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Förord: 

 
Mitt intresse för detta ämne dök upp när jag sökte litteratur kring kvinnors våld mot män. Då det var lite 

svårt att finna något tog jag mig till Internet och sökte information där. Snart kom det snabbt upp en rad 

artiklar om mäns våld mot kvinnor, men jag fick leta lite extra noga efter artiklar som berörde kvinnors 

våld mot män. Efter att ha läst och tittat på några artiklar, tyckte jag att bilden av hur kvinnor och män 

framställs i media var väldigt olik i många artiklar. Det var då jag fann att det skulle vara intressant att 

skriva om medias framställning av kvinnliga brottslingar. 

Jag vill tacka alla personer som på något sätt har hjälpt mig i denna resa som har lett mig till detta 

arbete. Den har varit kantad av hopp och förtvivlan, men jag har nått fram till målet och känner mig 

tillfredsställd samt glad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stockholm, januari 2011 
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Abstract 

 
My work is based on a text analysis of media production of the female offender. I found it interesting 

how women were presented as victims rather than perpetrators. The media have in recent years grown 

tremendously and this also impacts on people and what is important. The notion of how a woman should 

be and how a female offender should be is extreme. The material for my work is articles found on the 

Internet in daily newspapers websites. From the analysis it has been revealed that there are certain 

stereotypes and preconceptions of female offenders. It shows that there are descriptions about the 

behavior and appearance which is considered remarkable in these women. The theory that I relate to my 

work are Yvonne Hirdman's thoughts on gender. She talks about that in the society it is the man that is 

the norm and woman stands as the opposite. Together with the concept of gender Hirdman talks about 

gender contract. Clearly, one can see that the contract has been different from time to time, but thoughts 

about how women and men persists. If there should be any change then maybe we need to start using 

other terms than, say, only perpetrator in the case of female offenders. It can not be forgotten that 

women are primarily individuals. 
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1.0 Inledning 

 

Media har under de senaste tio åren växt oerhört snabbt och tagit stor plats i det sociala samspelet, 

agerandet och tänkandet i människors liv. Olika slags kommunikationsverktyg och sociala forum har 

blivit en vardag för många, när tekniken har haft stor framgång. Det är ibland lättare att nå varandra 

genom att skicka ett mail än att ringa. Det blir allt vanligare att människor ”pratar” genom olika slags 

sidor på Internet, istället för att ta sig tid för att träffas personligen. Det handlar om sidor som Facebook, 

Twitter och bloggar, där människors vardag öppnas för allmänheten. Skälen kan vara många till varför 

människor väljer att kommunicera genom dessa verktyg.  

Internet fungerar också som marknadsföring. Det finns ett annat forum som heter 

Myspace, där personer som är exempelvis musiker av något slag kan lägga upp egna produktioner. 

Personer som kommer in på sidan kan skriva, kommentera och kontakta personen för ett framtida jobb 

eller samarbete. Alla dessa saker kan ses som något positivt, men det finns även negativ saker där dessa 

sociala medier har en delaktighet. Den största mobbningen sker inte längre i skolverksamheten, utan den 

sker utanför skolan där det kan vara svårt att stoppa detta. Genom dessa forum kommenterar personer 

varandras liv, tankar och åsikter. Personer kan bli socialt utfrusna genom olika grupper som bildas både 

i skolan och inom dessa sidor. I skvallertidningar skrivs det om ”blogg-bråken”, där de personer som har 

bloggar kritiserar varandra genom dessa.  

 Genom media får människor också en bild av hur världen ser ut och vad som sker i den, 

vilket kan vara både positivt och/eller negativt. Man tar för givet att det som sägs och skrivs är sanning. 

Människor lär sig genom media vad någon tycker, hur något är och det är inte sällan som människor 

väljer att följa råd och göra det som rekommenderas. Media har till synes många idéer om hur 

någon/något är eller hur någon/något ska se ut. Frågan är då till vilken grad människor låter sig påverkas 

och lever upp till dessa förväntningar som ställs.    

 Det finns olika saker som kan göras genom media och media verkar ha en stor roll som ett 

kommunikationsverktyg samt ett ”vägledande” objekt. Det är inte osannolikt att ett helt samhälle väljer 

att tro på media och döma efter den uppfattning som fås. I media har det även den senaste tiden 

uppmärksammats kvinnliga brottslingar, som enligt statistiken har ökat under den senaste tiden 

(www.bra.se). Några kända namn är Sara Svensson, som kopplas till det så kallade Knutby -mordet eller 

Annika Östberg, en svensk kvinna som dömdes till fängelse i USA. Många rapporteringar om dessa 

”kända” personer har i stor grad gett en bild av brottslingar som inte riktigt kan ses som onda. Just i 

dessa två fall var de styrda av någon annan; en man. Fallen med kvinnliga gärningsmän 

uppmärksammas ofta mer till stor del för att det är en kvinna som ligger bakom brottet.  
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I och med dessa noteringar växte mitt intresse för mitt tema till denna uppsats. Media har 

en stor roll i människors liv på ett eller flera sätt. Genom media kan människor få en uppfattning om hur 

något är, men det är lätt glömt att media även kan vinkla saker och ting för att få något att se ut som det 

egentligen inte är. Det kan bero på många saker, men det som fångade mitt intresse är hur kvinnliga 

brottslingar på något sätt tenderar att visas upp på ett sätt som det sällan görs med manliga brottslingar. 

Det är detta fenomen som jag vill undersöka.        

 

 

2.0 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

2.1 Tidigare forskning 

En bok med en intressant titel är ”Gärningsmannen är en kvinna” skriven av journalisterna Suzanne 

Kordon och Anna Wetterqvist (2006). Bara det första ordet är en tankeställare eftersom någon som 

begår en gärning kan både vara en man eller en kvinna och ändå benämns båda som gärningsmän. Det 

väsentliga för min undersökning som författarna tar upp i boken är om medias rapportering av ett känt 

fall där gärningsmannen i flera år har fått representera bilden av den kvinnliga brottslingen. Det handlar 

om Sara Svensson. Författarna tar upp aspekter om varför det syns mer manliga brottslingar än 

kvinnliga, samtidigt som statistiken (www.bra.se) visar en ökning av våldsbrott bland kvinnor. De 

beskriver våldsbrott som det brott som kopplas mer till män än kvinnor och därför kan betraktas som 

betydligt mer manligt än kvinnligt. Det sker även en uppdelning när det gäller hur våldsbrott betraktas. 

