ett monster (Gutsche 

Jr, 2017:1002).  
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Pollack gör i sin avhandling en närstudie av texter om ungdomsbrottslighet. Detta genom att 

studera tidningsartiklar under en vecka i november, åren 1955, 1975 och 1995. (Pollack, 

2001:141). Resultatet visar en förändring gällande hur ungdomsbrottsligheten beskrivs och 

hur förövaren porträtteras. Under 1955 beskrivs förövaren som en ungdom på glid. Det 

handlar primärt om pojkar som organiserat sig i diverse ligor. Ligorna gör inbrott och stjäl 

bilar, cigaretter och fotopapper. Skälet till det avvikande beteendet anses vara brist på 

meningsfull sysselsättning (ibid:159). Under 1975 har bilden förändrats något, nu är 

ungdomsbrottslingarna “raggare”. De välter korvkiosker, skadar kiosktanter och ställer till 

oreda. Det beskrivs som rena upplopp och “raggarinvasioner” (ibid:220). Även narkotikabrott 

och våldsbrott förekommer i viss utsträckning. Våldsbrotten beskrivs som det “meningslösa 

våldet” och innefattar ofta kniv (ibid:225–226). Ungdomsbrottslingarna är pojkar och flickor 

som kommer från de lägre samhällsklasserna och revolterar. Bakomliggande orsaker är 

sociala svårigheter, förortslivets tristess, dålig familjemiljö och bristande föräldrakontakt 

likväl som alkoholproblematik och gruppmentalitet (ibid:255). Under 1995 beskrivs den unge 

förövaren som en svensk ung man som kan ha invandrarbakgrund. Han kommer från en 

underprivilegierad miljö socioekonomiskt och har bland annat haft svåra uppväxtförhållanden 

med dåliga relationer till närstående. Han har även haft en problematisk skolgång med 

psykiatriska problem av olika slag. Brotten består primärt av våldsbrott och narkotikabrott 

(ibid:302). I media är förövaren ofta en ung manlig rasist, skinnskalle eller fotbollshuligan 

och han har våldet som livsstil.  

 

Att förövaren i media ofta är av det manliga könet följer även den bild som allmänheten 

verkar ha av förövaren. I en studie av Jenny Karlsson och Tove Pettersson (2003) där de 

genomför fokusgruppsintervjuer med ungdomar angående genus och våld reagerade 

deltagarna på skilda sätt beroende på om våld utförs av pojkar eller flickor. När det 

diskuterades om förövare som utgörs av pojkar var deltagarna överens om att det ansågs som 

”normalt”, att det är på det sättet pojkar är. Flickor som förövare fick dock annan respons. 

Uttryck som att det var helt sjukt, onormalt, stört, galet och sinnessjukt användes (Karlsson & 

Pettersson, 2003:24).  

 

2.3 Konstruktionen av offer och förövare 

Annelie Siring (2012) menar att offer och förövare bör betraktas som socialt konstruerade 

kategorier. Dessa menar Siring är föränderliga över tid och beroende av kontexten den 
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befinner sig i. Vem som blir betraktad som ett offer eller en förövare är alltså ett resultat av 

definitionsprocessen där subjektet tolkas som det ena eller det andra (Siring, 2012:251). 

Oberoende tid och kontext förväntas offer och förövare inneha vissa egenskaper för att 

betraktas som just offer eller förövare. I vår samtid och kontext är egenskaper som offret 

behöver inneha exempelvis svaghet, passivitet och hjälplöshet (Burcar, 2014:114; Heber, 

2012:181; Hestermann, 2016:923). Fördelaktigt bör det även vara en kvinna (Heber, 

2012:181). Veronika Burcar som genomfört en studie gällande maskulinitet och 

viktimisering, där män genom intervjuer berättar om sin utsatthet för brott, menar att det 

manliga offret är en paradox. Burcar menar att det är en paradox sett både utifrån synen av 

den hegemoniska manligheten och synen av det ideala offret (Burcar, 2014:113). Svag, passiv 

och hjälplös är egenskaper som svårligen associeras med män utifrån västvärldens kulturella 

bild av vilka egenskaper en man bör ha. Attribut som tillskrivs mannen är snarare 

handlingskraftig, stark och orädd, vilka liknar de egenskaper som vanligtvis även tillskrivs 

förövaren. På samma sätt liknar även offrets idealtypiska attribut de egenskaper som 

vanligtvis tillskrivs kvinnan (Burcar, 2014:113; Pettersson, 2013:81). Både Veronika Burcar 

och Tove Pettersson menar därför att det blir svårare för en man att ses som ett offer då dess 

egenskaper står i kontrast till hur en ”riktig man” betraktas, samma kontrast som uppstår 

mellan kvinnan och rollen som förövare (Burcar, 2014:114). Kvinnan får lättare fullständig 

och legitim offerstatus då hon utsätts för brott jämfört med mannen som inte erhåller 

offerstatus i samma utsträckning när han utsätts för brott (Burcar, 2005:18). Kvinnan 

betraktas som det legitima offret medan mannen ses som den legitima förövaren. Brott som 

sker mellan dem blir därmed lättare för allmänheten att ta till sig då dessa följer det 

traditionella mönstret av brottslighet. Fall där exempelvis en individ är både offer och 

förövare blir då problematiskt utifrån den samhälleliga bilden av hur ett ”riktigt” offer och en 

”riktig” förövare bör vara. Anita Heber (2012) genomförde en studie där hon intresserade sig 

för våldsbrottslingar och deras utsatthet för brott. Intresseområdet var specifikt hur 

våldsbrottslingar själva förhåller sig till att vara både offer och förövare (Heber, 2012:179). 

Heber menar att synen på brottsoffer varierar och där vissa individer eller grupper har lättare 

att betraktas som offer från omgivningen än andra. Offer som inte innehar de egenskaper som 

de förväntas ha får då svårt att erkännas som offer av allmänheten. Heber menar således att 

begreppet brottsoffer inte är synonymt med att vara utsatt för våld, begreppet innebär 

någonting mer än bara utsatthet (ibid:181–182). 
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Gällande vad som producerar och reproducerar konstruktionen av offer och förövare kan man 

urskilja massmedia som en samhällsaktör av stor betydelse. Nilsson (2012) som har studerat 

brottsoffer i nutida svensk dags- och kvällspress menar att en stor del av medias makt anses 

ligga i att de talar för allmänheten. Nilsson menar att man utifrån denna bakgrund kan utgå 

från att medias representationer av offer och förövare är betydelsefulla för individers 

föreställningar av begreppen och dess innebörder. Det går att betrakta det som att media ”gör” 

offer och förövare i rapporteringen av brott (Nilsson, 2012:137). Thomas Hestermann (2016) 

för ett liknande resonemang där han menar att massmedia är nyckeln till att förstå världen. 

Han menar att det är genom media vi får se sådant som är av relevans för oss men som ligger 

utanför vår egen sfär (Hestermann, 2016:923). Hestermann menar vidare att medias 

framställning av offer följer den idealtypiska bilden och att detta resulterar i journalisters 

entusiasm att skildra just kvinnor och barn som offer och då som oskyldiga och hjälplösa. 

Mannen som offer följer inte den stereotypa bilden och blir därmed inte lika intressant att 

rapportera om (ibid:927). Burcar menar att det är mer krävande att föreställa sig mannen som 

offer då det går emot och hotar den generella bilden av offret (Burcar, 2014:113). I en studie 

av Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist (2006) där de analyserat kvinnlig brottslighet i 

media menar dem att till och med kvinnor som begått brott kan uppnå offerstatus i de fall då 

kvinnan inte hotar den generella bilden av offret. I de fall som Kordon och Wetterqvist 

analyserat kommer de fram till att det är lätt att ta till sig kvinnan, som egentligen är förövare, 

som offer om hon uppfyller kriterierna för den traditionella bilden av en kvinna. Kvinnan 

bekräftar därmed de rådande föreställningarna om kvinnlighet och är därmed inget hot mot 

samhällsordningen och de rådande värderingarna (Kordon & Wetterqvist, 2006:199).  

 

Med denna utgångspunkt är alltså en kvinna som utsätts för brott av en man den brottslighet 

allmänheten har lättast att ta till sig. När brott inte följer detta mönster blir det problematiskt 

att ta till sig personerna som offer och förövare då personerna som är involverade inte kan 

placeras i idealgrupperna lika lätt (Christie, 2001:54). Siring (2012) som genomfört en studie 

om konstruktionen av offer och förövare i manlig samkönad prostitution kommer bland annat 

fram till att framställningen av ett tydligt offer och en tydlig förövare blir problematisk då det 

handlar om två individer som liknar varandra. Siring menar att en viktig del i 

offerkonstruktionen är att understryka offrets oskuld i förhållande till förövaren som då blir 

entydigt ensam ansvarig för brottet. Offer och förövare behöver alltså vara av två olika sorter 

(Siring, 2012:251). Att offer och förövare behöver vara av två olika sorter för att erhålla 
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fullständig status inom respektive grupp blir intressant i vår studie då vi också undersöker 

offer och förövare som utåt sett liknar varandra, det vill säga minderåriga ungdomar. Hur man 

då i media går tillväga för att skapa nyhetsvärde utifrån dessa icke-idealiska grupper av offer 

och förövare är därmed ett område som är intressant att undersöka.  

3.Teori 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras det teoretiska ramverk som denna studie tar 

avstamp i för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen. De begrepp och teoretiska 

perspektiv som kommer tas upp är Christies begrepp det ideala offret och Beckers teori om 

sociala avvikelser. I studien står konstruktionen av olika subjekt i fokus, vilket gör att 

Christies och Beckers teorier om konstruktioner av ideala offer och social avvikelse blir 

användbara. Dessa teorier och begrepp erbjuder en förklaring och analys som kan tillämpas 

för att tolka hur konstruktionen av minderåriga som offer och förövare sker i den massmediala 

sfären.  

 

3.1 Det ideala offret 
En teoretisk utgångspunkt för denna studie är Nils Christies (2001) teori om det ideala offret.  

De centrala begreppen i Christies teori, det ideala offret och den ideala förövaren, är 

dynamiska sådana som påverkas av såväl samhällsutvecklingen som åskådaren. I den 

samhälleliga kontexten kan vissa samhällen producera många fall av viktimisering medan 

andra förefaller vara utan offer. Viss typ av viktimisering kan även uppmuntras medan annan 

uteblir eller ges lägre ställning (Christie, 2001:47). De är med andra ord inga objektiva 

fenomen.  

