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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete har varit att studera hur medias beskrivningar av mordet i Stureby, 

som inträffade i juni år 2009 kan tolkas ur ett genus perspektiv. Min frågeställning som jag har 

arbetat efter är att studera hur gärningspersonerna, en pojke och en flicka i 16-års ålder som dömdes 

för mord respektive anstiftan till mord, beskrivs utifrån föreställningar om femininiteter och 

maskuliniteter.  

 Jag har valt att ha en genusteoretisk utgångspunkt för min uppsats. De teorier jag har utgått 

från är teorier där kontexten betonas och genus ses som någonting som konstrueras. Messerschmidts 

”Structured action theory” är ett exempel på ett sådant perspektiv. Vidare har jag i mina teoretiska 

val försökt framhäva vilka traditionella föreställningar som finns kring femininiteter respektive 

maskuliniteter. Jag har då använt mig av Connells begrepp hegemonisk maskulinitet, också för att 

framhäva kopplingen mellan makt och genus. Jag har även använt Landers begrepp om normativ 

femininitet samt olika författares beskrivningar av vad som kan anses vara typiskt feminint och 

maskulint. 

 Jag har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys på artiklar från fyra svenska rikstäckande 

tidningar. När jag har studerat texterna har jag utgått från mina formulerade teman som jag utformat 

efter ledning av Petterssons uppställning av föreställningar om vad som kan ses som maskulina och 

feminina egenskaper som en dikotomi. Jag har sedan studerat texterna och beskrivningarna av 

flickan respektive pojken som var gärningspersonerna vid mordet och analyserat huruvida dessa 

beskrivningar stämmer överens med eller motsätter sig traditionella föreställningar om feminint och 

maskulint eller kvinnligt och manligt.  

 De övergripande centrala resultaten jag kommit fram till är att bilden som skapas av media är 

splittrad och bunden till en särskild situation. Flickan beskrivs å ena sidan i enlighet med vad som 

kan ses som förväntningar av typiskt feminint och å andra sidan beskrivs hon som maskulin. Pojken 

beskrivs genomgående i artiklarna som en motsats till flickan. Där flickan beskrivs som feminin, 

beskrivs pojken som maskulin och tvärtom. Denna splittrade bild av medias konstruktion av genus 

förde mig in på en avslutande diskussion om medias inverkan på hur nyheter förmedlas och hur 

media kan välja att framhäva endast vissa perspektiv medan andra döljs. Min slutliga bedömning är 

att utifrån en dikotomi, kan traditionella föreställningar om genus i huvudsak sägas befästas i 

medias beskrivningar av flickan och pojken även om traditionella föreställningar till viss del 

utmanas. I de artiklar där den feminina sidan av en dikotomi och normativ femininitet utmanas 

genom beskrivningar av flickan som t.ex. överordnad, maktlysten och våldsam kopplas detta ändå 

till traditionellt feminina egenskaper såsom psykiskt svaghet och svartsjuk t.ex. Detta gör att bilden 

av flickan som feminin ändå upprätthålls även när den utmanas. 
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1  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

På Sveriges nationaldag den 6 juni 2009 samlades ett antal ungdomar i Stureby i Stockholm. 

Ungdomarna firade inför den kommande skolavslutningen och sommarlovet. De var glada och 

skulle några dagar senare sluta i högstadiet. En 15-årig flicka gick iväg lite avsides från gruppen 

strax innan midnatt. Hennes kompisar blev oroliga när hon inte kom tillbaka och försökte ringa och 

sms:a men fick inget svar. De började då att leta efter henne och cirka 200 meter från festplatsen in i 

skogen hittades den 15-åriga flickan av sina kamrater, livlös med skador av yttre våld. Flickan avled 

på väg till sjukhuset. En 16-årig pojke och hans jämnåriga flickvän dömdes senare för mord 

respektive anstiftan till mord på 15-åringen.
1
 Fallet har fått stor uppmärksamhet i media och väckt 

starka känslor hos människor i allmänhet. Att en så ung flicka mördas av två jämnåriga ungdomar 

beskrevs som mycket ovanligt.
2
 Snart efter mordet uppdagades ett relationsdrama som motivbild till 

mordet där starka känslor och svartsjuka beskrivs som drivande krafter. Pojken erkände att det var 

han som dödade flickan, på uppmaning av sin flickvän.
3
 Det var ett kärleksdrama som fick ett 

tragiskt slut. 

 Av 2008 års statistik över antal lagförda personer efter huvudbrott kan utläsas att 149 

personer dömdes för mord och av dessa var endast sju personer i ålderskategorin 15-17 år. Ingen av 

dessa sju personer var en kvinna.
4
 Att ungdomar begår grova brott såsom mord får anses som 

mycket ovanligt vilket också kan vara en förklaring till den massmediala uppmärksamheten kring 

mordet i Stureby. Att en flicka i 16-års ålder döms för mord, är inte något som brukar hända och 

ansvar för anstiftan till mord, utan fysiskt delaktighet, måste anses som än mer ovanligt. Tidigare 

forskning har huvudsakligen inte fokuserat på unga flickor som ensamma aktörer vid grova 

våldsbrott utan förefaller mer handla om flickor i gäng.
5
 Detta gör att det finns anledning och 

intresse att studera Sturebymordet närmare och de beskrivningar som har gjorts av fallet. Under 

sommaren år 2009 inträffade tre mord på unga flickor där gärningspersonerna var jämnåriga. 

Morden inträffade på olika platser i Sverige men det tidsmässiga sambandet fick ändå media att 

spekulera i om morden kunde ses som en trend.
6
 De andra fallen fick dock inte lika stor 

uppmärksamhet i media som mordet Stureby. Min förförståelse är att den mediala 

uppmärksamheten kring mordet i Stureby kan bero på det tragiska relationsdrama som låg bakom 

                                                      
1Aftonbladet 2009-06-08 ”Mördad dagar för skolbalen” och Dagens Nyheter 2010-02-05 http://www.dn.se/sthlm/domen-var-vantad-1.1040331 ” 

Domen var väntad”.  Anstiftan till mord innebär enligt Brottsbalken (1962:700) 24 kap. 3 § att den som inte är att se som gärningsman döms för att ha 

förmått annan till brottet. 
2 Se t.ex. Dagens Nyheter 2009-06-08 ”Två tonåringar anhållna för 16-årig flickas död”, Svenska Dagbladet 2009-06-12 ” Minnesplatsen ger lindring 

i sorgen”, Aftonbladet 2009-06-09 ” Livet tog slut – på tröskeln till framtiden”, Expressen 2009-06-14 ” 16-åringarnas liv kommer vara, om inte 

förstörda, så i alla fall svårt… störda”. 
3 Dagens Nyheter 2009-06-21 ”Flickans död var planerad” samt Aftonbladet 2009-06-09 ”Mördad av svartsjuka”. 
4 www.bra.se Se statistik över lagförda efter huvudbrott 2008.  Anstiftan inkluderas i huvudbrott mord.  Antal lagförda personer visar hur många 

personer som har blivit dömda för ett visst brott. Vid tidpunkten för denna uppsats hade 2009 års statstik ännu inte publicerats. 
5 Se nedan under tidigare forskning.  
6 Se t ex Dagens Nyheter 2009-08-11 ”Ingen trend bakom morden på flickor” och Svenska Dagbladet 2009-08-11 ”ungdomsmord extremt sällsynt”. 

http://www.dn.se/sthlm/domen-var-vantad-1.1040331
http://www.bra.se/
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samt att en av gärningspersonerna var en flicka. Media påverkar hur normer och värderingar skapas 

och fastställs.
7
 Det är därför av intresse att undersöka hur gärningspersonerna vid mordet i Stureby 

framställdes.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min uppsats är att med en fallstudie analysera hur media har beskrivit 

gärningspersonerna vid Sturebymordet. Med uppsatsen vill jag belysa hur identiteter konstrueras i 

media och utifrån ett genusteoretiskt perspektiv se om traditionella värderingar befästs eller 

utmanas. Jag har inte undersökt orsakerna till varför brottet begicks utan fokuserat på medias 

beskrivningar och hur dessa beskrivningar kan anses konstruera genus. Män ses generellt 

överrepresenterade i media men kvinnor som delaktiga i kriminalitet och våld tenderar dock att 

synliggöras, ofta ur ett offerperspektiv.
8
 Jag anser därför att det är intressant att undersöka hur 

media framställde gärningspersonerna i ett fall där en flicka dömdes för anstiftan till mord och en 

pojke för mord. Min frågeställning för studien har därmed varit följande: Hur kan medias 

framställningar av flickan respektive pojken (gärningspersonerna) tolkas ur ett genusteoretiskt 

perspektiv med utgångspunkt i vad som kan anses som typiskt feminint eller maskulint?
9
  

1.3 Avgränsning 

 

Fokus för uppsatsen vilar främst på hur flickan har framställts då jag anser detta mest intressant ur 

ett genusperspektiv.
10

 Jag har därför valt att ta upp tidigare forskning som rör flickor och brott, och 

kommer därmed inte att beröra forskning som handlar om pojkar och brottslighet. Det är dock 

intressant, och nödvändigt för min analys, att även visa hur pojken framställs i media då flickan och 

pojken beskrivs i förhållande till varandra. Detta är av betydelse för att visa hur medias bild 

innehåller motsättningar och hur olika identiteter konstrueras. Även i mina teoretiska 

utgångspunkter har jag utgått från hur föreställningar om kvinnligt och manligt kan ses som 

motpoler till varandra. 

 

1.4 Etiska överväganden 
 

Mordet i Stureby är ett medialt omskrivet fall. Att ta reda på gärningspersonernas identiteter är inte 

svårt då de finns uthängda på olika internetsidor. Jag har valt att inte benämna personerna med 

namn då jag anser det irrelevant i denna studie. Jag använder mig dock av ortsnamnet när jag 

beskriver händelsen vilket kan ses som ett etiskt dilemma. Detta var dock svårundvikligt i studien 

då avsikten var att utgå från det specifika fallet, mordet i Stureby. Ortsnamnet ingår dessutom i 

                                                      
7 Fagerström (2008), s 26. 
8 Fagerström (2008), s 119. För exempel på detta se Pollack (2001), s 207. 
9 Jag kommer genomgående att benämna dessa som flickan och pojken då det är den generella beskrivningen av dem i media.  
10

 Se avsnitt 1.1 bakgrund 
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mestadels av artiklarna om fallet, vilket också förklarar varför jag har valt att använda mig av det. 

Även offrets namn förekommer i artiklarna och jag har använt offrets namn som sökord för 

material. I referenserna och övrig text har jag dock utelämnat offrets namn. Anledningen är att jag, 

liksom med gärningspersonernas identiteter, inte ansett det relevant att ange offrets identitet. Min 

avsikt har inte varit att peka ut någon. 

 En ytterligare anledning till att vara försiktig med identiteter är att den tolkning jag har gjort 

är min egen tolkning av hur media framställer gärningspersonerna och även om media kan tolkas 

som en form av verklighet, behöver denna bild inte stämma med hur saker och ting förhåller sig 

utanför den mediala kontexten (något som kanske kan kallas verkligheten). För att öka min 

förförståelse av fallet har jag tagit del av tingsrättens dom i målet, för att få en bild av händelsen 

utöver den massmediala bilden.
11

 Domen har dock inte på något sätt legat till grund för mitt resultat 

och analys, men det finns naturligtvis en risk för att min förförståelse har påverkat min syn på hur 

media vinklar sina beskrivningar. Jag har inte träffat personerna och har inte deras samtycke för 

studien. Jag vill därför understryka att det är medias bild som jag har analyserat och studien bygger 

på material som är tillgängligt för allmänheten.
12

 Det är också därav extra viktigt att jag, även om 

det är svårt, vidtar åtgärder för att bevara konfidentialiteten.
13

 Det är viktigt att ha ett reflexivt och 

medvetet förhållningssätt till informationen som ges och att det som beskrivs i media inte alltid är 

sanning. Beskrivningarna i media rör verkliga personer och deras handlingar, och jag har haft i 

åtanke att människors liv är komplexa. Enligt forskningsetiska principer skall forskningskravet, dvs. 

att undersökningen är viktig, nödvändig och väsentlig ställas mot kravet att skydda berörda 

individer från olägenheter. Min förhoppning är att uppsatsen skall kunna bidra till ökad 

medvetenhet hos människor om hur identiteter konstrueras av media och kanske undanröja vissa 

fördomar. Med dessa etiska överväganden och förtydliganden anser jag att studien inte bör medföra 

negativa konsekvenser för personerna som är föremål för studien.
14

 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: under avsnitt två redogörs för tidigare forskning som är 

relevant i förhållande till denna uppsats. Under avsnitt tre framförs de teoretiska utgångspunkterna 

som utgör ramen för uppsatsen och under avsnitt fyra vilken metod (med vetenskapssyn och 

tillvägagångssätt) som jag har använt mig av. I avsnitt fem redogörs för resultat och detta analyseras 

i förhållande till teori och tidigare forskning. Avslutningsvis framförs egna kommentarer i avsnitt 

sex som en avslutande diskussion. 