När våldsbrottet är manligt är det strategiskt och när det är kvinnligt är våldet impulsivt. Faktorerna som 

leder en människa till att begå ett brott kan vara många, men forskning visar att fler män än kvinnor 

diagnostiseras som personer med exempelvis låg självkänsla och personlighetsstörningar. Det som är 

tänkvärt är att kriterierna som finns för att fastställa dessa diagnoser är utformade efter män. Författarna 

skriver mycket om hur kvinnligt och manligt är representerat samt vilka normer och vilken social 

acceptans som finns.  

 Avhandlingen ”Tilltalande bilder” som är skriven av Anja Hirdman (2001), fokuserar mer 

på tidningarna Veckorevyns och FIB aktuellts bilder än på texterna i dessa. Syftet är att synliggöra vilka 

bilder som skapas kring kön, genus och sexualitet. Medieperspektivet som författaren använder sig av 

bygger på att det inte endast finns en författare utan även publik som påverkar vad som sägs, skrivs och 

vilka bilder som framställs. Det finns en efterfrågan hos publiken, vilket även är en viktig aspekt i min 

undersökning . Läsaren och åskådaren är den som ska tillfredsställas vilket är ett inflytande för vad som 
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ska finnas med i artiklar samt radio- och tv-program. Författaren har undersökt tidningarna genom olika 

decennier och haft i åtanke hur samhället såg ut under de olika perioderna.       

 Som en kontrast till min studie har jag tittat på avhandlingen ”Kvinnomisshandel inom 

äktenskapet” skriven av Margareta Hydén (1995). Författaren beskriver mannens våld mot kvinnan som 

ett mönster ur den kultur som mannen är en del av. I den offentliga debatten är kvinnomisshandlare 

vanliga män som använder den makt patriarkatet gett honom rätt till, menar Hydén. Det ges en rad olika 

förklaringar till varför en man misshandlar en kvinna, som att aggressiviteten till exempel ligger i 

mannens natur. Men när det kommer till kvinnor är förklaringarna att det är yttre faktorer som ligger till 

grund för våldet. Författaren talar även om den manliga dominansen och den kvinnliga underordningen. 

Möjligheten om att det finns en kvinnlig dominans och en manlig underordning är inte synbart. Även 

här talas det om tydliga drag, normer och föreställningar som finns hos manliga våldsutövare. Det är 

mannen som har ett sådant beteende inte kvinnor. 

 

2.2 Genusteori 

Genusteorin som jag har valt kommer från Yvonne Hirdmans tankar om genus. Hon menar att genus är 

en social konstruktion av kön (Ekman, 1998). Men hon menar att det även går längre än så. Hirdman 

utgår från att det är samhällets värderingar som bygger upp föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt. Då samhället bygger på mannen som norm, är det honom man utgår från som mall. Det är 

från mannens perspektiv och behov som allting har byggts upp och anpassats efter, menar Hirdman. Om 

en människa är en man eller kvinna tillskrivs denne olika egenskaper, uppgifter och roller. Genus är 

tankar och föreställningar om människor som kön (Hirdman, 2001). Hirdman menar att begreppet genus 

binder samman allt kring tankar och föreställningar om kvinnligt och manligt. Redan hos Hirdman 

finner man tankar riktade kring hur kvinnor och män framställdes i texter (Hirdman, 2001). Texter från 

Bibeln, Shakespeare och mer nutida uttalanden som det från en ordförande i ett fackförbund är några 

exempel där mannen och kvinnan är, eller ska vara, motsatser. Där fanns det uttalat hur könsrollerna 

skulle se ut och vilka uppgifter mannen respektive kvinnan hade. Mannen är även den som utgår som 

norm. 

Även Hirdman uppmärksammar till viss del den stereotyp av den kvinnliga bilden som 

porträtteras i media i dagens samhälle. Hirdman kopplar sin definition av genus till sitt begrepp 

genuskontrakt (Hirdman, 2001). Hon beskriver hur ordet genus började användas i olika 

forskningssammanhang. Hirdman menar att genus inte är helt enkelt det socialt konstruerade könet, utan 

begreppet innefattar allt som kopplas till kroppar och handlingsmönster, uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt samt i vilka situationer och platser det konstrueras. Genuskontrakt är enligt 
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Hirdman en skriven eller oskriven överenskommelse som tilldelar kvinnan och mannen sina ”fasta” 

roller i samhället. Dessa kontrakt uttrycks i samhället genom politiska reformer och har ändrats under 

tiden. Hirdman skriver om folkhemmets genuskontrakt och om jämlikhetskontraktet, då de olika 

politiska reformerna och samhällssituationerna såg olika ut när de respektive kontrakten upprättades. 

Under folkhemmets genuskontrakt betraktades kvinnan som den person som skulle stanna i hemmet och 

ta hand om hushållet och familjen, medan mannen var den som försörjde familjen och hade ett arbete. 

När jämlikhetskontraktet framkom siktades det på att fördela både hushållsuppgifterna och 

försörjningsuppgifterna mellan kvinnan och mannen. 

 

2.3 Problemformulering 

Valet av ämne för denna studie grundar sig på att jag först hade ett intresse av att undersöka om mäns 

våld mot kvinnor. Det var ett ämne som det hade skrivits mycket om, men det kändes då som att det 

skulle vara intressantare att undersöka om kvinnors våld mot män istället. Fast det fanns tidigare 

forskning kring ämnet, var det inte i samma utsträckning som mäns våld. Men det var relativt enklare att 

hitta artiklar som kunde användas till en undersökning i det sammanhanget. Det var märkvärdigt hur 

kvinnliga brottslingar framställdes i media. Det kändes som att de betraktades mer som kvinnor i 

förhållande till män än enskilda individer och sattes i rollen som offer istället för gärningsmän. På något 

sätt lyckas media sätta upp bilder för hur män och kvinnor ska vara, vad som gäller för dem samt vad 

som är kvinnligt respektive manligt.  