 

I sin teori beskriver Christie olika typer av individer som utifrån samhällets normer och 

värderingar lättare erhåller fullständigt och legitim offerstatus. Det idealiska offret syftar inte 

till de personer som löper störst risk att utsättas för brott eller de som i praktiken blir det. Vad 

Christie menar med begreppet är istället de individer eller grupper av individer som, när de 

utsätts för brott, lättare tillskrivs en legitim offerstatus från allmänheten (Christie, 2001:47). 

Det vill säga offer som allmänheten inte kan acceptera att de utsätts för brott. Vem eller vilka 

som betraktas som ideala offer är inte statiskt utan förändras beroende på tidpunkt och den 

samhälleliga kontext man befinner sig i (ibid:52). Christie lyfter fram fem egenskaper som en 

individ bör besitta för att uppnå en fullständigt status som idealiskt offer. De första är att 
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offret bör vara svagt, Christie menar bland annat att mycket unga människor passar särskilt 

bra som idealiska offer i sin egenskap av att vara svaga. De andra är att offret bör vara 

upptagen med ett respektabelt projekt. De tredje är att offret bör befinna sig på en plats hon 

inte kan klandras för att befinna sig på, exempelvis i skolan om offret är ett barn. De två sista 

egenskaperna berör förövaren. Förövaren bör vara stor och ond, åtminstone större än offret. 

Förövare bör också vara okänd utan någon personlig koppling eller relation till offret 

(ibid:48). Även ett sjätte villkor för det ideala offret förekommer, det innebär att hon ska vara 

tillräckligt mäktig, men inte för mäktig, för att kunna föra sin talan och kräva sin offerstatus 

(ibid:50). Dessa egenskaper illustrerar det idealiska offret, vilken är fysiskt underordnad sin 

förövare samt aktivt försökt skydda sig för att undvika att bli ett offer. Individer som faller 

offer för brott men som inte passar in i rollen som det ideala offret kallar Christie för icke-

idealiska offer. På samma sätt menar han även att förövare som inte passar in i rollen som 

ideala förövare är icke-idealiska förövare (ibid:51;54).  

 

Enligt Christie anses unga individer, som denna studie berör, besitta en svaghet i deras 

egenskap av att vara unga. Då svaghet är ett av de kriterierna som bör uppfyllas för att uppnå 

en brottsofferstatus som idealt offer erhåller minderåriga lättare en fullständig status som 

ideala offer. Då vi har valt att studera våldsbrottslighet mellan minderåriga blir dock 

diskussionen kring deras roll som ideala eller icke-ideala mer invecklad. Christie menar att 

våldsbrottslingar i de flesta fall inte är speciellt idealiska. Offer och förövare känner ofta 

varandra och de äger ofta rum på allmänna platser där alkohol är inblandat. I sådana 

situationer kan det dessutom stå oklart vem som initierade den våldsamma handlingen 

(Christie, 2001:55). Christie menar vidare att de två begreppen, ideala offer och ideala 

gärningsmän, är beroende av varandra då de skapar varandra i ett motsattsförhållande 

(ibid:54). Om våldsbrottslingar inte urskiljs som ideala gärningsmän blir inte heller de som 

utsätts för denna våldsbrottsling ideala offer. Att studien dessutom berör minderåriga som, vi 

skriver ovan, ofta besitter egenskaper som ideala offer bör inneha blir det problematiskt att 

konstruera en minderårig individ som en ideal gärningsman. Christie menar att det ideala 

offret och den ideala förövaren inte får liknas vid varandra, de ska vara som dag och natt 

(ibid:55). Utifrån denna utgångspunkt är det av intresse att, utifrån Christies teori, studera hur 

konstruktionen av minderåriga som offer och förövare går till i mediabevakningen. Media, 

och inte minst kvällspressen, är kända för sensationssökande och på så sätt hade det varit 

gynnsamt att rapportera om ett idealt offer då dessa, enligt Christie, väcker större emotionella 
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reaktioner, vilket är det media eftersträvar. Genom att applicera denna teori på studiesyftet är 

förhoppningen att kunna urskilja hur denna process går till då det handlar om offer och 

förövare som inte lika självklart kan placeras i facket som ideala offer och ideala förövare.   

 

Värt att nämna är att Christie i sin teori lägger störst fokus vid offret och hur offret 

konstrueras som idealt samt icke-idealiskt. Den ideala förövaren betraktas snarare som en 

produkt av det ideala eller icke-idealiska offret, även om de båda konstruerar varandra i 

egenskap av att vara varandras motsatser. Beskrivningen samt diskussionen kring den ideala 

och icke-idealiska förövaren är därmed inte lika omfattande som den om offret. Här fungerar 

Howard S. Beckers teori om sociala avvikelser som en bra kompletterande teori för att 

djupare kunna analysera förövaren och konstruktionen av denne.  

 

3.2 Sociala avvikelser  

Howard Beckers (2006) teori om sociala avvikelser utgår från interaktionen mellan individer 

och grupper av individer, att det skapats vissa regler för hur denna interaktion ska se ut och 

fungera. Individer som handlar på ett sätt som strider mot de regler man i samhället kommit 

överens om kan i vissa fall stämplas som avvikande om deras ”felaktiga” handlingar 

uppenbaras för allmänheten (Becker, 2006:135). Vilka handlingar som betraktas som 

avvikande skiljer sig åt beroende på vilken tid och vilket samhälle man befinner sig i. Ett 

beteende som i en social kontext bedöms som avvikande och oacceptabelt, kan i en annan 

kontext vara fullt legitimt (Becker, 2006:35). Det är på detta sätt som Beckers social 

konstruktivistiska utgångspunkt blir tydlig då han menar att synen på vad som betraktas som 

avvikande är beroende av tid och kontext, det är inget fast och bestämt. Becker menar att 

synen på vissa handlingar som legitima och vissa handlingar som avvikande skapar ett synsätt 

där vissa handlingar ses som ”riktiga” och andra som ”felaktiga”, det skapas en normativ 

uppfattning av verkligheten och handlingar. När det gäller avvikelse påpekar Becker att det 

inte är den regelbrytande handlingen som sådan som är avvikande, utan att handlingen blir 

avvikande då samhället, eller gruppen, kommit fram till att den är det. Avvikelsen ligger 

således i omgivningens, eller samhällets, reaktion på handlingen och inte i handlingen i sig. 

Avvikare finns alltså inte oberoende den samhälleliga kontexten utan skapas genom 

upprättelsen och upprätthållandet av regler som vid överträdelser skapar avvikaren och 

betecknar dem som utanförstående (ibid:22–23). Vidare menar Becker att till vilken grad en 
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handling anses vara avvikande beror på vem som begår handlingen och vem som skadats av 

den (ibid.25). 

 

Beckers teori bygger på det som inte passar in, det som avviker från det som är normativt.  I 

relation till vår studie blir denna teori och detta synsätt på avvikelse relevant. Vår studie 

fokuserar på barn som offer och förövare, barn från olika sociala kontexter som på olika sätt 

varit involverade i någon medialt uppmärksammad våldsbrottslighet. Det finns en normativ 

bild av hur ett barns liv och fostran i stort ska se ut. Likväl som det finns en uppfattning om 

vad som är olämpligt för barn, exempelvis att barn inte ska vara på “olämpliga” platser vid 

“olämpliga” tidpunkter. Genom att, utifrån Beckers teori, identifiera det avvikande anser vi att 

den mediala konstruktionen av barn som offer och förövare kan tydliggöras.  

 

4. Metod 

I följande avsnitt kommer de empiriska material som legat till grund för studien att 

presenteras samt de metodval som varit aktuella. Vi kommer i avsnittet diskutera och 

motivera metodvalen samt föra en diskussion kring eventuella för- och nackdelar med dessa i 

relation till frågeställning och material. Slutligen kommer vi även föra en diskussion kring de 

etiska förhållningssätten som varit aktuella.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Då intresset för denna studie ligger i hur man i media beskriver något på ett visst sätt, vad 

som är centralt i beskrivningen av ett fenomen, har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod (Hsieh & Shannon, 2005:1277). Med den kvalitativa 

innehållsanalysen tillåts man att identifiera återkommande och centrala teman i ett 

textmaterial genom upprepande genomläsning av materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2015:59). Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är just att kunna reducera större 

mängd text till hanterlig mängd och hitta teman i materialet (Schreier, 2012:81) vilket vi anser 

är aktuellt för vår studie. Den kvalitativa innehållsanalysen kräver även ett subjektivt tolkande 

för att de insamlade materialet ska få betydelse för forskningen. Materialet analyseras inte 

heller i sin helhet utan endast vissa specificerade delar, vilka utgörs av de som berör 

forskningens syfte (ibid:81). Störst fokus inom den kvalitativa innehållsanalysen ligger vid 

det som uttrycks explicit, vad som uttrycks tydligt, i textmaterialet och mindre vid det, hur det 

uttrycks underförstått. Detta kan vara en nackdel då viktiga aspekter kan gå förlorade då man 
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bortser från det underförstådda (Rennstam & Wästerfors, 2015:60). Här råder det dock delade 

meningar då vissa menar att man visst kan och ska fokusera på båda delarna (Bryman, 

2018:705). Vi har i denna studie valt att främst fokusera på det som uttrycks explicit, men i 

vissa fall även uppmärksammat sådant vi anser är ett implicit sätt att framställa ett visst 

fenomen på.  

 

4.2 Material 

Då studien ämnar besvara frågan hur offer- samt gärningsmannaskap konstrueras i svensk 

media utgörs det empiriska materialet av svenska tidningsartiklar. Vi valde att avgränsa det 

empiriska materialet och endast använda oss av kvällspressen där vi valde artiklar från 

Aftonbladet och Expressen. Valet av tidningar baserades på att de båda är rikstäckande 

tidningar som når ut till hela den svenska befolkningen, dessa har därför stor opinionsbildande 

effekt och påverkan på allmänheten. Valet att utesluta dagspressen grundade sig på att de 

befintliga rikstäckande dagstidningarna, i majoriteten av fallen, kräver en prenumeration för 

att bli tillgängliga för läsaren. Vi valde därför att enbart använda oss av kvällspressen där 

artiklarna är tillgängliga för alla. Valet av just Aftonbladet och Expressen grundar sig på att 

de båda, bland annat genom deras lättillgängliga nätupplagor, når en bred och omfattande del 

av samhället. I Sverige spelar även media en stor roll för var allmänheten får information om 

samtiden ifrån. I Sverige har dessutom media en speciell position då den andel av 

befolkningen som läser tidningar är bland de högsta i världen (Heber, 2011:64). Totalt 81 

procent av den vuxna populationen i Sverige läser någon tidning varje dag. Något unikt för de 

nordiska länderna är att alla typer av grupper, det vill säga kvinnor, män, lågutbildade och 

högutbildade läser tidningen i samma utsträckning (ibid:68). Dessa tidningar når därmed en 

bred målgrupp och har makt att påverka den allmänna opinionen avsevärt.  

