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Sammanfattning 

Rubrik: Kvinnor som mördar- En kvalitativ studie i hur kvinnor som mördar sina män 

framställs i media 

Författare: Caroline Bergquist och Madeleine Jansson-Forsby 

Nyckelord: Framställning, Kvinnor som mördar, Genus, Avvikare, Brott 

 

 

Vi har studerat tolv avsnitt av den amerikanska dokumentären Kvinnor som mördar. 

Dokumentären presenterar tolv kvinnors bakgrunder och deras liv fram tills de begår mord 

och får sitt straff i domstol. Vi har fokuserat på att studera brottslingar av det kvinnliga könet, 

eftersom detta område inte är lika utforskat som brottslingar av det manliga könet. Vårt syfte 

med studien är att studera hur dessa kvinnor som mördat sina män/pojkvänner presenteras i 

dokumentärserien. Då det är ett ovanligt fenomen att kvinnor begår mord, fann vi det 

intressant att studera detta forskningsområde. 

Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi studerade och analyserade avsnitten i 

dokumentärserien, enligt ett materialdrivet tillvägagångssätt. Vår ambition var att hitta 

mönster och samband mellan avsnitten om presentationen av de tolv kvinnorna. De mönster 

vi fann delade vi in i kategorierna "utseende och beteende", "omgivande människors 

uppfattning", "straff", "kontraster" och "make/pojkvän". Resultatet av studien visar att det 

finns en tendens till att kvinnorna i vår dokumentär presenterades som typiskt kvinnliga 

mördare. Deras kvinnlighet och kvinnliga egenskaper framhävdes tydligt i detta program, 

såsom deras roll som mödrar i familjen, deras utseende och sexuella beteende. Konsekvensen 

av detta är att mördarnas kvinnlighet betonas, snarare än det faktum att de är mördare.   
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Abstract 

Headline: Women who kill- A qualitative study of how women who murder their men are 

presented in the media 

Author: Caroline Bergquist and Madeleine Jansson-Forsby 

Keywords: Representation, Women who kill, Gender, Outliers, Crime 

 

 

We have studied twelve episodes of the American documentary Snapped-Women who kill. 

The documentary features twelve women's backgrounds and their lives until they commit 

murder and get their punishment in court. We have focused on studying criminals of the 

female sex, since this area is not explored as much as criminals of the male sex. Our purpose 

of this study is to investigate how these women who killed their men/boyfriends are presented 

in the documentary. Since it is a rare phenomenon that women commit murder, we found it 

interesting to study this area of research. 

We have implemented a qualitative study in which we studied and analyzed the episodes of 

the documentary, with a material-driven approach. Our ambition was to find patterns and 

connections between the sections regarding the presentation of the twelve women. We 

organized the discovered patterns into the categories’ “appearance and behavior", 

"surrounding people's perceptions”, "criminal", “contrasts” and “husband/boyfriend”. The 

results of the study showed that there is a tendency that women in our documentary are 

presented as typical female killer. Their femininity and female characteristics is clearly 

highlighted in this program, such as their role as mothers in the family, their appearance and 

sexual behavior. The consequence of this is that the murderers' femininity is emphasized, 

rather than the fact that they are murderers. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Vår studie baseras på en analys av tolv olika avsnitt i dokumentärserien Kvinnor som mördar. 

Syftet med studien är att studera hur dessa kvinnor som mördat sina män/pojkvänner 

presenteras och framställs i dokumentärserien. Varje avsnitt återspeglar en kvinnas fall, 

bakgrund och följderna av brottet. Resultatet av vår studie visar att det finns en tendens till att 

mördarnas kvinnlighet och kvinnliga egenskaper framhävs tydligt i detta program, såsom 
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deras roll som mödrar i familjen, deras utseende och sexuella beteende. Grunden till vårt 

resultat bygger på de sammanställda mönster och samband som vi fann i vårt material. Detta 

genom att jämföra avsnitten med varandra och hitta återkommande skillnaden och likheter 

som vi sedan grupperade i följande kategorier: "utseende och beteende", "omgivande 

människors uppfattning", "straff", "kontraster" och "make/pojkvän". Vårt resultat visar på att 

omgivningen kan ha svårt att förstå och tolka kvinnors brottslighet och att framställningen 

därmed ger en stereotyp bild. Studien är betydelsefull då kvinnors brottslighet är 

underrepresenterad i brottsstatistiken, framför allt gällande grövre brott. Av denna anledning 

anser vi att det är intressant att studera hur brottslingar av det kvinnliga könet framställs då de 

på ett sätt får representera gruppen kvinnor som mördar.  
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Förord 

Denna studie grundar sig på ett samarbete där varje steg i studien är tagna gemensamt. Vi har 

författat texten i samtliga delar tillsammans och vi har inte skrivit någon del enskilt.  Detta 

innebär att vi har valt att placera det gemensamma arbetet framför det individuella då vi anser 

att detta bidrar till en mer sammanhållen uppsats och en utökad förståelse för varje moment i 

studien. Genom att båda har varit delaktiga i samtliga avsnitt i uppsatsen har det inneburit en 

dialog och ett kritiskt förhållningssätt då vi ständigt har diskuterat varje skriven mening under 

studiens gång. Uppsatsen är därmed en produkt av gemensamma åsikter, tankegångar och 

erfarenheter som vi har valt att presentera. Konsekvenserna av att författa samtlig text 

tillsammans är att det är mer tidskrävande än att dela upp arbetet då varje resonemang ständigt 

har varit under granskning. Detta har inneburit att vi har arbetat effektivt och undvikit onödigt 

tidsödande sidospår. Vi har haft full fokus, klara riktlinjer och en planering för vad som ska 

genomföras och bli klart under varje arbetsdag. Trots konsekvenserna av att producera 

gemensam text anser vi att fördelarna överväger nackdelarna och vi anser att detta har varit ett 

optimalt tillvägagångssätt för vår studie. Vårt samarbete karaktäriseras av uppmuntran, 

gemenskap, reflexivitet, effektivitet samt tillit till varandra.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lambros Roumbanis vid Södertörns 

högskola för all hjälp och det stöd han har givit oss under uppsatsskrivandet. Vi tar båda 

ansvar för den fullständiga C-uppsatsen.  
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1. Inledning 
 

Vi har valt att inrikta oss på hur kvinnorna framställs i den amerikanska dokumentären 

Kvinnor som mördar. Dokumentären återspeglar tolv kvinnors bakgrunder och deras liv fram 

till att de får sin dom i rätten. Programmets syfte är att redogöra för vilka kvinnorna är och 

vilka motiv som legat bakom morden. Kvinnorna i serien har alla en sak gemensamt. De är 

åtalade för mord på sina män eller pojkvänner.  

Vi har inriktat oss på kriminella av det kvinnliga könet då detta inte är ett lika utforskat 

område som kriminella av det manliga könet. Det som intresserade oss var att studera hur 

framställningen av dessa kvinnor kommer till uttryck då det inte är ett vanligt förekommande 

fenomen att kvinnor mördar. Vår första utgångspunkt var att jämföra hur respektive kön som 

mördar sin partner framställs i jämförbara dokumentärer för att se om det skiljer sig åt. Dock 

fann vi inga likvärdiga serier om män som mördar kvinnor. Detta fann vi intresseväckande 

eftersom det generellt sett är mer vanligt att män mördar än kvinnor och att det därmed borde 

finnas material på området. Avsaknaden av specifikt material och dokumentärserier som 

fokuserade på män som mördar gjorde att vi drog slutsatsen att det finns ett medialt intresse 

för kvinnor.  

Den här dokumentärserien fick stort genomslag i USA och blev tv-kanalen Oxygens högst 

rankade program när det visades och har sedan dess spridits vidare till andra länder. I 

dokumentärserien presenterar de statistik som påtalar att sju procent av alla mördare i USA är 

kvinnor. Denna låga siffra förklaras av att det är männen som är överrepresenterade gällande 

våld med dödlig utgång. Då det är ett fåtal kvinnor som mördar kan detta resultera i att 

kvinnorna i serien gestalta samtliga i gruppen ”kvinnor som mördar”.   

Därmed är framställningen avgörande eftersom det skapar en bild av mördare av det kvinnliga 

könet som sedan förs vidare runt om i världen. Av den anledningen anser vi att det är 

intressant att studera hur kvinnorna framställs och vad som lyfts fram. Vi kommer att utgå 

både från ett sociologiskt perspektiv och ur ett genusperspektiv. Med genusperspektivet avser 

vi att undersöka om vi finner några könstypiska åtskillnader mellan könen från bilden av ”den 

typiska brottslingen” då den vanligen kännetecknas av typiska manliga egenskaper.  

Hur kommer en kvinna som mördat framställas då hon strider mot normen att kriminalitet är 

förknippat med män och maskulinitet? Frågan är om hon kommer att beskrivas med typiskt 
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manliga egenskaper eller om hon kommer framställs som en kvinnlig mördare? Eller kommer 

hon att framställas med androgyna egenskaper?  

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur brottslingarna av det kvinnliga könet framställs i 

dokumentärserien Kvinnor som mördar. Vårt syfte är att uttrycka programmets karaktär och 

återge deras syn på kvinnorna. Vi avser även att studera om vi kan finna återkommande 

mönster som vi kan generalisera och placera i ett större sammanhang, vilket är i likhet med 

Berner (2005) som menar att empirin bör kunna generaliseras och bli teoretiskt relevant. Med 

generalisering syftar vi till att resultatet av vårt empiriska fall bör kunna återfinnas under 

liknande omständigheter. För att kunna besvara vårt syfte har vi följande frågeställningar som 

ska hjälpa oss på vägen: 

 Framställs kvinnorna i dokumentärserien med några typiska egenskaper? 

 Går det att urskilja distinktioner mellan hur kvinnorna framställs jämfört med hur ”den 

typiske brottslingen” vanligen framställs? 

 Hur reagerade omgivningen på kvinnorna efter det utförda brottet? 

1.2 Avgränsningar  

 
Vi har avgränsat oss till att analysera en dokumentärserie för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Serien består av tolv delar och spelades in år 2005. Varje avsnitt är 23 

minuter långt och utspelar sig i USA där tittaren får följa en kvinna och hennes brott i varje 

avsnitt.  
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2. Tidigare forskning 
 

Vi har valt att utgå från tidigare forskning som berör områdena kvinnor och brott, kriminalitet 

förknippat med maskuliniteter med inslag av femininiteter samt medias betydelse för 

framställningen av brott. Vi anser att samtliga av dessa forskningsområden är av relevans för 

vår uppsats och kan bidra till givanade inslag under studiens gång.  

2.1 Kvinnor och brott 

 
Materialet i Kvinnor och Brott kommer från en konferens som genomfördes år 1989 som 

arrangerades av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där uppdraget var att utöka 

jämställdhetsforskningen. Huvudtemat under konferensen var att skapa diskussion och 

inspirera till vidare feministisk inriktning på kriminologi. Det var över tvåhundra deltagare på 

konferensen, bland annat från polisen, kriminalvården, olika kvinnoföreningar och forskare på 

området. Syftet med konferensen var att ställa kvinnor och brott i fokus och lyfta fram deras 

roll inom området. Gunilla Wiklund har sammanställt konferensens föreläsningar, vilka utgör 

grunden för Kvinnor och brott. 

Inledningsvis presenterar överdirektör Marianne Håkansson vid Brottsförebyggande rådet att 

brottsstatistiken för kvinnor generellt alltid har varit lägre än männens. Männen är framför allt 

överrepresenterade gällande grövre brott så som våldsbrott och sexualbrott. Det finns många 

teorier om orsaken till detta, vissa menar att det beror på könsrollerna som finns i samhället 

och dessa producerar den stereotypa bilden av att brott är något män utför och inte kvinnor. 