 Ett problem med denna stereotypisering av kvinnan kan resultera i att bilden av kvinnor 

inte förändras. Media har en tendens att alltid försöka finna rättfärdiga orsaker eller ursäkter för de 

kvinnliga brottslingarnas beteende. Samhället och människorna kan tolka framställningen av kvinnorna 

på olika sätt eller så kan människor som vill bli sedda som individer förstärker mer tro om orättvis 

jämställdhet mellan kvinnor och män.      

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Med tidigare ovannämnda funderingar i baktanke, ämnar jag i denna studie att undersöka hur kvinnliga 

brottslingar framställs i media. Syftet är att få kunskap om vad media framställer för bild av den 

kvinnliga brottslingen samt hur denna bild kan kopplas till vad media förmedlar om den kvinnliga 

könsrollen.   

 

2.4.1 Frågeställningar 
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I media, så som dags- och kvällstidningar är de tydligt vilka kön som har blivit tillskrivna ett visst 

beteende och egenskaper. Grovt dragna generaliseringar som sträcker sig långt tillbaka i tiden genom de 

givna könsrollerna. Men till vilken utsträckning har då media vart delaktiga i sammanhanget? När 

studien genomförs finns dessa frågeställningar som grundläggande utgångspunkter: 

 

 Vilken bild av den kvinnliga brottslingen förmedlar media? 

 Vad för kunskap förmedlar media om den kvinnliga könsrollen? 

 

Med undersökningen ska dessa frågeställningar besvaras och relateras till tidigare forskning kring 

ämnet. Nedan följer en beskrivning av vald metod för undersökningen och varför denna just denna 

metod används till studien. Vidare definieras begrepp och nyckelord som har relevans för studien. 

Avslutningsvis presenteras resultatet och en sammanfattande diskussion.  

 

 

3.0 Metod 

Det är viktigt att veta hur en studie ska genomföras för det finns olika metoder som går att applicera. En 

början är att vara påläst inom ämnet som ska beröras, vilket underlättar för att använda sig av någon 

teori som finns kring ämnet. En teori kan för sin del ses ur olika vinklar, det vill säga ur olika 

perspektiv. När detta är bestämt finns det olika val av analysmetoder att välja bland. För min studie har 

jag valt att utgå från en genusteori, sett ur ett hermeneutiskt perspektiv och sedan använda mig av en 

textanalys av de material som jag samlar in. Nedan följer mer ingående beskrivningar på de element jag 

har nämnt. 

      

3.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutiken är läran om läsning och tolkning (Bergström & Boréus, 2005). Detta perspektiv är 

passande för denna studie då den ska utgå från olika slags texter och sedan en tolkning av dessa. Det 

finns olika faktorer som måste tas i beaktning när tolkningen genomförs. Det sociala sammanhang 

texten skrivs och läses i är väsentligt då meningen med den skrivna texten måste framkomma. På en 

gång kommer då avsändarens och mottagarens roll in i bilden, som exempelvis vem det är som har 

skrivit texten och till vem eller vilka. Slutligen så är det en själv som forskare det måste tänkas på när 
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tolkandet sker. Vilken förförståelse forskaren har kring ämnet samt vilka tankar, idéer och fördomar som 

finns sedan tidigare.  

Det hermeneutiska perspektivet handlar mycket om förförståelse av något (Bergström & 

Boréus, 2005). Med förförståelse menas då de individuella upplevelserna, uppfattningen av världen, 

människor och samhället, det sociala sammanhanget, kunskaperna om textgenren samt språket. Som 

tolkare kan forskaren stöta på hinder i vägen när en studie genomförs. Tankar som om det är en korrekt 

tolkning och är det relevant för denna studie, kan dyka upp under undersökningens gång. Tolkningen 

beror på min förförståelse kring ämnet och vilken inställning jag har (Bergström & Boréus, 2005). 

Forskaren måste då vara medveten om att tidigare erfarenheter, uppfattningar och föreställningar kan 

komma att forma innehållet i studien. 

En tolkningsstrategi som finns är den som relaterar till den omgivande diskursen 

(Bergström & Boréus, 2005). Med denna strategi är det de styrande föreställningarna som 

uppmärksammas. För att förstå en text utgår man från andra omgivande texter som denna relaterar till 

och även en ordning som texterna är uttryck för. De styrande föreställningar jag kommer att fokusera på 

är de som finns om vad som är manligt och vad som är kvinnligt samt hur könsrollerna framställs. 

Ett annat hinder som kan framkomma i undersökningen är frågan om validiteten. Validitet 

är förmågan att mäta det vi avser (Svenning, 2003). Här gäller det att vara försiktigt med 

generaliseringar, det är inte troligt att alla män är så och alla kvinnor är så. Det gäller återigen för 

forskaren att vara medveten om sig själv och tänka på att det finns olika avsändare som har sin egen 

tanke bakom texten samt mottagaren som är publiken texten vänder sig till.             

 

3.2 Textanalys 

Textanalys är den metod som ligger till grund för att genomföra undersökningen. Den formen av analys 

är tagen ur innehållsanalysen, men lutar åt det kvalitativa hållet (Bergström & Boréus, 2005). I denna 

studie är det inte meningen att räkna eller mäta hur många gånger ett visst ord förekommer. Studien ska 

istället se till innehållet och temat i texten som helhet (Westman Berg, 1976). Teman som kommer att 

undersökas är de som finns om kön, könsskillnader och framställningar av kön.  

Analysen av texterna blir åt det strukturalistiska hållet. När analysen är strukturalistisk kan 

man i stora drag säga att det är ett system där det letas efter motsatser, komplement och paralleller 

(Berseth Nielsen, Romoren, Seip Tonnessen & Wiland, 1998). Strukturen är en sammankoppling av 

relationer mellan orden och tecknen i texten. Språk är ett viktigt system i kulturerna. Det utgör en 

grundlig del i analysen eftersom texterna kommer att analyseras med tanke på det språk som används. 

Med språk menas här det skrivna ordet. Inom strukturalismen är det viktigt att upptäcka mönster (Heith, 
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2006). Ordens innebörd speglar olika mönster som kan förekomma som något regelbundet. Det handlar 

inte om upprepningar, utan om ord som bildar meningar och texter som har samma betydelse samt 

kanske syftar på likvärdiga saker.  

