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Abstract 

Målet med denna kandidatuppsats är att studera två stycken brottslingar och deras två 

medbrottslingars privatliv i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Syftet är att se om 

det är någon skillnad hur tidningarna skriver om deras privatliv, baserat på deras kön, 

etnicitet eller ålder bland annat. Målet är att se om det finns skillnader i hur kvällspressen 

skriver om de två fallen Knutbyfallet och Arbogafallet. Relevanta teorier för vår studie är 

intersektionalitetsteorier och begrepp om skillnaden mellan privat och offentligt (den 

medifierade offentligheten). Vi har även haft med de pressetiska publicitetsreglerna i åtanke 

som ett syfte till varför denna uppsats är relevant att läsa. Tidsaspekten som vi har undersökt 

är 2004 och 2016 och landet vår undersökning grundar sig i är Sverige, då tidningarna är 

svenska. Vi har valt en kvinnlig mördare, en manlig mördare, en kvinnlig medbrottsling och 

en manlig medbrottsling till vår analys. Metoden som vi har använt är kvalitativ 

innehållsanalys i kritisk diskursanalys på makro, mikro och lexikal nivå. Resultaten från 

metoden visade att det finns en skillnad i hur tidningarna skriver om brottslingarnas privatliv, 

som bland annat grundar sig i vilket kön eller vilken etnicitet brottslingen har. Den kvinnliga 

brottslingen är i artiklarna främst framställd och porträtterad utifrån hennes ekonomiska- och 

bostadssituation.  Den manliga brottslingen är i artiklarna främst framställd och porträtterad 

utifrån sitt sexliv och sina religiösa aspekter. Den kvinnliga mördaren är i artiklarna 

framställd och porträtterad utifrån sitt utseende, kroppsspråk och sexliv. Hur den manliga 

mördarens privatliv framställs och porträtteras i artiklarna uteblir eftersom det finns 

bristfällig rapportering om hans privatliv.  

 

 

 

 

Nyckelord  
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1. Inledning 

Berättelser om verkliga brott har exploderat i popularitet de senaste åren. Spänningen lockar 

en miljonpublik till tv-serier, böcker och poddar. SVT Play har numera en rubrik som heter 

”True Crime.” True crime är verkliga mordfall och utredningar som gör det möjligt för 

gemene människa att följa riktiga människoöden i brottens skugga. Netflixdokumentären 

Making a murderer från 2015 hade över 19 miljoner tittare de första 35 dagarna (Adweek, 

2016) Svenska P3 Dokumentär hade 761 000 lyssnare per månad året 2016 (Resume, 2016) 

och Veckans brott har cirka 760 000 tittare på en vecka (Sörbring, 2019). Det som sägs ha 

varit starten för det stora intresset för true crime-poddar kom 2014 när den amerikanska 

podcastserien Serial nystade i trådarna kring mordet på en tonårstjej i Baltimore (Hjort, 

2019). Sedan 2014 har podcaster som Rättegångspodden, En mörk historia, Mordpodden, 

Vad blir det för mord? och Spår tagit sig upp på podcasttopplistorna i Sverige.  

 

Kvällstidningarna har länge haft kriminaljournalistiken som en av sina hörnstenar och även i 

veckotidningarna har det gått att läsa om spektakulära mord. Ester Pollack som är forskare 

vid Stockholms universitet och forskar om medier och brott menar att true crime har funnits 

lika länge som journalistiken. Men hur utelämnande blir brottslingarnas privatliv? Ester 

Pollack hävdar att det kan bli ett problem att skriva om true crime när man appellerar till 

människors sämsta sidor. Eftersom sensationslystnad efter snaskighet växer fram, och det blir 

lätt att glömma att det handlar om riktiga människor (Hjort, 2019). Skvallertidningar har så 

länge de har funnits varit kända för att skriva om kändisars privatliv. Men var går gränsen för 

vad som är okej att skriva om vi applicerar journalistik om privatliv på brottslingar i 

kvällspress? Är det skillnad på privatliv för brottslingar och icke-brottslingar? Hur okej är det 

att underhålla sig med någon annans olycka?  

 

2016 fick Arbogafallet, även kallat ”Sommarstugemorden” stor uppmärksamhet i media och 

skakade hela Sverige. Jerzy Sarnecki, som är forskare i kriminologi, konstaterar att Johanna 

Möller, även kallad Arbogakvinnan, i princip dömdes på förhand i media, innan hon fick sin 

dom. Historiskt har det funnits en fascination kring bilden av den kriminella kvinnan, då 

kvinnor som begår brott har varit mytomspunna, medan han menar att det finns många fler 

psykopatiska män. Jerzy Sarnecki skriver att stora delar av Johanna Möllers privatliv redan är 
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utlagt och om hon inte hade blivit fälld hade det blivit svårt för henne att komma tillbaka till 

sitt vanliga liv (Drevinger, 2016).  

 

Historien om Arbogafallet har många likheter med Knutbydramat som ägde rum 2004. 

Knutbydramat blev också ett av de mest uppmärksammade kriminalfallen i Sverige. Leif GW 

Persson menar att fallen är lika, även om motiven var olika då motivet i Arbogafallen var 

ekonomiskt och motivet i Knutbyfallet var religion. GW Persson skriver att Arbogafallet är 

unikt i svensk rättshistoria, och att likheten med Knutbydramat har slagit honom eftersom att 

det är en äldre som misstänks ha styrt en yngre att mörda någon (Åkesson, 2017). Helge 

Arnold Fossmo är 47 år idag. 2004 var han 32 år gammal. Vid tidpunkten var han 

frikyrkopastor i Knutby och det var där han manipulerade den 27 åriga Sara Svensson, som 

han hade en kärleksrelation med, att mörda Fossmos förra fru. I Arbogafallet manipulerade 

Johanna Möller som är 44 år gammal sin pojkvän, den 22 årige Mohammad Rajabi, som 

försökte att mörda båda Möllers föräldrar. Johanna Möllers mamma överlevde. Både Johanna 

Möller och Helge Fossmo misstänks ha mördat sina respektive och sedan manipulerat en 

yngre person i beroendeställning till dem att mörda någon närstående. Fallen är lika varandra 

då både Sara Svensson och Mohammad Rajabi ansågs vara i beroendeställning. Johanna 

Möller och Helge Fossmo har juridiskt sett inte mördat någon, men båda dömdes till livstids 

fängelse för medhjälp/anstiftan till mord. Båda fallen överklagades även till Svea hovrätt.  

 

På journalistförbundets hemsida går det att läsa om de frivilliga etiska reglerna, 

publicitetsreglerna. Det finns 17 stycken av dessa regler, och under “Respektera den 

personliga integriteten” så står det om privatlivet och privatlivets helgd (Journalistförbundet 

2018). Under Bakgrund kommer vi att skriva mer ingående om detta. I och med dessa regler 

är det extra viktigt att undersöka hur det har rapporterats om mördarnas privatliv i dessa två 

fall som vi har valt ut, och se hur journalisterna har förhållit sig till publicitetsreglerna. 

2. Syfte och vetenskaplig frågeställning 

2.1 Syfte 

Vi vill se hur de fyra personerna (Johanna Möller, Mohammad Rajabi, Sara Svensson, Helge 

Fossmo) framställs i relation till privatliv i förhållning till publicitetsreglerna och 

intersektionella teorier, i  kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 
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2.2 Vetenskapliga frågeställningar 

–  Hur ser publiceringen av dessa fyra personers personliga uppgifter/privatliv ut? 

Skillnader/likheter?  

 

– Hur framställs mördarna Sara Svensson/Mohammad Rajabi? 

 

– Vad finns det för skillnader och likheter i framställning av Sara Svensson/Mohammad 

Rajabi i relation till Helge Fossmo/Johanna Möller?  

 

2.3 Begrepp 

 
Under den delen vill vi samla ihop de centrala begreppen i vår uppsats.  

 ”Diskurs” = Med diskurs menas att texter är inbäddade i olika situationer, institutioner 

och “osynliga” strukturer i samhället (Larsson, s. 267). Mer om diskurs kommer vi 

skriva under avsnittet 6.  

 ”Offentlighet” = det som är tillgängligt för många att se eller höra (Thompson 2001, 

s.155–156). Det är en grunddefinition av begreppet som vi använder i vår uppsats för 

att kunna skilja på vad som är offentligt och privat. 

 ”Privatliv” = i vår uppsats innebär privatliv hem, boende, ekonomi, sexliv, relationer, 

kroppsspråk, individens utseende. Detta är vår egen definition av begreppet som vi hat 

ställt in i motsats till offentlighet. 

 ”Medierad offentlighet” = massmedier, där man kan överföra och sprida budskap 

(Thompson 2001, s. 303-305). Det begreppet är relevant för oss då vi undersöker 

tidningarnas rapportering om Arbogafallet och Knutbydramat. Det är med hjälp av 

medier en medierad offentlighet skapas.  

 

2.4 Etiska överväganden 

Vi har valt att skriva namnen på de fyra förövarna i både Knutbyfallet och Arbogafallet. 

Detta är på grund av att vi anser att de fallen har fått mycket uppmärksamhet i medier och 
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blivit publicerade tidigare. Anledningen till att vi inte skriver offrens namn utan ”frun, 

exfrun” och dylikt, är för att det inte är relevant för vår uppsats vad offren heter. 

 

3. Bakgrund 

I början av detta avsnitt kommer vi att presentera de två olika fallen och beskriva kort vad 

som hände. I den andra delen kommer vi ta upp en bok som är skriven av två journalister och 

som handlar om kvinnlig brottslighet.  

 

3.1  Fallet Knutbydramat 

Den 10 januari 2004 skedde ett mord utanför Knutby. Sara Svensson sköt ihjäl pastorsfrun 

och försökte mörda sin före detta granne Daniel Linde. Terese Cristiansson har skrivit boken 

Himmel och helvete - mord i Knutby. Hon menar att mordet och hela berättelsen är en av de 

mest uppmärksammade svenska kriminalhistorierna någonsin. Cristiansson menar att Sara 

Svensson på grund av hotande sms, bibelcitat och sex i Herrens namn och en lång 

nedbrytningsprocess utförd av Helge Fossmo genomförde mordet på hans fru (Cristiansson 

2004, s. 7). 

  

3.2 Sara Svensson 

1998 kom Sara Svensson till Knutby för att praktisera. Där mötte hon Linus1 som förälskade 

sig i henne. 1999 förlovade de sig och ett år senare gifte de sig. Samma år fick Sara Svensson 

jobb på ett hotell i Rimbo, som ligger några mil söder om Knutby. När hon inte jobbade på 

hotellet ägnade hon sig åt församlingen, och att systematiskt organisera andliga strider mot 

djävulen. Detta på grund av att satan och hans demoner blev allt mer intensiva i sina 

prövningar mot Helge Fossmo. 2001 flyttar Sara Svensson, även kallad ”Barnflickan” i 

media, in till Helge Fossmo och hon lämnar Linus. Anders Forsman som är specialist i 

psykiatri och rättspsykiatri har skrivit yttranden under Saras undersökningar på 

rättspsykiatriska enheten i Göteborg. Han skriver att Sara var 11 år när mamman gick bort, 

det är en känslig period för barn, eftersom det ingår för barn i den åldern att fundera över 

                                                
1 *Linus heter egentligen någonting annat då hen vill förbli anonym i Cristianssons bok 
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livets ändlighet och föräldrarnas kommande död. Eftersom Sara aldrig fick hjälp att bearbeta 

sorgen kom traumat att få en stor betydelse för hennes personutveckling Sara Svensson 

dömdes 2004 till rättspsykiatrisk vård (Cristiansson 2004, s. 9). 