När en kvinna strider mot omgivningens förväntningar finns det en risk att hon kommer 

kategoriseras som avvikande. Enligt Lundgrens föreläsning i kapitlet ”Kvinnoperspektiv på 

forskning” förväntas kvinnor vara offer inom kriminologin där mannen är förövaren. När en 

man däremot begår ett brott ses han inte som omanlig och individen betraktas inte som 

avvikare i samma bemärkelse. Håkansson (1990) finner det även intressant att studera hur 

kvinnors brottsfrekvens kommer att utvecklas i framtiden då män och kvinnor blir alltmer 

jämställda. Kommer kvinnors brottsbenägenhet öka och kommer typen av brott att förändras 

och bli mer likt männens brottslighet? Eller kommer männens brottslighet att ändras i och 

med att vi blir mer jämställda i hemmen? 

I föreläsningen ”Kvinnor i fängelse” av Tarja Pösö (1990) drar Pösö slutsatsen att bilden av 

fångar av det kvinnliga könet snarare fokuserar på att de är kvinnor än fångar. Deras 
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kvinnlighet betonas framför de brott som de har begått. Följande slutsats är något vi kommer 

att ta i beaktan i vår studie.  

2.2 Feminiteter, maskuliniteter och kriminalitet 

 
Inledningsvis i boken Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet- Genusperspektiv inom 

svensk kriminologi ställer sig författarna Lander, Pettersson och Tiby kritiska till den 

romantiserade bilden av brottslingar av det kvinnliga könet. De skriver: ”Dessutom påtalar 

man att kvinnor inte ska romantiseras utan kan vara både ’bra’ och ’dåliga’, det vill säga även 

kvinnor begår brott och andra våldsamma handlingar mot sin omgivning och detta bör man 

inte försöka dölja, utan istället förespråkas en mer mångfasetterad bild av kvinnan.” (Lander, 

Pettersson och Tiby 2003, s. 10).  

I kapitelet ”Genus, normalitet och avvikelse- Med kroppen som utgångspunkt” presenterar 

Lander (2003) begreppen avvikelse och normalitet i förhållande till kön. Det finns en 

normativ femininitet som anger hur kvinnor ska förhålla sig för att uppfattas som icke-

avvikande. Den normativa femininiteten kontrolleras och reproduceras ständigt både gällande 

självkontroll och kvinnor emellan. Detta återspeglar ett utövande av makt då kvinnor såväl 

som män undviker att bryta mot de könsbundna rollerna i samhället. Enligt Lander (2003) är 

denna normalitet gällande kvinnor förknippad med hög moral, dygd och rollen som en god 

mor.  

I kapitlet ”Våld som iscensättning av femininitet?” skriver Pettersson (2003) att våld är starkt 

förknippat med maskulinitet. Detta skapar en problematik i att förstå våldet som utövas av 

kvinnor. Manlighet är normen för våld och våldet kan ses som ett uttryck för att skapa 

dominans och generera maskulinitet. Av den anledningen är det intressant att studera kvinnors 

våld då våldet är en manlig domän.  Den vanligast förekommande brottstypen bland kvinnor 

är generellt förmögenhetsbrott såsom snatteri och bedrägeri.  

Pettersson refererar till Michael Kimmel som anser att män utövar våld för att ta avstånd från 

att uppfattas som feminina, rädda, mesiga eller homosexuella. Genom att undvika dessa 

egenskaper skapar de en identitet formad av ”de rätta” manliga egenskaperna. Detta ställs på 

sin spets då forskare diskuterar om kvinnors våld och på vilket sätt deras våld ska förstås. Är 

det ett sätt att uttrycka maskulinitet eller feminitet? Detta är en fråga vi kommer att fästa 

avseende vid i dokumentärseriens framställning av kvinnornas brott.  



11 
 

Pettersson (2003) har konstruerat en modell där hon har valt att underlätta förståelsen av 

begreppen maskulinitet och feminitet. Denna modell grundar sig på de typiska egenskaperna 

för respektive begrepp. Egenskaperna som dominans, dynamisk, stark, logiskt grundad, åtrår 

kvinnor och åtrås av kvinnor förknippas med maskulinitet. Feminitet å andra sidan förknippas 

med egenskaperna passiv, svag, oförnuftig, åtrår män och åtrås av män. Pettersson har dock 

ett kritiskt förhållningssätt till sin egen modell och anser att: ”Verkligheten kan givetvis inte 

beskrivas så enkelt som i dikotomier, men dessa olika begreppspar har ofta används som 

beskrivningar av föreställningar om maskulint och feminint. Viktigt är att framhålla att detta 

är idealtyper och inte heller uttömmande framställningar.” (Pettersson 2003, s. 142).  

2.3 En studie i medier och brott 

 
Pollack (2001) har genomfört en studie som utgör grunden för hennes bok En studie i medier 

och brott som behandlar hur massmedia påverkar samhällets invånare. Hon har undersökt 

massmedias roll gällande värderingar och uppfattningar kring brottslighet. Pollack anser att 

media har en betydande funktion i skapandet av vår bild av kriminalitet och vad som 

definieras som brottslighet. Det är den bilden som individer anammar som verklighet då 

media vanligen är den enda länken till den kriminella världen. Massmedia har makten att styra 

framställningen där det publicerade materialet är en tolkning av den verkliga händelsen. Detta 

innebär att inblandade i händelsen antingen kan framställas i fel dager eller att den ena parten 

gynnas av medias framställning. Konsekvenserna av vad media väljer att publicera kan 

inverka på individers föreställningar om verkligheten. Det kan ske genom att media emellanåt 

skapar starka känslor hos individerna eller styr dem i en viss riktning. Detta är något vi 

kommer att ta fasta på och ha i åtanke då vi studerar medias framställning av kvinnorna i vår 

dokumentärserie.  

Mottagaren av den mediala bilden bör enligt Pollack ha i åtanke att det som publiceras är ett 

resultat av vad en eller flera journalister anser är värt att lyfta fram. Detta innebär att media 

har möjlighet att inverka på vad som ska etiketteras som brott eller ej genom att betona en del 

brott och andra inte. Framställningen av brottslighet inverkar inte enbart på individerna i 

samhället, utan influerar även skapandet av teorier inom kriminologin. Pollack (2001) hävdar 

att massmedia producerar nya kategorier av brottslighet genom att framställa somliga brott 

som ”nya”. Denna framställning kan resultera i en förändrad syn hos människor beträffande 

en del brottsbeteenden, vilket vi kommer att ta hänsyn till i vår uppsats. Studier visar att 

benägenheten att anmäla somliga brott har en viss påverkan från massmedia då de sätter 
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gränsen för vad som är ett acceptabelt beteende. Innebörden av detta leder till att 

förändringarna hos individerna inte bara sker i föreställningarna av brott, utan även i handling.  

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har använt oss av följande tre teorier (stigma, genusteori och kvinnans dolda brottslighet) 

för att skapa en förståelse och ett djup i vårt empiriska material. Teorierna berör skilda 

aspekter som vi kan applicera på vårt forskningsområde. Vi anser att Goffmans teori om 

stigma och avvikare är tillämpbar då omgivningens föreställningar om kvinnor som mördar 

ska förklaras. I och med att genusperspektivet har en central del i vår studie valde vi att 

använda oss av Hirdmans genusteori för att öka förståelsen för detta perspektiv kopplat till 

brottslighet. Pollacks teori om kvinnans dolda brottslighet anser vi kan belysa kvinnornas roll 

i rättssystemet och under vilka premisser de blir dömda.     

3.1 Stigma- Den avvikandes roll och identitet 

 
I sin bok Stigma- Den avvikandes roll och identitet definierar Goffman stigma som: ”Om vi 

utgår ifrån en mycket allmän konnotation för en grupp av individer som har vissa värden 

gemensamma och som håller på vissa sociala normer beträffande uppträdande och personliga 

attribut, så kan man sedan beteckna varje individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter 

normerna som avvikare och beteckna hans egenhet som avvikelse.” (Goffman 2011, s. 152). 

Stigmatisering sker med andra då individen handlar på ett sådant sätt att det bryter mot 

samhällets institutionaliserade normer och värderingar. Normer är implicita regler för hur 

individer i en gemenskap ska bete sig samt de förväntningar som finns på denne. En 

gemenskap kan både omfattas av samhället i sin helhet och av mindre grupper. Dessa normer 

skapas när människor interagerar och samspelar med varandra vilket skapar riktlinjer för hur 

medlemmarna ska agera inom gemenskapen. Det finns flera olika dimensioner av de implicita 

reglerna vilka varierar mellan till exempel länder, yrkesgrupper, åldersgrupper och mellan 

könen. Det som anses vara lämpligt i en kategori behöver inte uppfattas som acceptabelt i en 

annan kategori.  

Effekten blir att individen ses som avvikande och nekas tillträde till den allmänna 

gemenskapen, samt att samhället på så sätt tar avstånd från avvikaren. Detta är vanligt 

förekommande då en individ begår brott eller missbrukar. Individen går från att vara en 

laglydig samhällsmedlem till att bli kriminell vilket människor reagerar på. Vad som uppfattas 
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som avvikande varierar från samhälle till samhälle vilket formar vad som anses vara ett 

accepterat beteende. Dessa beteenden befästs genom osynliga regler och leder till att 

individerna delas in i kategorier, exempelvis avvikare respektive icke avvikare.  

När omgivningen uppfattar att en individ har begått ett normbrott upplever dem att två 

identiteter uppstår hos individen. Dels innehar individen det Goffman benämner den faktiska 

(actual) sociala identiteten och dels den virtuella (skenbara) sociala identiteten. Detta innebär 

att det råder en diskrepans mellan individens faktiska identitet jämfört med de egenskaper 

omgivningen tillskriver personen. Uppkomsten av stigman innebär alltid en förändring för 

individen och en brytpunkt i och med att omgivningen reagerar på normöverskridandet. 

3.2 Genus- om det stabilas föränderliga former  

 
I Genus- om det stabilas föränderliga former utgår Hirdmans genusteori från att män och 

kvinnor har bestämda roller i samhället genom ett så kallat genuskontrakt. Detta kontrakt 

bygger på normer från samhället och de förväntningar som finns på respektive kön. Hirdman 

(2001) menar att kön är något vi ständigt skapar i vår dagliga interaktion, vilket gör att 

stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper skapas och befästs, exempelvis hur respektive 

kön ska prata, hur de ska bete sig, vilka intressen som förknippas med respektive kön. Vi lär 

oss dessa implicita regler redan som barn då genuskontraktet ärvs från generationen till 

generation. Kontraktet är oberoende av tid och rum. Hirdman exemplifierar det stereotypa 

genuskontraktet på följande sätt: ” Beskrivet ur ett androcentriskt perspektiv (vilket det ju 

också oftast är i historien) kan vi tala om en grunduppfattning av manlig förpliktelse som 

handlar om ’att ta hand om’ kvinnor, att beskydda, att sörja för.” (Hirdman 2001, s. 85). 

Enligt detta kontrakt har både män och kvinnor olika förpliktelser som de är skyldiga att följa. 

Kvinnor som blir omhändertagna hör hemma i hemmet. Deras uppgift är att utföra de 

uppgifter som finns i hemmet och att föda barn. Detta ses som den naturliga och givna 

ordningen mellan män och kvinnor.   

Hirdman (2001) har utformat ett genussystem som utgår från två synsätt, dikotomi och 

hierarki. Med dikotomi menas en isärhållning mellan könen där en del områden ses som 

manliga och andra som kvinnliga. Det finns en klar gränsdragning mellan dem och kvinnligt 

och manligt blir varandras motsatser. Hierarki syftar den manliga överordningen som finns i 

samhället. Männen har generellt sett större makt än kvinnorna då de tjänar mer, har högre 

positioner och betraktas som norm där normen ses som det ”normala”. Detta innebär att 

kvinnorna intar positionen som avvikare.   
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3.3 Kvinnan som brottsling 

Otto Pollacks verk Kvinnan som brottsling presenterar en teori om kvinnors brottslighet som 

utgår från att kvinnor behandlas olika jämfört med män i rättssystemet.  Han motsätter sig att 

det råder en markant skillnad mellan könen gällande brottslighet och hans huvudsakliga 

intresse var kvinnors dolda brottslighet.  