För textanalysen i denna undersökning kommer både helheten och/eller delar av texterna 

vara väsentliga. Analyser kommer att genomföras av hela texten och de delar där det förekommer någon 

form av föreställning om de kvinnliga brottslingarna. Mitt arbetssätt blir att först försöka identifiera om 

texterna är relevanta för min studie, genom att läsa hela texten. Sedan läser jag de olika delar texterna är 

uppdelade i för att där leta efter några slags motsatser, komplement och paralleller. Dessa ska visa på de 

föreställningar som finns om de kvinnliga brottslingarna.    

   

3.3 Urval och avgränsning 

Det finns en mängd olika artiklar som relateras till och användas för undersökningen. Dock måste det 

finnas en begränsning, på grund av tids- och omfattningsmässiga faktorer. Med tanke på detta ligger 

fokus på de kvinnliga brottslingar som har begått någon form av våldsbrott; som mord, dråp eller 

misshandel.    

Urvalsramen för min studie är hur den kvinnliga brottslingen som begått sådana brott 

framställs i media. Det finns olika slags urval som kan göras enligt denna ram (Olsson & Sörensen, 

2007). Ett systematiskt urval för insamlingen av undersökningsmaterialet används. Det innebär att 

urvalet av det material som samlas in för studien är de artiklar som behandlar något om kvinnliga 

brottslingar och specifikt om de i texten framställs som offer istället för gärningsmän.  

Det blir enklare att leta efter artiklar från olika tidskrifter på Internet, genom att skriva de 

nyckelord som är relevanta för studien. Materialet är främst insamlat från dagstidningars hemsidor utan 

någon specifik inriktning, eftersom det varken är författarna eller läsarna av texten som fokus ligger på. 

Materialet är inte endast artiklar från olika dagstidningar, utan det är också inlägg på olika sidor på 

Internet. Den sökmotorn som används är Google där ord som ”kvinnliga brottslingar”, ”kvinna 

misshandlade man” och kvinna dömd” samt liknande skrivs in. Självfallet dyker miljontals artiklar upp, 

men alla kan omöjligt läsas igenom och analyseras på grund av tidsaspekten. Det jag gör är att leta efter 

de artiklar som innehåller just de ord som har skrivits in i sökandet efter material, helst även att orden 

står i rad efter varandra och inte i olika delar av texten. Detta på grund av att det kan finnas en risk att 

texten då inte behandlar det ämne som undersökningen utgår från. Andra sidor som används på Internet 

i sökandet efter material är olika dagstidningars hemsidor, exempelvis Aftonbladet men även olika 

television – kanalers hemsidor som SVT.     
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3.4 Begrepp, nyckelord och definitioner 

I genomförda studie kommer det säkerligen att dyka upp begrepp som kan användas i olika 

sammanhang och där dessa kan användas på annorlunda sätt. Betydelsen av ord kan dessutom förändras 

med tiden, i stor grad de begrepp som är relevanta för denna studie. Diskussionen om jämställdhet har 

blivit allt större och viktigare, vilket gör att ord som exempelvis genus och könsroll har fått olika 

betydelse av de personer som använder dem samt de personer som tolkar dem. 

 

3.4.1 Genus     

En grov distinktion mellan kön och genus är att kön är de biologiska olikheterna mellan en kvinna och 

en man samtidigt som genus är de sociala och kulturella olikheterna mellan en kvinna och en man. I 

denna studie är det svårt att prata om endast dessa skiljelinjer mellan begreppen. Eftersom att 

undersökningen ämnar belysa framställningen av kvinnliga brottslingar i media är kön och genus ett 

komplement till varandra. Både de biologiska, sociala och kulturella olikheterna kommer vara av 

relevans för hur jag använder begreppet genus. Användningen av genus i studien blir att åtskilja det 

kvinnliga och det manliga. Det är ett begrepp vilket kan användas som ett analytiskt verktyg som kan 

hjälpa att beskriva de konstruktioner av femininiteter och maskuliniteter som finns i olika sammanhang 

(Lander, Petterson & Tiby, 2003). 

 

3.4.2 Kvinnligt, manligt och könsroller      

Vad som är kvinnligt och manligt är konstruktioner beroende av de samhällen och de kulturer vi 

människor lever i. I studien kommer textanalysen att bidra till en särskiljning av kvinnligt och manligt. 

Användningen av begreppen kvinnligt och manligt är för de beskrivningar som finns i materialet som 

analyseras. Begreppen kopplas till könsroller. Könsrollen har uppstått till grund för könsdifferentiering 

(Holter, 1970). Detta förekommer när det i ett samhälle åtskiljs på olika egenskaper efter kön. De 

egenskaper som finns för kvinnor respektive män tilldelar människor olika roller. Begreppet könsroll 

kommer i studien stå för dessa roller.  

 

3.4.3 Media 

Sammanhanget där dessa konstruktioner beskrivs kan variera, men i denna studie är det media. Med 

media menas de sociala medierna som finns i samhället, exempelvis tidningar, television, Internet och 

radio. För att täcka hela detta område krävs betydligt mer tid, vilket inte är fallet för denna studie. Media 

kommer att begränsas till artiklar både på tryckta dagstidningar, tidskrifter samt artiklar tagna från 

Internet. Begreppet media kan ses som en arena där olika aktörer slåss om handlingskraften och makten 
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(Almqvist & Linklater, 2004). De olika aktörerna kan vara journalisterna, intervjupersonerna och även 

publiken. Självfallet är det så att det som framkommer i medierna är det som efterfrågas och 

efterfrågningarna är de krav som publiken ställer; det de vill läsa om och titta på.     

 

3.4.4 Makt 

Användningen av ordet makt kommer i studien att syfta på den påverkan media har över framställningen 

av kvinnliga brottslingar. Makt är ett laddat begrepp som kan definieras på olika sätt. Det som är viktigt 

för vilken definition som används, är att se i vilket sammanhang begreppet makt används. Begreppet 

kommer här att stå i relation till media, där det nämndes att detta kan ses som en arena. Den aktör som 

kommer att vara relevant för studien är det tryckta ordet, det vill säga vad som kommer fram i media när 

det skrivs om kvinnliga brottslingar. Det är oundvikligt att en annan aktör inte kan hållas utanför detta 

med tanke på att media speglar det samhället efterfrågar; nämligen publikens makt (Almqvist & 

Linklater, 2004). Men det ska inte glömmas att behovet hos läsarna är resultat av det som har skapats av 

media. 