 

Kvällspressen producerar även artiklar i vinstsyfte där konkurrensen mellan de olika 

kvällstidningar är hård, detta tenderar att öka användningen av värdeladdade ord och uttryck i 

syfte att locka och engagera läsaren (ibid:67). Kvällspressen tenderar således att vara mer av 

typen sensationsjournalistik. Detta kan i vissa fall anses vara ett problem, i vårt fall ser vi inte 

detta som ett problem utan snarare som en tillgång. Ju mer partisk en källa är desto mer 

renodlad blir representationen av fenomenet i fråga. Vi ser det som en tillgång förutsatt att 

man använder sig av olika källor med olika partitillhörigheter.  
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Genom vårt val att enbart använda oss av kvällspressen och utesluta dagspressen som 

empiriskt material påverkas även de resultat vi erhåller. Davies (2011) menar att den 

kriminalitet som synliggörs i kvällspressen är den med ett antaget ”högt” nyhetsvärde 

(Davies, 2011:38). Då konkurrensen mellan kvällstidningarna är större bör det finnas ett visst 

nyhetsvärde i artiklarna för att locka läsare. Det finns alltså en möjlighet att de artiklar vi valt 

att analysera i denna studie är av den grövre typen och beskrivs på ett mer värdeladdat sätt än 

vad som möjligtvis hade varit fallet om vi genomfört samma analys fast med dagspressen som 

empiriskt underlag.  

 

4.3 Insamling och urval 

Insamling av det empiriska materialet gjordes genom sökningar på Mediearkivet Retriever 

som finns tillgängligt via Uppsala universitets webb-bibliotek. Retriever är ett av Nordens 

största mediearkiv och ansågs därmed lämplig för att samla in den typ av material vi 

eftersökte. Till en början användes ett tidsintervall på ett år. Efter en sökning på artiklar insåg 

vi att en utökning av tidsintervallet var nödvändigt för att uppfylla storleken på det empiriska 

materialet. Tidsintervallet för sökningarna utökades då till en treårsperiod som sträckte sig 

från 21 november 2017 till 21 november 2020. Valet av tidsintervall grundade sig i en önskan 

om en nutida kontext samt möjlighet till tillräckligt stort underlag. De sökord som användes 

var minderårig, tonåring, mord, våldsbrott, gärningsman och brottsoffer. I sökningen 

exkluderades även ordet vuxen i syfte att utesluta artiklar som saknade relevans för denna 

studie. Sökningen genomfördes i flera omgångar där vi använde några av sökorden i taget. 

Insamlingen resulterade i en slutgiltig korpus beståendes av 853 artiklar från Aftonbladet och 

Expressen under den aktuella tidsperioden. I ett första steg granskades samtliga dessa artiklar 

baserade på artiklarnas rubriker och första stycken. Artiklar som inte handlade om våldsbrott 

utförda av minderåriga mot andra minderåriga exkluderades. I ett andra steg kontrollerades de 

kvarvarande 71 artiklarna i sin helhet, där artiklar som utgjordes av notiser eller kortare 

rapportering av händelsen exkluderades. Även dubbletter rensades bort i detta skede. Efter 

dessa två kontrollprocesser återstod totalt 52 artiklar som fördelade sig mellan de två valda 

tidningarna på följande sätt: 30 artiklar publicerade i Aftonbladet; 22 artiklar publicerade i 

Expressen. Artiklarna som analyserades handlar därför samtliga om minderåriga och tonåriga 

brottsoffer och gärningspersoner inom våldsbrottslighet. Urvalsmetoden kan därmed betraktas 

som ett målinriktat urval, vilket innebär att man väljer material att analysera direkt utifrån 

forskningssyftet (Bryman, 2011:350).  
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4.4 Analysmetod 

Då vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod har vi utgått från 

denna i vår analys. Generellt i kvalitativ forskning är de olika delarna i forskningsprocessen 

relativt flytande då man ofta arbetar med samtliga delar parallellt (Schreier, 2012:219). För att 

uppnå den transparens som är nödvändig i kvalitativ forskning kommer vi dock beskriva 

processen kring vår analys så tydligt som möjligt. Transparens öppnar upp för kritik och 

diskussion vilket ökar studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015:25). Transparens 

stärker även studiens reliabilitet relaterat till replikerbarheten då det krävs att man är tydligt 

med sina tillvägagångssätt för att studien ska kunna replikeras (Schreier, 2012:26–27).  

 

Då vi ville minska risken för bias, som är vanligt förekommande inom den kvalitativa 

innehållsanalysen, skapade vi inte i förväg ett kodningsschema utan lät koderna växa fram allt 

eftersom analysen pågick. Kodningen kan därmed betraktas som induktiv. Kodning innebär 

att man delar in det empiriska materialet i olika teman för att få en överblick över materialet, 

för att sedan kunna analysera och komma fram till eventuella slutsatser (Aspers, 2011:165). 

Vi började med att läsa igenom materialet och identifiera och kategorisera sådant vi 

uppmärksammade vid en första anblick. Efter en första genomläsning skapade vi, var för sig, 

ett kodningsschema som vi sedan utgick ifrån i den fortsatta analysen. Kodningen utfördes 

med marginalmetoden vilket innebär att varje kod representeras av en färg. På de platser i 

textmaterialet där ett tema uppenbarades markerades alltså den aktuella färgen för just den 

koden (ibid:185–188). När allt material var kodat i sina respektive färger skapade vi ett 

gemensamt kodningsschema där vi också slog ihop koder som var överlappande. Detta är en 

viktig del i kodningsprocessen då koderna bör vara ömsesidigt uteslutande för att kunna 

fungera och erhålla mening (ibid:168). Koderna bildades alltså mer induktiv under 

kodningsprocessen. Vi valde att använda detta tillvägagångssätt framför en mer deduktiv 

ingång då vi ville minska risken för bias. Anledningen till att det finns större risk till bias med 

en deduktiv ansats är för att man riskerar att enbart se sådant som verifierar teorin och inte 

tvärtom när man direkt kodar utifrån ett tidigare gjort kodningsschema (Hsieh & Shannon, 

2015:1282).  

 

Till en början kom vi fram till 12 koder i kodningsschemat (se bilaga 1.) vilka var godhet, 

ondska, relation, oprovocerat, avsiktlighet, plats, aktivitet, toppelev, intressen, ingen 
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bråkstake, rädsla och multikriminell. Efter att ha granskat koderna valde vi som tidigare 

nämnts att slå ihop en del av koderna. I det reviderade kodningsschemat kombinerades 

koderna godhet, ondska, rädsla, toppelev, intressen och ingen bråkstake, dessa placerades 

under en och samma kod som vi valde att döpa till personbeskrivning. Koden avsiktlighet 

placerades under koden oprovocerat då de återkommande berörde samma innehåll. Till sist 

placerades koden aktivitet under koden plats då även dessa överlappade varandra. Efter att ha 

kombinerat de koder som var överlappande och slagit ihop koder som handlade om liknande 

fenomen kom vi tillslut fram till fem stycken koder vilka var personbeskrivning, plats, 

relation, multikriminell och oprovocerat. Våra koder är av lite olika slag. De tre första är mer 

deskriptiva koder, det vill säga detta är vad det handlar om, medan de två sista utgörs mer av 

modaliteter, det vill säga att något beskrivs på ett visst sätt. Detta är vi medvetna om. 

 

Anledningen till att vi genomförde kodningen separat i det primära skedet var för att vi ansåg 

det intressant att se vilka eventuella skillnader och likheter som skulle uppenbara sig i våra 

respektive analyser och kodningar. En separat kodning gör det också möjligt att jämföra 

respektive tolkningar för att finna följdriktighet. Detta minskar risken att tolkningarna enbart 

bygger på individuella uppfattningar (Schreirer, 2012:6–7). När vi samlade koderna gick det 

att urskilja att vi i hög utsträckning upptäckt samma teman, dock namngett dem på olika sätt. 

Att vi båda kom fram till samma resultat utifrån samma utgångspunkt är fördelaktigt då det 

ökar studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015:26). Detta sätt att koda är en så kallad 

dubbelkodning vilket också är ett tillvägagångssätt för att påvisa och höja reliabiliteten, eller 

pålitligheten, i en kodningsprocess. Även här är det alltså fördelaktigt att vi kommit fram till 

samma resultat i våra separata kodningar då det ökar studiens reliabilitet (Bryman, 2011:160).  

 

4.5 Etiska förhållningssätt 

Det empiriska materialet i denna studie består av publicerade tidningsartiklar och är därmed 

offentligt material, detta medför att vi inte behöver ta ställning till de etiska principerna. Trots 

detta har vi ändå valt att anonymisera privatpersoner som nämns vid namn i materialet genom 

att, där det varit aktuellt, använda pseudonymer. Anledningen till detta är att materialet består 

av minderåriga privatpersoner som antingen blivit utsatta för våldsbrott eller begått våldsbrott 

vilket är ett känsligt ämne. Vi vill inte råka bidra med ytterligare material där minderåriga, i 

enskilda fall, konstrueras som offer eller förövare samtidigt som vi inte vill, eller ska, ta 

ställning i frågan. Genom att anonymisera informationen värnas alltså människors privatliv 

(Bryman, 2018:181). 
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån den tidigare 

forskning och de teorier som ligger till grund för denna studie. Samtliga artiklar framställer 

minderåriga som offer och förövare. Majoriteten av artiklarna var skrivna ur ett 

offerperspektiv där offret och det brott som denne blivit utsatt för beskrevs. I ett första skede 

analyserar vi medias framställning av offer och förövare var för sig för att sedan i ett andra 

skede resonera kring eventuella likheter och olikheter som framkommer i framställningen av 

offer och förövare. Resonemang kring likheter och olikheter kommer ske genomgående i 

analysen under samtliga rubriker. Under respektive huvudtema har vi även placerat ett antal 

underteman som vi anser används som tillvägagångssätt för att framställa offret samt 

förövaren. Samtliga citat som redovisas kommer att tilldelas ett nummer, som sedan går att 

återfinna i en tabell (se bilaga 2.) där vi samlat samtliga artiklar vi refererat till i avsnittet.  

