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”Om en man begår ett mord är det hemskt för att någon har blivit dödad, men om en kvinna 

begår ett mord är det hemskt för att hon har dödat.” (Kordon & Wetterqvist 2006: 189). 

 

 

 

 

Abstrakt  
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Nyhetsmedia har ett oerhört stort inflytande på hur gemene man ser på samhället, på rätt och 

fel. Vi undersöker hur journalister beskriver åtalade beroende på om de är män eller kvinnor. 

Hur beskrivs Sara Svensson i Knutbyfallet och Jackie Arklöv i Malexanderfallet? Med 

diskursanalysen som metod undersöks tidningsrapporteringen kring de två fallen var för sig 

och kopplas sedan kritiskt till rätten och den rättspsykiatriska diagnosen. Chivalry-teorin 

förklarar delvis varför Sara beskrivs annorlunda av media. Teorin om det idealiska offret och 

den idealiska gärningsmannen visar på hur Sara Svensson, Helge Fossmo och Jackie Arklöv 

beskrivs i olika roller.  

 

Nyckelord: Det idealiska offret, Chivalry theory, Knutby, Malexander, Sara Svensson, Jackie 

Arklöv, diskursanalys, kvinnliga gärningsmän. 
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1. Inledning  

Den här uppsatsen är en diskursanalys med utgångspunkt från nyhetsmedias rapportering 

kring de två rättsfallen om morden i Knutby och Malexander. Först följer en kort summering 

av dessa två rättsfall.  

    På natten den 10:e januari år 2004 går den då 26-åriga före detta barnflickan Sara Svensson 

in i makarna Fossmos villa och skjuter ihjäl den sovande Alexandra Fossmo med tre skott. 

Alexandra är sedan några år gift med Helge Fossmo som är pastor i den frikyrkliga 

Filadelfiaförsamlingen i Knutby. Sara hade tidigare arbetat som barnflicka åt familjen 

Fossmos tre barn men hade blivit utesluten ur församlingen sedan det hade uppdagats att hon 

några månader tidigare försökt slå ihjäl Alexandra med en hammare men misslyckats. Sara 

hade också haft en sexuell relation med Helge. 

    Efter att hon hade skjutit ihjäl Alexandra gick hon vidare till grannhuset med motivet att 

skjuta ihjäl ytterligare en person, Daniel Linde, men efter att ha träffat honom med två skott 

sviker modet henne enligt egen utsaga och hon flyr därifrån, hem till sin pappa som bor i en 

liten ort i Småland. Där grips hon nästa morgon av polisen, misstänkt för mord på Alexandra 

och mordförsök på Daniel.  

    Det presenteras sedan i pressen att Sara har agerat på direkt order från Helge; han har 

manipulerat henne och förmått henne att begå mordet på hans fru och mordförsöket på Daniel, 

vars fru Helge har ett sexuellt förhållande med. Efter en lång följetong och gedigen 

uppmärksamhet i media så döms Helge Fossmo till livstids fängelse för anstiftan till mord och 

mordförsök och Sara Svensson döms till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök 

(Uppsala tingsrätt: B 73-04, Svea hovrätt: B 6665-04). 

    På dagen den 28:e maj 1999 rånas ett bankkontor i Kisa av tre maskerade och beväpnade 

män som efter räden åker iväg med hjälp av en väntande flyktbil. Närpolisen Kennet Eklund 

tar ensam upp jakten men får efter kraftig beskjutning från flyktbilen stanna och ge upp. En 

annan polisbil tar så småningom över jakten och efter en stund stannar flyktbilen och kraftig 

beskjutning av rånarna mot polisbilen inleds. De båda poliserna och en av rånarna, Andreas 

Axelsson, skottskadas. I anslutning till denna skottlossning sköts de båda poliserna ihjäl från 

nära håll med skott i nacken respektive i huvudet. Andreas förs till sjukhus varpå han snart 

grips och anhålls. Tony Olsson greps efter drygt en vecka på flykt i Costa Rica dit han hade 

lyckats ta sig. Den tredje rånaren, Jackie Arklöv, anhölls och skottskadades vid gripandet tre 

dagar efter rånet och morden i Malexander.  
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    Alla tre dömdes till livstids fängelse. Det gick inte att bevisa vem det var som hade avlossat 

de dödande skotten men både tingsrätten och sedermera även hovrätten ansåg att de hade 

agerat i samförstånd och att alla tre därmed var lika skyldiga till det inträffade (Göta hovrätt b 

185-00).  