 

3.3 Helge Fossmo 

Helge Fossmo föddes 1971 i en icke-religiös familj. Han berättar själv i sitt personporträtt att 

han frälstes i juni 1983. Fossmo träffade sin blivande fru under gymnasietiden. Därefter gick 

Helge med i pingströrelsen, som frun redan var med i. 1992 gick han med i Livets Ord, två år 

senare gick han tillbaka till pingströrelsen. 18 december 1999 hittades frun avliden i badkaret 

i deras gemensamma bostad. Hon hade ett hål i huvudet och en toxisk koncentration av 

dextropropoxifen i blodet. Dödsfallet bedömdes som en olycka av polisen. När Helges fru 

hade dött, började han intressera sig för Sara Svensson, eftersom Sara hade förlorat sin 

mamma när hon var ung. Helge började umgås med Sara tillsammans med Saras man Linus 

och Helges nya fru. Sedan gick relationen över till att Sara sov hos Helge åtta månader i 

sträck efter juni 2001. Det var under denna period och framöver som de två ägnade sig åt 

”nattliga demonstrider i sängen.” Detta förklarar Helge som en gemensam strid som de hade 

mot Helges smärta i kroppen. Samtidigt som detta pågick så var Helge fortfarande gift med 

den andra frun och Sara var gift med Linus (Cristiansson 2004, s. 56-64). Helge Fossmo 

dömdes 2004 till livstids fängelse (Cristiansson 2004, s. 9). 

 

3.4 Fallet Arbogafallet 

Mordet på Johanna Möllers pappa och mordförsök på hennes mamma skedde på kvällen den 

tredje augusti 2016 i deras sovrum i sommarstuga i Arboga. Hennes pappa avled på plats. 

Mohammad Rajabi erkände att det var han som genomförde gärningarna. Enligt honom hade 

Johanna Möller försökt övertala honom under flera månader om att han skulle döda hennes 

föräldrar (Västmanlands TR B 3570-16, s. 87-88).  

 

3.5 Johanna Möller 

Vi har valt att redogöra Johanna Möllers bakgrund med bland annat ett tidigare mord som 

hon var dömd för i Västmanlands tingsrätt och senare friad i Svea hovrätt. Vi kommer att 

redogöra för alla åtal och misstankar i kronologisk ordning. 
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Den sjunde augusti 2015 hittar polisen Johanna Möllers ex-makes kropp. Johanna Möller 

hade själv ringt polisen och sagt att hennes man var försvunnen (Bodström och Lampers 

2018, s. 139-140). Den 12 augusti 2015 försöker hon att få ut försäkringspengar på två 

miljoner kronor för sin makes död. Detta händer fyra dagar efter hans död (Bodström och 

Lampers, 2018, s.145). Johanna Möller blir dömd för mordet på sin make den 21 augusti 

2016 i Västmanlands tingsrätt (Bodström och Lampers 2018, s. 235). Hon blir därefter 

frikänd från åtalet om mord på sin ex-make (Bodström och Lampers 2018, s. 247). 

 

Lokaltidning Eskilstuna-Kuriren avslöjade under sommaren 2016 att Johanna Möller, som då 

var en chef på ett asylboende, hade haft sex med flera av de placerade flyktingpojkarna. Detta 

hände några veckor före mordet i sommarstugan i Arboga (Eskilstuna-Kuriren, 17 januari 

2018). 

 

Under rättegången i Västmanlands tingsrätt berättade Johanna Möllers att hon hade träffat 

Mohammad Rajabi för första gången på boendet 2015. Hon anger också att de hade en 

överenskommelse om att gifta sig så att Mohammad kunde få uppehållstillstånd 

(Västmanlands TR B 3570-16 Dom 2017-08-21, s.79). Johanna Möller hade genomgått en 

rättspsykiatrisk undersökning i samband med rättegången där slutbedömningen var att hon 

inte hade någon psykisk störning (Bodström och Lampers 2018, s. 232). 

 

Den 21 augusti döms Johanna Möller till livstids fängelse för bland annat anstiftan till mord, 

mordförsök mot mamma och mord på pappa. Detta sker också i Västmanlands tingsrätt 

(Bodström och Lampers 2018, s.235). Den 8 september säger Johanna Möllers advokat att de 

har överklagat till Svea hovrätt men domen ändras inte (Bodström och Lampers 2018, s. 241 

-247).  

 

3.6 Mohammad Rajabi 

Mohammad Rajabis största problem, enligt utredarna på det Rättspsykiatriska 

medicinalverket, var drogmissbruk. Han hade tidigare också skadat en polis och haft 

disciplinära problem i skolan (Bodström och Lampers 2018, s. 231). Mohammad Rajabi 

ansökte om asyl i Sverige 13 december 2015. Migrationsverket hade inte beslutat om 

Mohammad Rajabi skulle få uppehållstillstånd i Sverige fram tills mordet. När mordet hade 
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skett och dom fallit beslutade domstolen att på grund av att brottet var så pass allvarligt och 

att han inte hade några anknytningar till Sverige, skulle han utvisas från Sverige och 

förbjudas att komma tillbaka (Västmanlands TR B 3570-16, s. 93-94). Enligt domen hade 

Mohammad Rajabi genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han inte hade 

någon psykisk störning och därför skulle straffet bestämmas utifrån hans ålder. Han dömdes 

då till 14 års fängelse (Västmanlands TR B 3570-16, s. 93-94). 

 

3.7 Kvinnlig brottslighet 

Suzanne Kordon är journalist och har tidigare studerat kriminologi, rättspsykologi och 

psykologi.  Anna Wetterqvist är en journalist som jobbar med medie- och 

kommunikationsfrågor (Kordon och Wetterqvist 2012). I sin bok har de fokus på kriminella 

kvinnor. Det som är intressant och relevant för oss är hur de analyserar brottsliga kvinnor i 

medier och vad deras analys bygger på. Ett intressant avsnitt i boken Gärningsmannen är en 

kvinna: en bok om kvinnlig brottslighet (Kordon och Wetterqvist 2012) är beskrivningen av 

Sara Svenssons fall där författarna analyserar det utifrån genusteori som har en viss koppling 

till vår teoretiska ram.  

 

Sara Svensson beskrivs som en person som var osäker och osjälvständig under den tiden när 

hon var med Helge Fossmo, och därför var det lätt för henne att bli manipulerad av en man. 

Kordon och Wetterqvist skriver att polisen hade svårigheter med att uppfatta Sara Svensson 

som en förövare. Hon grät och bröt ihop under förhören och sågs som ”en liten späd flicka” 

(Kordon och Wetterqvist 2012, s. 136-138). I andras ögon gick inte hennes ”iskalla beteende” 

och välplanerade dåd ihop med att hon var en kvinna. Senare fick hon även etiketten ”offer” 

av allmänheten under tiden hon genomförde rättspsykiatriska undersökningen: ”Man kan 

säga att Sara kom in som gärningsman och gick ut som ett offer” (Kordon och Wetterqvist 

2012, s. 138). Kordon och Wetterqvist skriver att Sara Svensson har med hjälp av sin advokat 

fått en offerstatus genom uttalanden från advokaten som: ”Det är Sara som behöver 

skyddas”(Kordon och Wetterqvist 2012, s. 139). Allt detta innebar att ”…omgivningen skulle 

kunna skapa en sådan enorm distans mellan henne och hennes brott” (Kordon och 

Wetterqvist 2012, s. 139). 
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3.7.1 Kvinnliga brottslingar och medier  

”Om det har begåtts ett mord är det en nyhet. Om det är en kvinna som har mördat är det en 

ännu större nyhet” (Kordon och Wetterqvist 2012, s. 163). 

 

En annan relevant del för vår undersökning i Gärningsmannen är en kvinna: en bok om 

kvinnlig brottslighet (Kordon och Wetterqvist 2012) handlar om hur kriminella kvinnor 

framställs i medier. Kordon och Wetterqvist skriver att medier får en spännande och säljande 

historia om de rapporterar om kriminella kvinnor. Detta är på grund av att kvinnliga 

brottslingar går emot traditionella föreställningar om en kvinna. Om en kriminell kvinna är en 

mamma ställs detta i motsatsen till att hon är en brottsling. Vi får inte samma uppfattning om 

en manlig brottsling som är en pappa (Kordon och Wetterqvist 2012, s. 163). Även i detta 

kapitel tas Knutbyfallet upp. Kordon och Wetterqvist skriver att Sara Svensson ansågs vara 

psykisk sjuk och övertalad ”av någon annan som var starkare än henne.” Denna offerstatus 

fick hon så fort Helge Fossmo och deras relation kom in i mediabilden – då blev Sara 

Svensson ett hjälplöst offer (Kordon och Wetterqvist 2012, s. 164). 

 

Kombinationen brott, sex och religion var som gjord för dramatisk nyhetsrapportering. Men 

detta var inte den starkaste drivkraften. Det var i stället det faktum att brotten begåtts av en 

ung, söt kvinna (Kordon och Wetterqvist 2012, s. 165). 

  

Kordon skriver att det är svårt att se på kvinnliga brottslingar utan att blanda in ”traditionella 

ursäkter och förklaringar” – därför blir kvinnorna antingen offer eller ”demoner” (Kordon, 

2012, s. 180) vilket är en intressant synpunkt för vår analys. 

 

3.8 Publicitetsregler och medieetik 

Då det i Sverige finns grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet, så är 

Publicitetsreglerna ”ett frivilligt etiskt komplement.” Vi vill i vår studie uppmärksamma 

Journalistförbundets publicitetsregler som är till för att skapa etiska riktlinjer för publicering 

och som ska skapa respekt för den personliga integriteten. Under “Respektera den personliga 

integriteten finns fyra punkter som gäller privatlivet, varav två vi anser vara mest relevanta 

för vår uppsats:  
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”7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet 

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning” (Journalistförbundet, 2018). 

 

“9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.” 

 

”10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande” (Journalistförbundet 2018).  

 

Det redogörs här tydligt att publicitet inte får kränka privatlivets helgd och att man i största 

mån ska avstå från att publicera sådan information om det inte finns ett allmänintresse och att 

offenligheten har rätt att veta detta. Den personliga integriteten innefattar även etiskt 

ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell 

läggning. Allt detta anser vi vara relevant information till vår studie, för att undersöka 

huruvida journalister har förhållit sig till dessa regler vid publicering av mördarnas och 

medbrottslingarnas privatliv.  

4. Tidigare forskning 

När vi har gjort research till vår studie har vi stött på mycket forskning om både media och 

kriminalitet och media och kön, men inget om mördares privatliv i media.  