                                                      
11

 Dom i mål nr: B 7225-09, Södertörns tingsrätt. 
12 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, s 9 och s 12. 
13 Bryman (2001), s 389.  
14 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), s 5f. 
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2. Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt redogörs för en del tidigare litteratur och forskning som behandlar hur media 

påverkar nyhetsförmedlingen, som är relevant för mitt syfte att se hur media konstruerar identiteter. 

Syftet med detta avsnitt är att visa på medias betydelse för konstruktionen av den sociala omvärlden 

och hur detta påverkar människor. I avsnittet behandlas även forskning om unga flickor och brott då 

detta är aktuellt för mitt genusteoretiska perspektiv. Ungdomars brottslighet kan sägas vara ett 

vanligt område för forskning. Ungdomsbrottsligheten studerat ur ett genusperspektiv är däremot 

mer sällsynt förekommande.
15

 En stor del av den forskning som behandlar flickor och deras 

brottslighet utgår från gängrelaterad brottslighet,
16

 vilket inte stämmer med denna undersökning. 

Det förefaller således saknas en del forskning som behandlar flickor och deras brottslighet ur andra 

perspektiv, t ex som ensamma aktörer.
17

  

 

2.1 Medias påverkan på nyhetsförmedling 
 

Hadenius och Weibull har studerat medias utveckling och har i boken Massmedier beskrivit hur 

massmedia hela tiden genomgår en förändring. Media kan ses som en integrerad del av samhället 

och beskrivs ibland som en tredje statsmakt.
18

 Med detta menas att media har en självständig roll i 

samhället och styr vad som ska förmedlas och hur det ska förmedlas till mottagaren. Hur media 

påverkar samhället är relevant för min uppsats då jag har valt att studera mordet i Stureby utifrån 

medias beskrivningar.  

 Vad som i slutändan blir en nyhet har genomgått olika ”filter” där material gallrats bort. Det 

som går igenom gallringen blir en nyhet med avsikt att väcka känslor och erbjuda möjlighet för 

mottagaren att kunna identifiera sig med händelsen, vilket kan förklara varför ett mord i Sverige får 

större plats i media än en svältkatastrof på andra sidan jorden t ex.
19

 Nyheter är ofta konstruktioner. 

I boken exemplifieras hur media vinklar historier genom att sätta en viss aspekt i centrum för 

nyhetsförmedlingen. Detta fenomen benämns som ”faktion” och innebär att mediernas uppgift har 

utvidgats från att ”bara” redovisa fakta enligt traditionell nyhetsrapportering till att leverera 

historier, informera, underhålla, skapa effekt och tolka verkligheten. Det har blivit viktigare och 

mer intressant inom samhällsforskning hur nyheten förmedlas.
20

 Hadenius och Weibull har 

sammanställt den mediala utvecklingen från objektiv faktaredovisning till större utrymme för 

journalisternas tolkningar och en förändrad kunskapssyn. Det ökade utrymmet för tolkningar visar 

                                                      
15 Pettersson (2007), s 73. 
16 Som exempel kan nämnas: Miller (2001), Messerschmidt (2004), Chesney-Lind & Pasko (2004), Chesney-Lind & Hagedorn 

(1999), Campbell (1984). 
17 I vart fall i Sverige och enligt vad jag har fått fram genom sökningar på LIBRIS, biblioteksdatabaser, EBSCO m.m. 
18 Hadenius & Weibull (2003), s 11 och s 325. 
19 Hadenius & Weibull (2003), s 342 ff. 
20 Hadenius & Weibull (2003), s 371-378. 
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på att verkligheten anses som icke-gripbar. Vad som är sanning ses som relativt och eftersom det 

inte finns någon objektiv verklighet är det inte möjligt med objektiv faktaredovisning.
21

 

 I antologin Sociala problem och socialpolitik i massmedier medverkade flera nordiska 

forskare för att ge en samlad bild av hur massmedia behandlar sociala problem i samhället. 

Bakgrunden är att media har fått en ökad plats i samhället och större makt över människors tankar. 

Medias möjlighet att påverka kan innebära att medierna själva lanserar problem, ökar känslighet 

eller oro hos allmänheten inför vissa beteenden eller påverkar på andra sätt. Ett exempel är hur 

media tenderar att ge en endimensionell beskrivning (jämför ovan angående att sätta en viss aspekt i 

fokus) eller hur media kan användas för att befästa fördomar eller tankefigurer om personer.
22

 Att 

jag har valt att studera gärningspersonerna i Sturebymordet ur ett genusperspektiv kan också bidra 

till att befästa ett särskiljande av pojken och flickan som aktörer. Det finns således en risk att jag 

därmed befäster tankefigurer kring genus vilket är viktigt att ha i åtanke.
23

 

 I Ester Pollacks avhandling, Medier och brott, studerades medietexten i relation till den 

kriminalpolitiska kontexten och även till ett historiskt perspektiv.
24

 Bakgrunden var att förekomsten 

av ett samspel mellan medier och brott kunde sägas vara en vedertagen ståndpunkt, som inte var 

närmare undersökt. Brottsjournalistiken fyller funktionen att lösa moraliska dilemman för läsare och 

har ett subjektivt perspektiv av menings- och identitetsskapande. Utifrån händelser, som t ex. ett 

mord, konstruerar media en form av verklighet och spinner vidare på en berättelse genom att 

konstruera en utveckling av händelsen.
25

 Medier bidrar till sociala konstruktioner av världen och på 

så sätt är medier av betydelse för samhällsuppfattning och reaktioner.
26

 Den sociala världen 

konstrueras i media och människors uppfattningar integreras och skapas utifrån denna.
27

 Pollack har 

tagit upp exempel i sin avhandling som rör samspelet och relationen mellan medier och brott, som 

kan benämnas som en uppluckring av gränsen mellan nyheter och underhållning. Nyheter om 

avvikelser såsom brott säljer bra och har ett underhållningsvärde.
28

 

 Gärningsmannen är en kvinna, av Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist, är en studie som 

handlar om kvinnlig brottslighet. Studien är journalistisk men jag anser att den är relevant för 

forskning och speciellt för denna undersökning. I boken fokuseras på hur kvinnliga brottslingar 

framställs i domar och i media. Studien är således intressant för denna uppsats ur två perspektiv: 

dels berörs medieperspektivet och dels behandlas det genusteoretiska perspektivet. Enligt 

författarna beskriver media ofta kvinnor som uppoffrande, vänligt sinnade varelser som bryr sig 

                                                      
21 Hadenius & Weibull (2003), s 389-392. 
22 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (2004), s 13 och s 19. 
23 Se även Messerschmidt (2004), s 17. 
24 Pollack (2001), s 130 f. 
25 Pollack (2001), s 10 ff. 
26 Pollack (2001), s 32. 
27 Pollack (2001), s 54 f. 
28 Pollack (2001) s 25 och s 79. 
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eller som hysteriska och farliga. Ur ett historiskt perspektiv har kvinnor generellt sett ansetts vara 

mindre riskbenägna, mindre aggressiva och mindre maktlystna än män.
29

 Rollförväntningar finns 

redan på små barn där flickor anses mer manipulativa och pojkar mer aggressiva.
30

  

 Mord skapar ofta rubriker och blir en stor nyhet. Om mördaren är en kvinna innebär detta 

ännu större nyhetsvärde. Som exempel tar författarna upp Knutbymordet som även kan jämföras 

med fallet i Stureby. I Knutbymålet dömdes en man för anstiftan till mord och en kvinna, som hade 

utfört själva gärningen, dömdes för mord. Mannens ansågs ansvarig till mordet och hade förvridit 

huvudet på kvinnan. Kvinnan målades upp som ett offer. Därmed befästes den traditionella 

kvinnorollen. Enligt författarna finns en etablerad bild i samhället att en kriminell kvinna är ett 

offer. Vad som traditionellt anses kvinnligt ses som oförenligt med brottslighet och används i media 

för att förstärka bilden av den kvinnliga brottslingen. Förstärkande beskrivningar fokuserar ofta på 

kvinnors moderskap, utseende, känslor och kroppar.
31

 I Knutbymålet sågs kvinnan som ett redskap 

och därmed var hon ursäktad. Genom att media bekräftade en traditionell bild av en kvinna som 

blivit dömd för ett brott, bekräftades även föreställningar om vad som är kvinnligt och dessa blev 

därmed inte hotade.
32

 

 

2.2 Flickor och brott 
 

Inom den kriminologiska forskningen förefaller kvinnors, och framför allt flickors, brottslighet vara 

ett relativt outforskat område.
33

 Flickors brottslighet har främst studerats i gängrelaterade kontexter. 

Messerschmidt har redogjort för ett flertal amerikanska studier om flickors brottslighet, då kopplat 

till gäng. Diskussionen förefaller främst ha handlat om hur och på vilket sätt dessa flickor skapar 

genus genom sitt agerande.
34

 Vidare har Weizmann-Henelius liksom Pearson studerat vuxna 

kvinnor som har begått mord.
35

 Det saknas däremot studier om unga flickor som begår mord (eller 

anstiftan till mord som i detta fall), vilket kan tänkas bero på att dessa brott endast i exceptionella 

fall förekommer.
36

 Vad gäller forskningen i Sverige verkar den till stor del ha handlat om att mäta 

förekomsten av kvinnors brottslighet.
37

 

 Kordon och Wetterqvist har analyserat den mediala framställningen av ett fall där en 17-årig 

flicka tillsammans med sin pojkvän mördade sin familj. Bilden av flickan som framställdes i media 

var att hon var ett oskyldigt offer som blivit hjärntvättad av sin pojkvän. Enligt Kordon och 

Wetterqvist byggde denna bild på en modell av kvinnliga gärningsmän, som funnits under långt tid 

                                                      
29 Kordon & Wetterqvist (2006), s 11f. 
30 Kordon & Wetterqvist (2006), s 17. 
31 Kordon & Wetterqvist (2006), s 189 och s 191 ff.  
32 Kordon & Wetterqvist (2006), s 20 och s 191 ff. 
33 Marklund (2003), s 267. 
34 Messerschmidt (2004), s 133 ff. 
35 Weizmann-Henelius (2004) samt Pearson (1998). Pearson studie är av journalistisk karaktär. 
36 Se redogörelse av statistik under inledningen. 
37 Se Marklund (2003), s 267 samt Hollari (2008), s 373 ff. som exempel på hur kvinnors brottslighet har studerats. 
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men som befästes efter Knutbymålet, nämligen bilden av kvinnan som osjälvständig och påverkad 

av andra. Att flickan själv ville mörda sin familj och att orsaken till detta var hennes egen 

våldsamhet ansågs otänkbart. Ett intressant påpekande från författarna är att när domstolen väl slog 

fast att flickans våldsamhet faktiskt var bakgrunden till brottet, så ändrades framställningen av 

flickan i media. Flickan sågs då inte längre som ett offer utan som en girig mördare.
38

  

 Hur ungdomar själva resonerar kring flickor och pojkar som slåss är en fråga som har 

undersökts av Karlsson och Pettersson. Utgångspunkten för studien var fokusgruppintervjuer med 

ungdomar i åldern 15-16 år. Karlsson och Petterssons studie kan i förhållande till min studie ge en 

bild av hur ungdomar i samma ålder som gärningspersonerna i Sturebymålet ser på våldsbrott. En 

bild som uppkommer av flickor som slåss är att de oftast använder ord. De slåss således oftast mer 

verbalt än fysiskt. Flickor som slåss sågs som sjuka och konstiga, som att det var något fel på dem. 

En mer sällan förekommande beskrivning var att flickor som slåss var starka men däremot sågs 

flickorna som maskulina. Intervjupersonerna resonerade om pojkars brottslighet som ett sätt att 

uppnå status. Pojkar som slog flickor ansågs däremot som fega. Karlsson och Pettersson kom fram 

till att ungdomarna hade en mer tolerant inställning till pojkars våld i allmänhet än till flickors 

våld.
39

 Samtidigt sågs flickors våld som mindre allvarligt men ansågs bli mer uppmärksammat för 

att det är ovanligt. Ungdomarna trodde även att flickor behandlas mildare än pojkar.
40

 Pettersson 

har även undersökt hur flickors och kvinnors våld kan förstås utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

Inom forskning om genus och våld har våld framställts som ett sätt att konstruera maskulinitet och 

utöva manlig dominans. Pettersson syfte var att undersöka om flickors och kvinnors våld kan ses 

som iscensättning av femininitet.
41

 Pettersson menade att även om flickors sätt att utöva makt och 

skapa hierarkier flickor sinsemellan till stor del liknar pojkars beteende, behöver flickors beteende 

inte tolkas som konstruerande av maskulinitet. Liksom våld är äganderätt till en partner vanligen 

förknippat med maskulinitet. Enligt Pettersson kan dock flickors markerande av revir gentemot 

konkurrenter ses som ett sätt att utöva femininitet.
 42

  

 Tidigare forskning om flickors våldsbrott är av intresse för min uppsats då den kan ge en bild 

av vilka föreställningar som finns kring flickor och brott. Eftersom jag har utgått från medias 

beskrivningar kring ett brott är det intressant att se vilka synsätt som framkommer i tidigare 

forskning för att jämföra med och applicera dessa på medias framställningar. 