Pollack (1953) anser att kvinnors brottslighet är undervärderad som resulterar i att de får ett 

mildare straff. Kvinnor har, enligt Pollack, en mer manipulativ sida än män vilket dels innebär 

att deras brott är svårare att upptäcka samt att deras handlingar värderas som mildare. En 

förklaring till att kvinnors brott är mer svårupptäckta är på grund av att deras brott vanligen 

utförs i hemmet. Samma brott får inte samma konsekvenser beroende på vilket kön som 

gärningsmannen har. Pollacks teori har bidragit till att den genusinriktade kriminologin har 

blivit mer uppmärksammad och kartlagd.  

3.4 Teoretiska analysverktyg 

 

Nedan presenterar vi en definition av de mest centrala begreppen i vår studie: avvikelse, 

normer, genus och framställa. Dessa teoretiska begrepp anser vi kan ge en ökad förståelse i 

analysprocessen av vårt material. 

 

Avvikelse- I Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet- Genusperspektiv inom svensk 

kriminologi definierar Lander (2003) avvikelse som ett beteende som inte motsvarar 

omgivningens förväntningar. Avvikelse och normalitet är förenade med varandra på så sätt att 

de är varandras motsatser. 

Normer- Nationalencyklopedin definierar normer som handlingsregler, det vill säga ett påbud 

för hur man bör handla eller för hur något bör vara beskaffat eller organiserat. En norm är det 

"normala" eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp eller konvention 

(www.ne.se).  

Genus- Elvin-Nowak och Thomsson (2003) definierar genus som det ”socialt konstruerade 

könet” i Att göra kön. Genus är något vi ständigt skapar i vår dagliga interaktion med andra 

människor. Detta skapande sker aktivt av samtliga individer i samhället under hela livet, dock 
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sker det inte alltid medvetet. Vanligen skapas mäns och kvinnors genus som motpoler till 

varandra.  

Framställa- Definitionen av ordet framställa är, enligt Svenska akademins ordbok (SAOB), 

att presentera eller skildra en företeelse. Med andra ord att någon föra fram eller utmåla hur 

något är (g3.spraakdata.gu.se).    

4. Metod  

4.1 Motivering 

Vi har analyserat en amerikansk dokumentärserie i tolv delar som heter Kvinnor som mördar. 

Anledningen till att vi valde en amerikansk dokumentär var på grund av att vi inte fann något 

motsvarande svenskt material inom detta område. Grunden i vår studie var att undersöka hur 

kvinnor som begår mord framställs av media. Vi valde att utgå från en dokumentärserie då 

denna tillförde flera nyanser och skildringar av kvinnorna eftersom de medverkande kom från 

ett flertal instanser som exempelvis polismyndigheten, rättsväsendet, rättspsykiatrin och 

media. Dessutom medverkade även flera av kvinnornas anhöriga, grannar och bekanta. Vi 

anser att detta innebar att vi kunde besvara vårt syfte och våra frågeställningar på ett 

tillfredsställande sätt då vi kunde ta del av skilda aspekter från olika individer. Detta 

genererade en utökad förståelse för kvinnorna som mördat och det var intressant att de 

framställdes olika beroende på vem i omgivningen som uttryckte åsikten. Med omgivning 

syftar vi på upphovsmännen till dokumentären, de medverkande i programmet samt de rykten 

som det framkommer finns hos allmänheten. 

Att vi valde att analysera en dokumentär istället för tidningsartiklar beror på att en 

dokumentär kan ge en starkare framställning med hjälp av visuella intryck, kroppsspråk, 

tonläge och så vidare. Fördelen med detta är att en starkare framställning tydliggör 

dokumentärens skildring genom att de kan betona somliga ord och uttryck. Risken med att 

enbart analysera artiklar kan vara att läsaren går miste om flera aspekter då denne bara får ta 

del av den skrivna versionen. En läsare kan inte se eventuella ansiktsuttryck eller höra 

tonlägena som förmedlas i rörlig bild. Ytterligare en aspekt är att vinklarna i framställningen 

kan bli ensidiga i artiklar då de vanligen skrivs av en reporter och det är dennes tolkning av 

det aktuella fallet som framförs. De olika dimensionerna så som stämningen och känslan av 

att vara där på ett annat sätt undgår läsaren. I dokumentären får tittaren uppleva sekvenser 
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från till exempel rättegångarna, mordplatsen och klipp på kvinnorna vilket skapar en levanade 

bild.  

4.2 Genomförande 

Den metod vi tillämpade under bearbetningen av materialet var att vi noggrant studerade varje 

avsnitt samtidigt som vi antecknade händelseförlopp, beskrivningar som användes i 

framställningen av kvinnorna och kommentarer från omgivningen. Varje avsnitt var tjugotre 

minuter långt vilket ur ett tidsmässigt perspektiv innebar att vi hade tid att studera flera avsnitt 

som underlättade vårt sökande efter mönster. När vi studerade dokumentären utgick vi ifrån 

ett genusperspektiv och ställde oss frågor som ”Skulle de ha framställt personen på ett 

liknande sätt om mördaren hade varit en man?” och ”Hur upplevde och beskrev omgivningen 

kvinnorna efter morden?”. Vi observerade åsikter från de medverkande och hur dokumentären 

presenterade dessa. Vi letade efter generella gemensamma mönster som vi kunde återfinna i 

avsnitten.  

Vi har behandlat materialet på ett liknande sätt som Tollin och Törnqvist i Feministisk teori i 

rörliga bilder. De har anlyserat fyra välkända filmer som exempelvis ”Thelma & Louise” och 

deras syfte har varit att teoretisera materialet med feministisk inriktning. De gjorde 

jämförelser och drog paralleller mellan filmerna med fokus på sina feministiska teoretiska 

utgångspunkter. I likhet med Tollin och Törnqvist anser vi att filmer och dokumentärer har 

makt och förmåga att visualisera abstrakta tankar vilket kan påverka människor i en viss 

riktning. Tollin och Törnqvist (2005) anser att film är ett kreativt alternativ till teoretisk 

läsning. Genom att studera en film istället för en bok underlättas inlevelseförmågan då tittaren 

får ta del av flera intryck. Till skillnad från Tollin och Törnqvist har vi inte utgått från en 

specifik teori utan vi har arbetat utifrån ett materialdrivet tillvägagångssätt.  

I kapitlet ”Att skapa och analysera ett material: erfarenheter från fältet” i det litterära verket 

Samhällsvetenskaens hantverk gör Berner en metodredovisning av sin studie. Hon redogör för 

sin roll som forskare, hur ett fältarbete går till i praktiken samt beskriver hur analysprocessen 

är uppbyggd (Berner 2005). I likhet med Berner har vi utgått från en kvalitativ och 

materialdriven metod vilket innebär att vi har studerat avsnitten i dokumentären utan en 

specifik teoretisk utgångspunkt. Vårt syfte har snarare varit att låta materialet styra studiens 

inriktning vad gäller teori och analys. Vår teori har sedan vuxit fram under processens gång 

under insamlandet av empirin. Avsnitten har därmed haft funktionen att verka som byggstenar 
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i vårt skapande av denna studie. Vår avsikt har varit att gå från det konkreta till det abstrakta, 

med andra ord att vi använder oss av empiri för att generera teorin.  

4.3 Bearbetning  

Under avsnitten har vi analyserat materialet och sökt efter återkommande likheter och 

skillnader i framställningen mellan de olika fallen. Vi lade fokus på hur genusaspekten lyftes 

fram i programmen genom att exempelvis studera vilka ord kvinnorna beskrevs med, vilken 

typ av fotografier som visades och valet av information som presenterades angående dem. 

Därefter sammanställde vi de funna mönstren och började sedan analysera resultatet. Vi hade 

en hypotes om att det kunde finnas en skillnad mellan hur könen framställdes, trots att de hade 

begått samma brott. Detta grundar vi på att kriminalitet är förknippat med män och 

maskulinitet vilket kan vara problematiskt då kvinnors brottslighet ska förstås och gestaltas. 

Vi förmodar att män som begått mord hade framställts med typiskt manliga egenskaper som 

exempelvis känslokalla, aggressiva och hotfulla medan det inte är givet hur kvinnor som 

mördar ska framställas. De är emellertid alla mördare och borde bli likvärdigt bedömda 

oavsett kön.  

Berner (2005) beskriver att analysprocessen består av flera faser där forskaren prövar sina 

hypoteser, begrepp och idéer. Denna process sker kontinuerligt i insamlandet av materialet. 

Berner förespråkar att forskaren bör pröva de upptäckta mönstrens giltighet under fältarbetet. 

Vi har inte utfört ett fältarbete i Berners bemärkelse, det vill säga att forskaren studerar ett 

ämne i dess naturliga miljö, utan vi har studerat en tolkning av den verkliga händelsen. Trots 

detta vill vi framhålla att vi har utgått ifrån samma metod som Berner förordar då vi har 

behandlat materialet på ett liknande sätt. Vi har successivt testat våra funna mönster för att 

undersöka om de är återkommande samt giltiga. Under det Berner (2005) kallar ”utarbetande 

av kärnan” har vi försökt gruppera våra mönster bestående av gemensamma nämnare till 

kategorier. I denna fas uteslöt vi de kategorier som inte var tillräckligt relevanta för vårt syfte. 

Vi ställer oss dock en aning kritiska till urvalsfasen då det kan finnas en risk att vi går miste 

om intressanta apsekter i materialet eftersom vi omedvetet kan ha selekterat de mönster som 

passar våra hypoteser. Vi har dock försökt ha detta i åtanke för att förhindra att detta sker. 

4.4 Urval 

Urvalet i denna studie grundar sig på att det fanns ett begränsat material på området vilket 

innebar att valmöjligheterna blev begränsade. Dokumentärserien Kvinnor om mördar är en 



18 
 

välkänd serie i USA med ett flertal säsonger. Varje säsong innehåller omkring tolv avsnitt 

vilket uppfyllde vårt krav på materialomfång eftersom detta gav oss tillräckligt med underlag 

att analysera och för att finna mönster. Vi valde att studera säsong två från år 2005, som 

visades under år 2011 i Sverige, eftersom det var den senaste säsongen som sändes här. 

Orsaken till varför vi inriktade oss på kvinnor som gärningsmän istället för män var för att vi 

ansåg att det studieområdet var mer intressant och givande då det inte är ett lika utforskat fält. 

En ytterligare dimension som vi tyckte var intresseväckande var att kvinnor som begår mord 

kan ses som ännu mer avvikande än män som begår samma brott i och med att det är ovanligt 

att kvinnor begår mord och att brott i allmänhet är förknippat med män. Kvinnorna i 

dokumentären är i varierande åldrar, har skilda bakgrunder och olika typer av förhållanden. 

Detta ansåg vi vara gynnsamt eftersom det skapar en bredd i vårt material vilket kan generera 

ett större generaliseringsanspråk.  

4.5 Bedömning av datakvalitet 

Vår bedömning av trovärdigheten i materialet är att den är trovärdig på så sätt att 

dokumentären skildrar fallen ingående med flera medverkande som har varit inblandade. 

Emellertid bör tittaren ha i åtanke att de medverkande är medvetna om sitt deltagande i 

programmet och det finns en risk att de låter sig påverkas av detta. Dels kan de ha fått direktiv 

för hur de ska agera framför kameran och dels kan de påverkas känslomässigt av exempelvis 

nervositet. Vi kan därmed inte försäkra oss om att vi har uppfattat studieobjekten korrekt, men 

vår analys bygger på vår subjektiva uppfattning av dokumentären och dess framställning. Vårt 

syfte är inte att undersöka ”den sanna bilden” av vad omgivningen anser om kvinnorna eller 

vilka motiv de hade, utan vi är intresserade av hur kvinnorna framställs genom våra tolkningar 

av programmet. Tack vare att vi har undersökt ett material som innehåller ett varierat urval 

anser vi att våra funna mönster och samband bör vara något allmänt förekommande och 

generaliserbart. Vi vill hävda att våra mönster inte går att härleda enbart till en faktor, 

exempelvis ålder eller klass, då dessa varierade mellan kvinnorna.  