 

Vi har hittat en studie som handlar om Helge Fossmo: The Life Story of Helge Fossmo, 

Former Pastor of Knutby Filadelfia, as Told in Prison: A Narrative Analysis Approach 

(Frisk, Liselotte and Palmer, Susan J. 2015). Liselotte Frisk och Susan Palmer är båda 

forskare i religionsvetenskap. I sin studie tar de hänsyn till det psykologiska, sociologiska och 

ideologiska perspektivet, för att förstå vad det var som ledde till mordet och mordförsöket i 

Knutby. Forskarna kom fram till att Helge Fossmo hade byggt upp en berättelse om hur han 

såg på sina gärningar där det primära temat var hans oskuld i Knutbyfallet. Forskarna skriver 

också att Helge Fossmo framställdes som en sympatisk person som hade gått vilse och skadat 

människor som stod nära honom. Det intrycket uppstod, enligt studien, tack vare Helge 

Fossmos charm och berättarprocessens övertygade krafter.  
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Vi har inte hittat någon forskning om Arbogafallet och därför har vi valt att i detta avsnitt 

sammanställa några studier som berör större ämnen som berör vår uppsats: media, brott, kön, 

etnicitet, intersektionalitet och kriminologi. 

 

4.1 Intersektionalitet och kriminologi 

Hillary Potter är forskare i etniska studier och har skrivit Intersectionality and criminology: 

Disrupting and revolutionizing studies of crime. Boken redogör en omfattande granskning av 

studier av brott tillsammans med intersektionalitet. Potter skriver att intersektionalitet inom 

kriminologi inte är en definitiv slutsats, utan att intersektionalitet är en ”resande teori” som 

fortfarande håller på att bli formulerad. Potter skriver att intersektionell kriminologi är ett 

begrepp under ständig utveckling. Intersectionality and criminology syfte är däremot att visa 

hur intersektionella teorier har använts i kriminologisk research. Intersektionalitetsteorier är 

applicerbara för att förebygga att en studie blir färgblind, identitetsblind, könsblind och 

maktblind. Intersektionalitet kan med fördel användas vid korsstudier där man syftar till att 

inte bara studera genus eller etnicitet, utan vill titta på flera komponenter samtidigt (Potter 

2015, s. 37).  

 

4.2 Nyheter, genus och makt 

Cynthia Carter, Gill Branston och Stuart Allan är medieforskare som har skrivit flera böcker 

och publicerat studier som handlar om medier. I boken Gender, news and power (1998), som 

handlar om medier, makt och genus, försöker författarna hitta svaret på frågor om hur genus 

formar journalistikens former och institutioner, och tar upp frågor om bland annat hur 

kvinnor framställs i medier och hur nyheter ”sexualiseras”. Vi har valt att använda ett av 

kapitlen som handlar om ett mordfall och mediers agerande, vilket är intressant för oss. 

I boken beskrivs exempel med O. J. Simpson, som var bland annat proffs i amerikansk 

fotboll. År 1994 blev han misstänkt för mordet på sin ex-hustru och hennes vän. Som det 

framgick i det fallet, hade massmedier uppmärksammat bland annat åklagare Marcia Clark 

och kommenterade hennes hår och kläder.  

En av CNN’s kommentatorer hade kallat Clark för bland annat ”’tough cookie that doesn’t 

crumble’”, ”’a single mother who will ‘bond with the jury’”, och ”’a street fighter in high 
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heels.’” Men inga liknande personliga kommentarer hade adresserats till någon manlig 

karaktär i detta fall. Kommentarer om andra, mer irrelevanta saker som inte hade med själva 

fallet att göra, var för att avleda uppmärksamheten från faktumet att det var vita männens 

makt som satt institutionella standard för både journalistik och rättssystem (Allan, Stuart; 

Branston, Gill och Carter, Cynthia 1998, s. 84). 

Författarna menar att det hade skapats en konflikt där kritiskt argumenterande debatt 

krockade med en debatt som leddes av kulturellt konsumerande publik och detta var bland 

annat med hjälp av massmedier som definierade publik som konsumenter och ”publicity” 

som ”public relations.” Massmediernas bearbetning och spridning av information blev 

beroende av dominerande stora företag och på det sättet hade vi fått en relation där medier är 

en säljare och publik är konsumenter. Simpsons fall hamnade både i rättssalen och i public 

sphere där ett forum för information om bland annat uppstod, och det var bara på grund av att 

det passade in i mediernas format (Allan, Stuart; Branston, Gill och Carter, Cynthia 1998, s. 

71-89). 

 

4.3 Kön och media  

Rosalind Gill som är professor i sociala och kulturella analyser skriver i Gender and the 

media att vi lever i en värld som är stratifierad av kön, etnicitet, klass, ålder, 

funktionsvariationer, sexualitet och var vi bor. Vi bor också i en värld som är väldigt mättad 

av media. Gill menar att befintliga studier av kön och media är extremt heterogena (Gill 

2007, s. 7). Gill skriver att under 1995 så handlade endast 17% av världens nyheter 

(inkluderande tidningar, radio, TV) i 71 länder om kvinnor. När kvinnor bedöms vara 

intressanta ur ett nyhetsvärdringsperspektiv så är det oftast när det handlar om deras utseende 

eller privatliv. Många tidningsredaktörer är inkapabla att skriva en artikel om en kvinna om 

inte en utvärdering av hennes utseende också görs, eller åtminstone en beskrivning om 

hennes ålder och hennes hårfärg. Gill menar att männen är läsarnas talare genom åsikter, 

medan kvinnorna är betraktade av läsarna genom bilder. Gill menar att det är svårt att 

undvika att konstatera att mycket av kvinnans värde är baserat på hennes sexuella attraktivitet 

i media. Till skillnad från kvinnorna blir männen beskrivna på en metanivå. Gill menar att när 

mäns utseenden blir beskrivna i media så är det deras sexighet som blir beskrivet, inte deras 

kropp i sig, och om kroppen blir omdiskuterad så beskrivs den ur en större kontext, att andra 

män influeras av mannens stil. Medan kvinnor beskrivs mer som ”enastående naturliga 
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skönheter” och regelbundet ägnar media tid åt att beskriva kvinnans kropp på ett lustigt sätt 

(Gill 2007, s. 113-116). Gill menar att när män i media utsetts för utvärderande beskrivningar 

av deras utseende så är syftet ofta att skapa avsky och att trivialisera deras perspektiv (Gill 

2007, s. 117). 

 

4.4 Kvinnor och brott  

Yvonne Jewkes är professor i kriminologi och skriver i Media and crime att kvinnor som 

begår grova brott attraherar mer media och offentlig uppmärksamhet än män som begår 

liknande brott. Den mediala bilden som skapas av kvinnor som begår grova brott blir mer 

kraftfull och de lämnar ett intryck som lever längre i media och hos läsarna (Jewkes 2015, s. 

134). Jewkes menar att det finns ett par standardnarrativ som skapas av media för att 

konstruera en bild av hur kvinnor som är grova brottslingar är. Dessa mediala narrativ är: 

 

1. Sexuella avvikelser 

2. Avsaknad av fysisk attraktivitet 

3. Dåliga fruar 

4. Dåliga mödrar 

5. Mytiska monster 

6. Galna kossor (översättning: mad cows) 

7. Elaka och manipulerande (Jewkes, 2015, s. 135).  

 

Det är vanligt att kvinnor som begår brott inte gör det själv, utan tillsammans med en man 

eller en älskare. Just kvinnor som formar en ”mördarallians” tillsammans med en man är den 

mest problematiska kombinationen för mediainstitutionerna att förstå. Dessa gärningskvinnor 

får varken sympati för att de ses som offer och de blir inte firade som superhjältar, utan de är 

en gåta för vanliga forskning och feministiska diskurser. Dessa kvinnor har minst chans till 

att bli rehabiliterade eller att få sona sitt brott enligt juridiken eller medierna. Men utan en 

undergiven kvinna skulle en sadistisk man aldrig agera, det är bara tillsammans som de blir 

ett dödligt par. Kvinnan blir till ett dödligt instrument när det kommer till att släppa loss 

våldet som mannen har haft inom sig. Motiven för kvinnor som genom partnerskap med män 

mördar är komplexa och ifrågasatta. Vissa kritiker menar att för största delen är detta vanliga 

kvinnor som råkar hamna under en kontrollerande, ofta äldre, mans våld. Om dessa kvinnor 
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inte hade hamnat i dessa mäns våld hade i vanliga fall levt vanliga liv. Andra menar att dessa 

kvinnor söker sig till sådana män för att de också har ett begär att utöva våld i partnerskap 

med männen (Jewkes 2015, s. 150-152).  

 

Kvinnliga brottslingar blir mer intressanta för media när de blir förminskade genom att 

tidningarna refererar till deras sexualitet. I likhet med barn blir kvinnor som begår grova brott 

antingen framställda som elaka monster eller som offer. Kvinnliga mördares sexualitet blir 

polariserade i media, antingen framställs de som promiskuösa eller som frigida. Oavsett 

brottets grad så blir kvinnor sexualiserade av rättssystemet, som resultat av detta är kvinnor 

ofta hårdare symboliskt straffade i media, än vad män är. Beteenden som normalt sett skulle 

ha setts som normala hos unga män omnämns som omoraliska hos unga kvinnor. 

Konsekvensen blir att kvinnors brott blir mer överdramatiserade i media. Kvinnors sexuella 

preferenser har länge använts för att demonisera dem och rättfärdiga att media konstruerar 

dem som monster (Jewkes 2015, s. 135-137). 

 

4.5 Kvinnliga mördare 

Elisabeth Gurian är forskare i kriminologi. I Media portrayals of female offenders skriver hon 

att kvinnor som begår brott som mord har en tendens att bli uppfattade och stämplade som 

”onda” och att de framställs som om de medvetet avser att orsaka skada.  Kvinnor som begår 

mord kan i media även bli uppfattade och stämplade som ”goda” och då avser de inte 

medvetet att orsaka skada (Gurian 2011, s. 12).  

 

En kvinna som begår dråp tenderar i media att primärt bli beskriven som fru, moder eller som 

kvinna i rubriken eller i ingressen innan deras namn blir nämnda. Exempelvis ”En kvinna 

som troligen är mamma åt en nyfödd bebis...” eller ”Gravid kvinna misstänkt för mord.” 

Kvinnorna blir mer ofta beskrivna utifrån sina offer eller deras sysselsättning, exempelvis 

sjuksköterska, värdinna eller prostituerad (Gurian 2011, s. 15).  

 

Gurian menar att kvinnor som mördar är mer synliga som kvinnor, medan män som mördar 

är mer framställda som bara mördare. Kvinnor får generellt smeknamn för deras mord, 

exempelvis ”Svarta änkan.” Dessa smeknamn drar till sig uppmärksamhet både till den 

kriminella handlingen och överträdelsen som har skapats i och med att mördaren är en 
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kvinna. Dock får inte män likvärdiga smeknamn för att deras handlingar inte är 

könsöverträdande, utan normativa. Kvinnors våld kan därför hota att avslöja deras 

konstruerade kön (Gurian 2011, s. 16).  