 

3.4.5 Kultur 

Genast när man stöter på ordet kultur är det lätt hänt att man tänker på att ordet har att göra med etnicitet 

och med en grupp människor från andra länder. Självfallet är dessa aspekter en väsentlig del, men kultur 

är en grupp av människor som inte bara behöver härstamma från samma land. Det kan handla om att ha 

liknande beteenden, normer, värderingar, tankar och kunskap (Bergstedt & Lorentz, 2006). Kultur 

kommer från begreppet odling, det vill säga att man skapar något som med tiden kan växa (www.ne.se). 

Generellt kopplas det till litteratur, konst, film och teater. På senare tid har ordet utvecklats och nu berör 

det även religion och vetenskap. I den här undersökningen kommer kultur avse den kultur som finns 

gällande kvinnor och brottslighet.                 

 

 

4.0 Sammanfattning 

 

4.1 Resultat 

På de följande raderna presenterar jag de resultat som har framkommit ur den textanalys som 

genomfördes för undersökningen. Jag har delat upp mitt resultat under olika rubriker där varje stycke 

innehåller artiklar där det framkommer samma eller liknande fenomen beträffande framställningen av 

kvinnliga brottslingar. I vissa delar har jag skrivit ner hela textbitar av artiklarna, i andra delar några 

http://www.ne.se/
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enstaka ord och meningar. Efter resultatspresentationen finns en avslutande diskussion där jag diskuterar 

resultaten och relaterar till den tidigare forskningen samt den teoretiska utgångspunkten.  

 

4.1.1 Den kvinnliga gärningsmannen 

Gärningsman är den beteckning som används för en person som har utfört ett dåd oavsett om det är en 

kvinna eller om det är en man. I de artiklar jag har använt för min studie är det sällan det står om 

gärningsmannen, när personen i fråga är en kvinna. Det pratas på en gång om att det handlar om en 

kvinna. Oavsett vilken dagstidning eller Internet – sida det är så poängteras det i artiklarna att det är en 

kvinna som har utfört dådet. Redan i rubriken kan man se att det är en kvinna som har utfört dådet, som 

i exempelvis följande artiklar: 

 

”Kvinna dömd för knivmord.” 

   (http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinna-domd-for-knivmord-1.1133687) 

 

 

”Kvinna misstänkt för mordförsök.” 

(http://www.dn.se/sthlm/kvinna-misstankt-for-mordforsok-1.1214794) 

 

 

”Kvinna dömd för mordförsök.” 

(http://www.dn.se/sthlm/kvinna-domd-for-mordforsok-1.423747) 

 

 

”Kvinna häktad för mordförsök.” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.531153) 

 

 

”Mordmisstänkt kvinna häktad.” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.1197377) 

 

 

”Kvinna häktad för mord.” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.1528821) 

 

 

”Kvinna häktad för dubbelmord.” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.1584147) 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinna-domd-for-knivmord-1.1133687
http://www.dn.se/sthlm/kvinna-misstankt-for-mordforsok-1.1214794
http://www.dn.se/sthlm/kvinna-domd-for-mordforsok-1.423747
http://www.nyhetskanalen.se/1.531153
http://www.nyhetskanalen.se/1.1197377
http://www.nyhetskanalen.se/1.1528821
http://www.nyhetskanalen.se/1.1584147
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”Kvinna häktad för mord på Skellefteåbo.” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.1528912) 

 

Medvetet eller omedvetet uppmärksammar media på en gång att det är en kvinna som har begått ett 

brott. Nyheten är att det är en kvinna som har mördat, inte att det är en person som har blivit mördad.  

 

 

4.1.2 Det kvinnliga offret 

När det kommer till kvinnliga brottslingar som har utfört ett brott och det har gått så långt att det har 

genomförts en rättegång, blir det ett ännu större pådrag av medieövervakningen. Ord som att kvinna är 

ung, liten eller nätt samt att hon ser skör och helt ofarlig ut är förekommande i artiklarna. Ett bra 

exempel på detta är fallet om den då 26-åriga Sara Svensson som mördade en person och skottskadade 

en annan. Det börjades smått med att tydliggöra att hon var ung och ”liten”:  

 

”Den unga kvinnan, klädd i mörka byxor och grön sammetströja, liten och spenslig, fördes in i rättssalen i 

Uppsala tingsrätt av två civilklädda poliser. Innan rätten beslutade om att den fortsatta förhandlingen skulle hållas 

inför lyckta dörrar bekräftade hon med ett tyst "ja" frågan från rättens ordförande om hon var den person som 

förhandlingarna gällde. Hon såg samlad ut men vände större delen av tiden bort huvudet från åhörarplatserna. ” 

(http://www.nyhetskanalen.se/1.13749) 

 

Detta var en liten bit av början på den media - karusell som senare cirkulerade kring det ökända Knutby 

– mordet. Kvinnan som hade begått brottet fick beteckningen barnflickan under hela denna period, både 

innan och under rättegången. Istället för att betraktas som en gärningsman blev kvinnan snabbt ett offer i 

media. Kvinnan beskrevs som vilken vanlig person som helst, till synes ” intelligent och väluppfostrad ” 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article189170.ab). Bilden av att en sådan person skulle kunna begå 

ett sådant förfärligt brott var inte någonting rimligt. När det framkom att Sara Svensson hade en 

medhjälpare, mannen som var gift med den dödade kvinnan, briserade spekulationerna upp om att hon 

var ett offer i denne mans händer. En stor påtryckning var den religiösa biten som bestod av en kristen 

församling där mannen även var pastor. Kvinnan själv hävdade då att hon var ” ett verktyg i någon annans 

händer ” (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article190094.ab). Hon hade manipulerats till att utföra 

dådet efter påtryckningar av pastorn och det hela förstorades upp när det framkom att dessa två hade ett 

utomäktenskapligt förhållande. Av respekt och kärlek till denna man hade Sara Svensson utfört dåden, 

vilket markerar att hon egentligen inte var en individ som kunde genomföra en sådan hemsk handling. 

http://www.nyhetskanalen.se/1.1528912
http://www.nyhetskanalen.se/1.13749
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article189170.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article190094.ab
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Hon var istället en ” lättledd och vilsen ung kvinna ” 

(http://svt.se/2.23819/1.283030/ett_osannolikt_morddrama?lid=puff_283237&lpos=lasmer). 