Vi ställer oss dock kritiska till att det är en typiskt amerikansk serie som stundtals 

dramatiserar fallen och drar allt till sin spets för att väcka intresse. Det är trots allt en 

dokumentärserie med syfte att locka en bred publik. Detta kan innebära att framställningen av 

kvinnorna går till överdrift för att undvika att avsnitten blir mediokra. Eventuellt kan det ge en 

missvisande bild av dem eftersom de själva inte får komma till tals utan presenteras av andra 

parter. Det finns även en risk att framställningen blir subjektiv då somliga av de medverkande 

har haft en nära relation till offret och därmed tydligt tar parti. Vi ställer oss även kritiska till 
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den svenska översättningen i programmet då vi ett flertal gånger upptäckte att ord och fraser 

uteslöts och missades. Viktig information kan till följd av detta gå förlorad.  

5. Resultat 

5.1 Presentation av avsnitten i Kvinnor som mördar 

 
Nedan kommer vi att presentera en kortfattad sammanfattning av varje avsnitt i 

dokumentärserien. Sammanfattningarna tar fasta på kvinnornas bakgrund, motiv, 

mordtillfället, deras personlighet samt straff. Även framställningen av kvinnorna kommer att 

framgå i avsnitten.  

 

Avsnitt 1 

Adele Craven är en latinamerikansk kvinna som växte upp i en arbetarklassfamilj utan mycket 

pengar. Hennes liv beskrivs som tufft och att hon var fast besluten att få ett bättre liv. Steven 

beskrivs som drömprinsen som kunde ge henne det liv hon alltid hade drömt om. Han var en 

högavlönad framgångsrik pilot från medelklassen. Paret fick två små barn och Adele 

framställs som en fantastisk mor. Familjebilder visas på henne och barnen där de alla ler. 

Deras äktenskap hade rykte om sig att vara starkt och en förebild för andra. Familjen Craven 

verkade leva ett perfekt liv. Adele hade ett glatt humör, hon hade mycket vänner och var 

kyrkligt aktiv, uttryckte en granne. Men snart började sprickor synas i äktenskapet. Adele 

hade uttryckt till ett flertal grannar att hon ville anlita en torped för att döda sin man och hon 

ville även att Stevens plan skulle störta eller att han skulle dö i en bilolycka.  

Sedan kom det fram att Adele hade en otrohetsaffär med deras hantverkare Rusty. En kväll 

fann Adele sin man död i källaren. Han hade mördats brutalt med en kofot. Misstankarna 

började riktas mot Adele. Grannarna hade dock svårt att tro att Adele var inblandad i mordet 

när hon arresterades, trots att hon uttryckligen hade sagt att hon ville se Steven död. Alla som 

de kände tyckte att det hela verkade bisarrt, att ingen av Adele eller Rusty verkade kapabla till 

något sådant. Adele verkade vara en sådan vänlig och trevlig person. Berättarrösten i 

programmet säger: ”Adele Craven, 39-årig mamma till två små pojkar, trevlig granne och 

kyrkobesökare skulle snart åtalas för det kallblodiga mordet på maken Steven.” Det fanns ett 

stort medialt intresse. Adele hävdade dock gråtandes i rätten på ett mycket trovärdigt sätt att 

hon var oskyldig och skyllde allt på Rusty. Till slut kom det fram att Adele och Rusty hade 

anlitat en tredje part, Ronald Pryor, för att röja Steven ur vägen. I programmet beskrivs 



20 
 

mordet som det bästa sättet för Adele att få ha kvar barnen och sin nya lyxiga livsstil. Adele 

fick fängelsestraff med chans att benådas år 2024, Rusty fick en livstidsdom med rätt att söka 

benådning efter 25 år och Pryor fick livstid utan chans till benådning.  

Trots detta finns det vänner och bekanta som ändå inte kan tro att hon kunde göra det.  

Berättarrösten i dokumentären uttrycker: ”Hur kunde Adele Craven, en fru, mamma och vän, 

arrangera och sedan se på hur maken slogs ner med en kofot och sköts med tre skott i 

nacken?” 

I slutet av programmet berättas det att deras söner nu bor hos Stevens bror.  

 

Avsnitt 2 

Programmet inleds med följande kommentar: ”Sharee Miller flög hem efter en vild semester. 

Hon gick arm i arm med sin senaste accessoar- en ung, snygg pojkvän. Men hennes jetset-liv 

var till ända. Två poliser väntade på henne. Den attraktiva, blonda, trebarnsmamman häktades 

för mord.”  

Sharee växte upp i en industristad och hade en svår barndom. Hon bodde i en husvagn i ett 

arbetarklassområde. Hon lämnade flera dåliga förhållanden bakom sig när hon träffade den 

betydligt äldre Bruce som var ägare för ett företag och framgångsrik. De gifte sig efter endast 

tre månader. Sharee beskrivs ofta som ung, blond och sexig i serien. Det visas bilder på henne 

främst när hon ler eller när hon festar. Hon framställs som shoppingberoende och Bruce 

vänner och bekanta var oroade över att hon endast utnyttjade honom för hans pengar. Sedan 

stötte Sharee på sexchattar. Hon gillade fantasivärlden och blev fast. En psykolog berättar i 

programmet att otrohet kan anta olika former, både fysiskt och känslomässigt. Bruce 

upptäckte att hon hade flera romanser men blundade inför detta.  

En kväll var Bruce sen hem efter jobbet och han hittades senare i en blodpöl på sitt kontor. 

Han hade blivit skjuten i bröstet med hagelskott. Det fanns inga spår men polisen tyckte att 

Sharee uppförde sig märkligt då hon dansade i en bar bara två dagar efter mordet vilket gjorde 

att polisen fattade misstankar. Efter endast en månad hade hon en ny pojkvän. Sharee 

uppfattades inte av omgivningen som en typiskt sörjande hustru. Fallet fick ett genombrott 

och mannen som hon främst hade chattat med, Jerry, pekade ut henne som arrangör av mordet 

på Bruce. Nyheten om internetälskarinnan som blev mörderska spreds över landet. Det var en 

vriden historia, ett internetmord och sexvideos. En av de intervjuade beskriver situationen 

som att detta inte stämde in på bilden av hur en kvinna borde vara. I programmet ställs frågan 
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om Sharee var en kallblodig mördare eller bara en översexuell hemmafru som hamnat i fel 

chattrum? 

Sharee framställs som väldigt manipulativ och att hon enbart började sexchatta på internet för 

att hitta någon som hon kunde snärja att utföra mordet. Jerry var det perfekta offret som 

Sharee genom att använda sig av sex, lögner och videoband lätt lockade till att begå mordet. 

Ibland visas bilder på en leende Sharee, i en annan frekvens får man se en av hennes 

sexvideos och i ytterligare en annan frekvens visar dem bilder på när hon är i fängelset och ser 

ut som en brottsling. I serien uttrycks det att juryn verkade kunna genomskåda hennes 

ytlighet, manipulation och oärlighet. Hon dömdes till livstids fängelse plus 54 år och Jerry 

begick självmord innan han hann straffas. ”Hur kunde någon som hade börjat med så lite och 

hade så mycket; fina barn och en välbärgad tillgiven man, utforma en plan som dödade inte 

bara en kärleksfull man, utan två?”  

I slutet av programmet berättas det att Sharees tre barn bor hos hennes mor.  

 

Avsnitt 3  

Elisa Mcnabney växte upp i en medelklassfamilj i Florida. Hon beskrivs som intelligent, 

äventyrslysten, populär och karismatisk. Efter sin examen ville hon hellre uppleva äventyr än 

utbildning och åkte till Las Vegas för att festa. Hon framställs som förföriskt och charmig. 

”Den smarta, sexiga 29-åringen var nu van vid att män lydde henne”. Sedan träffade hon den 

sjutton år äldre Larry som hon gifte sig med. De levde ett perfekt lyxliv med sina bilar, hästar 

och restaurangbesök. ”De verkade vara ett sådant lyckligt par.” berättade Larrys vän Evan 

Rees. Elisa blev besatt av att spendera pengar med Larrys kreditkort. Elisa anställde en kvinna 

som hette Sarah på Larrys advokatbyrå och de blev bästa vänner med shopping som största 

gemensamma intresse.  

Sedan kollapsade Larry plötsligt under en hästtävling. Han vårdades i hemmet men ingen 

tilläts träffa honom för Elisa. Därefter sa Elisa sa att han flyttat utomlands och begärt 

skilsmässa och sedan försvann även Elisa. En dag återfanns Larrys döda kropp i öknen. Han 

hade varit död i flera månader, men graven var ny. Han hade dött av en dödlig dos lugnande 

medel för hästar. Innan Larrys försvinnande berättade en gemensam vän till paret att Elisa 

hade frågat om en person kan dö om denne får i sig en hög dos av lugnande hästmedel. Detta i 

kombination med hennes försvinnande samt att hon uttryckt till en kollega på advokatbyrån 

att hon inte längre ville vara tillsammans med en äldre man gjorde att polisen började fatta 
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misstankar. De upptäckte att Elisa hade förfalskat sitt namn 38 gånger och att hon egentligen 

hette Laren Renee. En polisman sa ”Hon var en av de bästa bedragarna jag sett. Hon använde 

sin kvinnliga charm för att få kreditkort och pengar”. Polisen upptäckte att hon hade åkt in 

och ut ur olika fängelser. Men när polisen fick tag i henne nu sa hon att hon var oskyldig. Sen 

när allt kom fram hängde hon sig.  

Elisas självmord kom inte som någon större chock då hon hade blivit avslöjad och inte såg 

någon annan utväg för att komma undan. Kriminalpolisen Debbie Scheffel sa: 

”Kontrollerande och beräknande, hon dog som hon levde”. Sarah fick elva års fängelse och 

dömdes för medhjälp till mord.  

 

Avsnitt 4 

Donna Somerville växte upp i en fattig arbetsstad och redan vid sjutton års ålder flyttade hon 

hemifrån. Hon utbildade sig till sjuksköterska. Åren går och hon får anställning på ett sjukhus 

där hon vårdar den förmögne Hamilton Somervilles fru och mor. Donna beskrivs som 

omhändertagande då hon tog hand om de Hamilton älskade mest. Hans döttrar ogillade dock 

henne. Efter ett år gifte sig Donna och Hamilton. En kriminalpolis säger följande citat: 

”Donna och Ham gjorde allt tillsammas. De uppfattades som ett lyckligt par.” ”Hon gick in i 

sovrummet och kom strax tillbaka iklädd pälsen och så avslöjade hon att hon var naken under 

pälsen.” säger en vän till paret. Paret umgicks mycket med stadens befolkning. Men sen 

började det gå rykten att Donna var otrogen med flera män.  

Hamilton dör sedan en plötslig död och sjukvårdarna tror att det orsakades av en hjärtattack. I 

programmet berättas det att Donna var hysterisk när Hamilton dödförklaras. Men hennes 

beteende oroade en hel del människor. Hon sa flera motsägelsefulla saker om vad som hände 

kvällen när han dog. Hon ville dessutom att han skulle kremeras omgående. Men dottern 

förbjöd detta och Donna blev heltokig och ville att obduktionen skulle stoppas, vilket väckte 

en del misstankar. Hon framställs även som känslokall då hon inte grät under begravningen. 

Av obduktionen framgår det sedan att Hamilton inte alls dog av en hjärtattack, utan att han 

hade blivit förgiftad av en överdos av läkemedel. Det kommer fram i programmet att 

Hamilton hade vetat om Donnas otrohetsaffärer och att han skulle begära skilsmässa.  I en 

skilsmässa skulle leda till en miljonförlust för Donna jämfört med om Hamilton dog.  