 

 

5.1 Framställningen av offer 

5.1.1 Den goda människan 

I artiklarnas framställningar av offren är ett återkommande tema att positiva egenskaper lyfts 

fram och får stort utrymme. I de flesta fall beskrivs offret som en snäll och omtänksam 

person, med många nära vänner. Vanligt är framställningar av en individ som var omtyckt av 

alla, en snäll och omtänksam person med många nära vänner.  

 

Han förtjänade inte det här. Han förtjänade inte att bli mördad. [offret] var världens 

snällaste människa och ville alltid alla väl, säger [offrets] mamma [namn]. (1). 

 

Citatet ovan är ett uttalande av mamman till en pojke som blev knivmördad av en jämnårig 

pojke från området där de är bosatta. I citatet kan vi läsa hur mamman beskriver sonen som 

”världens snällaste människa”, hur han alltid ville ”alla väl” och att detta var något han inte 

”förtjänade”. Att som i följande citatet lyfta fram att offret själv inte var någon bråkstake 

bidrar ytterligare till bilden av offret som en god människa.  

 

Han skadade aldrig någon, han var inte en sådan kille som gillar bråk. (2). 

 

Personbeskrivningar som ges av anhöriga kommer vara färgade av deras känslomässiga band 

till offret. Att ge dessa personbeskrivningar utrymme i artiklarna är dock ett journalistiskt val. 
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Möjligen ett begränsat val då intervjun kanske skulle utebli om anhöriga inte fick “äga” 

personbeskrivningen. Genom att beskriva offret på det sätt som exemplifieras ovan skapas 

bilden av den goda individen. Någon som aldrig skulle skada någon annan och därigenom inte 

förtjänat att falla offer för någon annans våld. Detta stämmer väl överens med Christies 

uppfattning om vad som karakteriserar det ideala offret. Christie menar att det ideala offret, 

offret som lättast tillskrivs offerstatus, är en person som genom sina personliga egenskaper 

och oklanderliga handlingar väcker sympati hos omgivningen. Vidare menar Christie att 

offret måste inneha en viss styrka för att göra sig hörd och på så sätt få allmänhetens 

erkännande som offer (Christie, 2001:51). Utifrån detta är det rimligt att, när det rör sig om 

barn som offer, denna “styrka” i att göra sig hörd primärt ligger hos föräldrarna å barnets 

vägnar och att det därför är deras personbeskrivningar av offret som lyfts fram.  

 

När det gäller personbeskrivningar sticker ett av fallen ut avseende vad som lyfts fram. Bland 

annat får offrets betyg stort utrymme. Offret beskrivs som en toppelev och betygen, vilka 

tidningen också valt att redogöra för, bestod huvudsakligen av betyget A. I detta fall beskrivs 

också offrets sociala tillhörighet och hemvist på ett uttalat sätt.  Det framgår att offret kommer 

från en plats som i artikeln beskrivs som en “välmående förort” norr om Stockholm. Det är 

också det enda fallet i materialet där formuleringar som “ordnade förhållanden” och “trygga 

uppväxtförhållanden” förekommer. Becker menar att i vilken grad en handling anses 

avvikande beror på vem som begått den och vem som skadats av den (Becker, 2006:25). I 

detta fall kommer både offret och förövaren från en kontext med hög social status.  

 

Utöver offrens positiva egenskaper är en vanligt förekommande del i porträtteringen att 

beskriva deras intressen. Kulturella intressen som musik och dans är vanligt förekommande. 

Engagemang i behjärtansvärda aktiviteter såsom undervisa barn i dans eller kämpa för 

ensamkommandes rätt till asyl är exempel på fritidsaktiviteter som framkommer i materialet. 

Detta kan kopplas till Christies teori. Christie menar att huruvida offret är engagerat i ett 

respektabelt projekt är en del av det ideala offret (Christie, 2001:48). Att i artiklarna peka på 

att det rör sig om barn som ägnar sig åt icke klandervärda aktiviteter när de vistas utanför 

hemmet bidrar således till konstruktionen av dem som ideala offer. Detta blir tydligt i de fall 

där det finns andra mindre ideala faktorer.  

 

[offret] hade precis fyllt 17. Han var skoltrött och skulle byta gymnasieprogram från 

handels till bygg. Samtidigt ägnade han fritiden åt dans. 
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– Han var så duktig på att dansa. Han shufflade och undervisade barn och ungdomar på 

en dansskola i [ort], säger [modern]. (3).  

 

Citatet ovan kommer från ett fall där offret vid tillfället för brottet ägnat sig åt att, efter 

midnatt, sälja alkohol till en annan minderårig. En aktivitet som inte korrelerar väl med att ses 

som oskyldig och på så sätt ett idealt offer. I citatet framgår även att offret var skoltrött och 

skulle byta gymnasieprogram. Skoltrötthet tillsammans med att vara ute sent och sälja alkohol 

ger en bild av offret som kan uppfattas som avvikande och därigenom icke idealt. Detta 

kompenseras genom att tydligt lyfta fram offrets intresse för dans och hans engagemang i att 

undervisa barn på en dansskola. På detta sätt konstrueras bilden av ett mer idealt offer.  

 

Ett annat tema som återfinns är rädsla. Genom att på olika sätt beskriva offrets rädsla förstärks 

bilden av svaghet, av att vara extra skyddsvärd.  

 

Jag drömmer fortfarande mardrömmar och är rädd för att det ska hända igen, säger 14-

åringen. (4).  

 

Citatet ovan visar hur journalisten lyfter fram offrets rädsla inför att bli utsatt ytterligare. 

Rädsla bidrar inte bara till att konstruera bilden av den svaga, skyddsvärda individen. Enligt 

Christie är rädsla för att bli offer också en del i att vara det ideala offret (Christie, 2001:57).  

Genom att använda “14-åringen” istället för offrets namn påminns läsaren om att det rör sig 

om ett barn, ett barn som känner rädsla.  

 

När den som utsätts för brott uppfattas som utsatt, svag och fri från egen skuld erhåller offret 

full brottsofferstatus i allmänhetensögon. Detta är något som bekräftas av tidigare forskning. 

Brottsutsatta som inte uppfyller dessa kriterier blir svårare att tilldela denna status. Barn är, i 

egenskap av att vara just barn, i grunden ett idealt offer (Christie, 2001:48). Detta eftersom de 

i grunden ses som just svaga, utsatta och oskyldiga. När det handlar om minderåriga som blir 

utsatta för brott av andra minderåriga blir det dock problematiskt att framställa dessa 

idealgrupper då varken offer och förövare passar in i någon av grupperna. Att tydligt peka på 

goda egenskaper som oskuldsfulla intressen och hur älskvärd personen är framställs ett mer 

idealt offer. När förövaren dessutom beskrivs med motsatta egenskaper blir de båda 

idealgrupperna tydligare då dessa, enligt Christie, konstruerar varandra i ett 

motsattsförhållande (ibid:54). Sammantaget visar alltså resultaten att det inte räcker med att 
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vara minderårig när förövaren också är det, barn måste ändå konstrueras som ideala genom 

framställningen av deras personliga egenskaper och intressen.  

 

 

5.1.2 Den legitima platsen  

Var brottet begåtts är en väsentlig del i mediabevakningen. Det ger inte bara en rent 

geografisk inramning utan bidrar också till hur det inträffade uppfattas av läsaren. Enligt 

Christie är platsen för brottet en viktig del i huruvida ett offer tilldelas status som legitimt 

offer, det ideala offret. Att offret vistas på en plats som inte är klandervärd vid tillfället för 

viktimisering (Christie, 2001:48). Huruvida en plats ses som legitim påverkas också utav 

tidpunkten individen befinner sig på platsen. När det gäller barn begränsas dessa platser och 

tidpunkter även utifrån vad som anses lämpligt för barn beroende på ålder. Ett antal av 

artiklarna i materialet handlar om ett fall där en pojke dödats i det egna bostadsområdet. 

Följande citat är exempel på hur både plats och tid lyfts fram “[...] klockan 20.32 och flera 

patruller skickades till radhusområdet” (16). I citatet beskriver man tid och plats för händelsen 

där en 16-åring blivit mördad av en 17-åring. Att ett barn vistas ute i sitt eget bostadsområde 

kan knappast ses som klandervärt, speciellt inte när detta bostadsområde dessutom ligger på 

landsbygden. Detta är ett exempel på hur den legitima platsen konstrueras.  

 

En annan legitim plats är skolan. En plats som barn, enligt lag, är skyldiga att vistas på och en 

plats dit föräldrar lämnar sina barn med en önskan om att de ska utvecklas, inte skadas. Som 

sådan plats kommer brott som sker i anslutning till denna institution bidra till konstruktionen 

av det ideala offret på den ideala platsen. Ett stort antal fall i materialet handlar om brott som 

begåtts i skolan på skoltid, alternativt på skolområdet efter skoldagens slut.    

 

Elev höggs ihjäl vid skola – annan elev gripen. (5). 

 

[mammans] son knivhöggs av annan elev i skolan. (6).  

 

De två citaten ovan är exempel på rubriker från två olika fall i materialet där offret befunnit 

sig i skolan vid tidpunkten för brottet. Vi kan också läsa att offren blivit utsatta av andra 

elever, att det inte är någon okänd förövare har också betydelse för offerstatusen vilket vi 

kommer återkomma till i senare avsnitt. I ett annat fall lyder rubriken “[mammans] son 

lämnades att dö bakom en skola” (3). Även i detta fall anges den ideala platsen skolan i 

rubriken, men detta fall skiljer sig från de övriga. I denna artikel framgår, efter en omfattande 
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personbeskrivning av det 17-åriga offret, att tidpunkten för brottet var efter midnatt samt att 

offret var på platsen för att sälja alkohol till förövaren. Genom att redan i rubriken lägga 

platsen i fokus, samt sätta tyngdpunkten på offrets idealiska personliga egenskaper 

neutraliseras det som kan ses som klandervärt, den avvikande icke-idealiska aktiviteten och 

tidpunkten.  