 

Att tilldela psykisk sjukdom till kvinnor som begår grova brott är konventionellt 

patologiserande2. Psykisk sjukdom kan ses som något ”kvinnligt” och även som brist på 

ansvar. Kvinnor som mördar blir ofta karaktäriserade att ha någon form av psykisk sjukdom 

exempelvis posttraumatiskt stressyndrom eller depression. Det har hänt att försvarsadvokater 

har hävdat att deras klienter lider av någon form av psykisk sjukdom. Åklagarna har då 

kontrat genom att argumentera att den svarande har fejkat en psykisk sjukdom för att hjälpa 

den åtalade, och att den åtalade bara har agerat rationellt när hon begick brottet (Gurian 2011, 

s. 17).  

 

4.6 C-uppsatser som berör vårt ämne 

Vi har bland annat inspirerats av en C-uppsats Styckmörderskan och styckmördaren. En 

jämförande av textanalys av en kvinnlig och en manlig styckmördare (Hempel, Carl och 

Bengtsson, Jonathan 2018) som visar hur kvinnliga och manliga styckmördare framställs i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter med hjälp av kritisk diskursanalys, som också är relevant för 

oss. Studiens resultat visade att det fanns en viss skillnad i hur tidningarna rapporterade om 

de olika mördarna. 

 

En annan uppsats som vi hade nytta av var Riccardo kontra Lisa. En jämförande studie av 

brottsofferpublicering i svenska tidningar (Ericsson, Annie och Lilja, Malin 2018). Den 

studien handlade om hur brottsoffer i de respektive fallen hade framställts i fem olika 

tidningar utifrån intersektionalitetsteorier, som även är användbar i vår uppsats. Resultat blev 

att det fanns en viss skillnad i rapporteringen, beroende också på vilken tidning det var. 

 

                                                
 2 Patologisera = Att göra något till en sjukdom som egentligen är en variant av normalt 
tillstånd, normal reaktion eller normalt beteende (Psykologiguiden u.å ) 
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5. Teoretisk ram/utgångspunkt 

Vi anser att intersektionalitetsteorier är relevanta för vår studie. Intersektionalitetsteorier är 

relevant och applicerbart i vår uppsats då våra artiklar berör personer som har begått brott 

(varit medbrottslingar) av olika kön, åldrar, nationalitet och etnicitet.  

 

5.1 Intersektionalitetsteori 

Anna Roosvall, Kristina Widestedt och Madeleine Kleberg är forskare inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. De skriver i Vändningar och intersektionalitet (2015), att 

intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som uppmärksammar hur relationer av 

överordning och underordning skapas. Sociala kategorier som vi kommer ha fokus på i vår 

uppsats är kön, klass, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. I 

analysen kommer kategorierna övergå till mer övergripande och i vissa fall gå in i varandra, 

det vill säga flera sociala kategorier kommer finnas i samma analys. Alltså innefattar 

intersektionell analys både klassperspektivet, kön och etnicitet. Dessa sociala kategorier låter 

vi ”gripa in” i varandra.  

 

Enligt Roosvall, Widestedt och Kleberg är det inom intersektionalitetsteori skillnad på män 

och män. Överklassens män är inte likvärdig/jämförbara med arbetarklassens män. En 

intersektionell analys visar att det alltid är möjligt att problematisera strukturerna och erkänna 

dess komplexitet (Roosvall, Widestedt och Kleberg 2015, s. 35-41). Enligt intersektionalitet 

är könskonstruktioner alltid etnicitets- och klassbetingade och vice versa. Även 

klasskonstruktioner är alltid köns- och etnicitetsbetingade (Roosvall, Widestedt och Kleberg 

2015, s. 42).  

 

Eftersom vi kommer att använda intersektionalitetsteori, ligger fokus på krafter i texter som 

skapar maktrelationer och/eller diskriminering. Om fokus ligger på etnicitet, undersöks 

exempelvis idéer om vit överhet. Om fokus ligger på genus, undersöks idéer om manlig 

dominans (Roosvall, Widestedt och Kleberg 2015, s. 44). Med hjälp av denna teori och teori 

som metod går det att se hur makten förstärks genom sanningsanspråk, genom att titta på 

medier och makt. Intersektionella analyser av medier är särskilt belysande, eftersom 

maktrelationer både skapas och upprätthålls diskursivt (alltså i text och bild) men även 
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materiellt. Medierna själva bidrar med en stor del av den diskursiva konstruktionen av sociala 

maktrelationer (Roosvall, Widestedt och Kleberg 2015, s. 45).  

 

Irene Molina är forskare inom intersektionalitet, genus och rasifiering. Hon skriver i En 

introduktion till genusvetenskapliga begrepp (2016) att bland annat manliga migranter 

rasifieras och sexifieras av massmedier, vilket leder till att kvinnor får motsatta egenskaper 

som till exempel passiva och förtryckta. Om män från Mellanöstern beskrivs som farliga och 

aggressiva, blir det ett hot mot ”svenska tjejer”. I detta fall är det relevant att inte bara söka 

efter enskilda aspekter som ”kön” eller ”etnicitet” utan att se de alla aspekterna samspela med 

varandra. På det sättet får man en mer nyanserad bild av maktstrukturer (Molina 2016, s. 35). 

5.2 Medierna och moderniteten   

Då vår uppsats berör begreppen privat och offentligt, och distinktionen om vad som 

egentligen är privat och offentligt, så har vi har valt att använda de två viktigaste begreppen: 

”privat” – ”offentligt” från John B. Thompsons bok Medierna och moderniteten (2001) som 

bygger på Jürgen Habermas (f.1929-) offentlighetsteori. Thompson skriver om skillnaden 

mellan det offentliga och privata. Detta är applicerbart på vår uppsats då det inte är tydligt 

vad som är offentligt och privat (relevant och irrelevant) när det gäller privatliv och vad som 

beskrivs i medier.  

 

Thompson skriver att det idag finns en uppfattning om att det som finns i våra tidningar 

tillhör en offentlig värld som är öppen för allas blickar. Det är lätt att känna en sorts 

förtrolighet med de personligheter som regelbundet uppträder i våra medier. Det blir därför 

lätt att börja uppfatta dem som våra bekanta och/eller vänner. Vi vet att vi regelbundet 

kommer att möta dessa personligheter i tidningarna, men det är högst otroligt att vi kommer 

att möta dem i vår vardag. John B. Thompson menar att dessa förhållanden är vad som skiljer 

vår värld idag från den värld som existerade för några hundra år sedan (Thompson 2001, s. 

151-154). Thompson menar att det finns två olika begrepp som ”offentligt” och ”privat”: 

 

Det som är offentligt i denna mening är det som är synligt eller möjligt att iaktta, det som 

utförs inför åskådare, det som är öppet för alla eller många att se eller höra eller höra talas om. 

Det privata är däremot det som är dolt för insyn, det som sägs eller görs i enrum eller i 

hemlighet eller i en begränsad krets av människor (Thompson 2001, s.155–156). 



 

20 

 

Thompson menar att medieutvecklingen har skapat nya former av offentlighet som är 

annorlunda än den samtida närvarons traditionella offentlighet. Denna utveckling av 

medierna har gett upphov till nya former av en ”medierad offentlighet”. Tittaren har inte 

möjlighet att välja synvinkel och har en relativt liten kontroll över urvalet av det synliga 

materialet (Thompson 2001, s. 159-163). På grund av tidningars digitala utveckling så har ny 

vikt lagts vid synligheten, alltså förmågan att bli sedd med blicken. Alla offentliga personers 

blir dömda i sin visuella framtoning beroende på hur de klär sig och uppför sig. Detta blir ett 

viktigt inslag i hur de framställer sig själva inför en publik (Thompson 2001, s. 172). 

6. Metod och material  

Vi har valt att använda en kvalitativ innehållsanalys, i form av en kritisk diskursanalys som 

metod. Vi valde en kvalitativ metod för att båda mordfallen mer eller mindre har med 

privatliv att göra, då familjemedlemmar var inblandade. Detta gör det svårt att avgöra vad 

som är privatliv och vad som handlar om själva mordet om vi inte använder en textanalys på 

mikro- och makronivå. I det avsnittet kommer vi förklara vad vi menar med olika begrepp 

och hur vi kommer gå tillväga när vi analyserar vårt material.  

 

6.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen förenar samhällskritik och vetenskap genom texter. Själva ordet 

diskurs innebär i metoden att meningsskapande i skrift är en diskurs. Vi kommer att 

undersöka nyhetstextens tematiska struktur på makronivå och även göra en mikroanalys av 

nyhetstexten. Även sociokulturella kontextualiseringar kommer vara relevant för att se om 

nyhetsrapporteringen skulle kunna se ut på ett annat sätt. Med denna metod räcker det alltså 

inte att koncentrera sig på vad som finns i själva texten (språket) utan det är några fler frågor 

som måste besvaras. Vad i samhället är texten en del av eller försöker motverka? Med denna 

metod kan undanträngda och mindre synliga aspekter fångas analytiskt. Det gäller att gräva 

fram de kognitiva, kulturella, sociala konstruktionerna i nyhetstexten. Kritisk diskursanalys är 

relevant att använda om nyhetstexten involverar frågor om makt och över- och underordning. 

En nyhetstext är inte bara en slumpmässig kombination av ord, det är en strukturerad 

företeelse. Detta innebär att om man tolkar och förstår en text på samma sätt som många 

andra, indikerar detta att man är en del av en större språk- och samhällsgemenskap. Med 
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hjälp av en kritisk diskursanalys går det att komma bortom den större språk- och 

samhällsgemenskapen (Berglez 2010 s. 177-178).  

 

Frågor att besvara i samband med kritisk diskursanalys enligt boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Berglez 2010 s. 177-178): 

1. Nyhetstextens tematiska struktur (makro). Vi ska undersöka textens struktur och 

uppbyggnad. Hur ser textens hierarki ut (vilket är huvudtemat och vad är sekundärt)? 

Det steget behöver vi för att förstå hur mycket utrymme ges till ämnet ”privatliv” i 

artiklarna. 

2. Närvarande implikationer (mikro). I det steget vill vi besvara sådana frågor som: 

finns det någon irrelevant information som texten skulle kunna klara sig utan? Även 

här ligger fokus på privatliv.  

3. Den lexikala stilen (mikro). Vi vill se hur journalisterna och aktörerna i texten (till 

exempel intervjupersoner) använder sig av språket. Hur är deras ordval? Skulle de 

kunna säga något på ett annat sätt? 

 

6.2 Tillvägagångssätt/material 

I början valde vi 40 artiklar. Vi insåg att det var för många att analysera 40 artiklar 

kvalitativt. Vi valde till sist ut sammanlagt 16 artiklar med en slumpgenerator som vi 

analyserade med hjälp av kritisk diskursanalys som metod. Vi valde det jämna numret 16 för 

att vi ville ha fyra artiklar om varje person och åtta artiklar om varje fall.  