Nyheten om gripandet delade staden mitt itu. Under rättegången tog omgivningen parti genom 

att bära ”pins” fastsatta på sina kläder som stöttade antingen Hamiltons eller Donnas sida. 
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Somliga kunde inte tro att Donna kunde ha mördat Hamilton medan andra kallade henne för 

Virginias svarta änka. Det uttrycks att många ställer sig tveksamma till om kvinnor alls är 

kapabla till sådana dåd. Dock saknades direkta bevis och hon frias. Hon bor fortfarande kvar 

på Hamiltons stora gård och i programmet säger en bybo att Donna håller sig avskild från den 

övriga staden. Om någon mot förmodan skulle få syn på henne så skapar detta en reaktion då 

hon så sällan syns till och alla känner till hennes bakgrund.  

 

Avsnitt 5 

Terri Gilbert är en änka och utbildad sjuksköterska som ville påbörja ett nytt liv i storstaden. 

Hon var ung och vacker och framställs som duktig, driven samt att hon öppnar ett eget 

läkemedelskonsultföretag. Terri var social och framgångsrik och köpte sedan sitt drömhus. 

Hon träffade sin drömman Gene Gilbert. Vänner till paret tyckte att de var som gjorda för 

varandra och de gifte sig ett knappt år senare. Maken var väldigt framgångsrik inom sin 

advokatfirma och inom politiken. Terri framställs som den perfekta politiker-frun, alltid hade 

hon ett gott ord att säga om sin man. Det pratades om henne i positiva ordalag. ”Mycket 

lyckligt par”. Sedan började äktenskapet gå utför. Det kom fram att Gene hade varit otrogen i 

4 års tid. Terri ville ta ut skilsmässa, men han flyttade tillbaka till henne igen och hon gav 

honom en till chans. Hon framställs i programmet som en förlåtande och vänlig fru. Efter 

tredje sveket av otrohet och ekonomiska skulder slängde Terri ut Gene för gott.  

En kväll ringde Terri larmcentralen och sa att hon skjutit någon. Hon trodde att det var en 

inkräktare, men det visade sig vara Gene. En likartad incident hade tydligen hänt förut med 

hennes första man som hon också hade skjutit i vad som fastställdes vara självförsvar. I det 

här fallet beskriver Terri händelseförloppet som att vad hon trodde var en okänd man kom ner 

för källartrappan och hon varnar mannen och säger till honom att stanna. När han inte lydde 

så säger hon att hon kände sig hotad och skjuter honom med tre dödande skott mitt i prick, 

trots mörkret. I rättegången framgår det att Terri inte verkade ha något motiv att mörda Gene, 

utan att det snarare borde ha varit tvärt om då det var hon som hade det bäst ställt. Hon 

bedömdes sedan som oskyldig. Framställningen av henne är lite tudelad, dels döms hon som 

oskyldig men ändå hade hon dödat sin förra man på samma sätt. Omgivningen gav henne 

därmed öknamnet ”Svarta änkan”.  
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Avsnitt 6 

Brenda Evers växte upp i en luthersk familj och deltog mycket i kyrkliga aktiviteter. Hon 

hade dock även en flirtig sida. ”Hennes sensuella leende och perfekta figur drog till sig 

pojkarnas blickar”. Hon träffar sin man Rob och de två blir oskiljaktiga. Båda var duktiga och 

hade bra betyg, men Brenda verkade mest intresserad av att hjälpa Rob att lyckas. De fick 

båda bra jobb men sedan blev hon hemmafru när de fick barn då barnen var hennes högsta 

prioritet. Brenda framställs vara den perfekta mamman och otaliga foton visas på henne 

leende tillsammans med barnen i programmet. Men i programmet framställs hon också som 

alltför flirtig med utmanande kläder. Hon arbetade även som söndagsskolelärare i kyrkan där 

vissa församlingsbor ansåg att hon var en distraktion. Det framställs som att hon verkade testa 

gränserna då hon hade två helt olika sidor av sitt beteende. Hon fick hon bra kontakt med en 

man som hette James Pavett som hon jobbade tillsammans med i kyrkan. De flesta tyckte att 

Brenda hade allt. ”En omtänksam man, två fina barn och ett stort hus i förorten”. Men 

programmet skildrar det som att Brenda kände sig olycklig som tärde på äktenskapet och 

verkade leta efter något mer vilket ledde till en separation från Rob.  

Underliga saker började hända Rob och han fruktade för sitt liv. Någon hade saboterat 

bromsarna i hans bil och en kväll stod Brenda och Rob i sitt garage och två personer i 

rånarluvor dyker upp. Vapen avlossades och Rob avled av skadorna efter flera skott medan 

Brenda klarade sig undan med lindrigare skador från ett skott som precis missade hennes arm. 

Hon var väldigt upprörd över makens död så uteslöts hon som misstänkt av polisen. Men 

följande citat uttrycks av Michael Arnett, James Pavatts försvarsadvokat: ”Så fort en make 

blir mördad koncentrerar sig polisen i första hand på hustrun.” Därmed började polisen 

undersöka Brenda närmare eftersom hennes och Robs skador var påfallande olika. En dag 

försvann Brenda, barnen och James Pavett. ”Den vackra hemmafrun var nu en rymling” och 

nyheten skapade stora rubriker i media.  

Polisen finner dem och Brenda och James ställs inför rätta. Brenda framstår som beräknande 

och manipulativ då hon nyligen hade tecknat en livförsäkring på Rob utifall att något skulle 

inträffa men även en livförsäkring på James Pavatt.  Detta kom väldigt lägligt och i serien 

framhåller dem att Brenda måste ha för avsikt att James skulle dömas till döden för mordet på 

hennes man. Hon skulle därmed ha blivit väldigt rik då hon skulle få ut två livförsäkringar. 

Under rättegången fastslås det att det var James som gjorde inbrottet och utförde mordet men 

även att Brenda sköt det andra skottet mot Rob. Bevis fanns även för att Brenda hade skjutit 
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sig själv i armen under inbrottet. Ett brev återfanns där James tog på sig hela skulden för 

mordet. Senare visade det sig dock att brevet var förfalskat av Brenda. När domen 

avkunnades vädjade Brenda till domaren. Hon sa följande ”Jag är en oskyldig kvinna. Jag har 

blivit felaktigt dömd. Jag älskar mina barn. Jag är en kärleksfull, omtänksam och sympatisk 

mor.” Båda döms till döden.  

För dem som kände Brenda verkade hennes brott otänkbart och hennes brott upprör dem än 

idag. En rättspsykolog i programmet säger: ”Hon spelade en perfekt hemmafru och 

söndagsskolelärare. Hon lurade alla och begick berått mord. Folk tyckte nog att hon fick det 

hon förtjänade.” 

I slutet av programmet berättas det att Brendas två barn bor hos farföräldrarna.  

 

Avsnitt 7 

Stephanie Stevens beskrivs som ett oregerligt besvärligt barn redan från barnsben. Hennes 

mor beskriver henne på följande sätt: ”Hon var ett litet busfrö som gillade att leva lite farligt. 

Annars var hon en snäll tjej som fick bra betyg i skolan.” Hon beskrivs som social och hon 

ställde upp i flera skönhetstävlingar. När hon blir äldre utbildar hon sig till sjuksköterska och 

bildar familj med sin ungdomskärlek och får två barn. På sjukhuset där hon arbetar träffar hon 

kirurgen David och de inleder ett förhållande. Hon skiljer sig från sin man och fortsätter träffa 

David.  Att David för den yngre och vildare Stephanie kom som en överraskning hos 

omgivningen. ”Ingen trodde att David faktiskt skulle falla för någon som Stephanie”. Hon 

framställs som impopulär hos övriga kvinnor, mycket på grund av sitt utseende och för att hon 

uppfattades som slampig. Hon framställs även som girig på det ”goda livet” och David kunde 

ge henne allt hon hade drömt om. Hon brann för fina kläder, smycken och så vidare. Davids 

förra fru fick reda på affären och råkade av misstag skjuta sig själv då hon trillade med en 

pistol i handen. Strax därefter gifte sig David och Stephanie. Han var 46 år vid giftermålet, 

hon var 29 år. En granne beskriver Stephanie med dessa ord: ”Hon var sinnebilden för en 

slampa, ordet de flesta beskrev henne med.” 

David insjuknar av hepatit C och diabetes och det slutar med att han till slut hittas död. Under 

obduktionen framkommer det att han blev förgiftad med ett lugnande medel. Misstankarna 

riktas mot Stephanie då hon hade en given tillgång till läkemedel från sjukhuset. Då det fanns 

ett stort intresse för hennes fall blev detta den första rättegången där videokameror tilläts. Det 

framställs som att Stephanie hade allt hon önskat med David, rikedom och så vidare. Sedan 
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blev han sjuk och Stephanies liv raserades då han började tjäna mindre pengar och hon kunde 

inte längre upprätthålla sin livsstil och blev desperat. Bevisen talade för att Stephanie var 

skyldig och hon dömdes till livstids fängelse med chans till frigivning.  

I slutet av programmet berättas det att Stephanies två döttrar från det tidigare äktenskapet bor 

hos barnens far.  

Avsnitt 8  

Amy DeChant blev föräldralös redan vid nio års ålder men blev ändå stark, självständig och 

kunde ta hand om sig själv. Hon beskrivs som ambitiös och företagsam. Vid sjutton års ålder 

gifte hon sig för första gången och därefter lämnade hon flera förhållanden bakom sig. Hon 

var en god affärskvinna som arbetade ständigt och startade upp flera olika företag som hon 

sedan avvecklade. Hon gillade att gå ut och att spela poker och trivdes i Las Vegas. Dit 

flyttade hon och startade upp en städfirma.  

Hon träffade Bruce i Las Vegas som hon inledde ett förhållande med. Hans vänner och familj 

tyckte att Amy var det bästa som hade hänt honom då han i övrigt inte hade så många vänner 

på grund av sitt jobb som ”bookmaker”. Bruce var en rutinmänniska som alltid brukade höra 

av sig till sin familj men en dag hörde de inget från honom och började ana att något inte stod 

rätt till. Hans mor åkte över till deras hus där hon fann Amy tvätta mattan i trappen. Amy 

hävdade att hon inte visste var Bruce befann sig men att han hade gett sig iväg kvällen innan 

klockan 23.00. Bruce familj anlitade en privatdetektiv, Micheal Wysocki, då de misstänkte att 

något inte stod rätt till. Detektiven anade genast att Amy var inblandad. I programmet säger 

han: ”Hon talade om honom i imperfekt. Hon reagerade inte som någon som är orolig för sin 

försvunne pojkvän. Hon var inte stressad.” Hon togs in på förhör och polismannen som 

förhörde henne tyckte att hela situationen var ytterst märklig. Amy hade med sig handskrivna 

lappar där hon hade skrivit ner händelseförloppet på ett sätt som stred mot det hon tidigare 

hade berättat.  

Bruces kropp återfanns efter mycket sökande i en grav i Las Vegas öken. Polisen ville tala 

med Amy igen men upptäckte att hon då var försvunnen. Hon blev efterlyst i hela USA och 

bilder på henne spreds till allmänheten. Efter över ett år på rymmen blev hon igenkänd på en 

nudiststrand och hon greps. Hon hade lyckats undvika polisen så pass länge tack vare olika 

förklädnader. ”Men hur kunde en liten medelålders kvinna döda en man på 135 kg?”. Det 

visade sig att Amy hade haft en medhjälpare till mordet på Bruce som hette Bobby och 

arbetade på hennes städfirma. Distriktsåklagaren lyfter fram att Bobby alltid var pank och 
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gjorde vadhelst Amy bad honom att göra. Hon utnyttjade detta då hon ville röja sin man ur 

vägen.  

I det här avsnittet medverkar Amy själv i programmet där hon hävdar sin oskuld. Hon berättar 

att det var maffian hon rymde ifrån och inte polisen och hon hävdar att det var maffian som 

förde bort och mördade hennes man. De hotade att döda henne också om hon berättade vad 

som hade hänt för polisen. Intervjun i programmet av henne ger intrycket av att hon är lugn 

och sansad. Hon talar som att hon vore ett offer.  