 

 

 

                                                      
38 Kordon & Wetterqvist (2006), s 195. 
39 Karlsson & Pettersson (2003), s 33. 
40 Karlsson & Pettersson (2003), s 29. 
41 Pettersson (2003), s 139. 
42 Pettersson (2003), s 144-149.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Som ram för min uppsats har jag valt genusteorier som generellt utgår från synen om genus som 

något konstruerat och inte statiskt redan existerande, en ståndpunkt som jag själv delar. Förutom 

grundstommen att genus ses som något som konstrueras betonas kontextens betydelse och att genus 

är något som kan variera i olika situationer. Detta stämmer väl in på min studie. Nedan följer ett 

avsnitt med de teoretiska utgångspunkterna och en beskrivning av dessa teorier. Utifrån det centrala 

i teorierna har jag formulerat vissa teman eller utgångspunkter som jag använt som grund för min 

analys när jag studerat texterna.
43

 Min avsikt har varit att studera hur media genom framställningar 

av flickan och pojken har konstruerat femininiteter och maskuliniteter. Jag har även utgått från makt 

som relevant för konstruerande genus och hur detta beskrivs i Sturebymålet.  

 

3.1 Genus som någonting konstruerat  
 

Enligt Messerschmidts ”structured action theory” ses genus som något som konstrueras utifrån 

sociala strukturer och individers agerande i specifika kontexter. Genus tolkas således som något 

man gör, inte något man har. Genus kan skapas genom individuella val och praktiker (omedvetna 

och medvetna) samtidigt som skapandet kan påverkas av olika sociala strukturer. Enligt 

Messerschmidt råder ett ömsesidigt förhållande mellan handlingar och strukturer som påverkar 

varandra. Olika former av genus kan ses inom olika sociala kontexter och relationer. Det är således 

viktigt att studera genus både ur ett mikroperspektiv, dvs. individens agerande, samt ur ett 

makroperspektiv, där den sociala strukturen och kontexten är av betydelse. Detta anses särskilt 

intressant ifråga om tonårsbrottslingar.
44

 Ett vanligt sätt att se på genus är i förhållande till 

uppdelningen av två kön, man och kvinna. Messerschmidt utgår istället från att det finns en 

koppling mellan individ och den sociala situationen. En persons fundamentala genusprojekt, dvs. 

hur personen generellt förhåller sig till omvärlden ur ett genusperspektiv, hindrar inte att 

maskuliniteter och femininteter varierar situationellt. Genus konstrueras i interaktion mellan 

individens position och olika sociala relationer. Individer bör inte ses som passiva aktörer utan som 

aktivt konstruerande. Att skapa femininiteter och maskuliniteter ses därmed inte som bundet till kön 

utan kvinnor/flickor liksom män/pojkar kan skapa både femininiteter och maskuliniteter.
45

 

 Messerschmidt utgår från individens eget agerande i skapandet av genus. Eftersom jag har 

valt att analysera medias beskrivningar har jag överfört Messerschmidt resonemang till ett annat 

perspektiv. Min utgångspunkt är att studera hur gärningspersonerna har framställts i media och hur 

media på detta sätt kan konstruera genus. Ett problem med att överföra teorin till media är att jag 

                                                      
43

 Vilket beskrivs närmare under tillvägagångssätt avsnitt 4.5. 
44

 Messerschmidt (2004), s 39 f. 
45 Messerschmidt (2004), s 24, s 36-40 och s 141. 
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därmed frångått ursprungstanken kring teorin och kanske i någon mening omformulerat teorin. I 

förhållande till mitt tolkande synsätt,
46

 ser jag dock inget hinder att använda teorin på ”mitt sätt”. 

 

3.2 Föreställningar om femininiteter och maskuliniteter 
 

Det är inte ovanligt att vissa egenskaper är förknippade med vad som anses vara ”typiskt” kvinnligt 

eller manligt. Uppdelningen mellan feminint och maskulint skiljs ofta traditionellt också åt efter 

könen kvinna och man.
47

 Genom att använda vissa ord eller egenskaper kan framställningar av vad 

som är förknippat med femininiteter och maskuliniteter delas upp i en dikotomi. Med en 

uppställning av egenskaper som varandras motsatser kan en genusordning fastställas och det skapas 

föreställningar om hur kvinnor och män är eller bör vara. Genusordningen påverkar sociala 

strukturer och kan således ses ur, inte bara ett individuellt, utan också ett strukturellt perspektiv.
48

 

Min uppfattning är att detta sätt att se på genus inte enbart är bundet till individers egna sätt att 

konstruera genus utan att det till stor del även handlar om uppfattningar som vi alla har om andra 

människor. Därför kan även media konstruera genus.  

 Egenskaper som anses som typiskt feminina och förknippade med kvinnlighet är t.ex. att vara 

omvårdande och anständig. Kvinnan förknippas ofta med dygd, moral och moderskap.
49

 Samtidigt 

ses hon även som en skönhet, ett sexobjekt och manipulativ. I förhållande till mannen ses kvinnan 

som beroende och en person som är passiv, anpassningsbar, lydande, ödmjuk och hedrande mot sin 

man. Enligt en bild av kvinnan ska hon förneka sitt eget förnuft och uthärda orättvisor.
50

 

Messerschmidt har utformat två typifierade modeller för femininiteter bland unga flickor som 

utövar våld. Modellerna grundar sig på intervjuer med personer om deras livshistoria. Relevant för 

min uppsats är ”Tina” som beskrivs som omvårdande, omtänksam och ansvarstagande i hemmet 

och duktig i skolan, men som ändrar beteende i andra sociala kontexter och använder hot och våld 

mot andra flickor. Detta kan ses som skapande av oppositionell femininitet där Tina motsätter sig 

vad som är förknippat med typiskt kvinnligt.
51

 

 Män som inte anses vara maskulina beskrivs ofta med egenskaper som traditionellt är 

förknippade med feminint. Mannen beskrivs då som svag, rädd, mesig, feg m.m.
52

 Mannen ska t.ex. 

inte vara mjuk, känslosam, kontrollerbar, svag, passiv, amoralisk, lögnaktig eller oförmögen till 

eget tänkande. Detta stämmer mer överens med ovan beskrivna feminina egenskaper. Vad som ses 

som maskulint är mer förknippat med det omvända: hård, kontrollerande, stark i både tanke och 

handling. Muskler och fysisk styrka förefaller ses som en grundpelare i konstruerande av 

                                                      
46

 Se nedan under metod avsnitt 4. 
47 Lander (2003), s 31. 
48 Taguchi (2004), s 48. 
49 Lander (2003), s 33 f och s 39. 
50 Taguchi (2004), s 33. 
51 Messerschmidt (2004), s 84-96 
52 Lander (2003), s 39 samt Connell (1995), s 10. 
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maskuliniteter men även att vara kreativt skapande och förståndig.
53

 Dessa beskrivningar stämmer 

med Messerschmidts modeller av ”Lenny” och ”Perry”, två unga män. Lenny är under hela sin 

uppväxt smal och liten. Han blir retad och når inte upp till idealet för vad som är manligt. Idrott ses 

t.ex. som något maskulint som man gör om man är ”tuff”, vilket bl.a. kan kopplas till fysisk styrka. 

Perry visar på ett konstant praktiserande av maskulinitet. Han beskrivs som lång, mörk, snygg och 

muskulös. Han är både stark och tuff och håller på med idrotter såsom fotboll eller basket.
54

 

 Olika författares beskrivningar av föreställningar kring maskuliniteter och femininiteter har 

sammanställts av Pettersson till en dikotomi över egenskaper som ses som feminina respektive 

maskulina. Egenskaperna kan användas som idealtyper för föreställningar om manligt och kvinnligt 

men bör inte ses som uttömmande. Ovan nämnda beskrivningar kan ses som stereotypa 

uppfattningar av vad som förknippas med maskulint och feminint. Som maskulina egenskaper 

framhävs egenskaper såsom överordnad, aktiv, stark, rationell samt med ett sexuellt begär riktat mot 

kvinnor och åtrådd av kvinnor. På den feminina sidan av dikotomin finns beskrivningar såsom 

underordnad, passiv, svag, irrationell samt med ett sexuellt begär riktat mot män och åtrådd av män. 

Pettersson för även ett resonemang kring flickors våldsutövning i situationer där flickor är 

dominerande mot andra flickor, aktiva och överordnande. Svartsjukedrama och markerande av revir 

är ytterligare beskrivningar som kan läggas till vad som kan ses som typiskt feminint.
55

 Vid en 

uppställning i en dikotomi över egenskaper blir det tydligt att maskulint och feminint kan ses som 

varandras motpoler. Detta sätt att ställa olika föreställningar av femininteter och maskulinteter mot 

varandra har jag använt som teman vid min textanalys.
56

  

 Ett teoretiskt resonemang utifrån traditionella föreställningar om genus tenderar att bli 

essentialistiskt då det är lätt att förknippa djupt rotade synsätt att se på kvinnan respektive mannen 

med något statiskt och oföränderligt. Min avsikt har dock varit att visa på att föreställningar om 

genus bör ses något som är konstruerat även om vissa föreställningar om genus kan upplevas som 

fastställda. 

 

3.3  Genus och makt 

 

Enligt Messerschmidt är genus även en fråga om makt, nämligen förhållandet mellan maktutövaren 

och den maktlösa. Messerschmidt förefaller till stor del ha utgått från Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet.
57

 Enligt Connell är genus ett sätt att ordna den sociala praktiken. De 

processer där genus skapas, i relationer mellan människor, skapar strukturer. Hegemoni innebär att 

en grupp innehar en ledande position inom olika specifika strukturer. Hegemonisk maskulinitet kan 

                                                      
53 Hirdman (2001), s 48-51 samt Lander (2003), s 33. 
54 Messerschmidt (2004), s 64-81. 
55 Pettersson (2003), s 144-147. 
56 Se nedan under tillvägagångssätt avsnitt 4.5. 
57 Messerschmidt (2004), s 18 och s 42 ff. 
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sägas stå för en patriarkalisk hierarki där mäns dominans över kvinnor men även över andra män 

dominerar. Relationer bygger på maktförhållanden och genom hegemonisk maskulinitet befästs 

kvinnors underordnande och mäns dominans. Individer med stor institutionell makt kan ha liten 

makt i privatlivet vilket visar på att maktrelationer kan variera.
58

 Hegemonisk maskulinitet bör inte 

ses som något entydigt utan bör studeras utifrån olika relationer och sammanhang. Det finns olika 

typer av maskuliniteter,
59

 som jag inte kommer gå in närmare på. Det centrala i teorin och relevanta 

för min uppsats är att den hegemoniska maskuliniteten innebär ett överordnande i en viss kontext 

och även hur detta överordnande synliggörs i vissa kontexter, såsom media t.ex. 

 Taguchi menar att underordnade, såsom t.ex. kvinnor kan skapa alternativa strategier för 

maktutövande genom t.ex. manipulation. ”Kvinnlig manipulation” definieras inte närmare av 

Taguchi men kan antas ha att göra med stereotypa förväntningar kring hur kvinnan inte ses som 

fysiskt stark utan manipulerar för att få sin vilja igenom. Över - och underordnande bör inte ses som 

något entydigt utan beror på hur individer positionerar sig olika.
60

 Eftersom att utgångspunkten är 

att genus inte är bundet till kön utan något som konstrueras kan kvinnor eller flickor konstruera 

maskuliniteter som ett sätt för att kunna utöva makt. Våld har traditionellt sett förknippats med 

något maskulint då våld anses som ett sätt att utöva dominans.
61

 Huruvida flickors våldsutövande 

kan ses som konstruerande av maskuliniteter eller femininiteter råder det delade meningar om. 

Avgörandet för om flickor konstruerar maskuliniteter eller femininiteter bör dock inte grundas i 

själva våldsanvändningen utan jag vill här återknyta till betydelsen av situationen och relationen. 

Det finns stöd för att flickor både kan konstruera maskuliniteter och femininiteter och detta bör då 

även gälla vid våldsutövning.
62

 Enligt Pettersson finns hierarkier mellan flickor som liknar pojkars 

men detta bör för den sakens skull inte tolkas som konstruerande av någon maskulinitet. Flickors 

sätt att nedvärdera varandra, ge sig på varandra och konkurrera med varandra kan tolkas som ett sätt 

att överordna sig varandra men detta bör kunna ses som konstruerande av femininiteter.
63

 

 Som motpol till hegemonisk maskulinitet och olika sätt att positionera sig maskulint kan 

Landers begrepp ”normativ femininitet” sättas. Normativ femininitet innebär att det finns 

förväntningar på hur en kvinna (eller flicka) ska vara och bete sig. Hur en kvinna bör vara är 

förknippat med vad som anses normalt. Kvinnor som inte uppfyller detta ses som avvikande.
64

 

Detta resonemang kan jämföras med hegemoniska maskuliniteten, som kan ses som en normativ 

maskulinitet.  