    Det dröjde några år efter rättegången innan Jackie Arklöv trädde fram och erkände att det 

var han som på nära håll avlossade de dödande skotten med polisernas egna tjänstevapen. 

    Båda fallen hårdbevakades av pressen och det växte snart fram en diskurs för respektive 

fall i media som vi i den här uppsatsen har intresserat oss för och analyserar. 

    Nyhetsmedia kan idag sägas vara en av de absolut viktigaste och mest inflytelserika 

opinionsbildare som existerar i samhället. Med denna position följer per automatik en oerhörd 

makt; vad människor vid matbordet på fikarasten diskuterar med varandra är sådant som det 

har debatterats om i media, på så sätt bidrar media till en känsla av gemenskap (Åkerström 

2008: 15). Kort sagt så har nyhetsmedia en stor påverkansmöjlighet vad gäller vad gemene 

man anser om exempelvis kriminalitet, invandring eller någon annan specifik sakfråga.  

    Det går tydligt att se skillnader i hur diskussionen ter sig i de båda fallen och genom en 

analys av detta vill vi belysa det faktum att människor misstänkta för brott beskrivs olika 

beroende på deras personliga attribut. I det här fallet är gärningsmännen en man och en 

kvinna och behandlingen av dem i pressen är ytterst divergerande. Vi driver således en 

hypotes om att den olika beskrivningen av gärningsmännen kan grunda sig på könstillhörighet 

och normer som följer med denna. 

 

1.1 Disposition 

Under avsnitt 2 redogör vi för tidigare forskning som vi funnit leder upp till uppsatsens 

ämnesområde.  Under avsnitt 3 formulerar vi det problem vi valt att undersöka och beskriver 

det i sitt samhälleliga sammanhang. Här redogör vi också för uppsatsens syfte och 

frågeställning. Avsnitt 4 handlar om metoden; hur vi samlat in det empiriska underlaget för 

analysen och hur vi genomfört analysen. Därutöver beskriver vi kortfattat vad som 

kännetecknar den metod vi använt och för en kritisk reflektion kring dess begränsningar. 

Avslutningsvis ställs etiska frågor till analysen. 

    I avsnitt 5 presenterar vi kortfattat teorierna som används i analysen. Avsnitt 6, som 

innehåller analysen, är uppdelad i fyra delar, diskursen kring Sara, diskursen kring Jackie, en 

betraktelse av diskursens sammanhang, och till sist en koncentrerad slutsats.  

    Avsnitt 7 har en sammanfattning och diskussion. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Inom ämnet kvinnliga gärningsmän har tidigare forskning till största del ägnats den kvinnliga 

gärningsmannens särskilda bemötande i rättsapparaten. Inom denna forskning har Chivalry-

teorin vuxit fram som en av de mer framträdande förklaringsmodellerna. Statistik har påvisat 

att kvinnan i lagens alla led – gripande, arrestering, åtal och dom – har behandlats mildare än 

män, då de andra omständigheterna varit lika (Belknap, 2000; Grabe, Trager, Lear & Rauch, 

2006; Herzog & Oreg, 2008). 

    Chivalry liknar men är inte samma sak som paternalism. Båda synsätten bygger dock på 

föreställningen att kvinnan måste skyddas. Det kan betraktas som omvänd diskriminering men 

samtidigt som detta synsätt ”skyddar” kvinnan, kontrollerar det henne också; placerar henne i 

en underordnad roll, likt ett barn till sin förälder (Belknap, 2000:132-133, Grabe et. al., 

2006:139). Dock upprätthålls denna syn endast om den anklagade kvinnan i fråga uppfyller 

den stereotypa kvinnorollen och ju bättre hon passar in i denna roll desto mer skydd av 

Chivalry kan hon få. Sålunda verkar denna symbios omvänt om kvinnan ifråga avviker från 

normen om femininitet, under förklaringsmodellerna the evil women hypothesis, mad or bad 

eller the madonna/ whore duality (Belknap, 2000; 131-132; Berrington & Honkatukia, 2002: 

52ff; Morash, 2005:15). Dessa förklaringsmodeller innebär i korta gemensamma ordalag att 

kvinnan inom rättssystemet ses och behandlas antingen som ett stackars offer som behöver 

skyddas eller som ett monster som knappt förtjänar att leva. Skulle kvinnan leva upp till de 

stereotyper som finns kring hennes könstillhörighet så förklaras hennes brott med att hon kan 

anses vara sjuk och därmed behöver hjälp. Om hon å andra sidan inte skulle uppfylla 

stereotyperna så förklaras hennes handlingar av att hon är en dålig kvinna som inte bara begått 

ett brott men som också brutit mot normerna som säger hur en kvinna ska vara. 