Det handlade nu om en kvinna som på befallningar av en man hade utfört dåden i denne och Guds 

namn. Media visade från olika håll att denna kvinna inte var någon sådan person som man kunde se 

kapabel till att vara ansvarig för det som hade hänt. I en intervju med kvinnans pappa, använde denne 

orden flicka om sin dotter. Media beskrev honom också som en vänlig person som älskar sitt barn över 

allt annat (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article210702.ab). Här använde sig media även av 

kvinnans omgivning för att visa en bild av att kvinna var som vilken människa som helst, i det här fallet 

att hon var någons dotter.   

 En annan kvinnlig brottsling är den 34 – åriga kvinnan som hade dödat två män i 

Växjö. Även hennes kroppsbyggnad beskrevs flera gånger när rättegången drog i gång: 

 

”Hon hade på sig grå löst sittande kläder och satt med armarna längs den tunna kroppen. ” 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7303198.ab) 

 

”Kvinnan var lugn under rättegången i tingsrätten i Kalmar. Hon satt något ihopsjunken med kortklippt, mörkt 

hår iklädd en grå, tunn rock.”  

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7300930.ab) 

 

I en annan artikel beskrivs hela rättegången minut för minut, där den åtalade kvinna beskrivs som 

tystlåten och lugn samt att hon inte rör en min under tiden 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7295352.ab).  

 En 33- årig kvinna som misstänks ha dödat sin mamma, i Värnamo, såg ” sammanbiten ut ” 

när hon fördes in i rättssalen (http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1902017/33-aring-i-varnamo-haktad-

misstankt-for-mord-pa-sin-mamma). Det skrivs också att hon har tagit det hårt.  

 I de flesta artiklarna får man en uppfattning om att de kvinnliga brottslingarna är kvinnor 

som inte verkar starka och kapabla att utföra mord, misshandel och liknande brott.  

 

4.1.3 Ursäktande kvinnlighet 

Orsakerna kan vara många till varför kvinnor begår brott, men det vanligaste är en att det ligger en 

psykisk störning bakom handlingen som det framgår av de flesta artiklarna. Trots detta kan media 

påpeka andra detaljer som kan vara drivande för de kvinnor som begår brott. Ett uppmärksammat fall i 

media handlar om Annika Östberg, en svenskfödd kvinna som i tidig ålder flyttade med sin mamma till 

USA. 1981 dömdes hon till mellan 25 år till livstidsfängelse för delaktighet i två mord i Kalifornien, 

USA (http://svt.se/2.25712/1.399325/bakgrund_fallet_annika_ostberg). Mediepådraget blev stort i 

http://svt.se/2.23819/1.283030/ett_osannolikt_morddrama?lid=puff_283237&lpos=lasmer
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article210702.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7303198.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7300930.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7295352.ab
http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1902017/33-aring-i-varnamo-haktad-misstankt-for-mord-pa-sin-mamma
http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1902017/33-aring-i-varnamo-haktad-misstankt-for-mord-pa-sin-mamma
http://svt.se/2.25712/1.399325/bakgrund_fallet_annika_ostberg
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Sverige när Annika Östberg, den svenska ambassaden i USA samt den svenska regeringen har 

genomfört otaliga försök att få henne hemskickad för att fortsätta avtjäna sitt straff här. Något som 

ansågs förfärligt: 

 

”Livstidsdömda Annika Östberg drabbades av ett hårt slag på tisdagen.  

(…) ambassadör Eliasson som engagerat sig personligen i ansträngningarna att få Östberg överflyttad till ett 

svenskt fängelse. - Det är dock beklagligt, inte minst efter de stora ansträngningar som vi gjort för att få henne 

överförd.  

(…) - Det här handlar om en kvinna som dragits in i omständigheter som hon själv har haft svårt att styra. 

(…) - Vi ger inte upp våra ansträngningar, säger Eliasson om Östberg som anses ha betett sig exemplariskt i 

fängelset. ” 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article55105.ab) 

 

 I USA sågs Annika Östberg likställd med personen som höll i mordvapnet, hennes dåvarande pojkvän 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article290405.ab). Men medierna i Sverige var av en annorlunda 

åsikt och målade således upp en annan bild av henne. Faktum att hon hade begått ett brott blev 

bortglömt och istället fokuserades det på ansträngningarna att få hem henne. Annika Östberg betraktades 

nästintill som en nationalhjälte.        

I några artiklar försöker media hitta grunder för varför de kvinnliga brottslingarna har 

utfört ett brott. Som fallet med en 30 – årig kvinna som hade misshandlat och torterat sina tre barn: 

 

”Inget påtagligt drogmissbruk nämns i protokollet. Dock bedriver den arbetslösa mamman sedan en tid tillbaka en 

hemsida som ger tips och råd och hur man handskas med sociala myndigheter, inte minst ”orättvisa” 

omhändertaganden av egna barn.” 

(http://www.metro.se/2009/06/22/47480/mamma-torterade-sina-barn-med-spik/index.xml) 

 

Det tycktes märkvärdigt att kvinnan inte hade någon slags missbrukarbakgrund.  

 Om en tjejliga som rånade och misshandlade äldre personer, beskrevs det en förklaring till 

varför tjejerna hade begått dessa brott. Deras sociala bakgrund och miljö låg till grund för deras 

beteende: 

 

”FÖRKLARING. En havererad integrationspolitik, detroniserade föräldrar, grupptryck.” 

(http://www.metro.se/se/article/2007/07/05/21/2824-23/) 

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article55105.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article290405.ab
http://www.metro.se/2009/06/22/47480/mamma-torterade-sina-barn-med-spik/index.xml
http://www.metro.se/se/article/2007/07/05/21/2824-23/
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Med dessa omständigheter var det förutsett att dessa personer någon gång skulle begå någon form av 

brottslighet.  