 

I andra fall i det empiriska materialet där barnet befunnit sig på en plats och/eller en tidpunkt 

som skulle kunna uppfattas som mindre lämplig finns det ofta någon form av förklaring till 

varför barnet befann sig just där och just då, samt att övriga omständigheter beskrivs. 

 

Klockan var bara halv tio på kvällen och runt omkring fanns mängder med andra 

resenärer. (7).  

 

Citatet ovan kommer från en artikel där man rapporterar om ett mord och mordförsök som 

ägde rum på T-centralen i Stockholm. Genom att peka på att klockan ”bara” var halv tio på 

kvällen konstrueras platsen, som annars skulle kunna uppfattas som en olämplig plats för ett 

barn att vistas på, som mindre klandervärd. I en annan artikel gällande samma fall väljer man 

i rubriken att skriva “[...] knivskuren på perrong i Stockholm” (8). Att använda ordet perrong i 

rubriken kan ses som ett försök till att redan initialt motverka den negativa, icke ideala, bild 

som T-centralen kan ha för gemene man. 

 

Det sammanlagda resultatet visar att platsen är viktig för bilden av det minderåriga offret. Det 

finns platser som i relation till barn ses som legitima platser, platser som är en naturlig del av 

barns liv, skolan och det egna bostadsområdet är exempel på sådana platser. Närvaro på dessa 

platser ses inte som klandervärt. Det framgår av materialet, enligt vår tolkning, att platsen 

används för att framställa bilden av det ideala och legitima offret, oavsett om det finns 

försvårande omständigheter eller inte.  

 

5.1.3 Den okända förövaren  

Utöver vad som ovan nämnts om plats och aktivitet är även relationen mellan offret och 

förövaren ett tema som tydligt framgår i det empiriska materialet. Huruvida offret och 

förövaren är okända för varandra eller inte har i detta sammanhang en betydelse. Att det är en 

okänd förövare är en viktig parameter när det kommer till konstruktionen av den ideala 

förövaren och offret. Christie menar att ett av kriterierna för att betraktas som ett idealt offer 
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är att förövaren ska vara okänd för offret (Christie, 2001:48). I några av fallen i vårt material 

var förövaren helt okänd, vilket i relation till Christies teoretiska perspektiv är det ideala.  

 

Enligt åtalet kände gärningsman och offer inte varandra sedan tidigare – allt började med 

ett bråk på plattformen. (9).  

  

Citatet ovan kommer från ett fall där offret och förövaren var okända för varandra, vilket lyfts 

fram och fungerar som motvikt till att brottet skedde på den inte så idealiska platsen T-

centralen, vilket diskuterats ovan. I ett annat fall blir en 15-åring skjuten vid en pizzeria av en 

okänd gärningsman.  

 

Alla säger att han måste ha varit vid fel plats vid fel tillfälle, säger kompisen [namn] (2).  
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Citatet antyder att gärningsmannen inte haft för avsikt att skjuta den aktuella pojken, att dessa 

två inte hade någon relation och att det lika gärna kunde varit någon annan som blivit skjuten. 

Christie menar att ett icke-idealt offer kan och borde skydda sig genom att inte vara på platsen 

(Christie, 2001:48). Pizzerian, i en av Malmös mest problematiska stadsdelar, är en plats som 

man kan undvika. Å andra sidan är att köpa pizza på den lokala pizzerian att anse som en 

legitim aktivitet. Motsättningen i detta gör att den okända förövaren blir viktig för 

konstruktionen av det legitima offret.  

 

I många av fallen i materialet fanns det dock någon form av relation mellan offret och 

förövaren. Antingen var de vänner, skolkamrater eller åtminstone sedan tidigare medvetna om 

varandras existens i någon mening.  

 

 Tonårspojken och [offret] var kompisar sedan barnsben. (11). 

  

I citatet ovan kan vi se exempel på hur den långa relationen mellan offer och förövare lyfts 

fram. I en annan artikel gällande samma fall kan man läsa följande, “ett drygt år har gått 

sedan 16-årige [offret] mördades av en kompis under en cykelutflykt” (17). I citatet framgår 

att offret och förövaren var kompisar, bilden förstärks ytterligare av den till synes oskyldiga 

och legitima aktiviteten, cykelutflykten.  

 

I ett annat fall med dödlig utgång bor både offer och förövare under samma tak. Våld i 

hemmet generar inte idealtyperna av offer enligt Christies teori. Christie menar att även om 

våldsbrott i hemmet är vanligt är det fortfarande något som inte fått den uppmärksamhet som 

krävs för att ge de som blir utsatta i hemmet legitim status som offer i allmänhetens ögon. 

Han menar att det finns en skillnad i det allmänna intresset av att skydda barn mot förövare 

ute på gatorna och det som sker bakom hemmets väggar. (Christie, 2001:49).  

I detta fall rör det sig inte om barn som både offer och förövare. Barn som bor ihop och 

således har en relation. I artikeln får dock relationen nästan helt stå tillbaka. Inte heller några 

personliga egenskaper nämns. Istället läggs stort fokus på de båda parternas ålder samt att det 

rör sig om flickor. I artikeln refereras det i stort sett genomgående till både offer och 

förövaren med både ålder och kön. Istället för att exempelvis formulera att det är en 17-åring 

som blivit mördad, används “17-årig flicka”. I detta fall använder man inte heller ordet 

förövare eller gärningsman utan “den 14-åriga flickan”, vilket skiljer sig från övriga artiklar 
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där förövaren är en pojke. Genom att hela tiden påminna läsaren om förövarens låga ålder och 

det faktum att hon är en flicka konstrueras bilden av “den tragiska händelsen” snarare än den 

“våldsamma gärningsmannen. Något som förstärks av de uttalanden som gärningskvinnans 

offentliga försvarare gör.  

 

Det är ingen rolig grej för henne, det är mest tragiskt alltihop säger [namn]. (18). 

 

Som citatet ovan visar så ges, i denna artikel, en person kopplad till förövaren utrymme. Detta 

skiljer sig från de flesta andra artiklar i materialet, där det är anhöriga eller andra individer 

kopplade till offret som får komma till tals.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att relationen mellan offer och förövare på olika sätt 

används för att förstärka offerstatusen. Enligt Christie är det den obefintliga relationen som 

skapar det ideala offret och den ideala förövaren (Christie, 2001:48). I vårt material används 

även den existerande relationen till att konstruera offerstatus. Detta tolkar vi som att, när det 

gäller barn, väljs den vinkel som bäst passar för att tillskriva barnet legitim offerstatus.  

 

5.2 Framställningen av förövaren   

5.2.1 Den onda människan  

Genomgående i konstruktionen av förövaren tolkar vi det som att det finns en strävan efter att 

framställa förövaren med egenskaper som anses onda. Denna framställan tar sig uttryck på en 

mängd olika sätt, varav de mest framträdande tillvägagångsätten presenteras i enskilda 

rubriker nedan. Ett av de mest framträdande och återkommande teman i framställningen av 

förövaren är de personbeskrivningar som förekommer. Förövaren beskrivs nästan uteslutande 

som farlig, hänsynslös, oberäknelig, aggressiv och hotfull vilket går att urskilja i majoriteten 

av artiklarna.  

 

Flera ungdomar ska senare i polisförhör beskriva den unge mannen som aggressiv. Han 

går runt bland de andra och kräver att de ska ”visa respekt”. (3).  

 

I citatet ovan kan vi läsa att förövaren är aggressiv och kräver att andra ska visa honom 

respekt, något som flera ungdomar som varit på plats för händelsen vittnat om. I ett annat fall 

rapporterar man en pojke som knivmördat en annan pojke på grund av att han ansåg att 

pojken stirrade på honom. Även här framställs alltså en aggressiv och även oberäknelig 
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förövare. Utifrån Christie skulle detta kunna urskiljas som ett tillvägagångsätt för att skapa en 

ideal förövare. Enligt Christie bör den ideala förövaren vara stor och ond, stor och stark i 

kontrast till det svaga offret och ond i kontrast till det goda offret (Christie, 2001:48), vilket 

passar in på beskrivningen av förövarna. Christie menar dock också att minderåriga inte är 

speciellt ideala förövare generellt sett, och speciellt inte när det handlar om bråk mellan två 

jämlikar (ibid:55). Christie menar därför att det inte räcker med att förövaren är stor och ond 

för att skapa en ideal förövare utan det behövs också ett offer som i kontrast till förövaren är 

svag (ibid:54). I artikeln där citatet ovan kommer ifrån beskrivs offret, av sin mamma, som 

svag. Mamman till offret menar att han var svag för en kille i hans ålder och att till och med 

hon själv var starkare än honom. Genom att sätta dessa beskrivningar av offer och förövare i 

kontrast till varandra konstrueras det alltså en bild av en stark förövare och ett svagt offer 

vilket gör dem båda till mer idealiska i sina respektive grupper. Detta är ett mönster som går 

att observera i större delen av materialet.  

De sa att de var beväpnade med kniv och pistol och hotade att mörda hans familj om han 

inte lydde dem. (12). 

I citatet ovan kan vi läsa hur offret som blivit utsatt av två okända förövarna berättar att dem 

var beväpnade med både kniv och pistol och även hotade med att mörda hans familj om han 

inte lydde dem. Även här kan man alltså urskilja ett svagt och hjälplöst offer då han står i 

underläge mot två förövare som dessutom är beväpnade. I samma artikel beskriver man även 

hur förövarna står och skrattar samtidigt som en av dem urinerar på offret. För att offret och 

förövaren ska vara så idealiska som möjligt menar Christie att de måste vara så långt ifrån 

varandra som möjligt (Christie, 2001:55). Förövarna rånar inte bara offret för att de behöver 

pengar utan de misshandlar och urinerar på honom för att sedan skratta åt sina handlingar. 

Bilden som konstrueras av de två förövarna är alltså att de utför handlingarna för nöjes skull 

vilket ytterligare förstärker bilden av den ideala förövaren. Även citatet nedan beskriver 

bilden av en förövare som utför våldsbrott med nöje som syfte.  

 
Hur tänker du i den situationen? 

– Jag är rädd att han ska göra samma sak mot mig eftersom han gjorde det för att han 

tyckte det var roligt. Alltså han hade ju ingen anledning alls att göra det. (3).  

 

Citatet är ett utdrag ur ett förhör, som man valt att ha med i en artikel, med ett av vittnena som 

var på plats vid en händelse där hans vän blev mördad av en annan pojke från området. 