    Chivalry-teorin har även vidgats till att påvisa att samma förmildrande behandling 

förekommer mot den kvinnliga gärningsmannen i media, men Grabe et. al. (2006: 140) 

hävdar att denna förmildring endast gäller då kvinnan har begått småbrott och brott som faller 

inom den kvinnliga stereotypen. Om hon står under anklagelse för grövre brott, eller i övrigt 

avviker från den kvinnliga könsrollen, fördöms hon så att säga dubbelt; för sitt lagbrott och 

för sitt brott mot genusnormen. Kvinnan kommer således generellt dömas till hårdare straff än 

mannen, för samma brott. Grabe et. al. (2006: 158) kommer till slutsatsen att resultatet av 

studien inte ger fullt stöd för Chivalry-teorin. Endast kvinnor som dessutom uppfyller den 

kvinnliga stereotypen under den patriarkala ordningen behandlas mildare, men inte annars. 
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    Chivalry-teorin har inte fått entydiga resultat i studierna, och Herzog och Oreg (2008: 68-

69) hävdar att teorin i sig har en förenklad och stereotypisk syn på könsrollerna och på det 

manliga upprätthållandet av dem. Verkligheten är mer komplex. Enligt Herzog och Oreg 

(2008) finns såväl välmenad sexism som fientlig sexism, vilket skulle kunna ha inflytande 

över att kvinnor endera tenderar att dömas hårdare eller mildare. Därutöver påpekar de att 

samhället inte är heterogent, att män idag generellt inte kan sägas upprätthålla denna 

könsrollsfördelning på samma sätt som var fallet årtionden tillbaka. 

    Det finns gott om forskning, både feministisk och icke-feministisk, vad gäller bland annat 

kvinnors och flickors kriminalitet, kvinnor inom rättsväsendet och genus i allmänhet i relation 

till brott. Men som sagt så lyser medieperspektivet, som vi vill undersöka, med sin frånvaro. 

Det är onekligen ett intressant perspektiv som kan tillföra diskursen kring genus och 

kriminalitet ännu en dimension. Det förefaller vara ett område som ännu ligger i forskningens 

bakvatten och skvalpar och som feministisk forskning och teori inte verkar ha intresserat sig 

för eller hittills inte velat ha att göra med. Det kan möjligtvis antas att det inom feministisk 

forskning finns eller åtminstone har funnits en viss motvilja mot att diskutera att kvinnor på 

detta sätt särbehandlas positivt. Hur det än må ligga till så är det ett område som behöver 

utforskas vidare för att på så sätt kunna öka medvetenheten om att det finns fler 

samhällsområden som kan vara lämpliga att studera med genusperspektiv – särskilt då det 

tyder på att det är något som kan anses vara kontroversiellt.  

 

3. Problemformulering  

Nyhetsmedia kan sägas ha ett visst sanningsmonopol; de har ett tolkningsföreträde på 

händelser och deras beskrivningar presenterar den närmast tillgängliga bilden för allmänheten. 

Media kan onekligen sägas vara en av de största opinionsbildarna i vårt samhälle (Åkerström, 

2008: 14ff). De dagliga nyheterna fungerar också som en referenspunkt för den personliga 

moralbildningen, läsaren kan med nyheternas hjälp bilda sig en uppfattning om vad som är 

rätt och fel (Katz 1987: 47-75). Nyhetsmedia har möjlighet till att presentera vilka 

orsakssamband som är giltiga för just det specifika rättsfall eller den händelse som diskuteras. 

Eftersom vad som presenteras och hur det presenteras i media potentiellt sett kan ha ett 

oerhört stort inflytande över samhället i sig är det en mycket aktuell fråga hur uppfattningar 

om manligt och kvinnligt kan återspeglas i beskrivningen av gärningsmannaskap och i 

ansvarfördelningen vid brottslighet. 

3.1 Syfte 
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Genom att jämföra två olika svenska rättsfall som vardera har fått mycket stort utrymme i 

media vill vi rikta uppmärksamhet mot att journalister i nyhetsartiklar kan formulera sanning, 

skuld och rättvisa.  I sina beskrivningar av offer- och gärningsmannaskap, som kan variera 

beroende på könsroller, uppfattningar om godhet och ondska och dess uppkomst, förmedlar 

journalister vad som är att betrakta som rättvisa. 