                                                      
58 Connell (1995), s 96 f och s 101. 
59 Se Connell (1995), s 103 ff samt Messerschmidt (2004), s 43.  
60 Taguchi (2004), s 33 och s 64f. 
61Connell (1995), s 108. 
62 Se Pettersson (2003), s 140 f. samt resonemang ovan under avsnitt 3.2. 
63 Pettersson (2003), s 148. 
64 Lander (2003), s 33 och s 38. 
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4. Metod  
 

Mitt syfte var att studera hur gärningspersonerna i Sturebymålet har framställts av media. Jag har 

därför valt att göra en fallstudie med kvalitativ innehållsanalys som metod, där mina 

genusteoretiska utgångspunkter fungerat som en ram eller analysverktyg. Eftersom att jag utgår från 

media som kontext, och inte fallet som sådant är det viktigt att ha en medveten kunskapssyn. Nedan 

följer ett redogörande för mina vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Det redogörs även för vad det 

innebär att utföra en fallstudie. Vidare beskrivs metoden, vilket material som ligger till grund för 

studien (urval) samt hur jag har gått tillväga. Avslutningsvis diskuteras och problematiseras 

begreppen validitet och reliabilitet i förhållande till min studie. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

Medias kunskapssyn har gått från att se verkligheten som någonting objektivt till en syn på 

verkligheten som icke-gripbar och som ett relativt begrepp.
65

 Detta stämmer med ett 

konstruktivistiskt och tolkningsinriktat vetenskapsteoretiskt synsätt, som också är utgångspunkten 

för denna uppsats.  

 Enligt det konstruktivistiska synsättet finns ingen på förhand existerande verklighet utan vad 

som är att se som verklighet och sanning är beroende av hur en aktör subjektivt uppfattar och 

konstruerar den. Konstruktivism betonar individens aktiva roll i skapande av verkligheten. Jag har 

utgått från att genus är något som konstrueras och skapas av olika aktörer i olika sociala kontexter.
66

 

Beskrivningar av den sociala verkligheten kan sägas utgöra konstruktioner.
67

 Både forskarens roll 

(som tolkande aktör) och medias roll (som beskrivande) kan vara av betydelse för konstruerande av 

den sociala verkligheten. Den mediala kontexten kan, med ett synsätt om sanningen som någonting 

relativt, uppfattas som en typ av verklighet men det säger ingenting om hur individerna som 

beskrivs i media har uppfattat eller konstruerat sin verklighet. Enligt konstruktivism och ett 

poststrukturalistiskt synsätt är språket av central betydelse för hur den verklighet som vi skapar ska 

nås. Språket och verkligheten går inte att skiljas åt utan bör ses som en enhet där språket används 

för att konstruera ett sätt att se på verkligheten.
68

 Genom att använda språket är det möjligt att 

positionera sig olika i olika kontexter.
69

 Idéer om vad människan är eller ska vara uppkommer 

genom kommunikation. Ett exempel på detta kan vara hur media genom texter skapar och gestaltar 

genus. Det förefaller finnas ett mänskligt behov att hela tiden definiera och kategorisera människor. 

Språket kan användas för att befästa ett särskiljande mellan man och kvinna men även synliggöra 

                                                      
65 Hadenius & Weibull (2003), s 389-392. 
66 Se Messerschmidt (2004), s 39 f. 
67 Bryman (2002), s 31 ff. 
68 Bergström & Boréus (2005), s 22. 
69 Taguchi (2004), s 15 och s 57. 
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ett särskiljande i syfte att förändra stereotypa uppfattningar.
70

  

 Kritik mot det socialkonstruktivistiska synsättet har främst riktats mot att världsbilder och 

identiteter är föränderliga över tid. Allting ”flyter” och all regelbundenhet i det sociala löses upp. 

Mot detta har hävdats att det finns strukturer och ramar som begränsar konstruktioner av identiteter 

i olika sammanhang. Den sociala verkligheten är således till viss del reglerad och strukturerad.
71

 Ett 

exempel skulle t ex. kunna vara hur media styr hur nyheter beskrivs. Min avsikt har inte varit att 

fastslå en objektiv sanning av hur någonting förhåller sig utan ge en beskrivning och en möjlig 

tolkning av hur vissa egenskaper i ett specifikt fall konstrueras i en specifik kontext. Min 

förhoppning är att genom en trovärdig tolkning bidra till en djupare förståelse av fallet. 

 

4.2 Fallstudie som design 
 

Uppsatsen utgår, som nämnts, från en enskild händelse. Att ingående studera ett enda fall med den 

specifika och komplexa natur som fallet uppvisar är den grundläggande formen för en fallstudie. I 

en fallstudie kan ett fenomen undersökas i förhållande till sin realistiska miljö eller viss kontext. Ett 

problem med fallstudier kan vara att formulera vad som är ett fall. Fallet kan bestå av en individ, en 

grupp, en företeelse, en händelse m.m. Ett fall kan vara snävt avgränsat eller mycket stort, t ex. en 

organisation eller ett system. Även flera fall kan ingå i en fallstudie.
72

 Med bakgrund av detta bör 

Sturebymordet kunna definieras som ett fall såsom en specifik händelse med utgångspunkt i en viss 

(medial) kontext. Att se till kontexten har varit mycket viktigt för analysen.  

En avsikt med fallstudier kan vara att beskriva eller att förklara något. I min studie kan 

avsikten snarare sägas vara att belysa något, nämligen de genusteoretiska dragen i den mediala 

framställningen av gärningspersonerna, än att förklara något.
73

 Studien har deduktiva inslag då 

genusteorier ligger till grund för hur undersökningen har utformats.
74

 Studien präglas dock även av 

ett induktivt förhållningssätt eftersom utgångspunkten är beskrivningar av en inträffad händelse 

som grund för hur teorier sedan kan genereras, beroende på resultatet av min analys. 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Innehållsanalys är kanske främst förknippat med kvantitativ forskning som består i att räkna 

förekomsten av vissa ord eller företeelser i en text. Jag har valt en kvalitativ innehållsanalys som 

metod för denna studie. Kvalitativ innehållsanalys handlar inte om att räkna eller mäta något i 

texten. Tyngdpunkten för uppsatsen ligger på tolkning. Tolkning ingår som ett centralt moment i 

alla typer av textanalyser och kanske särskilt i kvalitativa innehållsanalyser. Att forskaren är en 

                                                      
70 Taguchi (2004), s 13 ff. 
71 Winther & Jørgensen (2000), s 12.  
72 Backman (2008), s 55. 
73 Backman (2008), s 55. 
74 Bryman (2002), s 34 f. 
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uttolkare, dvs. inte den primära mottagaren som texten från början riktat sig till, gör att forskaren 

blir en speciell mottagare av texten.
75

 Det är viktigt att poängtera att min tolkning inte 

nödvändigtvis har något att göra med vilken avsikt producenten har haft med texten.
76

 

 Kvalitativa metoder generellt, och särskilt innehållsanalyser anses ostrukturerade och 

flexibla.
77

 Hur den kvalitativa metoden utformas till stor del bero på hur syftet och frågeställningen 

är formulerade.
78

 Eftersom att det inte finns så mycket information kring hur en kvalitativ 

innehållsanalys bör se ut och metoden förefaller vara ganska fri, har jag tagit viss ledning av 

Dahlgrens rapport. Dahlgren har undersökt pressens bild av brottsligheten utifrån både ett 

kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt. Syftet med den kvalitativa delen av rapporten var att 

ringa in och definiera centrala egenskaper hos texterna som kunde tänkas påverka läsaren samt att 

diskutera resultaten genom att slutsatser om olika gestaltningsdimensioner i texten sattes i relation 

till ett större sammanhang.
79

 Ett mål var att organisera texten utifrån olika teman.
80

 Dahlgren 

fokuserade på att studera egenskaper som kan vara avgörande för läsupplevelsen. Det viktigaste i en 

kvalitativ innehållsanalys är inte vad som sägs utan hur något sägs.
81

 Det finns således en vidare 

målsättning än att enbart se till det explicita i texten. En kvalitativ innehållsanalys är lämplig för att 

söka efter bakomliggande teman som framkommer i texten.
82

 Med bakgrund av detta har jag använt 

en modell av kvalitativ innehållsanalys där genusteoretiska utgångspunkter har använts som 

förhandsdefinierade teman.  

 Att en kvalitativ innehållsanalys är fri och obunden kan både ses som en fördel och en 

nackdel. Jag har upplevt flexibiliteten främst som en fördel för min studie då det gett möjlighet till 

tolkning och förståelse samt betonat forskarens roll som ett redskap. Nackdelen är att tolkningen 

kan bli för subjektiv och att det saknas struktur. Även urvalet blir subjektivt då jag själv valt vissa 

texter och tolkat utvalda delar. Att metoden är ostrukturerad kan medföra bristande genomskinlighet 

så att det inte framgår hur jag praktiskt har gått tillväga.
83

 Min förhoppning är att en genusteoretisk 

utgångspunkt för konstruerande av olika teman har bidragit till en tydligare struktur för uppsatsen.
84

 

Detta innebär att analysen till viss del blivit bunden istället för förutsättningslös.
85

 

 

 

                                                      
75 Bergström & Boréus (2005), s 23 f och s 43 f. Kvantitativa studier med mer komplicerade tolkningar kallas ibland för kvalitativa, 

vilket tyder på att tolkningsmomentet är centralt för kvalitativa studier. 
76 Esiasson (2004), s 250. 
77 Bryman (2002), s 268 
78 Backman (2008), s 55 samt Bryman (2001), s 64ff. 
79 Dahlgren (1987), s 9. 
80 Dahlgren (1987), s 48 ff. 
81 Dahlgren (1987), s 29 f samt Bergström & Boréus (2005), s 77. 
82 Bryman (2002), s 368. 
83 Bryman (2002), s 270 f. 
84 Se vidare under tillvägagångssätt avsnitt 4.5. 
85 Esiasson m.fl. (2007),s 244 f. 
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4.4 Urval 

 

Undersökningen bygger på material från fyra svenska tidningar; Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag har valt dessa fyra tidningar då de kan anses vara rikstäckande 

och nå många läsare.
86

 Artiklarna är hämtade ur Mediearkivet men till viss del även från 

tidningarnas nätupplagor då vissa artiklar som publicerats på internet inte finns i Mediearkivet men 

varit särskilt intressanta för min analys. Sökperioden omfattar tiden från när mordet inträffade, den 

7 juni 2009 tills 5 maj 2010.
87

 De flesta artiklarna publicerades när händelsen inträffade och när åtal 

väcktes i början av augusti. Efter årsskiftet 2009-2010 kom hovrättens avgörande vilket är 

anledningen till att jag har valt att ta med även år 2010 då fallet återigen fick viss aktualitet i media. 

Jag har använt olika former av sökord där ortsnamnet Stureby ingår.
88

 Jag har även sökt på offrets 

namn då en stor del av artiklarna förefaller vara inlagda med detta som sökord.  

 Artiklarna i urvalet är nyhetsartiklar. Eftersom jag har valt att fokusera på hur 

gärningspersonerna framställdes har jag i ett första steg sållat bort artiklar som genomgående 

handlat om offret samt notiser av mer kortfattad informativ karaktär. Mordet i Stureby har fått 

omfattad massmedial uppmärksamhet och risken är att mitt urval, som till stor del grundar sig på 

vad jag ansett passande med syftet för studien och min teoretiska ram, har lett till att jag har missat 

relevanta artiklar. Samtidigt har jag inte haft för avsikt att generalisera resultaten vilket gjort att jag 

kunnat styra mitt urval mer. Händelsen är allmänt känd som ”mordet i Stureby” och mina sökord 

bör därför ha gett stor träffsäkerhet. Vid varierande sökord har jag märkt att i stort sett samma 

artiklar kommit upp, vilket tyder på uppnådd mättnad. Efter det första steget fick jag ihop cirka 250 

artiklar som jag sedan har läst igenom mer övergripande. Av dessa 250 artiklar har jag valt bort 

ytterligare artiklar som handlade om offret, straffet eller andra omständigheter som inte rörde 

gärningspersonerna samt en hel del dubbletter. Slutligen blev mitt urval 51 artiklar: 15 st. från 

Aftonbladet, 19 st. från Expressen, 9 st. från Dagens Nyheter och 8 st. från Svenska Dagbladet. Att 

antalet artiklar skiljer sig mellan respektive tidningar beror till stor del på karaktären på artiklarna. 