Amy dömdes först som skyldig till mordet men två år senare drog högsta domstolen tillbaka 

domen med anledningen att juryn hade handlat felaktigt. Amy fick en ny rättegång som hon 

valde bort mot en uppgörelse där hon inte behövde erkänna sig skyldig till mordet, utan hon 

dömdes för ett mildare brott. Hon dömdes då till tio till tjugofem år och kan bli villkorligt 

frigiven år 2008. Bobby dömdes för medhjälp efter faktum och har idag avtjänat sitt straff. 

 

Avsnitt 9 

Dionne Baugh växte upp på Jamaica i en stor familj. Redan som barn hade hon ambitioner 

och en stark drivkraft. Hon träffade en man som hon bildade familj med men moderskapet 

stoppade inte hennes karriär och önskan att leva det goda livet. Hon begav sig ut på jakt efter 

en rik älskare för att få mer. Hon träffade och inledde då en relation med den 41-årige 

framgångsrike nattklubbschefen Lance då hon själv var 26 år. Han blev hennes ”sugardaddy” 

och efter en tid separerade hon och hennes man. I programmet visas en filmfrekvens där 

Dionne blir förhörd och berättar att Lance stod för flera av hennes utgifter. ”Den vackra 

Dionne Baugh levde sitt drömliv. Hon hade en dyr bil och shoppade för tusentals dollar på 

pojkvännens kreditkort.” Han var en känd kvinnotjusare och hade många älskarinnor. En 

rättspsykolog, Kim Brown, berättar följande ”Dionne trodde nog fullt och fast att hon skulle 

bli den som vann Lance. Det var en tävling som hon tänkte vinna.” Dionne beskrivs som 

svartsjuk och att hon ville ha all Lances uppmärksamhet.  

En kväll besökte hon hans hus och såg att han hade besök av en annan kvinna vilket gjorde 

henne rasande. Han fick ringa polisen som arresterade henne eftersom hon vägrade lämna 

området. Därefter slutade Lance att försörja henne och stå för hennes utgifter. Han hittades en 

morgon mördad i sin säng efter flera slag mot huvudet med en skiftnyckel. Dionne blev snart 

misstänkt med tanke på sitt svartsjuka beteende. Hon dömdes till fängelse men domen 
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ogiltigförklarades sedan. Efter en uppgörelse erkände Dionne sedan dråp och fick tio års 

fängelse.  

I slutet av programmet berättas det att Dionnes dotter bor tillsammans med sin pappa på 

Jamaica.  

 

Avsnitt 10 

Linda Jones beskrivs ha varit en populär tjej i skolan och hon kunde ha fått vilken kille hon 

ville. Hon valde Jack Jones och de beskrevs vara det perfekta paret. En vän till Linda 

uttrycker ”Finns det några man kan kalla själsfränder så var det dem.” Linda beskrivs som en 

supermamma som lätt skötte jobb och hemmaliv. Båda var framgångsrika och klättrade på 

karriärsstegen. Linda fick även smak för fina dyra smycken. Det skvallrades om att båda hade 

otrohetsaffärer. Linda anställde den sjuttonåriga Carrie som assistent och Linda lät henne 

flyttade in hos dem. Carrie blev som en dotter för henne. Psykologen Steven Montgomery 

beskriver Lindas och Carries relation: ”Lindas relation med Carrie var kanske hennes sätt att 

visa omvårdnad när hennes döttrar hade flyttat. Det kan även ha varit en känslomässig kontakt 

som saknades i äktenskapet.” Kort därefter kom det fram att Jack och Carrie hade ett 

förhållande. Linda blev helt förtvivlad men beslutade sig för att hålla fast vid Jack. Hon 

trodde att deras förhållande kunde räddas.  Men 49-årga Jack förlovades sig med 18-åriga 

Carrie Davis, samtidigt som han och Linda fortfarande var tillsammans.  

Polisen varnade Jack efter att ett flertal olika incidenter hände inträffat både hemma hos 

honom och i Carries lägenhet så som inbrott och våldtäkt i hemmet och sa att han borde flytta 

därifrån. Det hela urartade och Jack fanns ihjälslagen i hemmet. Linda berättade att tre 

maskerade män hade brutit sig in i huset och attackerat dem. Hon hade blivit fastbunden 

medan Jack misshandlades till döds. Det visade sig dock att Linda hade varit delaktig i mordet 

och enligt de torpeder som hon anlitat hade hon lugnt stått och tittat på medan Jack mördades. 

Hon framsälls som hjärnan bakom allt. Hon planerade allt in i minsta detalj och fick tre 

personer att iscensätta rånet. Hon hade sagt till en väninna att hon inte ville bli ”Fyrtio, fet och 

singel.” Trots detta kan Lindas vänner och familj inte förstå hur hon kunde bli dömd för mord. 

Ett klipp från rättegången visas där hennes vuxna döttrar brister ut i gråt då dömen lästes upp. 

Hon fick livstids fängelse och hennes medhjälpare Bradley som slog det dödande slaget 

dömdes till döden. Brian och Patrick fick båda tio års fängelse.  
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Avsnitt 11 

Rita Gluzman föddes i Ukraina och hade en tuff uppväxt. Hon satsade på en utbildning för att 

undkomma fattigdomen. Hon beskrivs som en väldigt driven och målmedveten person. Hon 

träffar Yakov och de gifter sig och får en son. De flyttade på grund av det roliga läget i 

Ukraina till USA. Yakov var en välbetald forskare och i programmet lyfter de fram att Rita 

genomgick en stor förändring från sin fattiga uppväxt till rikedom och medföljande 

lyxshopping. De flyttade till ett övre medelklassområde. ”Rita kände sig som en drottning. 

Hennes kung ville dock inte skryta med välfärden.” Rita gillade den amerikanska drömmen 

och att ”leva flott”.  

Sedan träffade Yakov en annan kvinna och ville ta ut en skiljsmässa. Rita blev tokig. Hilda 

Kogut, FBI-agent, beskriver situationen: ”Hon var så rasande för att han ville lämna henne. 

Hon hade satsat på hans framgång. Hur vågade han lämna henne?” Rita anlitade en detektiv 

som skulle försvåra Yakovs och hans nya kvinna Raisas liv ihop. De blev förföljda och 

trakasserade. Det framhålls i programmet att: ”Hon kunde inte stoppa skilsmässan men hon 

kunde försvåra den.” Hon framställs som girig som inte nöjer sig med 1,5 miljoner dollar som 

Yakov erbjöd henne för att låta honom gå. Detta var inte nog för att upprätthålla hennes 

livsstil. 

En polisbil ertappade en man i färd med att slänga liksäckar i sjön. När de tog in honom på 

polisstationen kom det fram att det var Yakovs kroppsdelar som låg i säckarna. Bilen han 

hade kört visade sig tillhöra Rita och mannen var Ritas kusin Zelenin. Han erkände mordet 

och pekade ut Rita som den ansvarige. Det visade sig att Rita hade planet mordet och sedan 

låtit sin kusin Zelenin utföra det. Han berättade att hon inte gav honom något val eftersom han 

var ekonomiskt beroende av henne och hade två barn att försörja. Rita framställs som väldigt 

dominerande och manipulativ. Hon bedyrade dock sin oskuld men bevisen talade emot henne.  

Rita försökte skrämma sin kusin med en kall hotande blick. FBI-agenten Hilda beskrev 

blicken på följande sätt: ”Den blicken kunde ha genomborrat en. Hon kunde stirra på och 

igenom en på samma gång.” Rita försökte sabotera rättegången genom att hon svor och 

ropade glåpord åt vittnena, särskilt åt sin kusin. Hon grät och hade ingen kontroll över sitt 

beteende. Men Rita genomskådades och förklarades skyldig på alla punkter. Hon dömdes till 

livstids fängelse och Zelenin dömdes till 22 års fängelse.  
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Avsnitt 12 

Della (som hon först hette) växte upp i ett arbetarklasskvarter, var äldst av sju barn och hade 

en orolig uppväxt. Hon var olycklig och ansåg sig utsatt för övergrepp då hon blev gravid vid 

17 års ålder. Hon hade inga pengar och var skild vid 19 års ålder. Hon ville förändra sitt liv, 

bytte namn till Dante och lämnade sin dotter i fosterfamilj. Berättarrösten i programmet 

beskriver Dante på följande sätt: ”Hon hade ett sexigt namn, en livlig personlighet och en 

snygg kropp. Hon hade inga problem med att få uppmärksamhet från män”. Hon såg bra ut 

och hade skilt sig 3 ggr vid 40-års ålder. ”Hon trodde att gräset var grönare på andra sidan 

men hon tröttnade på det hon hade. Hon kände sig desillusionerad.” vilket en rättspsykolog 

vid namn Stanton Samenow ger uttryck åt. 

Dante var fattig, hennes utseende falnade och hon var ensam. Hon började internetdejta och 

träffade en man som hon gifte sig med. Han hette Darryl och gav henne massor av dyra 

presenter. Efter fyra månader friade han och deras äktenskap verkade vara perfekt. Darryls 

dotter ogillade dock Dante eftersom hon ansåg att Dante bara utnyttjade hennes far då mycket 

pengar gick åt till shopping och dyra skönhetsbehandlingar. Paret började sedan få 

ekonomiska problem. En reporter i programmet berättar att Darryl hade sagt till flera 

människor att han var rädd för sin fru. Han var rädd att bli dödad i sömnen.  

En morgon dök Darryl inte upp på jobbet. Polisen åkte över till deras hem för att kolla upp det 

och de fann honom död i hemmet. Dante hade varit hemma under tiden men sa att hon inte 

hade hört något skott. Dante sa att han måste ha begått självmord eftersom han hade varit 

deprimerad under en tid men detta verkade inte troligt då han var skjuten i bakhuvudet. 

Revolvern som låg bredvid honom tillhörde Dante. Under rättegången berättade tidigare 

pojkvänner att Dante tidigare hade varit våldsam och att hon alltid hade reagerat med våld när 

de försökte lämna henne. Hon hade haft svårt för att bli avvisad. Hon hade siktat på en 

pojkvän med ett vapen, tänt eld på någon annans hus och så vidare. När skiljsmässa hotade 

även med hennes nuvarande man Darryl så sades hon ha ett motiv till att vilja mörda honom 

eftersom detta skulle ha varit bättre för henne ekonomiskt. 

Rättssalen var fullsatt med människor. Åklagarsidan beskrev Dante som ”bruden från 

helvetet, en beräknande lycksökerska som bara var ute efter sin makes pengar.” Hon dömdes 

till 24 års fängelse men hon är med i programmet och fortsätter att hävda sin oskuld.  



31 
 

Dante medverkar själv i detta avsnitt. Hon ställer sig frågan: ”Hur kunde de tro att jag mördat 

någon? Han hade gjort det själv. Jag sköt honom inte.” Hon berättar hur hon snarare försökte 

få sin man ut ur depressionen, hon sa uppmuntrande till honom att han hade ett jättebra jobb, 

tjänade väldigt bra, hade ett underbart hem och en förtjusande hustru. Hon ansåg att hon hade 

blivit orättvist dömd och Dante säger: ”Folk tror det värsta om människor. De i juryn känner 

inte mig.” 

5.2 Sammanställning av mönster 

Genom att jämföra de olika avsnitten med varandra fann vi återkommande mönster i 

framställningen av kvinnorna. För att sambanden skulle uppfylla våra krav på definitionen av 

ett mönster skulle de vara skillnader och likheter som kunde återfinnas i majoriteten av 

avsnitten. Ytterligare ett krav var att mönstren skulle vara relevanta för vårt syfte med 

uppsatsen, det vill säga att de skulle ha en koppling till framställningen av kvinnorna. Detta 

innebär att vi har valt bort icke-relevanta samband, till exempel upptäckte vi att majoriteten av 

kvinnorna hade en arbetarklassbakgrund och en svår uppväxt. Efter granskning framgick det 

att detta samband inte påverkade framställningen av kvinnorna då vi jämförde de som hade en 

svår uppväxt med dem som kom från medelklassen. Vi noterade inga skillnader i 

beskrivningen av kvinnorna beroende på vad de hade haft för uppväxt, även de från 

medelklassen beskrevs som giriga, förföriska och så vidare.  