    I besvarandet av frågeställningen har vi vad vi anser vara en nödvändig återkoppling till 

rättsväsendet och samhället i stort, utan att för den sakens skull frångå frågeställningens 

avgränsning. Fokus kommer således att ligga på beskrivning av diskursen som uppkommit i 

media, men också att se på dess sammanhang med rättsapparaten och samhället i stort. 

 

3.2 Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen som har fungerat som utgångspunkt för den här uppsatsen 

lyder som följer: finns det olikheter i hur nyhetstidningar rapporterar om kvinnliga respektive 

manliga gärningsmän och hur ser dessa olikheter i så fall ut? 

 

4. Metod och empiri  

Nedan följer en redogörelse för den empiri som använts till analysen och hur den tagits fram. 

Därefter diskuteras diskursanalysen som metod, med kritiska reflektioner och sedan redogör 

vi för hur vi gått till väga i det analytiska arbetet. Slutligen tar vi upp en etisk aspekt av 

analysen. 

    Mediearkivets (Retriver) databas användes för insamling av nyhetsartiklarna. Landets 

största storstadstidningsartiklar (dagstidningar såväl som kvällspress) och prioriterade 

landsortspressartiklar rörande de två rättsfallen fram till och med avgörandet i domstol 

sållades ut och utgör hela det empiriska materialet. Urvalet består av de sju största svenska 

dagstidningarna samt ett antal landsortstidningar för att ge en mer komplett bild av hur det 

hela har, av media, presenterats inför den stora läsarkåren. Exempel på tidningar som vardera 

har publicerat ett mycket stort antal artiklar rörande respektive fall är Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Nerikes Allehanda, Östersunds-Posten, Expressen 

och Aftonbladet. Forskningsunderlaget består av 326 artiklar på totalt 488 sidor om 

Malexandermorden och 249 artiklar på totalt 392 sidor om skotten i Knutby, allt som allt 575 

artiklar på 880 sidor. All empiri läste vi var och en för sig, sedan sammanställde och 

diskuterade vi det insamlade materialet oss emellan. För sökningen på artiklar om Jackie 

Arklöv så användes sökorden: ”Jackie Arklöv”, ”Malexandermorden” och ”polismorden i 
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Malexander”. För sökningar på artiklar om Sara Svensson användes sökorden: ”barnflickan”, 

”skotten i Knutby” och ”Sara Svensson”. Hämtningsdatum för nyhetsartiklarna är 2012-03-28 

för Knutbyartiklarna och 2012-04-03 för Malexanderartiklarna.  Expressen återkom mest 

frekvent av de olika tidningarna som upphovsmakare till artiklarna om Knutbyfallet. Därför är 

artiklar publicerade av Expressen i majoritet vad gäller de citat som används i den delen av 

analysen som berör Sara. I den delen som berör Jackie är spridningen större mellan de olika 

tidningarna såväl som mellan dagspress och kvällspress. 

    Uppsatsen är en diskursanalys som ämnar ge en överblick av hur diskussioner i media kan 

te sig vid uppmärksammade rättsfall. En diskurs är enkelt uttryckt talat och skrivet språk.  När 

det talas om olika diskurser så är det olika fält eller områden som avses, där exempelvis 

journalistisk media eller som i det här fallet nyhetsrapportering om specifika rättsfall är en 

egen diskurs. I en vidgning av begreppet diskurs omnämns ofta kritisk diskursanalys, ett 

begrepp som i hög grad förknippas med Fairclough.  

    Med vår studie som exempel sker nyhetsrapporteringen inom ramen för vad den specifika 

diskursen tillåter, men som Fairclough och Wodak (1997: 258) hävdar är diskursen även en 

social praktik som formas av sin sociala struktur och som i sin tur även formar den. Med 

andra ord så reproducerar de nyhetsrapporterande journalisterna ett socialt status quo, enligt 

Faircloughs och Wodaks formulering (1997: 258) i den meningen att det bidrar till att 

upprätthålla det.  

    Diskursanalysen genomför och granskar vi sedan ur ett etnometodologisk perspektiv, då vi 

är intresserade av hur medierna talar om och beskriver rättsfallen. Etnometodologi 

kännetecknas av ett konstruktionistiskt synsätt som säger att det inte finns någon verklighet 

förrän den har skapats (Gubrium & Holstein 1997:38). Den sociala verkligheten finns inte där 

från början utan skapas under tiden människor interagerar med varandra.  