Aftonbladet och Expressen har beskrivit gärningspersonerna mer och oftare än Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet som mer fokuserat på händelsen och den rättsliga processen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86 Sturebymordet är ett omskrivet fall och jag anser att det som skrivits i dessa tidningar är tillräckligt för min analys av fallet. 
87 Den 5:e maj var sista gången jag gjorde en sökning på artiklar för år 2010. 
88 Sökord som jag har använt är ”Sturebymordet”, ”Stureby”, ”Stureby*”, ” mordet i Stureby” och liknande varianter samt namnet på 

offret.  
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4.5 Tillvägagångssätt 

 

Jag har använt mig av en form av systematiserad innehållsanalys även om det är med ett kvalitativt 

perspektiv. En annan variant hade varit att förutsättningslöst studera texterna utifrån deras 

innehåll.
89

 Med ett genusteoretiskt perspektiv har jag dock skapat en ram för min analys, varför den 

inte kan sägas vara förutsättningslös. 

 Till en början har jag läst igenom artiklarna översiktligt flera gånger för att kunna sortera och 

ordna dem logiskt utifrån vad de handlar om och skapa ett helhetsintryck. Jag har börjat med 

stycken och meningar i texterna som jag ansett direkt relevant för mina utgångspunkter, t ex. tydliga 

beskrivningar av gärningspersonerna eller deras relation. Sedan har jag tittat på de delar som jag 

valt bort ur texterna och tolkat om dessa delar kan passa in under mina teman. Delar som jag helt 

har valt bort är stycken som uteslutande handlade om offret eller objektiva fakta om händelsen (tid 

och plats etc.) Jag har försökt hitta centrala begrepp och ord i texterna och koppla dessa till mina 

olika teman. Jag har även analyserat och kopplat texterna till tidigare forskning. I en avslutande 

diskussion har jag sedan diskuterat kring hur mina resultat kan tolkas i ett vidare sammanhang. Vid 

analysen av texterna har jag utgått från följande teman med bakgrund i valda teorier: 

1. Upprätthållande av en dikotomi. Framställningar av gärningspersonerna som kan ses som 

typiskt feminina eller maskulina tillskrivningar av egenskaper. Ex: flickan som svag - pojken 

som stark eller flickan som mjuk – pojken som hård. 

2. Utmanande av en dikotomi. Beskrivningar som går emot en rådande dikotomi över feminint 

eller maskulint. Ex: flickan som stark - pojken som svag eller flickan som överordnad – pojken 

som underordnad.  

Dessa teman har varit utgångspunkten för min analys. Idén om dikotomin som analysverktyg 

kommer från Petterssons studie.
90

 Jag fann detta mycket passande för min uppsats då min avsikt 

varit att visa på de olika beskrivningarna av flickan och pojken och kunna ställa dessa mot varandra. 

Genus kopplat till makt och betydelse av särskilda kontexten har genomgående varit centralt för 

min analys. 

 

4.6  Reliabilitet och validitet 
 

Att uppfylla krav på validitet och reliabilitet kan ur ett traditionellt perspektiv vara svårt inom 

kvalitativ forskning. Detta talar för att begreppen inte är avsedda för kvalitativa undersökningar 

såsom fallstudier. Några alternativa begrepp som kan användas är tillförlitlighet som handlar om att 

skapa en trovärdig och acceptabel undersökning, och pålitlighet som handlar om att skapa en 

fullständig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen. Det är tänkbart att även om resultaten 

                                                      
89 Esiasson m.fl. (2007), s 238. 
90

 Pettersson (2003), s 142. 
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från en fallstudie inte kan generaliseras, så bör vissa slutsatser och teoretiska resonemang kunna 

överföras till andra kontexter, som en typ av teoretisk generalisering.
91

 Även om jag har använt de 

vedertagna begreppen validitet och reliabilitet i förhållande till min studie är det viktigt att ha i 

åtanke att begreppen kanske bör ges en alternativ betydelse vid kvalitativa studier. 

 Validitet handlar om giltigheten, sanningen (i objektiv mening) och styrkan i ett yttrande. 

Med en kvalitativ metod är målet inte att mäta vad som kan ses som en objektiv sanning. Eftersom 

jag har haft ett tolkningsinriktat perspektiv med kvalitativ innehållsanalys som metod kan resultatet 

komma att påverkas av min subjektiva syn. Vid fallstudier har forskaren en betydande roll för det 

resultat som genereras eftersom forskaren styr vilket material som samlas in och också tolkar 

informationen.
92

 Enligt Kvale och Brinkman kan ett reflekterande och ifrågasättande 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen medföra att undersökningen ändå uppfyller krav på 

validitet. Enligt dem finns ingen objektiv sanning utan vad som är sant förhandlas fram i en lokal 

kontext.
93

 Validitet handlar även om i vilken grad resultatet kan generaliseras.
94

 Vid kvalitativa 

fallstudier är avsikten inte att nå generaliserbara resultat, vilket även stämmer med min kunskapssyn 

om verkligheten som konstruerad. Det är viktigt att ha ett reflexivt förhållningssätt till det resultat 

som uppnås. Eftersom undersökningen rör beskrivningar av människors beteende finns stöd för att 

informationen bör betraktas med ett konstruktivt och medvetet synsätt. Människors liv är komplexa 

och det kan vara svårt att dra några generaliserande slutsatser utifrån ett enda fall, vilket inte heller 

har varit min avsikt.
95

 

 Reliabilitet rör frågan huruvida en undersökning kan upprepas av andra forskare vid andra 

tidpunkter och med samma resultat.
96

 Min avsikt har inte varit att framföra den ”rätta” tolkningen 

utan mer se en möjlig tolkning av beskrivningar kring ett fall. Det är därför tänkbart att andra skulle 

nå annat resultat. Den kvalitative forskaren är mer intresserad av att se perspektiv än sanningen i 

sig.
97

 Ett tolkande synsätt kan medföra risk för låg reliabilitet. Det är därför viktigt att 

undersökningen utmärks av genomskinlighet och väl understödd argumentation.
98

 Genom att 

använda mig av centrala genusteorier och tydliggöra bakomliggande teman har jag försökt att skapa 

ett redskap som kan öka tydligheten i strukturen och genomskinligheten och bidra till att 

reliabiliteten och validiteten blir högre.
99

 

 

                                                      
91 Bryman (2002), s 257 ff. 
92 Merriam (1994), s 32. 
93 Kvale & Brinkman (2009), s 264 samt s 267-271. 
94 Bryman (2001), s 258. 
95 Se Roxell (2006a), s 150, Roxell (2006b), s 192 samt Bryman (2001), s 67 f. 
96 Bergström & Boréus (2005), s 36. 
97 Merriam (1994),s 178 och s 181. 
98 Bergström & Boréus (2005), s 36. 
99 Merriam (1994), s 175 och s 183. 
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5. Resultat och analys 
 

Utgångspunkten för resultat- och analysdelen är de tidigare beskrivna teman som utformats från 

mina genusteoretiska ståndpunkter. Att utgångspunkten är en dikotomi ansåg jag som passande då 

den på ett tydligt sätt kan åskådliggöra beskrivningar av flickan, pojken och deras relation 

sinsemellan. Detta synliggör även makten och kontextens betydelse som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat och analys sker löpande i avsnittet i förhållande till teori och tidigare forskning. 

Avslutningsvis sammanförs resultaten i en diskussion kring huruvida traditionella föreställningar 

om genus utmanas eller befästs i medias beskrivningar kring mordet i Stureby. 

 

5.1 En genomsnäll hemmatjej och en hetsig sportkille 
 

Utifrån en dikotomi över egenskaper som kan beskrivas som typiskt feminina eller maskulina är det 

intressant att se hur beskrivningarna av gärningspersonerna, flickan och pojken, passar in. I en del 

artiklar syns dikotomin särskilt tydligt där flickan beskrivs som en utmärkande ”toppelev” med 

”högsta betyg” i skolan medan beskrivningen av pojken mer fokuserar på att han är en 

”fotbollsspelande back i två korplag” och att han ville ”satsa på skidåkningen”.
100

 Han var en 

”omtyckt idrottskille” och flickan ”stod ofta vid sidan av fotbollsplanen och hejade på sin 

pojkvän”.
101

 Flickan beskrivs som ”supersocial och trevlig”. I sammanhanget sägs flickan även vara 

en ”genomsnäll person” och ”duktig sångerska” som tyckte om att vara hemma med familjen, 

medan pojken beskrivs som en ”bra kompis” men ”hetsig – inte minst i sportsammanhang”.
102

 

Flickan beskrivs även som ”ordningssam” och ”ambitiös”.
103

  

 Dessa beskrivningar kan jämföras med Messerschmidts exempel ”Tina” och ”Perry”. Tina 

attribuerade typiskt feminina egenskaper. Hon var duktig i skolan, omvårdande och ansvarstagande 

i hemmet. Perry var en pojke som praktiserade maskulinitet förknippat med fysisk styrka (muskulös 

och idrottande).
104

 Beskrivningarna av flickan som genomsnäll ihop med att hon var duktig (i 

skolan och som sångerska) och som en hemmatjej stämmer med bilden av kvinnan som 

omvårdande och mer mjuk medan pojken beskrivs mer maskulin: fysisk och hård med idrotten i 

fokus.
105

 Enligt Kordon och Wetterqvist är det vanligt att kvinnor i media beskrivs som vänligt 

sinnade varelser som bryr sig eller som hysteriska och farliga.
106

 I förhållande till medias 

beskrivningar av flickan i fallet Stureby kan detta sägas stämma väl. I de artiklar jag har studerat 

finns exempel på hur flickan dels framställs som snäll och omtänksam men även bilden av henne 

                                                      
100 Aftonbladet 2009-06-09 ”Mördad av svartsjuka” och Aftonbladet 2009-08-08 ”Tvingades döda för att visa sin kärlek”. 
101 Aftonbladet 2009-06-10 ”Här sitter de inlåsta”.  
102 Aftonbladet 2009-06-14 ” Dödad av vännerna”. 
103 Dagens Nyheter 2009-08-08 ” X [offrets namn] lämnades att dö”. 
104 Messerschmidt (2004), s 71-81, Hirdman (2001), s 48-51 samt Lander (2003), s 33. 
105 Hirdman (2001), s 48-51 samt Lander (2003), s 33. 
106 Kordon & Wetterqvist (2006), s 11f. 
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som vansinnig av svartsjuka.
107

 Detta visar på hur media befäster en tankefigur om en snäll flicka 

men som gjort något som allmänheten försöker att förstå.  

 Flickans talanger och egenskaper beskrivs ligga på det teoretiska och estetiska planet (med 

sången), medan fysiska prestationer används som beskrivningar av pojken. Att vara snäll och trevlig 

kan stämma med förväntningar som finns på en flicka då det kan kopplas till egenskaper såsom 

ödmjukhet (vilket anses feminint) medan en bra kompis kan vara en viktig egenskap hos pojkar då 

beskrivningen ”bra kompis” inte skapar samma intryck av att vara är mjuk. Mjuk kanske bättre 

stämmer med att vara snäll och traditionellt ses som en feminin egenskap. För flickans del fokuserar 

media mycket på hur hon är i familjen och i skolan medan beskrivningar om pojken handlar mer om 

fritidsintressen och kompisrelaterade aspekter. Att flickan hejade på sin pojkvän vid 

fotbollsmatchen kan tolkas som lojalitet och hedrande av sin man vilket är förknippat med 

föreställningar om vad som förväntas av kvinnor.
108

 Det framgår även att flickan var aktiv inom 

kyrkan och inte drack alkohol. Detta visar på flickans dygd och moral som kan anses typiskt 

feminint.
109

 Pojken beskrivs ha problem med aggressivitet och en historia med våld och 

fotbollshuliganism. Han sägs även ha en ”beredskap att ta till våld”.
110

 Vidare beskrivs pojken som 

”hetsig - inte minst i sportsammanhang”.
111

 Våldsanvändning och aggressivitet bör kunna tolkas 

som traditionellt maskulint förknippade egenskaper eller ses som ett befästande av föreställningar 

om maskuliniteter. Utifrån en dikotomi över beskrivningar av vad som kan ses som feminint och 

maskulint kan dessa egenskaper hos pojken ställas mot flickans ödmjukhet, dygd och moral 

 

5.2 En gråtande flicka och en samlad pojke 
 

Under mordutredningen då flickan och pojken hölls frihetsberövade beskrivs flickan som 

”chockad”, ”sjuk” och i ”fruktansvärd dålig psykisk form”. Flickan beskrivs vidare som ”pressad”, 

”psykiskt dålig” och har ett ”vårdbehov” medan pojken anses vara ”samarbetsvillig” och ”i bättre 

skick”.
112

 När pojken får en ångestattack är det, enligt beskrivning, förknippat med fysiska symtom 

såsom smärta i bröstet medan flickan mer är ledsen och upprörd vilket kan tolkas som psykiska 

symtom.
113

 I flera artiklar framgår med olika beskrivningar att hon har ”gråtit”.
114

 Detta förefaller 

vara viktigt för media att framhäva. Pojken beskrivs som ”lite reserverad, framför allt 