Vittnet uttrycker rädsla för att förövaren ska göra samma sak mot honom som mot hans vän 

då han inte hade någon anledning till att utföra brottet, utan att han gjorde det för nöjes skull. 
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Även här beskrivs alltså en förövare som utför våldsbrott med anledning av att det är roligt. 

Becker menar att det finns handlingar som strider mot de uppställda normerna och 

värderingarna i samhället och att individer och grupper som utför sådana handlingar 

konstrueras som socialt avvikande (Becker, 2006:22). Att begå brott är en sådan handling och 

förövaren placeras därför ofta i den socialt avvikande gruppen. Att som förövare visa sig 

ångerfull efter brottet skulle dock kunna vara en möjlighet till att återanpassa sig till de 

uppsatta reglerna i samhället och inte betraktas som lika avvikande trots sitt agerande, då man 

visar på att man ångrar sina ”felaktiga” handlingar. Genom att i empirin framställa förövarna 

som att de njutit under brottet och även skrattat i vissa fall konstrueras en socialt avvikande 

individ som strider mot samhällets alla regler, inte bara för att han begått brott utan även då 

han inte varit ångerfull utan snarare njutit. På det sättet blir förövaren lättare att stämpla som 

socialt avvikande och skapa ett förakt mot.  

 

Att förövaren känner ånger efter våldsbrottet är ett perspektiv som i princip är helt 

frånvarande i materialet. Om det handlar om att förövaren faktiskt inte känner ånger eller att 

media väljer att inte rapportera om deras ånger går dock inte att svara på. Att visa på ånger 

hade varit en fördel för förövaren, som nämns ovan, då det hade gjort honom mer mänsklig 

och betraktad som mindre socialt avvikande från samhällets normer och värderingar. I en 

artikel ur materialet går det dock att urskilja hur förövaren kort beskriver sina känslor efter 

händelsen. När den 17-åriga förövaren i ett förhör, efter att ha fått se ett klipp från platsen där 

brottet utspelade sig, får frågan om hur det känns svarar han ”- Jag vet inte vad jag ska säga. 

En klump i magen.” (7). Utifrån Becker kan man alltså argumentera för att ett perspektiv 

kring förövarens ånger hade varit effektiv i att minska stämplingen av förövaren som socialt 

avvikande och utanförstående. Genom att visa på ånger visar man en förståelse för de rådande 

normer och värderingar som finns uppställda i samhället och stämplingen från allmänheten 

kan därmed bli aningen mindre (Becker,2006:43). Detta är dock, som sagt, ett perspektiv som 

endast går att återfinna i en artikel ur materialet.  

 

Även om majoriteten av artiklarna framställer förövaren som ond finns det fall där 

framställningen av ondska inte är närvarande, där man snarare lyfter fram egenskaper som 

anses goda i samband med förövarbeskrivningen.  

Expressen har även talat med en person i den misstänkta gärningsmannens närhet. 

Personen beskriver den misstänkte tonåringen som begåvad, och som någon som 

undviker problem. (13). 
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Citatet ovan handlar om ett fall där en pojke mördar sin vän under en utflykt. I citatet kan vi 

läsa att förövaren, som då var misstänkt men som nu är dömd, beskrivs av en närstående som 

begåvad och någon som undviker problem. Den här typen av personbeskrivningar har i 

materialet dominerat för beskrivningen av offret. Här ges samma beskrivning till förövaren, 

man likställer därmed offer och förövare, dem är inte varandras motsatser. Utifrån Christie är 

denna framställan motsatsen till vad man vill göra för att framställa idealgrupperna.  

Vi kan även läsa i citatet att man har talat med en närstående till gärningsmannen. Detta är 

något unikt om man tittar till resterande av materialet. Inte i någon annan artikel kan man 

urskilja tendenser till en mer nyanserad beskrivning av förövaren utan förövarbeskrivningen 

har uteslutande handlat om hotfullhet och aggressivitet. Genom att prata med en närstående 

till förövaren som dessutom beskriver honom som begåvad och någon som undviker problem 

framställs förövaren som mänsklig. Detta går alltså inte i linje med Christies teori om hur man 

går tillväga för att beskriva den ideala förövaren. Samtidigt kan man argumentera för att detta 

fall är de som mest går i linje med Christies teori. Christie menar att våldsbrottslighet mellan 

två jämlikar, som dessutom har en relation, svårligen betraktas som ideala i någon form 

(Christie, 2001:55). Detta fall handlar om just en sådan förövare och ett sådant offer. Dem är 

lika gamla och är vänner. Majoriteten av artiklarna vill framställa ett idealt offer och en ideal 

förövare som, utifrån Christie, egentligen inte finns i någon av dessa fall. I detta fall har vi 

varken ett idealt offer eller en ideal förövare, skillnaden är att förövaren inte heller beskrivs 

som ideal jämfört med majoriteten av det resterande materialet.  

Sammantaget konstrueras alltså majoriteten av förövarna i materialet som farliga, 

hänsynslösa, oberäkneliga, aggressiva och hotfulla. Sett utifrån Christie kan framställningen 

av förövarna i materialet urskiljas som ett tillvägagångssätt för att skapa en så idealisk 

förövare som möjligt, även då det inte handlar om idealiska förövare utifrån Christies teori. 

Även i det enskilda fallet där förövaren inte beskrevs som en ideal sådan har även Christie ett 

förklaringsvärde, kanske ett ännu större förklaringsvärde. Då offret och förövaren innehar 

egenskaper som inte tillåter dem att betraktas som ideala offer och förövare kommer de inte 

heller göra det, vilket vi också kan se i materialet då förövaren i detta fall beskrivs med goda 

egenskaper precis som offret. Utifrån Becker kan man argumentera för att denna beskrivning 

av förövarna som går att urskilja i nästan samtliga artiklar är en grogrund för stämpling och 

skapandet av socialt avvikande individer. När rapportering nästan uteslutande är av negativ 

karaktär finns inget utrymme för medkänsla eller liknande som förmildrar stämplingen av 
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individen. Stämplandet av förövaren som socialt avvikande och omänsklig blir då lättare och 

fullständig när andra mer positiva perspektiv exkluderas helt.  
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5.2.2 Det oprovocerade brottet 

Ytterligare ett återkommande tema var hur man beskrev brottet som oprovocerat. Detta var 

något som återkom i majoriteten av artiklarna, att våldsbrottet var oprovocerat och skedde 

utan föraning för offret. Detta gör man i materialet genom att explicit uttrycka våldet som 

oprovocerat eller på ett mer implicit sätt genom att påpeka förövarens motiv till brottet som 

obefogat.  

 

Enligt nyckelvittnet skulle 17-åringen oprovocerat ha brusat upp mot [offret], örfilat 

honom, dragit kniv och tvingat ner honom på marken. (3). 

 

Efter månader av förhör och en förundersökning på nästan tusen sidor framkommer bara 

en förklaring:  

– De stirrade på mig, säger 17-åringen som nu är åtalad för mord och mordförsök. (7).  

 

I det första citatet ovan går det att läsa hur ett nyckelvittne till händelsen beskriver hur 

förövaren oprovocerat utfört våldshandlingar gentemot offret. I det andra citatet kan vi läsa att 

motivet till mordet utgjordes av att förövaren kände att offren stirrade på honom. Trots 

månader av förhör och en lång förundersökning var förövarens enda motiv att offren stirrade 

på honom. Citaten kommer ifrån två olika artiklar och behandlar två olika fall av våldsbrott 

som resulterat i dödlig utgång för offret. I det första citatet beskriver man explicit att 

händelsen var oprovocerad medan man i det andra citatet beskriver brottet som oprovocerat 

på ett implicit sätt. Genom att skriva att det ”bara” framkommer en förklaring till brottet går 

det alltså att argumentera för att man i artikeln framställer brottet som oprovocerat, då man 

implicerar att motivet inte var tillräckligt. Det handlade ”bara” om att offret stirrade på 

förövaren.  

 

Genom att peka på brottet som oprovocerat framställer man inte bara förövaren som 

oberäknelig och farlig utan man framställer även offret som utan skuld, något som också 

stärker offrets status som ett legitimt offer. Offer som är delaktiga i sin egen viktimisering är 

dåliga offer och får sällan en legitim brottsofferstatus, de betraktas snarare som icke-idealiska 

offer (Christie, 2001:52). Då Christie menar att offer och förövare konstruerar varandra i sin 

egenskap av att vara varandras motsatser (ibid:54) är det framgångsrikt att peka på brottet 

som oprovocerat då det stärker båda grupperna som idealiska. Förövaren framställs därmed 

som oberäknelig och farlig medan offret framställs som utan någon som helst skuld och icke-

klandervärd. Detta går även i linje med Gutsche Jr studie där han kunde urskilja en strävan 

efter att avhumanisera förövaren (Gutsche Jr, 2017:1002). Genom att peka på brottet som 
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oprovocerat framställs förövaren också som omänsklig i den utsträckning att brottet inte kan 

motiveras på något sätt. Christie menar att ett framgångsrikt sätt att skapa en idealisk förövare 

är att exkludera samtliga mänskliga egenskaper som kan skapa någon form av medkänsla från 

allmänheten (Christie, 2001:55). Utifrån Becker kan man även argumentera för att 

stämplandet av förövaren som socialt avvikande blir lättare då det inte finns några 

förmildrande omständigheter för allmänheten att ta hänsyn till.  

 

Sammantaget är framställningen av brottet som oprovocerat ett återkommande tema i 

materialet. Detta konstruerar förövaren som oberäknelig och farlig men konstruerar även 

offret som utan skuld vilket förstärker de båda idealgrupperna. Det kan även ses som ett sätt 

att avhumanisera förövaren som då blir lättare att stämpla som socialt avvikande.  

 

5.2.3 Den multikriminella förövaren  

Något som gick att urskilja i majoriteten av artiklarna var hur man beskrev förövaren som en 

återfallsförbrytare. I några fall handlar det om hur förövaren i samband med händelsen varit 

påverkad av diverse droger, eller att förövaren i samband med brottet också skadat någon 

annan på platsen. I flera fall beskriver man dock förövarens tidigare brottsliga handlingar, 

som alltså inte är direkt kopplade till det aktuella fallet man rapporterar om.  

 

Förutom de tre brott han nu har åtalats för misstänktes han för att ha begått hela 35 brott 

under förra året. Det handlade bland annat om misshandel, olaga hot, ofredande och 

inbrott. (14). 