De mönster vi fann ordnade vi sedan i kategorier där varje kategori innehöll mönster med 

liknande egenskaper. Nedan presenterar vi kategorierna med tillhörande mönster: 

Kategori ”utseende och beteende” 

 Kvinnornas utseende beskrivs i åtta av tolv avsnitt, vanligen med ord som sexig, 

snygg, blond och så vidare.  

 I nio av tolv fall anspeglar dokumentären på kvinnornas sexuella lustar genom att till 

exempel beskriva dem som lösaktiga och förföriska mot andra män.  

 I sju av tolv fall beskrivs shopping vara ett beroende hos kvinnorna.  

 I nio av fallen framställs kvinnorna som giriga och ute efter makens pengar.  

Kategori ”omgivingens uppfattningar”  

 I dokumentären beskrivs kvinnorna ha det perfekta förhållandet/äktenskapet av 

omgivningen i nästan samtliga fall.  
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 I majoriteten av fallen beskriver omgivningen att de är förvånade över händelsen och 

frågar sig hur de här kvinnorna kunde begå morden.  

 I alla avsnitt framgår det att det finns ett stort medialt intresse för kvinnorna som 

mördar. 

 Kvinnorna blir stigmatiserade av omgivningen i samtliga fall genom att kvinnorna 

begår normbrott då kvinna och mördare inte är ett accepterat begreppspar.  

Kategori ”straff” 

 Vi ser en tendens till att kvinnorna får mildare straff än männen, trots att det var dem 

som i flera fall planerade morden samt var med vid utförandet. Männen 

(medhjälparna) som utförde det dödande slaget/sköt den dödande kulan och så vidare 

fick i regel hårdare straff.  

 I de fallen där det var kvinnan som mördade mannen fick hon ändå ett relativt lågt 

straff jämfört med ovanstående män som endast var medhjälpare.  

Kategori ”kontraster” 

 Kontraster framhävs i programmet, exempelvis mamma-mördare. 

 Foton visas på kvinnorna där de framstår som lyckliga och leende, vanligen 

tillsammans med sina barn för att i nästa frekvens visas bildsekvenser där de ser mer 

allvarliga och hotfulla ut.  

Kategori ”make/pojkvän”  

 Männen beskrivs som snälla, omtänksamma och kärleksfulla i många fall samt att de 

skämmer bort sina fruar.  

 Stort fokus läggs på att männen gifter sig med betydligt yngre kvinnor.  

 I majoriteten av fallen skildras det att männen blir mördade på grund av att frun vill 

överta mannens pengar.  
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6. Diskussion 

6.1 Kvinnliga brottslingar 

”Hen flög hem efter en vild semester. Hen gick arm i arm med sin senaste accessoar- en ung, 

snygg partner. Men hens jetset-liv var till ända. Två poliser väntade på hen. Den attraktiva, 

blonda, trebarnsföräldern häktades för mord.” 

Som vi påtalade i inledningen var dokumentärseriens syfte att redogöra för vilka de kvinnliga 

huvudpersonerna som mördat är samt vilka motiv som legat bakom morden. Dock ställer vi 

oss frågande till om innehållet i programmet avspeglar dess syfte. Ovanstående citat ska 

illustrera vilken ton dokumentären har i framställningen av dessa kvinnor. Vi är medvetna om 

att upphovsmännen till programmet strävar efter att nå en bred publik och gå med vinst. Detta 

kan innebära att intresseväckande information framhålls och betonas, vilket vi ser spår av i 

programmet. I våra ögon går det inte att undgå hur dokumentärserien använder könsmärkta 

beskrivningar av kvinnorna i framställningarna av dem. Vi inser att en del könstypiska 

egenskaper kommer att framgå då ämnet för dokumentären är specifikt kvinnor som mördar. 

Dock anser vi att bilden av kvinnorna är alltför schablonmässig vilket framgår i vår resultatdel 

där mördarnas förföriska utseende och lösaktiga beteende är återkommande och framhävs i 

majoriteten av avsnitten. Kvinnornas kvinnlighet betonas och samtliga framställs som 

kvinnliga mördare. Detta går i linje med Pösös (1990) slutsats att kvinnors brottslighet hamnar 

i skymundan i förhållande till deras kvinnlighet. De är först och främst kvinnor, sedan 

brottslingar.  

Vi förmodar att mördarens kön skulle framgå i samtliga avsnitt oavsett om det presenterades 

eller ej då programmet beskriver mördarna med överdrivna kvinnliga egenskaper. Det 

konstruerade citatet ovan bedömde vi var lämpligt för att belysa detta eftersom vi anser att det 

innehåller feminina intressen, utseende och roll i familjen. Om en mördare av manligt kön 

skulle beskrivas förmodar vi att framställningen hade skildrats på ett annat sätt, exempelvis 

hade hans utseende troligtvis inte varit relevant och heller inte hans roll som familjefar. Detta 

stämmer överens med Elvin-Nowak och Thomssons teori om genus som syftar till att kön 

med medföljande könsspecifika egenskaper är något som skapas i vår dagliga interaktion. Hur 

män och kvinnor ska uppträda och bete sig är därmed något som ständigt ”görs” och ofta 

ställs manligt och kvinnligt upp som motpoler.  
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Enligt Pettersson är våld förknippat med maskulinitet vilket blir problematiskt då kvinnors 

brottslighet ska tolkas och förstås. Detta kan vara anledningen till varför dokumentären 

framhäver mördarnas feminina sida och den stereotypa bilden av kvinnor. Ingen av dessa tolv 

kvinnor framställs som en ”manlig mördare” med maskulina egenskaper och beteenden som 

exempelvis känslokalla och aggressiva. Kvinnorna framställs som svaga, oförnuftiga samt att 

de åtrås av män vilket är egenskaper som sammankopplas med femininitet i Petterssons 

begreppsmodell gällande maskulinitet och femininitet.  

6.2 Normer och avvikare 

Hirdmans genuskontrakt bygger på att män och kvinnor har distinkta roller i samhället för hur 

respektive kön ska agera och bete sig. Detta överensstämmer med Lundgrens (1990) 

föreläsning ”Kvinnoperspektiv på forskning” där kvinnan förväntas vara ett offer snarare än 

en förövare. Då en kvinna bryter mot detta finns en risk att hon uppfattas som okvinnlig av 

omgivningen. Vi kan se en tendens till denna företeelse i dokumentären om begreppet 

kvinnlighet är förknippat med bland annat moderskap då en mor inte är förenligt med att begå 

mord. Kvinnorna i serien ses som okvinnliga av sin omgivning då de är förundrade och anser 

det ofattbart hur en mor kan planera och begå mord. De tvetydiga i dokumentären är dock att 

kvinnorna beskrivs med typiskt kvinnliga attribut vilket står i kontrast till hur deras handlingar 

framställs. Enligt Lundgren (1990) betraktas inte en förövare av manligt kön som omanlig och 

kommer därmed att undgå det dubbelavvikande som vanligen drabbar kvinnor. Att båda vara 

kvinna och mördare kan leda till att kvinnan blir avvikare i dubbel bemärkelse, vilket vi 

observerade i dokumentärserien. Kvinnorna i dokumentärserien som mördar bryter mot 

genuskontraktet angående hur en kvinna bör vara och även mot normen att det är män som 

begår brott.  

 Goffman (2011) menar att vad som uppfattas som ett normbrott beror på individens position 

och plats i samhället då definitionen av ett accepterat beteende varierar. Dock uppfattas bland 

annat kriminella och missbrukare alltid som avvikare då deras handlingar strider mot 

samhällets normer, regler och förväntningar. Individen som begått normöverträdelsen 

stigmatiseras och detta innebär att denne betraktas som en avvikare, vilket kan resultera i att 

omgivningen tar avstånd ifrån individen. Vi har funnit genomgående spår av stigmatisering i 

vårt material, exempelvis att omgivningen reagerar starkt på kvinnornas normbrott. Detta 

resulterar i att de använder en nedvärderande smutskastning gentemot kvinnorna vilket 

befäster deras position som avvikare. Ett exempel är från avsnitt sex där Brenda Evers, den 
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enda kvinnan som dömts till döden i denna säsong, beskrivs på följande sätt av en 

rättspsykolog: ”Hon spelade en perfekt hemmafru och söndagsskolelärare. Hon lurade alla 

och begick berått mord. Folk tyckte nog att hon fick det hon förtjänade.” Detta visar på den 

negativa synen som genomsyrar programmets framställning av kvinnorna. I det här citatet 

framställs Brenda som manipulerande och en bedragare som har lurat alla i sin omgivning. 

Men detta behöver inte vara en korrekt beskrivning av henne, hon kan ha varit en god 

hemmafru och kärleksfull mor utan att behöva spela den rollen. Det kan ha varit rådande 

omständigheter som ledde till att Brenda handlade som hon gjorde. Stigmatiseringen kommer 

till uttryck i form av att hon utpekas på ett nedvärderande vis och det framgår i citatet att 

omgivningen är negativt inställd till henne.  

Ytterligare två exempel på stigmatisering visas i avsnitt fyra och fem. I dessa fall benämns 

kvinnorna av omgivningen som ”Svarta änkan” efter att de blivit friade från morden på sina 

män. Trots att de inte blir dömda för brotten tar det övriga samhället avstånd från dem och 

reproducerar en negativ bild av kvinnorna genom användandet av öknamnen. Vare sig hon är 

oskyldig eller inte, är hon skyldig i deras ögon och kommer alltid att vara det. 

Konsekvenserna av stigmatiseringen exemplifieras framför allt i avsnitt fyra där omgivningen 

tydligt markerar att Donna inte längre tillhör gemenskapen i staden. Hon har blivit illa 

beryktad och ökänd i negativ bemärkelse.  

6.3 Kontraster 

Dokumentärserien anspelar på kontraster genom att de använder sig av de kontrasterande 

begreppsparen kvinna/mamma-mördare samt att de har valt medverkande ur omgivningen 

som är partiska för respektive sida. Vi ser en tendens till att det läggs tonvikt på ord som 

mamma, hustru och vän och vi har svårt att tro att en man som begått ett mord skulle 

beskrivas på följande sätt: ”Hur kunde Adam Craven, en make, pappa och vän, arrangera och 

sedan se på hur hustrun slogs ner med en kofot och sköts med tre skott i nacken?”. Orsaken 

till att vi anser detta är för att vi inte tror att en mans familjetillhörighet hade stått i fokus vid 

framställningen av honom som mördare. Att mördarna av kvinnligt kön beskrivs som goda 

grannar, mödrar och vänner antar vi handlar om att serien vill väcka känslor då begreppsparet 

kvinna/mamma-mördare är så pass avvikande och ovanligt. En kvinna samt en mor 

förknippas vanligen med ord som omhändertagande, ansvarsfull, kärleksfull och så vidare. 

För att förtydliga den här bilden visas ett flertal foton på kvinnorna i blandade sammanhang, 

emellanåt med sin familj och tidvis enskilda foton. På samtliga foton visas en leende kvinna 
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som utstrålar vänlighet. I kontrast till dessa foton visas sedan bilder på kvinnorna tagna i 

häktet, vid gripandet eller från rättegången där deras leenden är som bortblåsta, förståeligt 

nog. Detta går i linje med Goffmans teori om stigma där det uppstår två identiteter hos 

individen när denne stigmatiseras vilket programmet tar fasta på. Goffman (2011) menar att 

individen dels innehar en skenbar identitet gentemot omgivningen och dels en faktisk social 

identitet. I dokumentären framhävs kvinnornas kontrasterande identiteter som å ena sidan 

framställer dem som kärleksfulla mödrar och fruar och å andra sidan som kallblodiga 

mördare. Programmet tydliggör dessa kontraster och följden av stigmatiseringen blir en typ av 

brytpunkt för individen vilket leder till att omgivningen kan reagera och ha åsikter om 

normöverskridandet. Detta gestaltas genom att upphovsmännen till serien har valt att framföra 

åsikter som dels stödjer den åtalades sida och dels de som är emot denne. En klyfta skapas 

mellan dessa två sidor då de upprätthåller den åtalades två skilda identiteter.  