De artiklarna som vi har använt är från två kvällstidningar: Aftonbladet och Expressen. Vår 

motivering till varför vi valde dem är för att de är de största tidningarna i Sverige och båda 

rapporterar om riksnyheter. I resultatet ligger fokus vid analys av tidningar och inte enskilda 

journalister, senare i analysen ligger fokus på ordval och inte tidning. Anledningen till detta 

är att vårt syfte inte är att göra en jämförelse av Expressen och Aftonbladet. För att få ett 

urval av artiklar gick vi in på Mediearkivet Retriever, ställde in rätt datum och medium och 

använde ett av de följande sökord: Johanna Möller/Mohammad Rajabi/Sara Svensson/Helge 

Fossmo + Arboga/Knutbypastorn/Knutby, barnflickan. Av de artiklarna som vi hade fått upp, 

valde vi slumpmässigt via en slumpgenerator två artiklar per varje person. 

 

Tidsperioden för Helge Fossmo och Sara Svensson: under 2004. 
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Tidsperioden för Johanna Möller och Mohammad Rajabi: under 2017. 

 

Vi har valt att analysera webbartiklar i Arbogafallet och tryckta artiklar i Knutbydramat, detta 

är på grund av att det fanns mer tryckt material i Mediearkivet under 2004 och mer 

elektroniskt material under 2017. Vi har varit systematiska och gjort analys på alla 16 artiklar 

med två olika steg.  

 

I vårt första steg har vi analyserat artiklarna genom att använda flertalet analysfrågor. Vi har 

under vår studie använt oss av en mer avancerad analysmall som är mer utförlig med fler 

frågor som finns att tillgå vid förfrågan från examinator eller opponent. Då vi har gjort 

analysen genom ett råmaterial som inte finns med i uppsatsen, så kan vi bifoga även 

råanalysen på begäran.  

 

I det andra steget har vi sammanställt artiklarna och försökt att hitta ett gemensamt mönster 

genom att använda kortare och mer övergripande frågor. Detta för att kortfattat förklara för 

läsaren hur vi har gått tillväga.  Vi har valt att korta ner dessa frågor till tre rubriker: mikro, 

makro och lexikala stilen (också mikronivå). Dessa rubriker har vi utgått ifrån i resultatet då 

vi hittat fyra mönster i texten, relationer/familj/sexliv, boende/ekonomi kroppsspråk/utseende 

och den lexikala stilen. Dessa fyra teman har hittats utifrån vår kritiska diskursanalys. Mer 

om detta kommer vi presentera i avsnitt sju.  

 

Under vår forskning stötte vi på ett problem. En artikel från Mediearkivet Retriever fanns inte 

i dess originella ursprungskälla på Aftonbladets hemsida, utan hade tagits bort därifrån. 

Länken till denna artikel: ”Åklagaren: Manipulativ och extravagant. TT. Aftonbladet 7 

november” har vi därför inte kunnat referera till, utan den finns tillgänglig för examinator och 

opponent att tillgå i pappersform. I vår referenslista (med artiklar som använts för analys) har 

vi valt att referera med datum och år först och inte journalistens namn. Detta har vi gjort för 

att underlätta för opponent och examinator att lättare kunna hitta i referenslistan, då det hade 

blivit för långt att alltid referera till artikelns hela namn i resultatet. 
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6.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår undersökning i tid och antal artiklar på grund av att vi har två månaders 

tidsram för skrivandet av denna uppsats.  

 

Vi har också valt att inte ta med krönikor och ledare som förutser att journalister kan uttrycka 

sina egna åsikter – på grund av att vi vill kunna analysera opartisk nyhetsrapportering. Vi har 

fått fram artiklar med ungefär samma längd och inga notiser. Vi har däremot valt att 

inkludera artiklar från TT på grund av att både Aftonbladet och Expressen har fattat beslut att 

publicera de artiklarna på sina hemsidor, därför anser vi att de hör till nyhetsrapporteringen i 

respektive tidning.  

 

Vi är medvetna om att de två fallen som vi tar upp är från olika år (2004 respektive 2016) och 

att det skiljer tolv år mellan fallen och att medierapporteringen därför kan skiljas åt. 

Rapporteringen 2016 skedde på ett annat sätt då det fanns mer teknologiska tillgångar än 

2004 och informationen gick fram snabbare.  

 

7. Resultat 

7.1 Inledning  

Nedan följer en summering av de genomgående mönster vi hittat i rapporteringen i 

Arbogafallet och Knutbyfallet utifrån våra intersektionella, privatliv- och 

offentlighetsbegrepp. Ett kapitel redogör för artiklarnas lexikala stil, det vill säga vilka ordval 

som journalisterna har gjort och om de är värdeladdade och/eller partiska.  

 

Vi har redogjort för mönster i nyhetstexternas tematiska struktur (makro) och närvarande 

implikationer (mikro) genom att dela upp resultatet under rubrikerna. Under ekonomi/boende 

kommer det finnas mer material om Johanna Möller och Mohammad Rajabi eftersom tings- 

och hovrätten ansåg att motivet för mordet var bland annat ekonomiska skäl och under 

sexliv/relation kommer det mestadels finnas mer material om Helge Fossmo och Sara 

Svensson då det varit ett återkommande tema vid läsning av artiklar om dem. 
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7.2 Lexikala stilen 

Vi har i detta avsnitt undersökt vilka typer av ord och meningar som använts i artiklarnas 

gestaltning genom att undersöka språket och ordval i de respektive texterna med hjälp av vår 

metod.  Med lexikal stil menar vi värdeladdade ord och när journalisten gjort egna 

värderingar angående privatliv i artiklarna.  

 

7.2.1 Sara Svensson och Helge Fossmo 

Helge Fossmo och Sara Svensson beskrivs bland annat med ord som: ”Han har insett att han 

har varit feg”, ”Hon är en mördare, men en skör mördare, och jag undrar hur hon ska palla 

förhören i dag“, ”Kanske kan Helge Fossmo också hitta ett lämpligt tillfälle att uttrycka en 

viss ånger för de lögner och det svek han har utsatt sina vänner och familj för” (Expressen, 19 

maj 2004). Adjektivet ”feg” och substantivet ”lögner” har en negativ mening som signalerar 

läsare att någonting är fel. Tillsammans med journalisternas egna värderingar får läsaren en 

negativ tolkning av situationen/personen.  I vissa fall används olika ordval som anspelar på 

att Sara Svensson känner olika känslor,  vilket journalister väljer att lyfta upp med sin egen 

röst. Ett exempel:  

 

Ångerfull, olycklig och rädd för att åter hamna i pastorns våld. Aftonbladet har haft ett långt 

samtal med barnflickan och hennes pappa (Aftonbladet, 31 juli 2004).  

 

I citatet anspelar journalisten att Sara Svensson känner tre olika känslor och att hon är rädd att 

åter hamna i ”pastorns våld”. 

 

Ordet ”maktspel” förekommer ofta i de artiklarna som vi har analyserat och innebär i sig att 

den ene är överordnad och den andre är underordnad. Till exempel: ”Fossmo målar upp 

bilden av ett märkligt maktspel med sexuella och religiösa förtecken…” , där Aftonbladets 

reporter lägger sin egen värdering genom att använda adjektiv ”ett märkligt maktspel” 

(Aftonbladet, 8 oktober 2004).  

 

Det finns flera värderingar när det gäller Helge Fossmos och Sara Svenssons relation, till 

exempel: ”Det blev starten på Saras och Helges sexuella relation, trots att båda då är gifta på 

annat håll”, vilket med hjälp av ”trots att” signalerar att reporter uppfattar  den situationen 

som inkorrekt (Expressen, 9 februari 2004).  
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Expressen beskriver Sara Svensson efter hennes utseende, ibland med egna tolkningar:  

 

Exempel 1: ”Sara Svensson sitter i oskuldens vita spets...” (Expressen, 19 maj 2004). 

 

Exempel 2: 

Sara Svensson sitter mest nedböjd, ofta med händerna i ansiktet. Hon gråter, rynkar pannan 

och verkar fylld av den djupaste ånger för vad hon gjort. Hon korsar armarna för bröstet, 

vänder sitt ansikte uppåt och drar ett djupt andetag (Expressen, 19 maj 2004). 

 

I artikeln ”Sara: Allt är mitt fel” (Aftonbladet, 31 juli 2004) används Sara Svenssons alias 

”Barnflickan” och inte hennes riktiga namn – och på det sättet skapas maktbalans då Sara 

Svenssons alias blir nedvärderande och hon reduceras till en barnflicka utan namn, en yngre 

person i beroendeställning. 

I ingressen står det ”Aftonbladet har haft ett långt samtal med barnflickan och hennes pappa.” 

När ordet ”barn(flicka)” kombineras med ”pappa” i ingressen är det också lätt för läsaren att 

dra slutsatsen att Sara Svensson är ett litet barn. I brödtexten skriver reportern: ”Samtidigt 

inser hon att hon blev styrd…”, ”hon känner inte igen sig som kallhamrad”. Reportern 

använder partiska ord såsom ”inser” och ”styrd” skapas en bestämd ton i texten som leder 

läsaren åt ett håll där Sara Svensson ses som en passiv person med offerstatus som har blivit 

ofrivilligt styrd (Aftonbladet, 31 juli 2004). 

 

Ett mönster har framkommit under studiens gång som påvisar en skillnad när journalisterna 

beskriver kvinnor och män. Helge Fossmo beskriver Sara Svensson i artikeln ”Sara orkade 

inte höra mer om sitt sexliv” med fem stycken adjektiv, hon är ”ljuvlig, mild, glad, rolig och 

levande”. Helge Fossmo beskrivs av journalisterna som ”en sextörstande frestelse” och att 

han har ”stor aptit på kvinnor” . Det framkommer i nyhetstexten en tydlig skillnad av 

beskrivningen av kvinnor och män. När journalisterna beskriver Helge Fossmo använder de 

sina egna ord, och när de beskriver Sara Svensson använder de Helge Fossmos ord. 

Journalisterna drar även egna slutsatser om varför Sara Svensson valde att lämna rättssalen 

mitt under förhandlingarna. Det framkommer inte att Sara Svensson själv beskrivit varför hon 

valt att lämna hovrätten, men journalisterna gör själva bedömningen att det var för att 

Svensson inte ”orkade höra mer om sitt sexliv” (Expressen, 8 oktober 2004). 
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7.2.2 Johanna Möller och Mohammad Rajabi 

 I Aftonbladets artikel ”Åklagaren: Möller manipulativ och extravagant” (2016) citeras 

åklagaren i rubriken, som kommenterar Johanna Möllers personlighet med två ord: 

”manipulativ” och ”extravagant”. Det citatet finns inte i texten.  

 

Aftonbladet nämner Johanna Möllers ”manipulativa beteende” flera gånger. Till exempel 

används ordet ”manipulativ” sju gånger inklusive rubriken i artikeln ”Johanna Möller ska 

bevakas hårdare – för manipulativ” (7 november 2017). I texten finns ett citat från en anonym 

källa som bekräftar den manipulativa bilden av Johanna Möller: 

 

– Hon har alltid varit extremt manipulativ och är extremt duktig att få folk att tycka synd om 

henne om hon vill det. Hon är också duktig på att få folk att tro att hon pratar sanning 

(“Johanna Möller ska bevakas hårdare – för manipulativ” Aftonbladet, 7 november 2017). 