 

4.1.4 Normen om kvinnligt och brottsligt 

Berättelsen om Anna handlar om flicka som hade en problemfylld barndom och i tonåren utvecklades en 

aggressivitet som till en början inte kunde stoppas. I artikeln beskrivs hur hon som tonåring famlade 

omkring i mörker, ensamhet och övergiven (http://www.dn.se/insidan/anna-skramde-bade-andra-och-

sig-sjalv-1.275593). Även Annas klädstil beskrivs i artikeln: 

 

”Anna såg livsfarlig ut i sin rasist-uniform: bomberjackan blänkte, de svarta jeansen och Sverige-tröjan stramade 

över låren och magen, stålhättekängorna trampade och sparkade grus. ”  

 

På senare år har hon fått uppleva ljus i sin tillvaro. Anna är numera studerande och mor till lille Erik. En 

komplett motsats till hur hon var tidigare. Självklart är även hennes klädstil annorlunda: 

 

”Nu är hon klädd i sommarkjol och röd, tajt tröja. Kängorna är utbytta mot vita gympa-skor, och huvudet är inte 

längre rakat; hästsvansen svänger när hon går. ”  

 

Som tonåring var Anna den kvinnliga brottslingen personifierad med sitt hårda yttre, sin låga självkänsla 

och sin trassliga, sociala bakgrund. Under sin tonårsperiod började hon dricka mycket, umgänget 

begränsades till personer som var av rasistiska åsikter samt blev väldigt självmordsbenägen. Anna hade 

blivit våldtagen av en person med invandrarbakgrund och då ingen satte stopp för hennes handlingar, 

blev våldsamheten en del av hennes vardag.  

 I media har hon fått benämningen ”Svarta Änkan”. Carina André har tre äktenskap bakom 

sig och hon har åtalats för mord på två män, varav en av dem var hennes senaste make 

(http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-

chockad). När rättegången drar igång beskrivs hon med följande ord: 

 

http://www.dn.se/insidan/anna-skramde-bade-andra-och-sig-sjalv-1.275593
http://www.dn.se/insidan/anna-skramde-bade-andra-och-sig-sjalv-1.275593
http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-chockad
http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-chockad
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”Carina André sitter helt lugnt och lyssnar när åklagaren gör sin sakframställan. Hon är kortlippt och bär en svart 

munkjacka. ” 

(http://www.expressen.se/nyheter/1.1974591/har-stalls-svarta-ankan-infor-ratta) 

 

Beskrivningarna av dessa kvinnors utseende och karaktärer tyder på en avsaknad av kvinnlighet, 

eftersom dessa beskrivningar saknas hos andra kvinnliga brottslingar i de övriga artiklarna.  

 I fallet om Martina Kveldstad som mördade sin mamma och en väninna ansågs 

mordvapnet ytterst ovanligt för att vara använt av en kvinna 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8343427.ab). Hon hade strypt båda sina offer och dessutom 

försökt det att framstå som självmord i båda fallen.    

Kvinnliga brottslingar syns märkbart mer än manliga brottslingar i media. Redan från 

artikelns första rader vet man att gärningsmannen är en kvinna. Det är viktigt att poängtera detta 

eftersom det är lätt hänt att läsaren annars antar att det är en man. Även själva polisen kan tro i specifika 

situationer att det ligger en man bakom dådet. De flesta artiklarna som handlar om kvinnliga 

gärningsmän är mer dramatiska än när det är manliga gärningsmän som ligger bakom dådet. Dramatiska 

har i den här kontexten att göra med att det dåd som har utförts beskrivs som laddat. Det handlar om 

svart- eller avundsjuka, psykiska bakomliggande orsaker och att gärningsmannen kände och/eller hade 

en relation till offret. I media finns det plats för förklaringar till varför en kvinna utfört ett dåd och det är 

oftast dessa förklaringar som förändrar bilden från gärningsman till offer. Kvinnan handlade i nödvärn 

eller det låg en annan person, inte sällan en man, bakom tanken att genomföra dådet. Följder av medias 

bild av kvinnliga brottslingar kan resultera i intervjuer eller uttalanden som leder till en viss förståelse av 

samhället om varför personen agerade som denne gjorde.  

 

4.2 Avslutande diskussion 

Ett synligt resultat av textanalysen av dessa artiklar visar att de kvinnliga brottslingarna betraktas mer 

som kvinnor än som enskilda individer. Utseendet och karaktärsdrag beskrivs som om man genom detta 

med enkelhet kan peka ut en brottsling. Även om så är fallet visar media upp en bild där man omöjligt 

kan tro att en sådan person kan utföra sådana förfärliga handlingar utan att det ligger påtagliga orsaker 

bakom dåden. 

http://www.expressen.se/nyheter/1.1974591/har-stalls-svarta-ankan-infor-ratta
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8343427.ab
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 Den finska psykologen Ghitta Weizmann-Henelius berättar att våldsamma kvinnor ofta 

framställs som offer (Kordon & Wetterqvist, 2006). Hon menar att det finns en uppfattning i samhället 

om att kvinnor aldrig skulle begå våldsbrott om de inte varit hotade av en man. Även inom forskningen 

handlar det mycket om att hitta ursäkter för kvinnors våldsamma beteende. I artiklarna med Sara 

Svensson berättas det mycket om manipuleringarna och påtryckningarna från pastorns sida som låg till 

grund för hennes handlande. En annan faktor till varför det var mer troligt att hon inte var sig själv var 

beskrivningen av henne som person; lugn, liten och ung samt att hon var en kvinna, tillika någons dotter.  

 När en kvinna har blivit mördad eller misshandlad, beskrivs personen som ligger ansvarig 

för detta som ett resultat av sin kultur (Hydén, 1995). Om man nu ser att det är likadant för kvinnans del, 

till vilken kultur ser man att det är en del av kulturen att kvinnan är den misshandlande? Först är det 

viktigt att se vilken definition kultur har. Kultur kan vara den sociala miljön man växer upp i och inte 

bara beroende på vilket land man är född och uppväxt i. Det handlar om familje- och vänkretsen. Det 

handlar om alla slags situationer där man bemöter andra människor med samma eller liknande 

uppfattningar, karaktärer och till viss del handlingsmönster samt utseende (Bergstedt & Lorentz, 2006). 