6.4 Framställningen 

 
Håkansson (1990) presenterar i sitt kapitel i Kvinnor och brott att kvinnors brottslighet 

generellt sätt är åsidosatt i kriminologin, detta område inte är utforskat i samma utsträckning 

som området män och brott. Av den anledningen förmodar vi att media finner området 

kvinnor som mördar intressant och värt att belysa närmare. Vi anser därmed att det är av vikt 

att kvinnors brottslighet åskådliggörs på ett trovärdigt, realistiskt och rättvisande sätt. Vår 

uppfattning är att dokumentärserien har lyckats med de två förstnämnda punkterna, men att en 

rättvisande bild inte riktigt förs fram. Detta grundar vi på att programmet framhåller en bild 

av kvinnorna som sexiga, blonda, förföriska och giriga där individuella egenskaper går 

förlorade. En stereotyp bild av mördare av det kvinnliga könet reproduceras i avsnitten. 

Detta går i linje med Ester Pollacks studie av massmedia och brottslighet. Pollack (2001) 

anser att media kan skapa nya brottskategorier trots att de har funnits tidigare i samhället 

genom att uppmärksamma vissa brott som nya. Vi uppfattar dokumentärseriens framställning 

som att de skapar en ny brottskategori- kvinnor som mördar. Vi ställer oss kritiska till denna 

kategori då vi anser att programmet genererar en stereotyp bild av kvinnliga mördare, snarare 

än att framställa dem som mördare av kvinnligt kön. Detta grundar vi på att det finns en röd 

tråd i deras framställning av kvinnorna (utseende, kvinnliga intressen, kvinnliga beteenden) 

som vi har svårt att tro kan vara generell för alla. Ett mönster vi fann var att det fanns ett stort 

intresse för kvinnorna som mördat både från media och från omgivningen. I en av 

rättegångarna (avsnitt sju) tillåts videokameror för första gången och i ett annat fall (avsnitt 
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fyra) väljer invånarna i staden vem de ska stötta genom att bära pins som markerar vems sida 

de står på. I samtliga fall uttrycks massmedias stora intresse vilket innebär att vi anser att det 

är av stor vikt att en rättvisande bild presenteras. Pollack (2001) hävdar att media har makten 

att skapa en bild av händelsen och dess inblandade som blir till den sociala verkligheten för 

resterande människor. Det kan bli problematiskt om framställningen styrs i oönskad riktning 

vilket vi tycker inträffar i denna dokumentär då den framhäver stereotypa bilder. Det som 

neutraliserar den här framställningen enligt vår åsikt är att förövarnas vänner, familj och 

grannar tillåts uttrycka en mer positiv bild av kvinnorna. Det leder till att en mindre dömande 

gestaltning förs fram vilket bidrar till en mer nyanserad bild. I fallet med Adele Craven i 

avsnitt ett uttrycker flera vänner, bekanta och grannar att de har svårt att tro att Adele kunde 

begå mord även efter att hon blivit dömd.  

6.5 Mildare straff? 

 
Omgivningens reaktioner var starka efter att det framkommit att det var fruarna till männen 

som låg bakom morden på sina män. Till detta gör vi en koppling till Otto Pollacks teori om 

den dolda kvinnliga brottsligheten då deras brott sällan kommer upp till ytan. Pollack (1953) 

anser att kvinnors brottslighet är undervärderad i samhället på grund av kvinnors 

manipulerande natur som resulterar i att de behandlas mildare med lägre straff som följd. Vi 

kan se en tendens till att kvinnorna i dokumentärserien får mildare straff än männen, vilket 

yttrar sig på tre olika sätt. För det första döms kvinnorna till ett lägre straff i de fall där 

kvinnan utförde mordet i jämförelse med avsnittens manliga medhjälpare/mördare. För det 

andra döms kvinnorna som planerar morden och vill se sina män döda till ett lägre straff än 

sina manliga medhjälpare och för det tredje finns en diskrepans mellan medhjälparnas straff 

beroende på vilket kön de har.  

Vi kan konstatera i likhet med Pollack att det förekommer en typ av ”straff-rabatt” för 

kvinnor. Varför rättssystemet fungerar på detta sätt finns det inget rakt svar på. Dessa straff-

rabatter yttrar sig i majoriteten av avsnitten, men vi har valt ut att redogöra för några av dem. I 

avsnitt sju, nio och tolv har kvinnorna själva utfört mordet på sina män men trots detta är det 

högsta straffet livstids fängelse med chans till frigivning. De resterande får tio års fängelse för 

dråp och tjugofyra års fängelse, vilka samtliga är låga straff för våld med dödlig utgång. I 

andra fall där det är medhjälparen som utför det dödande slaget återkommer denna straff-

rabatt. Ett exempel är Linda Jones från avsnitt tio som framställs som hjärnan bakom mordet 

då hon var den som planerade allt. Trots att hon fick tre personer att iscensätta ett rån som hon 
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närvarade vid och som slutade med dödlig utgång för hennes man dömdes hon till livstids 

fängelse medan mannen som utdelade det dödande slaget dömdes till döden.  

En annan aspekt är att kvinnorna i serien får mildare straff oavsett om de är förövare eller 

medhjälpare. I avsnitt ett får Adeles manliga medhjälpare Rusty en livstidsdom med rätt att 

söka benådning efter 25 år och Pryor som utförde mordet fick livstid utan chans till 

benådning. Om vi drar en parallell till avsnitt tre där medhjälparen var av kvinnligt kön fick 

hon endast elva års fängelse. Hon var med vid mordtillfället och hjälpte till att undanröja liket, 

ändå får hon ett betydligt lägre straff än Pryor.  

Ytterligare ett fall som vi reagerade på var avsnitt fem där Terri Gilbert sade sig skjuta sin 

man till döds i självförsvar och friades från åtalet. Det uppseendeväckande var att hon hade 

utfört samma typ av självförsvar med dödlig utgång mot sin tidigare man och blivit frigiven 

även i det fallet. Trots att hon faktiskt har dödat två personer under mystiska omständigheter 

har hon inte straffats. Det fanns inga bevis på att någon av männen hade attackerat henne men 

ändå rubricerades hennes våld som självförsvar. Om det hade varit en man som hade hävdat 

samma sak har vi svårt att tro att han skulle komma undan med att säga att det var självförsvar 

på liknande grunder. Kan det vara så att Terri lyckas undgå straff på grund av det Pollack 

kallar för kvinnlig manipulation? Genom sin manipulation menar Pollack (1953) att kvinnor 

behandlas med silkesvantar med medföljande lägre straff som resultat av detta.  

6.6 Förföriska kvinnliga brottslingar 

 
I nio av tolv fall anspelar dokumentären på kvinnornas sexuella lustar genom att till exempel 

beskriva dem som lösaktiga och förföriska mot andra män. Följande citat är hämtat från 

avsnitt sex: ”Hennes sensuella leende och perfekta figur drog till sig pojkarnas blickar.” 

Ytterligare ett exempel är i avsnitt två där Sharee uttryckligen beskrivs som en översexuell 

hemmafru. Detta är två av flera exempel på hur kvinnorna framställs som promiskuösa och 

tilldragande. I enlighet med Petterssons modell om femininiteter och maskuliniteter tillskrivs 

dessa kvinnor de typiskt feminina egenskaperna att de åtrås av män och åtrår män. Vi är 

kritiska till varför dessa egenskaper samt fokuseringen på deras utseende och förföriska sida 

har valts att lyftas fram. Vi ställer oss frågande till vad kvinnornas utseende har för relevans 

då det gäller att uppfylla seriens syfte angående vilken bakgrund kvinnorna har samt vilka 

motiv de har.  
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Den genomgående tonen som präglar dokumentäreserien är bilden av kvinnorna som 

manslukerskor oavsett om det är en sann framställning av verkligheten. Vi får känslan av att 

serien överdramatiserar denna bild. I avsnitt fyra beskriver en vän till offret en händelse från 

en tillställning där han anser att Donna förför maken på ett opassande sätt: ”Hon gick in i 

sovrummet och kom strax tillbaka iklädd pälsen och så avslöjade hon att hon var naken under 

pälsen.” Vi undrar varför programmet väljer att uppmärksamma denna händelse då den inte 

har något med mordet att göra. Vad Donna och hennes man gör privat borde inte ha en 

negativ inverkan på framställningen av henne som i det här fallet då hon framställs som 

promiskuös.  

Ytterligare ett exempel på oväsentlig information med fokus på kvinnornas sexuella beteende 

kommer från avsnitt sju är då en granne beskriver Stephanie med följande ord: ”Hon var 

sinnebilden för en slampa, ordet de flesta beskrev henne med.” Detta överensstämmer med 

Ester Pollacks teori om vilken makt massmedia har i presentationen av det inträffade och dess 

inblandade. Den bild som framställs i dokumentären är att brottslingar av det kvinnliga könet 

är vackra, sexiga, giriga och förföriska vilket vi inte tror stämmer överens med den verkliga 

bilden. Risken med medias vinkling är att en missvisande bild framförs som omgivningen 

anammar.  

6.7 Slutsats 
 

Efter att vi har studerat och analyserat dokumentären Kvinnor som mördar har tankar och 

funderingar vuxit fram som förhoppningsvis har framgått i vår diskussionsdel. Att kvinnorna 

beskrevs med stereotypa kvinnliga egenskaper ansåg vi var en viktig aspekt att belysa då vårt 

syfte var att undersöka hur brottslingar av det kvinnliga könet framställdes i serien. Detta på 

grund av att denna könsmärkning genomsyrar hela programmet och vi anser att Kvinnor som 

mördar har en negativ kvinnosyn. Vi grundar det här resonemanget på att det läggs stor vikt 

vid oväsentlig information som exempelvis kvinnornas utseende, deras sexuella beteende och 

deras shoppingvanor. Vi ser att denna problematik även kan drabba män som strider mot den 

typiska bilden av en gärningsman och omgivningen kan därmed ha svårt att tolka och förstå 

dem. Därför anser vi att det vore fördelaktigt om den maskulina normen gällande brottslighet 

skulle upplösas. Det skulle eventuellt kunna resultera i att kvinnor som begår brott upphör att 

ses som dubbelavvikare av omgivningen.  
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Vi anser att vårt resultat går att generalisera i och med att våra funna mönster går i linje med 

redan existerande generella teorier på området. Av detta drar vi slutsatsen att vårt resultat är 

allmängiltigt och inte specifikt för vårt enskilda fall. Vi förmodar att resultatet kan appliceras 

på flera liknande områden och går att sättas in i ett större sammanhang.  

För att undvika en stereotyp bild av brottslingar, i det här fallet mördare, oavsett om det gäller 

män eller kvinnor anser vi att varje individ bör bedömas individuellt. Då är det möjligt att 

framställningen visar en verklighetstrogen och rättvisande bild av individen. Under studiens 

gång väcktes tanken att det vore intressant att vända på perspektivet och undersöka hur män 

som skiljer sig från den maskulina brottstypen skulle framställas. Alla män besitter inte 

egenskaper som förknippas med maskulinitet, exempelvis aggressivitet och styrka. Vi är 

övertygade om att det förekommer män som kan beskrivas med typiskt ”kvinnliga” 

egenskaper, med andra ord kvinnliga mördare av manligt kön. I och med att dagens samhälle 

går i en alltmer jämlik riktning kan det leda till att gränserna mellan maskulinitet och 

femininitet suddas ut eller ändrar skepnad. Det här anser vi kan vara ett spännande område att 

studera närmare.  
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