 

 

Under underrubriken ”Mamman kan aldrig förlåta” skriver Expressen: ”Attacken, som den 

utfördes enligt åtalet, symboliserar sprickan: ”Syftet var att få ut ännu mer pengar ur 

föräldrarna och mördaren var en flykting som bott hos henne.” Här benämns Mohammad 

Rajabi som ”flykting” och inte vid sitt namn. (Expressen, 5 juli 2017). 

 

I Expressen har de skrivit en rubrik som gör att läsaren kan dra slutsatser att Johanna Möller 

är psykiskt sjuk. Tidningen skriver under rubriken ”Sprickan i familjen: Johanna är sjuk”. 

Detta kan tolkas som att rubriken får läsaren att tro att Johanna Möller är psykiskt sjuk. Enligt 

rättspsykiatriska undersökningen från Rättsmedicinalverket är inte Johanna Möller psykiskt 

sjuk.  

 

Med Johanna Möller bevisat skyldig och inspärrad för psykiatriska tester kämpar hennes 

närmaste för att komma vidare. [---] Nu visar uppgifter från mamman och systern på sprickan 

som växte inom familjen sedan de börjat ana en ny Johanna Möller (Expressen, 7 juli 2015). 
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7.3 Kroppsspråk och utseende  

Vi vill i detta kapitel ta upp de delarna i artiklarna som handlar om Johanna 

Möllers/Mohammad Rajabis/Sara Svenssons/Helge Fossmos utseende och kroppsspråk. Det 

kan vara journalisternas egna observationer eller citat.  

 

7.3.1 Sara Svensson och Helge Fossmo 

 När Expressen rapporterar inifrån rättssalen om Sara Svensson och Helge Fossmo, hamnar 

reporterns egna observationer i fokus. Dessa tolkningar av de åtalades känslor kommer ifrån 

reporterns egna uppfattningar om hur de åtalade har känt. Reportern skriver om de bådas 

utseende och deras kroppsspråk.  

 

I Expressen beskriver journalisten Helge Fossmos huvud och frisyr: 

 

Från mitt perspektiv ser jag den snaggade, renrakade Helge Fossmo (Expressen, 19 maj 

2004).  

  

Rubriken ”Vi hade sex varje natt” förmedlar till läsaren att artikeln kommer handla om deras 

privatliv. I artikeln beskriver reportern Sara Svensson och kommenterar hur hon ser ut: 

”Naglarna är fixade, hon är sminkad och välklädd, i vit skjorta, svart tröja, lång kjol och skor 

med klackar” (Expressen, 20 maj 2004). 

 

I Aftonbladet har journalisterna tagit med ett citat från Ola Nordström, Helge Fossmos 

advokat, där han beskriver hur han ser på Sara Svensson: ”Jag ville visa att den söta, väna 

flickan har en iskall och beräknande sida också, säger Ola Nordström” (Aftonbladet, 25 

september 2004). 

 

När journalisten i Expressen  beskriver Helge Fossmos utseende, kroppsspråk och blick 

skriver de: 

 

Med blicken fäst på rätten, under sina pauser i berättande fäst mot taket, vände han sig aldrig 

åt vänster. Där, cirka ett par meter från honom, med två advokater emellan, satt Sara 

Svensson (TT i Expressen, 6 oktober 2004).  
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När de beskriver Sara Svensson skriver de både hennes hår, halsband och urringning. 

 

Under stor del av Helge Fossmos berättelse och efter att i fyra timmar frågats ut av dennes 

advokat satt hon med huvudet dolt i armarna. Ibland gjorde hon förströdda anteckningar i sitt 

block, lade håret tillrätta, drog i halsbandet ovanför den lätt urringade bruna jumpern. Vid 

pauserna tog hon ögonkontakt och log mot någon eller några av åhörarna (Expressen, 6 

oktober 2004).  

 

7.3.2 Johanna Möller och Mohammad Rajabi  

 I artiklarna om Johanna Möller och Mohammad Rajabi är det inte lika mycket information 

om deras kroppsspråk och privatliv. Det framkommer endast några kommentarer om Johanna 

Möllers utseende som är journalistens egna värderingar. 

  

Under hovrättsförhandlingens första dag såg hon oftast oberörd ut och reagerade inte mer än 

att hon vid några tillfällen skakade lätt på huvudet åt åklagarens framställning. Men när 

hennes samtal till SOS, som hon gjorde för att anmäla sin man försvunnen, spelades upp såg 

hon tyngd ut” (“Åklagaren: Möller manipulativ och extravagant” Aftonbladet, 7 november 

2017). 

 

I samma artikel står det: ”Johanna Möller leddes in handfängsel i Svea hovrätt flankerad av 

personal från Kriminalvården.” 

 

När Johanna Möller beskrivs i rättssalen beskrivs bara var hon sitter. När Mohammad Rajabi 

beskrivs i rättssalen beskrivs hur han sitter i förhållande till sin tolk.  

 

I rättssalen fanns Möller, sittandes på andra raden. Snett framför henne på första raden satt 

hennes tidigare sambo, Mohammad Rajabi. Rajabi satt ständigt lutad mot en tolk som satt till 

höger om honom, medan han hade sin advokat Lars Jähresten till vänster om sig (Expressen, 

31 maj 2017).  

 

7.4 Sexliv och relationer/familj 

I dessa två kategorier inkluderar vi: sexrelationer, sociala relationer med vänner och familj. 
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7.4.1 Sara Svensson och Helge Fossmo 

I de samtliga artiklar var sexliv det primära temat. Med primärt tema menar vi det ämnet som 

får mest utrymme i en text. I tre av de åtta artiklarna hamnade ordet ”sex” i rubriken, som till 

exempel i ”Barnflickan hade lärt sex ’av Jesus’” (Aftonbladet, 8 oktober 2004) och ”’Sara 

orkade inte höra mer om sitt sexliv’”(Expressen, 8 oktober 2004). I fyra artiklar finns detaljer 

som handlar om deras relation. Bland annat i citaten som tidningar väljer att lyfta upp. 

Exempel 1: 

 

– Jag måste sitta vid hans säng för att testa honom som fresterskan. Men det slutar alltid med 

samlag (Expressen, 20 maj 2004). 

 

Exempel 2: 

 

– Han var väldigt kärleksfull mot mig. Han sa det var en himmelsk kärlek mellan syskon, om 

jag skulle visa kärlek till honom skulle det inte vara otrohet (Expressen, 20 maj 2004). 

 

Exempel 3: 

 

– Vi talade om att vi ingick ett förbund, det utvecklades till en passionerad förälskelse. På 

valborgsmässoafton hade vi samlag första gången (Aftonbladet, 8 oktober 2004). 

 

Ett annat exempel är när Helge Fossmo beskriver deras sexuella relation och säger att han 

blev:  

 

 [....] förvånad över att hon var så ojungfrulig. Hon var initiativrik, drivande och fri på det 

området. Hon förklarade att det var Jesus som lärt henne. Jag tyckte det lät flummigt. Hur 

som helst tyckte jag om resultatet av vad Jesus lärt henne (Expressen, 30 september 2004). 

 

När vi sätter de citaten bredvid varandra, ser vi att de handlar om samma sak, nämligen Helge 

Fossmos och Sara Svenssons sexliv.  

 

I artikeln ”Jag blev hennes kärleksslav” (Expressen, 6 oktober 2004) nämns återigen sexlivet 

i ett citat av Helge Fossmo.  
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– Jag blev vad vi skämtsamt kallade hennes kärleksslav. Jag fick tala kärlek till henne, jag 

fick smeka henne och tillfredsställa henne sexuellt med mina händer (Expressen, 6 oktober 

2004). 

 

Expressen skriver vidare:  

 

Att krama varandra och ta på varandra för betyga sin samhörighet är vanligt inom 

Knutbyförsamlingen, om man får tro Helge Fossmo. Men hans första fru, som dog i badkaret, 

hade svårt för de fysiskt nära hälsningarna. Det skulle en manlig församlingsmedlem hjälpa 

till att ändra på (Expressen, 8 oktober 2004). 

 

I det citatet är det Expressens reporterns egna värderingar och egen röst som förekommer. 

Egna slutsatser förekommer också i en annan artikel ”Skräcken för pastorns blick” 

(Expressen, 19 maj 2004): ”Deras kroppar, en gång förenade i kärlekens och Kristi namn, 

talar nu två olika språk”, där vi får en klar uppfattning av situationen och reportern drar 

slutsatser som om han själv befunnit sig på platsen vid tidpunkten. Citaten ovan är exempel 

på information som kan ses som överflödig eftersom information om Sara Svensson och 

Helge Fossmos sexliv inte handlar om mordet utan om detaljer i deras relation. 

 

7.4.2 Johanna Möller och Mohammad Rajabi 

I samtliga artiklar om Arbogafallet som vi har analyserat förekommer inte sexliv lika ofta 

som för Svensson och Fossmo. Det enda som vi har hittat är bland annat delar i texter som 

handlar om familj och relationer. I en artikel från Expressen står det: ”De var också högljudda 

motståndare till att dottern hade inlett ett förhållande med den betydligt yngre Mohammad 

Rajabi” (Expressen, 11 juli 2017). Expressen skriver också ”Nu visar uppgifter från mamman 

och systern på sprickan som växte inom familjen sedan de börjat ana en ny sida av Johanna 

Möller”, vilket påtalar att journalisten menar att det finns en spricka i familjen, eftersom 

mamman och systern påstår det (Expressen, 5 juli 2017). De båda ovanstående citaten i 

Expressens artiklar tar upp Johanna Möllers familjesituation som kan ses som överflödig 

information eftersom det inte är viktigt att mamman och systern har börjat se på Johanna 

Möller ur ett annat perspektiv. Det är inte relevant att nämna att familjen hade invändningar 
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om att Mohammad Rajabi är yngre. Anledningen till varför det inte är relevant är för att 

Mohammads Rajabis ålder inte är kopplad till mordet.  

 

Ett annat mönster som går att se i artiklarna är när Mohammad Rajabi nämns utifrån hans 

beroendeställning till Johanna Möller. Han beskrivs som passiv och tvingad till att utföra 

gärningen. Till exempel: 

 

[...] Mohammad Rajabi har berättat att Möller försökte övertala honom till gärningen lång tid 

innan mordet och att hon själv körde honom till sommarstugan och räckte över en kniv till 

honom. I utbyte skulle hon gifta sig med Rajabi, vilket skulle underlätta för honom att få 

uppehållstillstånd (Aftonbladet, 18 september 2017). 

 

 

7.5 Boende och ekonomi 

I vår uppsats har vi definierat att boende och ekonomi är en stor del av människor liv som 

tillhör den privata sfären då det kan handla om någonting man äger (bostad, eget företag och 

försäkringar bland annat). Nedanför presenterar vi de delarna som berör ämnet. 

 

7.5.1 Johanna Möller och Mohammad Rajabi 

 I en av artiklarna från Expressen förekommer ett citat från åklagaren, som påstår att Johanna 

Möllers motiv att mörda hennes make var pengar, samt att hon levde över sina ekonomiska 

tillgångar.  

 

Exempel 1: 

 

– Det är hon som är drivande och har kanske använt sin manipulativa ådra för att få till stånd 

det här bröllopet (Expressen, 5 juli 2017). 

 

”Bröllopet” i citatet syftar på bröllopet mellan Johanna Möller och hennes ex-make. 