                                                      
107

 Se nedan under avsnitt 5.5. 
108 Taguchi (2004), s 33. 
109 Dagens Nyheter 2009-08-08 ” X [offrets namn] lämnades att dö” och Lander (2003), s 33 f och s 39. 
110 Svenska Dagbladet 2009-08-20 ” En tonårstragedi där alla har blivit offer” och Expressen 2009-10-27 ” Britta Svensson: Att 

mörda X [offrets namn] var inte enda utvägen 16-åringen”. 
111 Aftonbladet 2009-06-14 ”Dödad av vännerna”. 
112 Aftonbladet 2009-06-12 ”Bröt ihop i sin cell”, Dagens Nyheter 2009-06-13 ” Misstänkt flicka får vård på sjukhus”, Dagens 

Nyheter 2009-08-07 ” Relationsdrama tros ligga bakom brottet”, Expressen 2009-06-10 ”De kan ha planerat mordet”. 
113 Aftonbladet 2009-08-21 ”Erkände - bröt ihop”. 
114 Se t.ex. Expressen 2009-06-12 ” Bröt ihop i förhör” och Expressen 2009-09-10 ”Flickan skrev kärleksbrev efter mordet”. 
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emotionellt”.
115

 Dessa beskrivningar ger ett intryck av flickan som svag, passiv och mycket 

känslosam, vilket är traditionellt förknippat med feminina egenskaper medan pojken ses som mer 

psykiskt stark och sammanbiten. Exempel på hur pojkens styrka beskrivs är att han är aktiv genom 

att han är samarbetsvillig och inte så känslosam vilket uppfyller kraven på maskulinitet.
116

 Bilden 

som uppdagas av medias rapporteringar under frihetsberövandet och under rättegången, skildrar 

flickan såsom psykiskt nedbruten och pojken som den starkare parten i denna kontext. För att 

beskriva pojkens situation används uttryck som att ”han är inte oberörd”,
117

 vilket indikerar på den 

svåra situationen men inte alls ger samma känslomässiga intryck som beskrivningarna kring den 

psykiskt nedbrutna flickan. Detta stämmer överens med en dikotomi över vad som ses som 

kvinnligt respektive manligt eller feminint och maskulint.
118

 Att vara man, eller pojke, innebär att 

inte visa sig svag och känslosam utan detta hör den kvinnliga sidan till. 

 Under rättegången har media beskrivit flickan och pojken i rättsalen och vilket intryck de ger 

när de sitter där. ”Han stirrar, spänd som en fiolsträng, ned i bordet”. ”Hon möter sin mammas blick 

och ler.”
119

 Dessa beskrivningar framställer pojken som mer sammanbiten och mer självständig i 

rättssalen medan hon söker stöd från mamma. I samma artikel beskrivs även hur flickan kommer i 

sällskap med personal från vårdhemmet där hon bor och att pojken kommer med sin 

försvarsadvokat. Dessa beskrivningar är inte direkt kopplade till personerna men ger ändå ett 

intryck av att han mer är psykisk stark och ordet ”advokat” ger ett tuffare och hårdare intryck än 

ordet ”vårdpersonal” som indikerar på flickans svaghet och att hon är i behov av stöd och vård. En 

ytterligare sådan beskrivning av flickans svaghet är: ”tåreflöden, huvudet begravt i snuttefilten, 

mamma som fick hålla handen när rättens beslut skulle lämnas.”
120

 Pojken däremot, beskrivs som 

”blek och samlad, hela tiden vänd mot sin försvarare, bara en skarp profil mot anhöriga och 

journalister”.
121

 Detta tyder på att media beskriver pojken som att han mer upprätthåller en bild av 

vad som förväntas av en man medan flickan söker stöd hos mamma och ”… då såg hon ut som en 

liten flicka”.
122

 Medias val av ord såsom snuttefilt, mamma, gråt etc. skapar verkligen en bild av en 

liten flicka. En liten flicka som beskrivs ”dra händerna i sitt långa hår eller lägga händerna för 

ansiktet” medan pojken beskrivs som ”orörlig”.
123

 Ytterligare beskrivning av flickans utseende är 

att hon har blonderat hår som hålls tillbaka från ansiktet med pärlor. Även i öronen sitter två pärlor. 

”Hon pillar oavbrutet på ringen hon bär i en kedja runt halsen.”  I en annan artikel står det att hon 

                                                      
115 Expressen 2009-08-21 ” Svensson: vi har inte ens ord för deras relation”. 
116 Hirdman (2001), s 48-51 samt Lander (2003), s 33. 
117 Expressen 2009-06-19 “Avslöjar all tom mordet”. 
118 Pettersson (2003), s 142, Lander (2003), s 39 samt Connell (1995), s 10. 
119 Aftonbladet 2009-08-20 ”Här möts de i rätten”.  
120 Expressen 2009-09-10 ” Britta Svensson: Den 16-åriga flickan tycker mest synd om sig själv”. 
121 Svenska Dagbladet 2009-08-20 ” En tonårstragedi där alla har blivit offer”. 
122 Svenska Dagbladet 2009-08-20 ” En tonårstragedi där alla har blivit offer”. 
123 Svenska Dagbladet 2010-01-23 ”Åklagaren talade allvar i Sturebymål”. 
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pillar på ringen och ett kors.
124

 Beskrivningen av flickans smycken och utseende förstärker bilden 

av henne som feminin. Skönhet, dygd, moral och prydlighet. Hon uppfyller förväntningar på hur en 

flicka ska se ut och bör i fråga om utseendet inte betraktas som avvikande, i den bemärkelsen kan 

flickan sägas uppfylla vad som kan ses som normativ femininitet. Vad som snarare bör ses som en 

avvikelse är det faktum att flickan befinner sig i rättssalen. Beskrivningarna av henne stämmer inte 

med av vad som stereotypt förväntas av en person som åtalas för anstiftan till mord, i den 

bemärkelsen kan hon ses som avvikande. 

 

5.3 En stenhård flicka och en jag-svag pojke 
 

Med ovanstående beskrivningar skapas bilden av att en rådande dikotomi över vad som är 

maskulint respektive feminint upprätthålls. Flickan beskrivs med begrepp som hör samman med 

vad som förknippas med typiskt kvinnligt och pojken tvärtom. Samtidigt framställer media även en 

annan bild över situationen före själva brottet, där flickan beskrivs uppfylla egenskaper som 

vanligtvis är förknippade med vad som är att se som manligt. Det skulle kunna tolkas som att media 

genom dessa beskrivningar konstruerar en bild av flickan som maskulin. Därmed finns indikationer 

på att en dikotomi över traditionella föreställningar om genus blir utmanade. Exempel på detta är att 

pojken beskrivs som en ”jag-svag person” som ”vill vara till lags och söker bekräftelse” medan 

flickan beskrivs som ”stark, manipulativ
125

 och intresserad av att kontrollera”. Det sägs även att det 

är ”flickan som driver det här” och att ”pojken hade aldrig gjort det här om inte flickan hade förmått 

honom till det”.
 126

 Med utgångspunkt i dikotomin kan flickan sägas vara överordnad, stark samt 

aktiv och drivande i sin vilja (hon är dock inte aktiv i själva utförandet av mordet rent fysiskt). 

Pojken är svag, underordnad och passiv i deras förhållande där hon är styrande. Detta kan tolkas 

som att flickan tillskrivs maskulina egenskaper och pojken beskrivs som mer feminin.
127

 Fler 

exempel som beskriver pojkens svaghet är att ”han gråter, han ber, han bönar, han hotar med 

självmord- men hon är stenhård”.
128

 Utdrag från förhör med pojken återges i media där han berättar 

att han ”var så svag, kunde inte säga ifrån”. Han beskriver att flickan hade en förmåga att få honom 

att ”ändra sig”,
129

 vilket visar på flickans övertalningsförmåga och pojkens svaghet. 

 Det finns således olika framställningar av gärningspersonerna där media uttrycker varierande 

femininiteter och maskuliniteter vilket tyder på att genus är någonting som konstrueras situationellt. 

Media väljer att beskriva gärningspersonerna med ord och begrepp som kan ses som typiskt 

feminina eller maskulina beroende på sammanhanget. Flickan i förhållande till förundersökningen 

                                                      
124 Aftonbladet 2009-08-20 ” Här möts de i rätten” och Expressen 2009-08-20 ” Bryter sin mordpakt”. 
125

 Med reservation för att manipulativ kan tolkas som en beskrivning av vad som ses som typisk kvinnlig egenskap. 
126 http://www.dn.se/sthlm/slutpladeringar-i-sturebymalet-1.948424. 2009-09-09 och http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-

isolerade-varld-1.949064. 2009-09-09. 
127 Se Pettersson (2003), s 142, Taguchi (2004), s 33 samt Hirdman (2001), s 48-51. 
128 Aftonbladet 2009-08-08 “Tvingades döda för att visa sin kärlek”. 
129 http://www.dn.se/sthlm/pojken-i-forhoret-jag-kunde-inte-saga-ifran-1.1026805. 2010-01-15. 
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och i rätten beskrivs helt klart som mer feminin än när media beskriver henne i relationen till 

pojken. Detta leder analysen in på ett mer noggrant avsnitt om flickan och pojkens relation. 

 

5.4 En dominant flicka och en pojke som offer 
 

Flickan misstänktes (och dömdes) för anstiftan till mordet i Stureby vilket innebär att hon har 

förmått pojken att utföra mordet.
130

 Att flickan dömdes just för anstiftan ger implicit en bild av 

henne som styrande i förhållande till pojken då det kan sägas ligga i rubriceringen av själva brottet. 

Att anstifta någon till att begå ett mord kan indikera på att en person har haft ett övertag för att 

kunna förmå någon att utföra ett brott. I media dras paralleller till mordet i Knutby där en manlig 

pastor dömdes för anstiftan till mord efter att ha förmått en kvinna att mörda. Mannen beskrivs, i 

det fallet, som ”dominant” och kvinnan som ”vek till sin personlighet”, dvs. ombytta roller från 

fallet i Stureby.
131

 Om Sturebymordet sägs att ”det är hon som har makten- och han som lyder” och 

att ”flickan var mycket kontrollerande- hon styrde och ställde”.
132

 Det handlar således om, enligt 

vad media vill visa på, att en person är dominant och överordnad den andre personen i förhållandet.  

Som ovan har beskrivits kan flickan utifrån en dikotomi, över egenskaper som kan beskrivas som 

feminina respektive maskulina, sägas uppfylla kraven för vad som kan ses som maskulint i relation 

till deras förhållande, främst med tanke på hennes maktposition. Pojken beskrivs däremot med 

egenskaper som förknippas med femininitet och generellt kan sägas stå för det som en man inte 

är.
133

  

 Det är viktigt att se till kontexten och att det är i fråga om relationen till pojken som flickan 

beskrivs som överordnad. Detta utesluter inte att hon kan vara underordnad i andra sociala 

kontexter. Som ovan beskrivits har flickan framställts som svag och psykiskt skör under 

utredningen och även i domstolen beskrivs hon med ord som en liten flicka. Detta stämmer inte 

med bilden av henne som överordnad utövare av hegemonisk maskulinitet. Likaså varierar 

framställningen av pojken som psykisk stabil när det skrivs om utredningen och rättsprocessen till 

att underordnad, jag-svag m.m. när beskrivningarna handlar om tiden före mordet och i relation till 

flickan. Hegemonisk maskulinitet är något som kan variera kontextuellt och enligt Connells teori 

kan en person som har makt i vissa sammanhang sakna makt i andra situationer.
134

 Bilden som 

framträder av flickan och pojken är att de var ganska vanliga ungdomar med traditionella intressen 

men sedan förändras bilden radikalt. Det som framhävs i media är just deras förhållande till 

                                                      
130 Dagens Nyheter 2009-06-21 ”Flickans död var planerad”. 
131 Svenska Dagbladet 2009-06-12 ”Minnesplatsen ger lindring i sorgen”. 
132 Aftonbladet 2009-08-08 ”Tvingades döda för att visa sin kärlek” och Expressen 2009-06-11 ”lät döda sin rival”. 
133 Lander (2003), s 39, Connell (1995), s 10 samt Hirdman (2001), s 48-51. 
134

 Connell (1995), s 96 f och s 101. 
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varandra. Relationen beskrivs som en ”bubbla” och att ”allt gick fel i deras isolerade värld”.
135

 

Pojken sägs nu ”ha kommit ut ur den bubbla som han befann sig i tillsammans med henne”. 

Relationen beskrivs vidare som en ”krävande kärlekspakt”.
136

 ”De var helt inneslutna i förhållandet 

och har valt bort den övriga världen”.
137

 Detta är exempel på hur pojken och flickan beskrivs ha 

skapat en kontext som blivit väldigt avskärmad från andra sociala kontexter. Vad media därmed gör 

är att fokusera på denna kontext och dölja andra. 