    Det finns en uppenbar problematik i ovanstående konstruktionistiska synsätt och 

implikationerna det har på vår egen analys, som de facto också bildar en egen diskurs. 

Bergström och Boréus (2005: 350) framlägger i den kritik som kan föras mot diskursanalysen 

att den är relativistisk. Problemen som följer med det är att om allt ses som präglat av språket 

finns det inga yttre kriterier att relatera en diskurs till. På vilket sätt ska då forskaren och 

läsaren kunna förhålla sig till ”fakta”?  

    Det hela bottnar i en filosofisk fråga om det finns en objektiv verklighet utanför det 

mänskliga subjektets begrepps- och tolkningsram. Som filosofisk utgångspunkt vill vi hävda 

att det finns en objektiv verklighet, i de faktiska händelserna och i den materiella omgivning 
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som kan identifieras; men att den förklaring som den objektiva verkligheten ges är föremål för 

olika diskurser. Bergström och Boréus (2005: 327) uttrycker hur den sociala kontexten ger 

den objektiva verkligheten olika innebörd; två personer kan se samma sak genom olika filter. 

För att då kunna förhålla sig till den mediala diskursen med en analytisk referensram har vi 

haft två grundläggande metoder. För det första att se på de objektiva händelserna i 

Malexander respektive Knutby som om manligt och kvinnligt inte fanns. Som perspektiv har 

vi då haft att identiteter som man och kvinna inte finns ”därute”, utan är 

identitetskonstruktioner. Självbilden och andras bilder i en sammansmältning formar 

identiteten (Bergström & Boréus 2005: 328). För det andra har vi därutöver försökt göra en 

ren jämförelse genom att titta på de olika gärningarnas likheter och hur de i nyhetsmedia ändå 

presenteras eller formulerats olika. 

    Med ovan sagda finns det fortfarande en svårighet i var gränsen mellan diskurs och icke-

diskurs ska sättas, ett problem som följer med diskursanalysen (Bergström & Boréus 2005: 

351). Vi gör alltså inte anspråk på att presentera en absolut sanning med vår diskursanalys, 

men vi anser att den erbjuder ett användbart perspektiv för att se hur olika stereotyper kan 

inverka på tolkningen av sanningen.  

    Jenny Karlsson och Tove Pettersson (Roxell, & Tiby 2006) har gjort en form av 

diskursanalys med insamlat intervjumaterial som grund. De reflekterar kring 

intersubjektivitet, reliabilitet och validitet utifrån att de båda gemensamt arbetat med analysen 

(2006: 78). Karlsson och Pettersson argumenterar för den intersubjektiva styrkan i att de 

analyserade materialet var för sig och oberoende av varandra fann analytiska likheter. Att de 

fann likheter kan samtidigt förklaras med att de hade gemensamma teoretiska utgångspunkter, 

men de hävdar att validiteten av studien är stark i och med att de hade en reflexiv ansats till 

sina egna tolkningar och att de förde diskussioner sinsemellan under arbetets gång (2006: 78). 

    De artiklar vi hämtade ut läste vi var och en för sig. I det inledande skedet arbetade vi 

induktivt genom att söka efter olikheter i hur journalisterna formulerade rättsfallen. Vi hade 

då en medveten utgångspunkt i vår hypotes om olikheter beroende på föreställningar om 

manligt och kvinnligt. Därutöver har vi också en förförståelse i en förväntan på att 

nyhetsmedia kommer avvika från saklig rapportering och genom den teoribas vi fått i vår 

utbildning i sociologi och kriminologi. Men den teoretiska kopplingen som förklaringsmodell 

hittade vi först i ett senare skede, när vi började skriva på analysen.  

    Caroline skrev ner omedelbara observationer vid genomläsningen av artiklarna och 

Alexander kopierade ut stycken från artiklarna för senare återkoppling. Genom fortsatta 
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genomläsningar minskade vi gradvis omfånget på artiklarna till det material som konkret 

används i analysen. Var och en för sig och tillsammans tittade vi detaljerat ord för ord på 

olika formuleringar i utvalda stycken och återkopplade sedan till artiklarna som helhet, 

växelvis, för att se på dess sammanhang. Att vi kunde se artiklarna med våra olika 

referensramar är en styrka för validiteten på vår analys. Medan vi oberoende av varandra fann 

likheter kunde vi också komplettera varandra med analytiska slutsatser som den andre inte 

sett. 