 

Exempel 2: 
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– Hon överkonsumerar. Hon använder mer pengar än vad hon egentligen 

har tillgång till. Hon måste få in pengar från annat håll för att få 

ekonomin att gå runt  (Expressen, 5 Juni 2017). 

 

Exempel 3: 

 

– Pappan - som flera gånger hjälpte dottern ekonomiskt - vände sig till sist emot henne på 

främst två punkter enligt anhöriga: Att hon hade lånat pengar till en skatteskuld men istället 

lade dem på en skönhetsoperation och att hon lät flyktingar bo i en lägenhet han köpt åt 

henne” (Expressen, 5 juli 2017). 

 

Journalisten skriver i artikeln att åklagaren Jessica Wenna har pekat ut två motiv för mordet, 

dels ekonomi och den dåliga föräldrarelationen. 

 

 En ekonomisk redogörelse visar att Johanna Möller fått in stora pengar under en lång tid, 

men också gjort av med stora pengar (Expressen, 31 maj 2017). 

 

I en artikel från Aftonbladet förmedlas det att Johanna Möller levt ett liv med mycket 

ekonomiska tillgångar men att förlusten av hennes lägenhet Arboga ledde till att pappan 

senare blev mördad. I artikeln står det: 

 

 Johanna Möller hade lägenhet på “Gräddhyllan” i Eskilstuna och fri tillgång till 

familjens sommarstuga i Arboga (Aftonbladet, 11 juli 2017). 

 

Därmed är en värdering gjord av området som Johanna Möller bodde i. Vidare skriver står 

det: 

 

 När sommarstugemordet inträffade den 3 augusti i fjol hade Johanna Möller utåt sett en bra 

bostadssituation. Hon bodde i ett finare bostadsområde på en höjd i Eskilstuna - med moderna 

lägenheter, attraktiv utsikt och stora inglasade balkonger på varje våning. Samtidigt hade hon 

fri tillgång till familjens sommarstuga, naturskönt belägen i Arboga vid sjön Hjälmaren 

(Aftonbladet, 11 juli 2017). 
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Även här finns en värdering om området som Johanna Möller bodde i, och överflödig 

information används, då artikeln ursprungligen skulle handla om mordet på Johanna Möllers 

pappa. 

 

7.5.2 Sara Svensson och Helge Fossmo  

I artiklarna om Sara Svensson och Helge Fossmo har vi inte hittat någon information om 

deras privatliv angående boende eller ekonomi. En anledning till detta kan vara att motivet 

till mordet inte var ekonomiskt.  

 

8. Analys  

8.1 Inledning 

I detta avsnitt ska vi tolka resultatet och se närmare på skillnader och likheter i framställning 

av mördares och medbrottslingars privatliv i Expressen och Aftonbladet. Vi ska använda det 

intersektionella teoretiska perspektivet och relevanta begrepp om privatliv och den medierade 

offentligheten som utgångspunkt och jämföra analysen med tidigare forskning. Vi har hittat 

samband gällande privatliv när det gäller att se mönster som har att göra med personernas 

etnicitet, kön, maktordning och identitet. Nedan följer en jämförelse av de fyras privatliv, till 

hjälp har vi använt våra frågeställningar, förkortade, som rubriker.   

 

8.2 Publiceringen av personliga uppgifter/privatliv  

Efter att vi har analyserat de utvalda artiklarna om Johanna Möller, Mohammad Rajabi, Sara 

Svensson och Helge Fossmo har vi kunnat konstatera att vi vet mycket mer om Johanna 

Möllers och Sara Svenssons privatliv än vad vi vet om Mohammad Rajabis och Helge 

Fossmos. Gill skriver att kvinnor som begår brott bedöms vara intressanta ur ett 

nyhetsvärdringsperspektiv när artikeln handlar om deras utseende eller privatliv (Gill 2007, s. 

115).   

 

Angående skillnaden mellan privat och offentligt skriver Thompson att det privata är dolt för 

insyn. Det privata är vad som sägs eller görs i enrum eller i hemlighet av en begränsad mängd 
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människor. Det som är offentligt är då motsatsen till det privata och är tillgängligt för ett 

större antal människor (Thompson 2001, s. 155-156). I tidningsartiklarna vi har analyserat 

har vi fått tillgång till en mängd information som egentligen bör vara dolt för insyn, som 

gjorts i enrum eller i hemlighet. Det som nämns i artiklarna är bland annat Sara Svenssons 

utseende, känslor och relationsstatus med Helge Fossmo. I artiklarna om Johanna Möller 

beskrivs hennes boendesituation, familjerelationer och ekonomiska situation utförligt. Helge 

Fossmos sexliv och relation med sin ex-fru och Sara Svensson beskrivs också detaljerat. En 

person som alltid är frånvarande när det gäller beskrivning av både sexliv, bostadssituation, 

utseende ekonomi och sätt att vara är Mohammad Rajabi. Den informationen som läsaren får 

veta om Mohammad Rajabi är att han har varit i beroendeställning till Johanna Möller då hon 

lovade att gifta sig med honom så att han skulle få uppehållstillstånd, om han mördade 

hennes föräldrar. Tidningarna nämner löpande att Mohammad Rajabis ålder inte är känd, att 

hans ålder har ändrats när nya uppgifter inkommit från Iran. Det finns information om honom 

i domen som tidningarna valt att utelämna. Mohammad Rajabis placering i rättssalen nämns 

en gång när han sitter ”lutad mot sin tolk”, medan tidningarna redogör mer detaljerat för hur 

de andra tre ser ut och beter sig i rätten. Tidningarna skriver exempelvis ingenting om hur 

Sara Svensson sitter i förhållande till sina advokater eller andra människor som befinner sig i 

närheten.  

 

8.3 Skillnader och likheter i framställningen av mördarna 

I nyhetsrapporteringen om de fyra personerna har vi märkt att Sara Svensson ofta hamnar i 

fokus när det gäller beskrivning av hennes utseende. I enlighet med Gill är tidningsredaktörer 

inkapabla att skriva en nyhetsartikel om en kvinna om hennes utseende inte utvärderas (Gill 

2007, s. 115). I flera av artiklarna vi har analyserat har vi hittat beskrivningar av bland annat 

Sara Svenssons kläder, naglar, urringning och smink. 

 

Beskrivningarna av Sara Svensson och Helge Fossmo inifrån rättssalen liknar ett fall som 

Allan, Carter och Branston skriver om. De menar att det finns fall där massmedier 

uppmärksammat och kommenterade en åklagares hår och kläder vid flertalet tillfällen vid 

rättegångsförhandlingar. Detta ledde till att uppmärksamheten och fokuset i artikeln 

avleddes från själva rättegången och förhandlingarna. Forskarna hävdar att beskrivning av 

utseende och personliga drag inte brukar förekomma när män beskrivs i media (Allan, 
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Carter, Branston 1998, s. 84). Media beskriver Sara Svensson som en ”skör mördare”, 

vilket kvällstidningar inte brukar säga om manliga mördare. Skör, vars synonym är svag 

och känslig, är ett adjektiv som beskriver en personlig egenskap och mördare är ett 

substantiv som beskriver en person som har genomfört ett mord.  

 

Sara Svensson framställs i artiklarna som ett offer, även fast hon döms för mord. Jewkes 

skriver att motivet för kvinnor som mördar tillsammans med en man, är komplexa och 

ifrågasatta. Kritiker menar att dessa kvinnor vanligtvis är ”vanliga kvinnor” som blir 

kontrollerade av en äldre man. Om kvinnan inte hade påträffat den äldre mannen hade hon 

förmodligen fortsatt att leva ett vanligt liv (Jewkes 2015, s. 152). Enligt Jewkes är det 

vanligt att kvinnor som begår brott inte gör det själv, utan tillsammans med en man eller 

älskare som de formar en ”mördaralians” tillsammans med (Jewkes 2015, s. 150-152).  

Denna teori går att applicera på Sara Svensson då hon har blivit kontrollerad av en man 

som är äldre än henne, Helge Fossmo. Sättet Sara Svensson beskrivs på, går även att 

koppla till Gills teorier. Gill menar kvinnor beskrivs som naturliga skönheter, och att 

media regelbundet ägnar tid åt beskriva kvinnors kroppar. Gill menar att skillnaden 

mellan män och kvinnor är att männen blir ”talare av åsikter” medan kvinnor blir sedda 

genom sitt utseende. En kvinna kan värderas på olika sätt i medier beroende på hur 

sexuellt attraktiv hon är. Männen framställs i medier på ”metanivå” vilket innebär att när 

en man diskuteras är det snarare vad han gör som beskrivs (Gill 2007, s. 113-116).  

 

I medierna som vi har analyserat beskrivs Helge Fossmo ha upprätthållit ett maktspel mellan 

honom och Sara Svensson. Enligt Roosvall & Widestedt upprätthålls maktrelationer i media 

genom text och bild. Medierna skapar en social maktrelation som förändrar befintliga 

maktordningar. Till exempel genom att skriva att det finns ett maktspel vilket egentligen inte 

behöver vara sant och som i vårt fall är medias egna värdering. 

 

Vid ett tillfälle tillskrev Expressen Johanna Möller psykisk sjukdom trots att hon inte hade 

fått bedömningen från rättspsykiatriska Rättsmedicinalverket ännu. Rubriken ”Sprickan i 

familjen: Johanna är sjuk” kan tolkas som att rubriken får läsaren att tro att Johanna Möller är 

psykiskt sjuk. Gurian skriver att tilldelning av psykisk sjukdom till kvinnor som begår grova 

brott är konventionellt patologiserande (se betydelse för patologi under begrepp). Gurian 
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skriver att psykisk sjukdom kan ses som något ”kvinnligt” och även som brist på ansvar. 

Kvinnor som mördar blir ofta karaktäriserade att ha någon form av psykisk sjukdom (Gurian 

2011, s. 17). 

 

Vi har hittat tre olika smeknamn som nämns i artiklarna, dessa är Arbogakvinnan, 

Knutbypastorn/Pastorn och Barnflickan. Enligt Thompson är det lätt att uppfatta 

personligheter som syns i medier som våra bekanta eller vänner (Thompson 2001, s. 151-

154). Vi anser att smeknamnen tillhör den privata sfären och bidrar till att publiken närmar 

sig och känner sig bekanta med de offentliga personerna som de läser om dagligen. Gurian 

menar att kvinnor oftast får smeknamn beroende på vilket sorts brott de har begått eller var 

brottet har begåtts. Dessa smeknamn skapar ett intresse hos publiken för den kriminella 

handlingen, på grund av att mördaren är en kvinna. Manliga mördare får inte liknande 

smeknamn för att deras brottsliga handlingar är mer vanliga än kvinnornas (Gurian 2011, s. 

16). Det materialet som vi har analyserat går emot Gurians senare teori då Helge Fossmo har 

ett smeknamn. Mohammad Rajabi är däremot den enda av de fyra personerna som inte har 

något smeknamn. Mohammad Rajabi har vid enstaka tillfällen däremot benämnts som 

”sambo”, ”expojkvän”, ”pojkvän” och ”flykting” men dessa är inte att betraktas som mediala 

smeknamn när de bara har använt fåtalet gånger och utspritt i artiklarna. 