 Sms som har skickats mellan pojken och flickan har varit ett sätt för media att förstärka bilden 

av ungdomarnas förhållande. I en artikel beskrivs sms-konversationen mycket utförligt.
138

 ”Via 

mobilen styrde den 16-åriga flickan sin pojkvän att ta livet av rivalen”. ”Hon skickade sms, han 

dödade”.
139

 Detta stämmer med teorin om manipulation som kvinnans möjlighet till makt och 

inflytande och att flickan sägs ha förmått pojken att begå brottet. Sms:en kan ses som ett sätt för 

media att illustrera flickans maktutövning skett genom språket och övertalning snarare än fysisk 

styrka, vilket kan ses som ett feminint sätt att utöva makt.
140

 Genom att använda 

gärningspersonernas konversationer kan media skapa en bild av och tydliggöra att flickan besuttit 

en maktposition. Genom att återge sms, flickans krav etc. i artiklarna skapar media en bild hur 

flickan trycker ner sin pojkvän och genom det sägs hon ha utövat makt. ”Glöm inte bort att du är 

värdelös ditt jävla svin. VÄRDELÖS!..” och ” Du är så jävla dum att det finns inte… Tycker synd 

om dig. Du är så jävla oduglig” är exempel på psykiska påhopp från flickan som beskrivs i 

artiklarna. Och pojken sägs ha svarat: ”jag orkar inte mer… jag klarar inte av att ha den pressen”.
141

 

Dessa återgivna ord skapar bilden av att pojken är pressad av flickan, mycket svag och befinner sig 

i en underordnad ställning.  

 Att media genomgående i artiklarna betonar relationen mellan flickan och pojken tolkar jag 

som ett sätt att visa den sociala situationen som de sägs ha befunnit sig i. Interaktionen mellan 

individen och den sociala kontexten ses som viktig ur ett genusperspektiv.
 142

 Det är i förhållande 

till kontexten som genus konstrueras och genom att använda sig av olika beskrivningar av kontexten 

kan media således skapa genus. Den sociala kontexten är av betydelse för att det är just i 

förhållande till den specifika situationen och avgränsade strukturen som flickan framhävs som 

dominant.  

                                                      
135 Dagens Nyheter 2009-09-09, ”Det är flickan som driver det här”, http://www.dn.se/sthlm/slutpladeringar-i-sturebymalet-

1.948424, och Dagens Nyheter 2009-09-09,”Allt gick fel i deras isolerade värld”, http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-

isolerade-värld-1.949064.  
136 Expressen 2009-08-20 ”Bryter sin mordpakt”. 
137 Expressen 2009-08-09 ” De blev helt förändrade”. 
138 Expressen 2009-08-08 ” Sms-ordern: Hon ska dö”. 
139 Dagens Nyheter 2009-09-09 ”Allt gick fel i deras isolerade värld”, http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-varld-

1.949064. 
140

 Taguchi (2004), s 33 och s 91. 
141 http://www.dn.se/sthlm/pojken-i-forhoret-jag-kunde-inte-saga-ifran-1.1026805., 2010-01-15 och Expressen 2009-08-08 Sms-

ordern: ”Hon ska dö”. 
142 Se Messerschmidt (2004), s 36-44. 

http://www.dn.se/sthlm/slutpladeringar-i-sturebymalet-1.948424
http://www.dn.se/sthlm/slutpladeringar-i-sturebymalet-1.948424
http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-värld-1.949064
http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-värld-1.949064
http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-varld-1.949064
http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-varld-1.949064
http://www.dn.se/sthlm/pojken-i-forhoret-jag-kunde-inte-saga-ifran-1.1026805.%20,%202010-01-15%20och%20Expressen%202009-08-08
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Genom att flickan beskrivs med egenskaper som ger intryck av att hon är överordnad och 

maktutövande i förhållande till pojken kan hon sägas avvika från vad som ses som normativ 

femininitet och de förväntningar som finns på hur en kvinna ska vara och bete sig.
143

 

Beskrivningarna stämmer t.ex. inte med bilden av kvinnan som anpassningsbar och lydande i 

förhållande till mannen. Det stämmer inte heller med bilden av flickan såsom svag eller feminin 

enligt vad som tidigare har redogjorts för. Beskrivningar av flickan ger en bild av henne som 

utövare av en hegemonisk maskulinitet. I en beskrivning sägs att ”balansen förskjuts, den jag-svaga 

pojken med starkt behov av bekräftelse hamnar i underläge”
144

 Det framgår även att ”flickan genom 

psykisk påtryckning pressat den 16-årige pojken till att döda…” och att ”det står klart att hon har 

insett att hennes påverkan har haft effekt”.
145

 Detta stämmer med utgångspunkten att relationer 

bygger på maktförhållanden och att maktförhållanden kan variera.
146

 Hegemonisk maskulinitet bör 

inte ses som något entydigt utan bör studeras utifrån olika relationer och sammanhang. Även om 

hegemonisk maskulinitet generellt ses som ett befästande av kvinnors underordnande och mäns 

överordnande visar beskrivningar av relationen mellan flickan och pojken att maskulinitet och 

femininitet inte är bundet till kön.
147

 Flickan har även använt fysiskt våld mot pojkvännen, vilket 

traditionellt är förknippat med maskulinitet. ”Hon slog och bankade på hans bröst, så skallade hon 

honom över munnen och näsan så att han slog ut en framtand”. ”Hon slog honom med knytnävarna 

så att det blev blod på väggarna”.
148

 Detta stödjer tesen om flickan som maktutövare i parets 

relation och skapar en bild av henne som aggressiv. Med beskrivningen att ” det handlar om en 

tonårsflicka som utsätter sin pojkvän för verbala och fysiska övergrepp…”,
149

 skapas även en bild 

att pojken är ett offer för flickans maktutövning och intrycket som ges är att det är flickan som har 

varit drivande.  

 

5.5 Föreställningar om genus fastställs eller utmanas? 

 

Det fundamentala genusprojektet, hur flickan utifrån beskrivningar kan sägas förhålla sig till 

omvärlden, kan i huvudsak beskrivas som att den mediala framställningen visar att flickan 

attribuerar feminina egenskaper och uppfyller kraven på femininitet. Exempel på detta är hur 

flickan i domstolen framställs som svag samt att den övergripande beskrivningen av henne som 

person passar in på egenskaper som ses som mer feminina. Detta hindrar dock inte att flickan i vissa 

kontexter kan beskrivas med egenskaper som mer ses som maskulina. Även om flickan beskrivs 

                                                      
143 Lander (2003), s 33 och s 38. 
144Dagens Nyheter, 2009-09-09, ”Allt gick fel i deras isolerade värld”, http://www.dn.se/sthlm/allt-gick-fel-i-deras-isolerade-varld-

1.949064.  
145 Svenska Dagbladet 2010-02-06 ” Domarna står kvar för Sturebymord”. 
146 Connell (1995), s 96 f och s 101. 
147 Messerschmidt (2004), s 37 och 141. 
148 Dagens Nyheter 2009-08-08 ”X [offrets namn] lämnades att dö” och Expressen 2009-08-09  ” Många tydliga varningstecken”. 
149 Expressen 2009-08-21 ” Svensson: Vi har inte ens ett ord för deras relation”. 
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som i en hegemonisk position i förhållande till pojkvännen kan hennes delaktighet i brottet ändå 

tolkas som ett iscensättande av femininitet. Anledningen till denna tolkning är att motivet till brottet 

sägs vara att ”svartsjuka låg bakom 16-åringens hat mot X (offrets namn).” I samma artikel skrivs 

även att ”mordet… handlar om ett infekterat kärleksdrama. Vännerna vittnar om en 16-årig flicka 

med ett starkt kontrollbehov”. Även ordet ”avundsjuk” förekommer.
150

 Svartsjuka framhävs således 

som motivet till mordet och att ”flickan misstänks ha velat se 15-åringen död på grund av 

svartsjuka”.
151

 Fallet i Knutby beskrivs som en liknande händelse med Stureby.
152

 Enligt Kordon 

och Wetterqvists analys av framställningen av Knutbymordet befästes den traditionella kvinnorollen 

i media. Den traditionella bilden av kvinnorollen räddades genom att kvinnan (som då fysiskt 

utförde själva mordet) ansågs vara ett offer och därmed ”ursäktad”. Intressant är att författarna 

menar att genom befästandet av kvinnorollen, befästes även våra egna, dvs. allmänhetens 

föreställningar.
153

 Media förefaller således ha stor makt i hur vi tänker och resonerar kring våra 

egna föreställningar. Angående mordet i Stureby kan media, utifrån min tolkning, sägas befästa 

kvinnorollen även om den ibland utmanas i vissa kontexter. I de situationer, i förhållande till vilka 

flickan beskrivs med maskulina egenskaper, ”räddas” den traditionella kvinnorollen med 

beskrivningar om bakgrunden såsom svartsjukan. Flickans fysiska attack mot pojken är en sådan 

situation. Pettersson menar att flickors våldsutövning inte per automatik bör tolkas som 

konstruerande av maskulinitet och med tanke på just den bakgrund som framställs i detta fall är det 

tveksamt om flickans våld bör tolkas som maskulint.
154

 

 Äganderätt till sin partner är vanligtvis förknippat med maskulinitet men i detta fall kan det 

ses som en markering av ”revir” och markerande heterosexualitet, vilket kan ses som ett uttryck för 

femininitet. Flickors sätt att konkurrera med varandra kan tolkas som ett sätt att överordna sig 

varandra och skapa hierarki men detta bör kunna ses som konstruerande av femininiteter.
155

  ”När X 

[offrets namn] ansågs vara snyggast på skolan riktades 16-åringens ilska mot X”.
156

 Att vara åtrådd 

av män och att vara snygg, sexig etc. förknippas traditionellt med kvinnlighet.
157

 Rivalitet förefaller 

vara vad media i detta fall vill framhäva som bakgrund till händelsen. I ljuset av denna tolkning 

framstår inte heller flickans fysiska våldsutövning mot pojkvännen, som tidigare beskrivits, som 

konstruerande av maskulinitet. Media beskriver händelseförloppet som att det var ganska brutalt 

men även att hon efter attacken hotade med att ” hon ska hoppa framför ett tåg” och att hon sedan 

                                                      
150 Expressen 2009-08-08 ”Därför blev hon mördad”. 
151 Aftonbladet 2009-06-09 ” Mördad av svartsjuka”. 
152 Svenska Dagbladet 2009-06-12 ”Minnesplatsen ger lindring i sorgen”. 
153 Kordon & Wetterqvist (2006), s 189 ff. 
154

 Pettersson (2003), s 149. 
155 Pettersson (2003), s 147 f. 
156 Expressen 2009-08-08 ”Därför blev hon mördad”. 
157 Taguchi (2004), s 33. 
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fick ”panikångest”.
158

 Enligt Karlssons och Petterssons studie ansågs flickor som slogs vara sjuka 

och konstiga.
159

 Detta synes stämma väl överens i detta fall med beskrivningar av flickans fysiska 

våld. ”Flickvännen ska ha blivit vansinnig” eller ”flickvännen ska ha blivit rasande” är exempel på 

detta.
160

 Med tillägget att hon också fick en panikångestattack förstärks bilden av att flickan varit 

galen eller upprörd ytterligare. Enligt Kordon och Wetterqvist är detta ett vanligt sätt att beskriva 

kvinnors våldsutövning.
161

 Framställningen av flickan som våldsutövare visar på en psykisk skörhet 

och svaghet som är förknippad med vad som anses typiskt feminint, snarare än en aggression som 

mer förknippas med maskulinitet.
162

 

 Flickan har inte utövat fysiskt våld vid själva brottet utan sägs ha förmått pojken att begå 

brottet genom psykisk påverkan. ”Hon manipulerade honom totalt” och hon beskrivs ha en 

”personlighet som kan vara pockande och suggestiv”.
163

 Manipulation kan ses som ett feminint eller 

kvinnligt maktövertagande.
164

 Enligt Karlssons och Petterssons studie anses det även som mer 

vanligt att flickor ”slåss verbalt” än fysiskt.
165

 Medias huvudsakliga framställning av flickan 

handlar om henne som manipulerande, kontrollerande och svartsjuk. Exemplifierandet av sms-

konversationen skulle kunna ses som ett sätt att visa att det rört ”Stora ord och Stora känslor… 

besvikelse och krossade drömmar… svartsjuka rädsla och besatthet”.
166

 Flickan har gett pojken ”ett 

ultimatum”.
167

 Detta kan relateras till det som beskrivits ovan om svartsjuka och äganderätt, vilket 

bör kunna tolkas som feminint. Genomgående i artiklarna har pojken beskrivits som den svaga i 

deras förhållande och flickan som maktutövare. Detta ger en bild av pojken som osjälvständig och 

påverkad, vilket traditionellt är mer förknippat med framställningar av kvinnor.
168

 Samtidigt visar 

media genom en bild flickans kontrollbehov även en bild av hennes känslomässiga sårbarhet, vilket 

är mer förknippat med femininitet och vad som anses typiskt kvinnligt och inte alls med 

hegemonisk maskulinitet.  