    Som grund i vår analys hade vi den etnometodologiska frågan hur någonting sägs eller 

presenteras. I ett senare skede då innehållet i det empiriska materialet sjunkit in, kunde vi 

notera att även vad som sades hade en innebörd. I en jämförelse mellan de två olika fallen 

Knutby och Malexander, samt i fallen var för sig, kunde vi se hur vissa individers livshistoria 

berättades medan andras inte gjorde det. Vissa offer eller gärningsmän i artiklarna kunde 

återkomma regelbundet medan andra knappt eller inte alls omtalades. Det så att säga saknades 

pusselbitar i den mediala berättelsen. Gubrium och Holstein (1997:119) rekommenderar 

särskilt att hoppa mellan vad- och hur-frågor i det analytiska arbetet för att få en bättre 

analytisk förståelse av det fenomen som studeras. Vidare påpekar de också betydelsen av att 

se kontexten i hur någonting sägs (Gubrium & Holstein, 1997:54). 

    I stora drag skrev Alexander analysen på Knutbyfallet och Caroline analysen på 

Malexanderfallet, men därutöver gick vi igenom varandras analyser och tillförde eller tog bort 

olika delar. 

    En etisk reflektion blir befogad av att vi i uppsatsen presenterar de berörda parternas fulla 

namn. Först och främst har alla de personnamn vi tar med en hög offentlighetsgrad, i 

synnerhet genom hur mycket de redan har presenterats i media. Men framförallt så har vi inte 

dessa personer som skottavla. Målsättningen har hela tiden varit att inte lägga värdering i vare 

sig dem eller deras handlingar utan att istället kritiskt granska diskursen om dem. Vissa 

tidningar får en negativ skugga kastad över sig och till en viss del kritiserar vi rättssystemet. 

Men vi anser båda att det är ett motiv i sig självt att kritiskt granska samhälleliga institutioner. 

Dessa institutioner måste alltid vara till fördel för samhällets individer och inte tvärtom. 

 

5. Teori 

Det är först och främst två teorier som har använts för analysarbetet i den här uppsatsen och 

det är teorin om det idealiska offret och Chivalry-teorin.  
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5.1. Det idealiska offret 

Den norske kriminologen Nils Christie är upphovsmannen till teorin om det idealiska offret. 

Teorin säger i stora drag att det finns personer som när de utsätts för brott mycket enkelt får 

en mycket stark offerroll applicerad på sig, alltså att gemene man inte skuldbelägger dem eller 

inte tvekar med att erkänna deras utsatthet.  

    Enligt Christie (Åkerström & Sahlin 2001: 48) finns det ett antal olika kriterier som måste 

uppfyllas för att en person ska utgöra det idealiska offret och det är: offret är svagt, han eller 

hon är sysselsatt med något respektabelt, offret kan inte klandras för att han eller hon befinner 

sig på platsen, gärningsmannen är stor och ond samt gärningsmannen och offret är okända för 

varandra sedan tidigare. En person som uppfyller dessa kriterier kommer att ha mycket lätt för 

att klassas som ett offer. Det är också så att offret och gärningsmannen är beroende av 

varandra för att kunna existera; finns inte den ene så existerar inte heller den andre. Det är 

dessutom så att ju mer idealiskt offret är, desto mer idealisk blir gärningsmannen och vice 

versa (Christie i Åkerström & Sahlin 2001: 54). 

    Christie (Åkerström & Sahlin 2001: 54-59) fortsätter förklara att den idealiska 

gärningsmannen är ett begrepp enligt samma principer som det ideala offret. Men den 

idealiska gärningsmannen liknar inte alls offret. Han är farlig och kommer långt bortifrån, det 

är en främling till den grad att han knappt längre är en människa. För att upprätthålla statusen 

som en idealisk gärningsman måste han förbli en varelse på avstånd. Ju mer främmande desto 

bättre, ju mindre mänsklig desto bättre (Christie i Åkerström & Sahlin 2001: 59). 

    I vårt betraktande av hur de berörda i de båda åtalen beskrevs, kom Christies teori oss 

tillhanda som den mest självklara att använda som referensram för att förklara hur 

journalisterna formulerar sig. 