En människa kan tillhöra flera olika, väldigt annorlunda kulturer, samtidigt. I berättelsen om Anna får vi 

träffa en tjej där man får läsa om två sidor; när hon var tonåring och i dagsläget. Hon tillhörde en helt 

annan kultur när hon var tonåring. Anna började umgås med personer som hade rasistiska åsikter och 

andra personer började därför kalla henne rasist. Hon rakade av sig håret, ändrade sin klädstil till 

mörkare och mer markerande kläder, som exempelvis kängor, som visade vilken grupp av personer hon 

umgicks med. Samtidigt drack hon mycket. Vid sidan av detta var Anna en tonåring som gjorde revolt 

mot sin familj, vilket ledde till att hon blev bråkig. Konsekvenserna var att polisen och den sociala 

myndigheten kopplades in för att omhänderta henne. Hon placerades i olika fosterfamiljer, vilket alltid 

slutade med bråk och att hon gång på gång omhändertogs av myndigheterna. Är det dessa olika kulturer 

en person, en kvinna, måste tillhöra för att ha en tendens att bli en framtida brottsling? Enligt experter 

och inte minst sagt media pekar på det, men inte om man ser till det lyckliga slut Annas berättelse har. 

Hon är numera studerande och mamma till lille Erik. En annan kontrast är fallet om den svarta änkan, 

Carina André. I en artikel uttalade sig hennes mamma om att Carinas bakgrund var bra 

(http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-

chockad). Trots en bra uppväxt dödade hon flera personer vilket inte var troligt om man ska tro att hon 

inte tillhörde den grupp av personer som befann sig under omständigheterna för att bli en brottsling. Kan 

det verkligen vara så att det endast ligger i mannens natur att vara aggressiv? Kan inte även en kvinna 

vara det? Alla människor kan vara aggressiva, det som är skillnaden är orsakerna till varför man är det 

samt till vad som ligger bakom detta. Det ligger lika mycket i kvinnans natur att vara aggressiv, för visst 

http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-chockad
http://www.expressen.se/nyheter/1.1855199/mamman-om-de-nya-misstankarna-klart-jag-blev-chockad
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kan en kvinna känna lika mycket avsky, hämndbegär, avund- eller svartsjuka, etc. för att vara kapabel 

att döda någon, som en man kan.  

 Men varför framställs då kvinnor som de gör i media? Har det att göra med hur 

uppfattningen om könsrollerna ser ut? Könsroll handlar om de egenskaper som tillskrivs en kvinna och 

en man i samhället (Hirdman, 2001). Deras roll uppfattas av den bild som finns av hur de ska vara, bete 

sig och vad de är kapabla till och varför. På det sätt media skriver om kvinnliga brottslingar blir bilden 

antingen att de är offer i någon annans händer eller att de inte faller innanför ramen att vara den 

”vanliga” kvinnan som finns som norm. Då finner man stereotyper och/eller fördomar om att en kvinna 

är och ska bete sig på ett visst sätt. Det krävs att samhället kommer bort från att män är starka, ondsinta 

och oberoende individer medan kvinnor är svaga, vänliga och osjälvständiga personer. Istället för att 

utgå från mannen som norm, borde man utgå från människan som norm i alla slags sammanhang över 

huvudtaget. Visst är det så att kvinnor och män är olika i vissa avseenden, men båda är kapabla till 

samma saker, under ”rätt” omständigheter. Om samhället påverkas av de bilder som visas upp i media 

kan det resultera i att människor fastnar i de stereotyper och fördomar som finns av könsrollerna. Istället 

för att sträva framåt går det bakåt. Genom Hirdmans genuskontrakt kan det sägas att samhället lyckats ta 

sig en bit framåt, men hur ser då dagens genuskontrakt ut? Samhället verkar ha stannat i 

jämlikhetskontraktet, men ett nytt kontrakt måste ”upprättas” för att de stereotyper och föreställningar 

som finns om kvinnliga brottslingar ska förbises. Det handlar om ett kontrakt där kvinnor ses som 

individer, där hushållet kan bestå av homosexuella par eller barnlösa familjer samt att en gärningsman 

kan vara en kvinna utan att det ska vara något ovanligt. Kontrakten borde inte nödvändigtvis relateras 

till de politiska reformerna utan istället till varje persons bästa tycke om hur det ska se ut i deras tillvaro.    

      Hirdman talar om att det är mannen som är norm i samhället och därför kan det kännas 

ovanligt att en kvinna dödar eller misshandlar någon. När det är en kvinna som har begått ett brott är det 

genast något som anses psykiskt fel hos henne 

(http://www.metro.se/se/article/newsmotion/2006/05/08/70763/index.xml). Det är inte sällan många 

kvinnliga brottslingar får genomgå en liten undersökning. De kvinnliga brottslingarna som jag använder 

i min undersökning skrivs antingen vara en fru, mamma eller dotter. Media har genom egna 

beskrivningar eller intervjuer med anhöriga till kvinnorna poängterat vilka olika roller dessa har i sina 

vanliga liv. Det relevanta för media är att visa att det inte är någon ”vanlig” gärningsman som har begått 

ett brott, utan markerar att det är en person som inte faller inom ramen för denna föreställning. En 

gärningsman är väl en man, som är våldsbenägen samt stor och stark?  

 I de artiklar som är material för min undersökning spinner media vidare på att ställa 

kvinnan och mannen mot varandra, som Hirdman beskriver. De kvinnliga brottslingarna i artiklarnas 

texter beskrivs som hjälplösa, manipulerade, drivna av hat eller psykiskt sjuka för att kunna ha begått 

http://www.metro.se/se/article/newsmotion/2006/05/08/70763/index.xml
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brottet. Dessa betraktas sällan som egentänkande individer drivna av sina egna viljor. Istället läggs 

ansvaret för deras brott på andra människor eller omständigheter. Varför är det svårt att tro att kvinnor 

kan begå ett mord, ett dråp eller en misshandel, hur illa det än är och verkar? 

 I medias beskrivningar av kvinnliga brottslingar går det så långt att även kvinnornas 

utseende beskrivs. Är det vanligt för en kvinnlig brottsling att vara kortklippt? Eller är det vanligt att en 

kvinna eller tjej som klär sig utmärkande är mer aggressiv? Fallet kan vara så, men det är viktigt att inte 

glömma medias roll i sammanhanget. Tidningar vill sälja och publiken vill ha underhållning. Men på så 

sätt glöms det att dessa kvinnor som porträtteras i media är människor som inte borde representera en 

föreställning om hur en kvinnlig brottsling är eller ser ut. De är personer och därför skulle det vara 

lättare att beteckna en brottsling för gärningsperson istället för gärningsman.    
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