 Även i fråga om pojken kan en dikotomi sägas utmanas i vissa beskrivningar som görs. Detta 

gäller främst när pojken beskrivs som jag-svag och underordnad i förhållande till flickan. Pojken är 

dock den person som aktivt utför själva våldshandlingen, mordet. Även detta har media 

uppmärksammat och beskriver ingående hur mordet har gått till. I en beskrivning över hur pojken 

utövade våld mot offret, som sägs vara utifrån hans egna ord i ett förhör, framgår att han lägger sig 

                                                      
158 Aftonbladet 2009-08-08 ”Kyssen blev hennes död”.  
159 Karlsson & Pettersson (2003), s 29 och s 33. 
160 Expressen 2009-06-11 “Lät döda sin rival” och Expressen 2009-06-12 ” 16-åriga flickan bröt ihop i förhör”. 
161

 Kordon & Wetterqvist (2006), s 11f. 
162 Taguchi (2004), s 33. 
163 Expressen 2009-08-21 ” Svensson: Vi har inte ens ett ord för deras relation” och Expressen 2009-09-10 ” Flickan skrev 

kärleksbrev efter mordet”. 
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över offret ”och tar ett strypgrepp”. ”X [offrets namn] gör kraftigt motstånd. Men hon är 

chanslös”.
169

 I förhållandet till offret skulle således pojken kunna beskrivas som konstruerande av 

maskulinitet eftersom våld traditionellt ses som ett sätt att uttrycka maskulinitet.
170

 Det beskrivs 

också tydligt hur pojken varit överordnad offret, som beskrivs som chanslös. Att han är en fysiskt 

stark kille som utövar våld mot en flicka kan ses som ett traditionellt utövande av hegemonisk 

maskulinitet då det kan ses som befästande av mäns överordnande av kvinnor.
171

 Enligt Karlsson 

och Petterssons studie ansågs dock pojkar som slog flickor som fega.
172

 Att vara feg är inte något 

som förknippas med maskulint, därmed kan det finnas delade meningar om hur brottet kan tolkas ur 

ett genusperspektiv. 

 När dikotomin kan sägas upprätthållas beskrivs pojken med typiskt manliga attribut. Vad som 

är intressant är när dikotomin utmanas med beskrivningar av pojken som feminin finns inget 

rättfärdigande eller några beskrivningar som ”räddar” bilden av pojken som maskulin, jämfört med 

när flickans framställs som maskulin men detta då ändå kopplas till feminina egenskaper. Detta 

betyder att bilden av pojken ändå stannar vid en tvetydighet, utan att förklaras närmare. Pojken 

beskrivs som antingen feminin eller maskulin, det finns inget mellanläge. Detta innebär att bilden 

av pojken utifrån en dikotomi kan tolkas som mer dubbeltydig än bilden av flickan.  

 

6. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avsnitt sammanställs mina egna slutsatser utifrån resultat och analys. Vidare återknyts till 

centrala utgångspunkter såsom vetenskapssyn, frågeställning och teoretisk ram i förhållande till 

mina slutsatser och tankar kring medias framställning av gärningspersonerna i Sturebymålet. Syftet 

med detta avsnitt är vidare att föra en diskussion kring medias påverkan på nyhetsförmedlingen med 

bakgrund av det tidigare redovisade resultatet.  

6.1 Sammanfattning av slutsatser 
 

Medias beskrivningar av flickan och pojken skapar en splittrad bild. Flickan framställs å ena sidan 

som en genomsnäll flicka som umgicks med familjen, hade kontakt med kyrkan, avstod från 

alkohol, var duktig och ambitiös i skolan samtidigt som hon ses som svag, psykiskt nedbruten och i 

behov av vård. Å andra sidan beskrivs flickan som överordnad maktutövare, kontrollerande och 

detta exemplifieras genom beskrivningar av hennes fysiska och psykiska påhopp. Pojken beskrivs 

som en bra kompis och en kille som satsade på idrotten både fotboll och skidåkning. Dock beskrivs 

han även som en jag-svag och underordnad person som inte vågade säga ifrån. Att flickan utövade 
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våld mot pojken och var överordnad kan ses som att media därmed vill konstruera en bild av flickan 

som maskulin. Beskrivningar om att flickans maktutövning kopplas till hennes svartsjuka och 

manipulativa sätt samt en psykisk skörhet, vilket gör att den feminina bilden ändå på något sätt 

upprätthålls. Sammanfattningsvis kan det sägas finnas vissa beskrivningar som utmanar 

traditionella föreställningar om genus och vissa som befäster dessa.  

Min bedömning är att det är media själva som skapar denna motsättning genom att använda 

olika vinklar i olika artiklar beroende på kontexter såsom rättegången, häktningen, relationen 

mellan pojken och flickan och situationen innan mordet. Tvetydigheten som framställs i media visar 

hur en dikotomi delvis upprätthålls och delvis utmanas. Media vill skapa en bild av händelsen 

såsom sann och genom att beskriva flickan i Sturebymålet hur hon var innan händelsen, hur hon ser 

ut, vilka smycken hon har etc., skapas en bild av flickan som överensstämmer med förväntningar 

kring vad som är kvinnligt och i enlighet med normativ femininitet. Detta gör att uppgifter som 

motsäger denna bild blir ännu mer effektfulla och väcker starka känslor. Läsaren får dels motta en 

bild av flickan som en ganska ”vanlig tonårstjej”, där det inte går att se något ont i henne eller förstå 

det som hänt. Dels får läsaren även motta information som förstör denna bild genom beskrivningar 

av flickans maktutövning, våldsamhet m.m. Motsättningen mellan flickan som flicka och som 

åtalad för anstiftan till mord skapar känslor och spär på en tragik som finns i målet. I de artiklar där 

en dikotomi och den normativa femininiteten utmanas genom beskrivningar av flickan som 

överordnad, maktlysten och våldsam kopplas detta ändå till traditionellt feminina egenskaper såsom 

psykiskt svaghet och svartsjuk t.ex. Flickans överordnande kan vidare kopplas till medias 

beskrivningar av hennes privatliv medan hon i det offentliga mer ses som en liten flicka. Detta göra 

att bilden av flickan som feminin ändå upprätthålls även när den utmanas.  

6.2 Medias beskrivningar i förhållande till en konstruktivistisk vetenskapssyn 

 

Enligt en konstruktivistisk vetenskapssyn, som är utgångspunkten för denna uppsats, ses omvärlden 

som något konstruerat och inte som något på förhand existerande. Detta innebär ur ett strikt 

perspektiv att det inte finns något som kan kallas för en objektiv verklighet, utan verkligheten är det 

som vi skapar. Genom medias rapportering om mordet i Stureby skapas en bild av händelsen och av 

gärningspersonerna som med ett konstruktivistiskt synsätt kan ses som en form av verklighet, en 

bild som ses som sanning.
173

 Jag menar ändå att medias bild inte kan kallas för en verklighet, men 

att vi som mottagare kan tolka bilden och göra den till någon form av verklighet. Skildringarna av 

mordet i Stureby kan ligga långt från den bild som gärningspersonerna har av händelsen. Även om 

deras tolkningar av händelsen inte kan sägas vara objektiva eller sanna anser jag att dessa eller 

andra tolkningar av händelsen mer kan ses som en verklighet än medias bild. Medias bild ryms 
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inom en ram där endast vissa tolkningar premieras och där allt betraktas som självklart. Detta är ett 

sätta att hantera omvärlden på. Behovet av att få veta varför, ett sökande efter svar, bäddar 

naturligtvis för spekulationer och detta ger en möjlighet för media som en tredje statsmakt att styra 

vad som förmedlas och hur det förmedlas.
174

 Media utvecklar en berättelse och försöker visa hur 

och varför det kunde ske. Detta stämmer med resultat från tidigare forskning som visar hur media 

visar vissa perspektiv och döljer andra samt levererar vinklade tolkningar åt läsaren.
175

 

 Som framgått under resultat,
176

 skapas i media en bild av gärningspersonerna som är 

motsättningsfull och splittrad. Den lilla flickan med pärlörhängen i rättssalen som gråter eller den 

dominanta, maktlystna och kontrollerande flickvännen. Eller den jag-svaga pojken som inte kunde 

säga ifrån men som i ett annat sammanhang är en aggressiv idrottskille. Detta visar hur media 

genom olika beskrivningar i olika kontextuella sammanhang påverkar bilden av 

gärningspersonerna. Ett exempel är en artikel som handlar om ”torped (er), yrkesmördare och 

kontraktsmördare” och beskriver hur en ”grupp kriminella… dödar för annans räkning och för 

betalning”.
177

 I artikeln exemplifieras så kallade ”torpedmord” och koppling görs till de få fall av 

anstiftan till mord som förekommit i Sverige, med Sturebymordet som ett exempel. Kopplingen 

mellan vad som kan kalls för torpedmord och händelsen i Stureby måste anses som långsökt men 

media skapar den kopplingen och framställer den som logisk och sann. Media fångas av stunden 

och detta gör att motsägelser och inkonsekvens blir en del av den bild media målar upp kring ett 

fall, t.ex. mordet i Stureby. Det finns naturligtvis en ekonomisk fråga i det hela, tidningarna vill 

sälja och vad som säljer bäst är kanske inte alltid den verkliga bilden utan den måste vara vinklad 

mycket åt ett håll och sedan lika mycket åt ett annat håll. Media visar inte hela sammanhanget. Jag 

menar, med stöd av tidigare forskning,
178

 att ett sådant mord med så unga personer inblandande som 

berör människor starkt, ses som bra underhållningsvärde vilket märks i medias beskrivningar kring 

mordet. Jag vill dock framhålla att det är bra att media på många sätt uppmärksammar 

samhällsproblem och att detta kan leda till ageranden och åtgärder för att motverka sådana problem. 

Det kan dock finnas en risk för en ökad stigmatisering av de inblandade personerna genom alla 

ingående beskrivningar i media av en sådan tragedi som Sturebymordet. Personerna får sina liv 

uthängda.  
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175
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6.3  Diskussion kring ett tolkande synsätt och val av teorier 

 

Jag har i min uppsats haft ett tolkande synsätt. Min tolkning kanske inte stämmer med hur andra 

skulle tolka fallet.  Beroende på val av teoretisk utgångspunkt är det mycket väl tänkbart att 

framföra andra tolkningar. Utifrån mitt resultat blir min slutsats att media kan befästa roller och 

konstruera identiteter och målet med min uppsats är att belysa detta samt att visa medias påverkan 

på ”verkligheten”. En nackdel med att jag har valt att utgå från genusteorier i min studie är att 

genom att jag har skapat en genusteoretisk ram, så har jag även skapat förutsättningar för min 

analys. På samma sätt som media väljer jag därmed att framhäva vissa perspektiv genom att ta upp 

vad som ryms inom min ”ram” och kan därmed bidra till befästande av roller. Till mitt försvar vill 

jag dock hävda att det är medias beskrivningar som ligger till grund för min analys, och hade 

medias bild varit mer nyanserad så hade min analys också varit det. Sedan finns det en risk att jag 

har missat relevanta teorier eller misstolkat de teorier som jag har valt, men då vill jag återigen 

poängtera att jag med min studie har haft för avsikt att framföra en möjlig tolkning.  

 Min slutsats är att media genom framställningen av gärningspersonerna konstruerar genus, 

även om det till stor del framställs som att gärningspersonerna själva konstruerar genus.  

Framställningen av medias beskrivningar såsom sanning har gjort det svårt ibland att särskilja att 

det är medias beskrivning jag har haft för avsikt att analysera och inte vad som ”verkligen” hände i 

fallet. Det är möjligt att ett genusteoretiskt perspektiv även hade kunnat appliceras på 

gärningspersonernas faktiska liv och deras ageranden. Detta är dock inte möjligt att studera utifrån 

media. Att vara källkritisk är en del av hela min uppsats och en del av min slutsats är att media inte 

visar vad som kan kallas för verklighet enligt min uppfattning (även om jag har ett 

konstruktivistiskt tolkande synsätt). Övriga källor för mina genusteoretiska utgångspunkter kan 

också kritiseras då de till stor del utgår från konstruktivistisk syn men ändå tenderar att leda till 

något essentialistiskt. Även om genus är något som skapas finns det traditionella förväntningar på 

t.ex. könsroller som innebär en risk för att genus ses som något statiskt. Att använda genus som 

teoretisk utgångspunkt kan förvisso, som tidigare nämnts, bidra till ett särskiljande men också till 

ett upphävande av förväntningar och synliggörande av fördomar. En förhoppning med min uppsats 

är att bidra till ett reflekterande förhållningssätt till vad som har skrivits om Sturebymordet, och i ett 

vidare perspektiv vad som skrivs i media överhuvudtaget. 
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