     

5.2. Chivalry-teorin      

Chivalry-teorin går kortfattat ut på att kvinnor genom att de placeras på en piedestal inom 

rättssystemet paradoxalt nog nedvärderas och får annan behandling än män som kommer i 

kontakt med rättsväsendet. Teorin bygger på föreställningen om att kvinnan måste skyddas, 

men det finns indikationer som säger att samtidigt som detta synsätt ”skyddar” kvinnan, 

kontrollerar det henne också; placerar henne i en underordnad roll, likt ett barn till sin förälder 

(Belknap, 2000:132-133, Grabe et. al., 2006:139). På så vis kan kvinnor åtnjuta en positiv 

särbehandling som kan innebära att de bedöms mildare av domstolen. Samtidigt befäster det 
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hennes position som underställd mannen; det finns således ingen jämlikhet mellan könen i det 

här avseendet.  

    Det finns också de forskare som hävdar att chivalry-teorin endast är applicerbar på en viss 

typ av kvinnor. De kvinnor som uppfyller stereotypen om könsnormer är behjälpta av 

chivalry-teorin men de som inte följer normerna för hur en kvinna bör vara kommer istället att 

dömas dubbelt; både för hennes faktiska brott och för hennes brott mot könsnormen. Kvinnor 

som kan komma ifråga för den här positiva särbehandlingen är exempelvis kvinnor som är 

attraktiva, har barn och framstår som harmlösa (Grabe et. al. 2006: 158).  

    Chivalry-teorin är först och främst behändig att applicera på vad som händer i själva 

rättsprocessen men den kan också vidgas till att även innefatta skillnader i hur män och 

kvinnor porträtteras i media.  

    Teorin är relativt vagt bevisad men dess mönster går att skönja i Knutbyfallet där Sara, 

troligtvis tack vare sin kvinnliga och sköra framtoning, får en annan påföljd tilldelad sig än 

vad en man i samma situation skulle ha fått. Både rätten och media är villiga att tolka in 

hennes skörhet, vilsenhet och utsatthet i sjukdomsbilden som målas upp och i motiveringen 

till att döma henne till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse.             

    

6. Analys 

I analysen av den gällande diskursen kring genus, brott och åtskillnad på kön i medias 

nyhetsrapportering är det framförallt det etnometodologiska perspektivet som är av 

intresse för den här uppsatsen. För den etnometodologiska frågan hur någonting sägs är 

det också viktigt att se kontexten inom vilken det sägs (Gubrium & Holstein, 1997: 54).     

    Hur beskriver media manliga respektive kvinnliga gärningsmän?  

    Bergström och Boréus (2005: 305) förklarar att ”istället för att uppfatta idéer som 

återspeglingar av den objektiva verkligheten, kan man se det som att idéerna förutsätter 

ett språk som i sin tur organiserar den sociala verkligheten”. Vi betraktar därför inte vad 

journalisterna skriver som en återspegling av den objektiva verkligheten, utan vill 

istället påvisa hur begrepp som rätt och fel, offer och gärningsman formuleras genom 

språket som används. Vi vill därtill hävda att ett av de ramverk som används till stöd för 

denna språkformulering är förutfattade uppfattningar om manligt och kvinnligt. 

    Inledningsvis går vi igenom Knutbyfallet, där de två åtalade Helge och Sara har 

huvudrollerna i tidningarnas rapportering. I den andra delen tittar vi på Malexanderfallet 

och hur Jackie porträtteras. I del tre återknyter vi medierapporteringen om fallen till ett 
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större sammanhang och avslutningsvis tar vi fram slutsatserna av analysen i en mer 

koncentrerad form. 

 

6.1 Sara 

 

Sara Svenssons historia är en om förtryck. Den är lika sorglig i sin mer komprimerade 

hovrättsversion. Hennes tankar har våldtagits av pastorn i Knutby. Han har missbrukat 

hennes kropp och hennes kärlek. Han har tagit hennes pengar. Han har knäppt med 

fingrarna och hon har blivit en mördare. 

 

Ovanstående är skrivet av en krönikör i Expressen (2004-10-01) och citatet skiljer sig inte 

från urvalet av de artiklar som använts till analysen utan är på många sätt representativ för 

dem. I det följande kommer vi exemplifiera och ge stöd för vår tolkning att den mediala 

diskursen för Knutby-fallet följer en tydlig ram, ett slags konstruerad dramaturgi. Vad vi 

hänsyftar på är det klassiska grekiska dramat som utgår från en svag hjälte som måste besegra 

den starke, ibland demoniska antagonisten under berättelsens gång. 

 

KNUTBY-RÄTTEGÅNGEN. Här tar hon revansch. Nya självsäkra Sara vågade 

möta pastorn i rätten. 

 

Så skriver Expressen (2004-09-29) när den andra rättegången i hovrätten tar sin början. 