 

Citatet ovan handlar om en minderårig förövare som åtalas för tre fall av sexuellt ofredande, 

varav en våldtäkt, mot tre andra minderåriga. I citatet skriver man att förövaren förutom dessa 

brott han åtalats för även står som misstänkt i 35 andra brott som ägde rum året innan. Dessa 

brott handlar om bland annat misshandel, olaga hot, ofredande och inbrott. Artikeln handlar 

om ett av de brotten som förövaren stod åtalad för, ändå rapporterar man om sådant som inte 

har med det aktuella brottet att göra utan händelser som tidigare ägt rum. I flera artiklar kan 

man se liknande tendenser. Bland annat skriver man i en artikel, där man rapporterar om ett 

mord utfört av en minderårig gentemot en annan minderårig, att polisen, hemma hos 17-

åringen hittade ”[..] en pistol, kokain, amfetamin och narkotikaklassade tabletter. Därmed 

åtalas han nu också för vapenbrott och narkotikabrott.” (15). Händelsen som man i artikeln 

rapporterar om berör en minderårig pojke som på en gymnasieskola knivmördade en annan 
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elev. Även här rapporteras det alltså om sådant som egentligen kan ses som irrelevant för den 

aktuella händelsen.  

 

Detta sätt att rapportera om en händelse skulle kunna förklaras utifrån både Christie och 

Becker. Då Christie menar att den minderåriga förövaren generellt inte passar in på den 

idealtypiska bilden av en förövare, i sin egenskap av att vara ung, behöver man ta till andra 

medel för att skapa en sådan idealisk förövare som möjligt. Att beskriva förövaren som en 

återfallsförbrytare eller som någon som har vapen och droger hemma skapas bilden av en ond 

och farlig individ vilket då också stärker bilden av en idealisk förövare då denne bör vara just 

ond och farlig (Christie, 2001:55). Genom att påpeka förövarens tidigare brottsliga aktiviteter 

gör man även skillnad mellan offer och förövare. Oavsett om man samtidigt beskriver offret 

med positiva egenskaper eller inte gör man skillnad mellan offer och förövare genom att 

påpeka förövarens brottsliga karriär. Detta är önskvärt i framställan av det ideala offret och 

den ideala förövaren då dessa ska ligga så långt ifrån varandra som möjligt för att uppnå 

fullständigt status som offer och förövare (ibid:55). Detta går även linje med Sirings studie 

där hon bland annat kommer fram till att offer och förövare bör vara av olika slag för att 

kunna bli betraktade som ”riktiga” offer och förövare. Offerrollen och förövarrollen blir inte 

lika tydliga när det handlar om två individer som liknar varandra (Siring, 2012:251). Att 

påpeka förövarens tidigare brottsliga aktiviteter kan alltså ses som ett sätt att göra skillnad på 

två egentligen lika individer, i syfte att skapa legitima offer och förövare.  

Hur man beskriver förövaren påverkar också allmänhetens reaktioner, desto mer omänsklig 

och hänsynslös förövaren framställs desto starkare blir även reaktionerna. Becker menar att 

allmänhetens reaktioner är avgörande huruvida en individ kommer att betraktas som 

avvikande eller inte (Becker, 2006:22). Genom att beskriva vad förövaren tidigare gjort sig 

skyldig till för brott samt beskriva eventuell droganvändning och vapeninnehav kan 

allmänhetens reaktioner bli starkare då det handlar om en återfallsförbrytare och inte en 

engångsföreteelse. Stämplandet av förövaren som socialt avvikande förenklas därmed och blir 

mer omfattande.  

 

Sammantaget går det alltså att urskilja ett mönster i materialet där flertalet artiklar beskriver 

förövarens tidigare brottsliga aktiviteter som inte står i direkt koppling till den aktuella 

händelsen artikeln rapporterar om. Detta tolkar vi som ett tillvägagångssätt i framställningen 

av förövaren som mer ideal än vad som egentligen är fallet då det handlar om minderåriga 
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individer. Då det krävs ett visst avstånd mellan offer och förövare för att skapa ett tydligt 

offer och en tydlig förövare är beskrivningen av förövarens tidigare kriminella aktivitet ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt att använda sig av då det skapar ett större avstånd mellan 

offer och förövare.  

6. Slutsatser och diskussion  
 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur minderåriga offer och förövare 

konstrueras i svensk press och hur detta kan förstås utifrån Christies teori om det ideala offret 

samt Beckers teori om sociala avvikelser. För att uppnå syftet har vi utgått ifrån svenska 

nyhetsartiklar som rapporterat om våldsbrott utförda av minderåriga gentemot andra 

minderåriga. I dessa artiklar har vi sedan undersökt hur offret och förövaren konstrueras samt 

vilka likheter och olikheter som går att urskilja i hur de båda grupperna framställs. Efter en 

analys av det empiriska materialet kunde vi urskilja tre teman i konstruktionen av offret samt 

tre teman i konstruktionen av förövaren. De återkommande teman vi kunde urskilja i 

framställningen av offret var den goda människan, den legitima platsen och den okända 

förövaren. Gällande konstruktionen av förövaren kunde vi urskilja den onda människan, det 

oprovocerade brottet och den multikriminella förövaren.  

 

Den första frågeställningen rörde offret och hur denne framställs i svensk kvällspress. Den 

goda människan var ett tema som återkom som rörde personbeskrivningen både vid 

framställningen av offret och förövaren. Personbeskrivningarna av offren var uteslutande god. 

Man beskrev hur godhjärtade och älskade de var och hur de hade så många nära och kära 

kring sig som stod i sorg. De beskrevs som motsatsen till bråkstakar, att de inte var sådana 

personer som bråkade och stökade. De var bra pojkar som skötte skolan och dessutom hade 

många andra intressen på fritiden, såsom dans och ideella verksamheter. Vidare var den 

legitima platsen ett återkommande tema i materialet som vi tolkade som ett steg i 

konstruktionen av offret. Många gånger handlade det om platser som möjligtvis inte ses som 

speciellt legitima platser för en minderårig att vistas på men som i materialet ändå 

förmildrades och framställdes som legitim. Det sista återkommande temat i konstruktionen av 

offret var hur man beskrev relationen mellan offret och förövaren, vilken vi valde att kalla den 

okända förövaren. I några fall beskrevs offer och förövare som okända för varandra, vilket är 

idealiskt utifrån Christie teori. I majoriteten av artiklarna beskrevs dock offer och förövare 
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som kända för varandra, till och med vänner i flera artiklar. Våldsbrottslighet bland 

minderåriga verkade därmed ofta hålla sig inom bekantskapskretsen.  

 

Den andra frågeställningen rörde förövaren och hur denne framställs i svensk kvällspress. 

Den onda människan som utgjorde de personbeskrivningarna som gick att urskilja kring 

förövarna var nästan uteslutande negativ. Förövarna beskrevs som hotfulla, aggressiva, 

oberäkneliga och farliga. Detta gjordes bland annat genom vittnesmål av individer som varit 

på platsen för händelsen eller av offren själva vid de fall de handlat om misshandel och inte 

mord. I flera fall skrev man också att förövaren utfört våldshandlingen med nöje vilket också 

konstruerade bilden av den farliga och omänskliga förövaren. I ett fall gick dock denna 

negativa beskrivning av förövaren inte att se, i detta fall beskrevs istället förövaren med 

liknande egenskaper som offren. Man beskrev förövaren som en godhjärtad pojke, med bra 

betyg i skolan. Att man beskrev brottet som oprovocerat var även ett återkommande tema som 

vi tolkande som ett steg i konstruktionen av förövaren, där man ville framhäva det 

oprovocerade brottet. Detta uppenbarade sig både explicit och implicit i materialet genom att 

man antingen direkt uttryckte att brottet var oprovocerat eller genom att använda sig av ord 

och uttryck som indirekt syftade att brottet var oprovocerat. Detta gjordes till viss del genom 

att ha med uttalanden från vittnen eller offren själva, och till viss del genom journalistens 

egna formuleringar. Det sista temat för konstruktionen av förövaren var att man 

återkommande i materialet beskrev förövaren som en återfallsförbrytare, den multikriminella 

förövaren. Detta gjorde man genom att rapportera om förövarens tidigare brottslighet i 

artikeln för det aktuella fallet. Tidigare brottslighet som egentligen inte hade något att göra 

med de fall man rapporterade om beskrevs alltså vilket vi tolkade som ett steg i 

konstruktionen av förövaren som också gjorde ett stämplande av individen som avvikande 

mer legitimt.  

 

Den tredje och sista frågeställningen rörde både offer och förövare och vilka likheter och 

olikheter som gick att urskilja i framställningen av grupperna. Det fanns en övervägande 

majoritet av manliga förövare och offer i materialet. I det begränsade material som rörde 

flickor kunde vi ändå se en skillnad i hur den kvinnliga förövaren konstruerades kontra den 

manliga. Skillnaden låg i språkbruk och i framställningen av förövaren, där den manliga 

förövaren framställdes som ond på ett annat sätt än den kvinnliga.  
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En annan skillnad var att i merparten av materialet gavs offret betydligt större utrymme än 

förövaren, artiklarna var i större utsträckning skrivna ur ett offerperspektiv än ett 

förövarperspektiv.   

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

I det första avsnittet i tidigare forskning tar vi upp media och dess brottsrapportering. Tidigare 

forskning pekade bland annat på att media ofta fokuserar på brottslingar som är okända för 

sina offer, men att offren vid våldsbrott ofta känner förövaren (Dolliver, Kenny, Reid & 

Prohaska. 2018). I vårt material handlade majoriteten av fallen om offer och förövare som 

hade någon form av relation. Möjligen ett resultat av att vår studie inriktar sig på minderåriga, 

och att barn i stor utsträckning viktimiseras i de kretsar som de umgås i och de sammanhang 

som de normalt befinner sig i och att detta speglas i medierapporteringen.  

 

I det andra avsnittet tar vi upp forskning gällande minderåriga som offer och förövare och hur 

dessa konstrueras. Till sist tar vi upp tidigare forskning gällande konstruktionen av offer och 

förövare i samhället generellt. Den tidigare forskningen visade att det finns en tydlig 

framställning av offer och förövare som bygger på motsatsförhållandet dem emellan samt att 

de tillskrivs vissa karakteristiska egenskaper i konstruktionen 

(Burcar, 2014; Heber 2012; Hestermann, 2016: Siring, 2012). Ett resultat som i hög 

grad överensstämmer med vårt resultat. Att det i vår studie rör sig om specifikt minderåriga 

offer och förövare tycks utifrån resultatet, inte medföra någon markant skillnad mot vad 

forskningen visat gällande vuxna förövare.  