 

Roosvall och Widestedt skriver när en analys ur ett intersektionalitetsperspektiv ska 

genomföras är det viktigt att ha hudfärg, kön och klass i åtanke (Roosvall och Widestedt 

2015, s. 48). De skriver vidare:  

 

Det är alltså viktigt vilka grupper som syns i medierna - syns du inte, finns du inte. [---] Vi 

betraktar medierna och deras innehåll som en del av samhället, och uppehåller oss därmed 

inte bara vid medieinnehållet utan vill också säga något väsentligt om det samhälle som detta 

medieinnehåll samverkar med (Roosvall och Widestedt 2015, s. 49). 

 

Eftersom att mycket information om Mohammad Rajabis privatliv uteblir går det i enlighet 

med Roosvall och Widestedt att tolka som att eftersom Mohammad Rajabi inte syns i 

medierna, så finns han inte, och han blir heller inte synlig i samhället. Med andra ord speglar 

medierna samhället. I en av artiklarna har Mohammad Rajabi benämnts som en flykting som 

bodde hos Johanna Möller och beskrivs vara i beroendeställning. Detta i samband med att vi 

får så lite information om honom, kan förklaras utifrån intersektionalitetsteorier, genom 
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etnicitets- och klassperspektiv. Johanna Möller har det väl ställt ekonomiskt då hennes 

föräldrar försörjer henne och hon har drivit företag, i jämförelse med Mohammad Rajabi som 

har sökt asyl i Sverige och inte fått något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. 

 

Vår slutsats i analysen går i enlighet med de intersektionella teorierna som vi har använt i vår 

studie. Vi kan sammanfatta rapporteringen om morden vid Knutby och Arboga genom att 

fastställa att det finns subjektiva värderingar. Tidningarna har i vissa fall inkluderat 

överflödig information om privatliv, för att bara nämna ett exempel: ”Johanna Möller hade 

lägenhet på ’Gräddhyllan’ i Eskilstuna” (Aftonbladet, 11 juli 2017). Roosvall och Widestedt 

skriver att reportrar ska återge verkligheten utan en att ha en subjektiv närvaro och personlig 

inblandning i sin rapportering (Roosvall och Widestedt 2015, s. 45).  

 

9. Sammanfattning och diskussion 

Vi ska i den sista delen sammanfatta vår studie, formulera svar på våra forskningsfrågor, 

diskutera det vi har kommit fram till och ge ett förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med vår uppsats var att se hur de fyra personerna framställdes i enlighet med begrepp 

om privatliv/offentlighet och teorier om intersektionalitet.  

 

I vår studie har vi kommit fram till att information om privatliv mest har förekommit när det 

gäller Sara Svensson, Helge Fossmo och Johanna Möller. Information om Mohammad 

Rajabis privatliv har utelämnats i samtliga artiklar, med undantag för fakta om hans ålder och 

att han inte har fått uppehållstillstånd i Sverige. Vi har även kommit underfund med att 

mycket av privatlivet som tidningarna skriver om är information från förhören vid 

rättegången. Media har vid flertalet tillfällen valt att publicera information om Sara Svensson 

och Helge Fossmos relation och sexliv, som egentligen inte berör mordfallet eller 

offentligheten, utan bör betraktas som privat. Den informationen som tidningarna återger om 

deras privatliv är ofta uttalanden från de åtalades familjer.  

 

Den andra skillnaden som vi har kommit fram till är att både Sara Svensson och Mohammad 

Rajabi framställs mer som offer och som passiva då de befinner sig i beroendeställning till en 

äldre person. Här är det relevant att tänka på de maktordningarna som skapades i deras 
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relationer med hänsyn till ålder, klass, kön och etnicitet och hur medier utnyttjade det i sin 

rapportering genom att använda värdeladdade ord och egna värderingar. Det finns dock en 

viss gradskillnad i deras offerstatus där Sara Svensson framställs mer som ett offer. Den 

uppfattningen får man av den informationen som tidningarna har valt att framställa, bland 

annat hennes egna kommentarer där hon ser sig själv som ett offer och tidningarnas egna 

värderingar där de beskriver henne som till exempel ”olycklig” och ”rädd”. 

 

 Johanna Möller och Helge Fossmo var däremot de som ”manipulerade” sina partners att 

begå brott. I de artiklarna som vi har analyserat har vi upptäckt att de två beskrivs på olika 

sätt när det gäller ordval, trots att deras handlingar var lika. Johanna Möller blir ofta kallad 

för manipulativ. I de åtta artiklarna som vi har analyserat, har vi påträffat ordet ”manipulativ” 

12 antal gånger inklusive rubriker. Helge Fossmo kallas inte för manipulativ på något ställe.  

 

En annan intressant aspekt som vi har funnit är att Helge Fossmo beskrivs som en ”omättlig 

sextörstande person” som har ”stor aptit på kvinnor.” Johanna Möller blev anmäld för 

sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning under 2016. Undersökningen lades 

sedan ner. Vi har dock inte funnit att Johanna Möllers sexualitet beskrivs på liknande sätt 

som Fossmos, trots den anmälan.  

 

Gill skriver att kvinnor som begår brott bedöms vara intressanta ur ett 

nyhetsvärdringsperspektiv när artikeln handlar om deras utseende eller privatliv (Gill 2007, s. 

115).  I Johanna Möllers fall var inte utseende huvudtema och beskrivning av hennes kläder 

och smink förekom aldrig. En annan aspekt i Arbogafallet var åldersskillnad mellan Johanna 

Möller och Mohammad Rajabi, där Möller var betydligt äldre än Rajabi. Detta går emot 

Jewkes teori som menar att det är vanligt för kvinnor att hamna under äldre mäns våld 

(Jewkes 2015, s. 150-152).  

 

Framställningen av de två relationerna mellan Sara Svensson och Helge Fossmo och Johanna 

Möller och Mohammad Rajabi är ganska lika eftersom i de båda fallen fanns en person som 

beskrevs som överordnad och en person som underordnad och i beroende-/offerställning. De 

olikheterna som vi har hittat är att i Helge Fossmo och Sara Svenssons relation har religion 

varit den centrala utgångspunkten i rapporteringen, medan i relationen mellan Johanna Möller 

och Mohammad Rajabi har ekonomi varit ett primärt tema i artiklarna. En förklaring kan vara 
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att de två ämnena hade med motivet till mord att göra och därför har medier valt att bygga på 

sin rapportering kring det. 

 

Den här studien ger möjligen ett av flera svar om i vilken mån medier tar upp ”snaskigheter” 

i sådan rapportering som berör mordfall och mördares och medbrottslingars privatliv och när 

privatlivet blir offentligt i media och får en egen publik. Vi är medvetna om att vår studie inte 

är så bred då vi bara har analyserat 16 artiklar. Vi har under vår forskningsprocess även märkt 

att vår hypotes som vi hade i början inte stämmer överens med det resultat vi fick. Ett 

exempel på detta är att vi inte trodde att kvinnornas privatliv skulle skildras på liknande sätt 

som männens. Vi har funnit att tidningarna beskriver sexliv lika mycket, även fast det 

beskrivs på olika sätt. En annan hypotes som vi hade i början som inte stämmer är Johanna 

Möller. Hon framställs inte som ett offer för att hon är en kvinna, vilket vi i början trodde. 

 

Troligtvis finns det flera olika aspekter av vad som sker när privatliv behandlas som 

offentliga handlingar i svensk kvällspress, där de särskilt intressanta delarna av brottslingars 

– och även icke-brottslingars – privatliv blir utvalda av olika medier. En fundering som har 

väckts är vad skillnaden bör vara när det gäller hur brottslingars privatliv ska behandlas i 

jämförelse med icke-brottslingar, vari skillnaden ska bestå? Frågan är om brottslingar har rätt 

till en annorlunda integritet eller privatliv, och om deras privatliv då ska vara justerat eller 

inte i svenska medier, och på vilket sätt i så fall.  

 

I enlighet med Publicitetsreglerna har vi funnit att tidningarna inte tagit hänsyn till punkt 7, 9 

eller 10.  Hänsyn har ej tagits till punkt 7 då privatlivets helgd har kränkts. Enligt punkt 9 i 

Publicitetsreglerna ska hänsyn tas till de anhöriga och offren. När media har skildrat dessa 

kriminella personers privatliv så har vi märkt att brottslingars anhöriga påverkats. När 

tidningarna har beskrivit de fyra personerna har anhöriga och familj dragits in om än 

ofrivilligt, till exempel har tidningarna beskrivit Helge Fossmos och Sara Svenssons partners 

privatliv. I och med att förövarna har återberättat i rättegången om hur de har levt sina liv. 

Detta har resulterat i att alla respektive automatiskt blandats in när tidningarna ska skildra 

brottslingarnas privatliv. I enlighet med punkt 10 är det svårt att avgöra om medierna har 

inkluderat information som exempelvis religiös åskådning, kön eller nationalitet för att det 

har haft betydelse i sammanhanget eller inte. Då viss information om privatliv i dessa 

mordfall ibland har haft betydelse för sammanhanget.  
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Vårt resultat har visat att det finns två olika sätt att göra kriminaljournalistik, antingen kan 

man göra en kortare artikel (notis) och bara berätta vad nyheten är, eller göra en längre nyhet 

i en större kontext. I och med att en längre nyhet skrivs med längre bakgrund så blir det 

diffust vad skillnaden mellan privatliv och offentlighet är och vad som är relevant för nyheten 

och var gränserna går.  

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Under forskningsförloppet har vi kommit fram till ett flertal liknande eller vidarebyggande 

studier som går att genomföra och som är relevanta och berör våra ämnen. 

 

9.1.1 Lokala medier och privatliv 

1. Vi undrar hur nyhetsrapportering om liknande brott ser ut i lokala tidningar med 

tanke på publicering av personliga uppgifter. Har lokala tidningar mer fokus på 

privatlivet än de större rikstäckande tidningarna?  

 

9.1.2 Ofrivillig offentlighet 

2. På grund av framväxten av sociala medier har gränsen mellan det offentliga livet 

och privatliv blivit mer otydlig. Privatliv idag är inte samma som för 50 år sedan. När 

vi har skrivit vår uppsats har vi tänkt på hur mycket information om en privatperson 

det går att få fram via sociala medier, utan att man jobbar som journalist. Vi har också 

tänkt på om det blir lättare att få fram uppgifter om personer som är mer offentlig än 

andra. Detta kan vara intressant att undersöka, eftersom det i vårt fall specifikt har 

berört ofrivillig offentlighet i och med att en person har begått ett brott. Finns det 

någon skillnad i hur privatliv skildras för offentliga och ofrivilliga offentliga? 

 

9.1.3 Privatliv i sociala medier 

3. Vi undrar även om begreppet privatliv krympt på grund av sociala medier, när vi 

delar med oss allt mer av våra privatliv? Hur kommer sociala medier påverka 

rapporteringen om privatliv i samband med kriminaljournalistik? Hur påverkar 
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människors interaktioner, i form av kommentarer och uttalanden i sociala medier, 

nyhetsrapportering om mördares privatliv? 
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