 

6.3 Resultat i relation till teori 

I studiens resultat i relation till den teoretiska utgångpunkten och begreppen går det att 

resonera för att dessa har varit behjälpliga som analysverktyg för att förklara och analysera 

delar av det empiriska materialet. Christies teori belyser konstruktionen av ideala offer och 

ideala gärningsmän och vilka egenskaper ett offer och en förövare bör inneha för att betraktas 

som idealisk. Detta går att relatera till delar av vad vi kunnat urskilja i vårt empiriska material 

där vår studie, utifrån Christie, egentligen handlar om en grupp samt en brottslighet som 

egentligen inte passar in i någon av idealgrupperna men där man ändå i materialet, vad vi har 

kunnat urskilja, vill framställa offret samt förövaren på ett idealiskt sätt. Utifrån Christie 

betraktas exempelvis inte barn som ideala förövare, utifrån deras egenskap av att vara unga, 
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utan betraktas i sådana fall mer som ideala offer. Ändå tolkar vi det som att man i materialet 

använder tillvägagångssätt för att konstruera en ideal förövare, trots att det handlar om ett 

barn. Även det minderåriga offret har i materialet beskrivits, utifrån Christies termer, som ett 

idealt offer. Christie menar att barn absolut kan betraktas som ideala offer i deras egenskap av 

att vara unga, men menar samtidigt att det ideala offret behöver uppfylla fler av de typiska 

egenskaperna för att betraktas som idealisk. I materialet framgår motsättningar till 

egenskaperna som kännetecknar det ideala offret, bland annat är det vanligt att offer och 

förövare känner varandra i materialet vilket enligt Christie inte skapar ideala offer. Även 

platsen för händelsen framkommer i materialet där vi tolkar det som att man vill framställa 

platsen som legitim och aktiviteten som offret ägnade sig åt som legitim. Detta görs även i de 

fall där varken platsen eller aktiviteten är speciellt legitim för en minderårig, utifrån Christies 

utgångspunkter. Detta är alltså, bland annat, vad vi har kunnat urskilja med hjälp av de 

egenskaper som ett idealt offer och en ideal förövare bör inneha som Christie redovisar i sin 

teori.  

 

6.4 Resultat i relation till metod 

Tidigare i metodavsnittet diskuterade vi hur valet av material kan ha påverkat de resultat vi 

erhållit utifrån studien. Kvällspressen och dagspressen skiljer sig i det avseendet att 

dagspressen till stor del riktar sig till återkommande prenumeranter medan kvällspressens 

artiklar är tillgängliga för alla och därmed inte har givna återkommande läsare. Detta påverkar 

hur deras respektive artiklar utformas. Kvällspressen är med denna utgångspunkt mer 

sensationssökande och rapporterar möjligtvis om grövre brottslighet på ett mer värdeladdat 

sätt för att locka läsare och därmed öka vinsten. Om vi hade genomfört samma studie men 

med dagspressen som empirisk grund finns det en möjlighet att resultatet varit annorlunda.  

 

Vidare är studien baserad på en kvalitativ innehållsanalys som också påverkat vilka resultat vi 

kommit fram till. I den kvalitativa innehållsanalysen vill man identifiera återkommande teman 

eller mönster genom en subjektiv tolkning av innehållet (Hsieh & Shannon, 2005:1278). De 

resultat vi kommit fram till utifrån den ansats vi använt är därmed mer av beskrivande slag. 

Genom att tydliggöra teman och mönster i materialet har vi beskrivit hur fenomenet kring 

minderåriga och deras roll som offer och förövare uppenbarat sig i den svenska kvällspressen. 

Om vi istället använt en annan ansats, exempelvis diskursanalys, hade resultaten sett 

annorlunda ut. Precis som i den kvalitativa innehållsanalysen ligger fokus vid att titta efter 

mönster och teman, utöver det resonerar man dock även kring vilka konsekvenser dessa olika 
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diskurser kan utgöra (Jorgensen & Philips, 2000:25). Vi berör konsekvenser i viss mån även 

nu men en diskursanalys som ansats hade bidragit till en djupare analys till eventuella 

konsekvenser av de mönster vi har kunnat urskilja i materialet.  

 

6.5 Implikationer för vidare forskning 

I avsnittet tidigare forskning redogjorde vi för forskning som, på olika sätt, framhöll 

genusskillnader när det kommer till konstruktionen av vuxna brottsoffer och förövare (Heber, 

2012; Burcar, 2014). Karlsson och Pettersson (2003) fann även i sin studie skillnader mellan 

könen när det handlade om ungdomar och våld, där pojkars våld sågs som mer accepterat än 

flickors våld. I framtida forskning hade det således varit intressant att vidareutveckla vår 

studie till att undersöka eventuella genusskillnader i hur minderåriga offer och förövare 

konstrueras i media. Om det går att finna några eventuella likheter och olikheter i hur en 

pojke som offer eller förövare framställs jämfört med hur en flicka som offer eller förövare 

framställs.  

 

Ännu ett område som vi inte har kunnat uttala oss om utifrån våra teoretiska utgångspunkter 

är ett klassperspektiv. I en artikel där både offer och förövare kom från Djursholm, en 

välmående förort norr om Stockholm som man beskrev det i material, påpekade man att de 

båda haft trygga uppväxtförhållande och otroligt bra betyg i skolan. I detta fall beskrevs även 

förövaren på detta sätt. Det hade här varit intressant att analysera varför just dessa individers 

uppväxtförhållande och betyg fick plats i rapporteringen om händelsen, medan det inte 

uppmärksammades i någon annan artikel. Detta hade möjligtvis kunnat genomföras med ett 

klassperspektiv, vilket inte finns i Christies teori. Att analysera brottsrapporteringen och 

medias framställning av offer och förövare beroende på vilket område individerna kommer 

ifrån eller vilken samhällsklass de tillhör hade varit ett intressant område att undersöka i 

vidare forskning.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1. 

Kodningsschema 

Koder Kodanvisningar 

 

Godhet Beskriver offret/förövaren med positiva termer. 

 

Ondska Beskriver offer/förövare med negativa termer.  

 

Relation Relation mellan offer och förövare, kände de 

varandra? kände de inte varandra? 

 

Oprovocerat Oprovocerat våld som skett. 

 

Avsiktlighet  Avsiktligt från gärningspersonens sida eller 

inte? 

 

Plats Beskrivningar av där brottet har hänt. 

 

Aktivitet Vilken aktivitet ägnade sig offret, för 

brottstillfället, åt? Vart skedde brottet? 

 

Toppelev Bra betyg i skolan. 

 

Intressen Man betonar intressen såsom dataspel, umgås 

med kompisar och familj etc. 

 

Ingen bråkstake Betonar att offret inte är en bråkstake.  

 

Rädsla Offret beskrivs som rädd. 

 

Multikriminell  Förövaren beskrivs som en återfallsförbrytare 

och man tar upp tidigare domar. Vapeninnehav, 

droger, mord, misshandel etc. 
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8.2 Bilaga 2. 
Artiklar 

Publikationsplats Författare Rubrik Datum Siffra 

Aftonbladet Ebba 

Thornéus, 

Michael Toll 

Carl, 16, död 

efter bråk – 

familjen i sorg 

11/1 2020 (1) 

Aftonbladet Gustaf 

Tronarp, 

Susanna 

Nygren 

Jaffar, 15, 

dödades vid 

pizzerian i 

Malmö 

10/11 2019 (2) 

Expressen Kim Malmgren Jessicas son 

lämnades att dö 

bakom en skola 

19/5 2019 (3) 

Aftonbladet Sandra 

Killgren  

Liam, 14, 

rånades vid 

brutalt överfall 

– förövaren 

filmade 

misshandeln 

24/1 2020 (4) 

Aftonbladet Eric Tagesson, 

Gustav 

Tronarp, 

Mikaela 

Somnell 

Elev höggs ihjäl 

vid skola – 

annan elev 

gripen  

13/12 2017 (5) 

Aftonbladet Oskar Forsberg Joannas son 

knivhöggs av 

annan elev i 

skolan  

26/3 2019 (6) 

Aftonbladet Kerstin Nilsson 17-åringen om 

varför han 

mördade Tony 

på T-centralen 

20/6 2020 (7) 
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Expressen Gusten Holm, 

Thea Mossige-

Norheim 

Man död – 

knivskuren på 

perrong i 

Stockholm 

25/2 2020 (8) 

Expressen Kim Malmgren Tonåringen 

åtalas för 

mordet på T-

centralen 

17/6 2020 (9) 

Expressen Hannes 

Lundberg 

Andersson, 

Johan Ronge 

Ungdomsgäng 

slog och 

sparkade på 

person 

26/12 2019 (10) 

Aftonbladet Christoffer 

Nilsson 

Peter Plax, 16, 

misstänkte 

mördare 

psykiskt störd 

3/10 2019 (11) 

Expressen Kim Malmgren Tonårsligan 

urinerade på 

offret: ”Hade en 

bra Iphone” 

20/2 2020 (12) 

Expressen Mats Bråstedt Danderyd i 

chock efter 

yxmordet på 

Peter, 16 

5/8 2019 (13) 

Expressen Karl Enn 

Henricsson 

Åtalet: Pojke 

våldtogs under 

promenad – 

köpte sig fri för 

sin veckopeng 

6/7 2020 (14) 

Expressen Linette 

Israelsson 

17-åringen 

åtalas för mord 

på Mahmoud 

Alizade 

9/4 2018 (15) 
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Aftonbladet  Hans 

Österman, 

Jamshid 

Jamshidi, 

Niklas 

Eriksson.  

Tonårspojke 

död efter bråk i 

radhusområde - 

en gripen. 

10/1 2020 (16) 

Aftonbladet  Britt Peruzzi Jag måste 

stoppa tiden. 

26/9 2020 (17) 

Expressen Daniel Olsson, 

Alfred 

Dikalow, 

Madeleine 

Bäckman, 

Jonathan 

Berntsson 

14-årig flicka 

misstänks för 

knivmord på ett 

HVB-hem. 

14/11 2018 (18) 

 

 

 