Artikelrubriken är i en mening tongivande för flera artiklar som behandlar den förändrade 

Sara, framförallt hennes förändrade stil med nya kläder och ny hårfärg. I den dramaturgiska 

tappningen är detta skedet då publiken nås av insikten att hjälten har en chans att vinna. 

    I någon mening krävs för varje rättslig process gärningsmannen och offret, en skuldfråga 

ska utredas och rättvisa ska i det påföljande skipas. En person som passar in på de kriterierna 

som den norske kriminologen Nils Christie för fram som konstituerande för det ”idealiska 

offret” har mycket lätt för att uppnå stark offerstatus. Det kan till exempel vara en flicka som 

är ute och leker mitt på dagen i sitt bostadsområde och blir överfallen av en för henne okänd 

vuxen man.  

    Den idealiske gärningsmannen är en person som har blivit avhumaniserad av samhället; 

hans eller hennes personlighet, bakgrund och erfarenheter tillintetgörs för att på så sätt 

upprätthålla en distans som möjliggör den rena bilden av den idealiske gärningsmannen. Tas 

personliga detaljer om exempelvis bakgrund och uppväxt med bildas en komplexitet som 

försvårar bilden av den idealiske gärningsmannen (Christie i Åkerström & Sahlin 2001: 59).  
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    Den tolkning vi gjort av artiklarna i Knutby-fallet är att Sara successivt får den befästa 

statusen som idealiskt offer, medan Helge Fossmo bär motvikten som den idealiske 

gärningsmannen.  

 
Ser man händelserna i detta ljus måste frågan ställas om barnflickan över huvud taget kan 

"rå för" sitt handlande. Är hon i detta hjärntvättade tillstånd inte bara ett viljelöst redskap 

i manipulatörens hand? 

 

Skriver Svenska Dagbladet (2004-09-23). Vid ett betraktande av hur Sara genomgående 

beskrivs av journalisterna, oavsett tidningens status som dagstidning, kvällspress eller 

landsortstidning fann vi benämningar som följer ett visst tema.  

    Ord som lydigt redskap, ägodel, hjärntvättad, sexslav och slav används, ord som således 

också förklarar Sara som person endast utifrån hennes relation till Helge. De vanligast 

återkommande orden i omnämnandet av Sara är mordverktyg och viljelöst redskap. 

    Helge beskrivs som manipulatören; kall, analytisk och rationell. Herre över sin slav, leker 

Gud och arkitekten bakom morden. 

    Som Bergström och Boréus (2005:305) skriver om diskursanalysen återger inte språket 

verkligheten på ett direkt och enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den. Journalisterna 

upprätthåller med ovanstående formuleringar en konsekvent bild av Helge som ond och Sara 

som god. Helge antyds skyldig utifrån sin egen person, sin skuld och sitt ansvar, Sara ses som 

ett offer för omständigheterna. 

    Christie (Åkerström & Sahlin 2001: 48) förtydligar ramarna för det idealiska offret genom 

att också beskriva det icke-idealiska offret. Det är exempelvis en man som hamnar i slagsmål 

med en annan man på krogen en lördagskväll, en person som han dessutom känner sedan 

tidigare. Det kan sägas om denna brottsdrabbade individ att han borde tänkt och agerat 

annorlunda.  

    Men Sara har haft en nära relation till såväl den medåtalade Helge som de två brottsoffren. 

Hon har gått hem till mordoffret på natten och skjutit henne med ett skott i kroppen och två 

skott i huvudet samt därefter gått hem till den överlevande och skjutit honom med två skott, i 

kroppen och i ansiktet. Hon har dessutom förberett dessa handlingar genom att införskaffa 

skjutvapen, ljuddämpare och genom att lära sig att hantera vapnet, sedan det misslyckade 

mordförsöket med en hammare på mordoffret ett par månader tidigare. Hur kan då Sara 

komma att beskrivas och formuleras som ett offer? 
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Nu kommer barnflickan in, stödd av sin försvarare Christer Söderberg. Hon är klädd i 

virkad jumper, lång slitsad kjol och stövlar med grova klackar. Späd som en älva, 

skälvande av förtvivlan. 

Med en pappersnäsduk hopskrynklad i högerhanden. (Svenska Dagbladet 2004-05-19). 

 

Sara är prydligt klädd, i vit spetströja och grå långkjol. Det axellånga blonda håret ligger 

ordentligt på plats. Trots att några år passerat sedan studenten är hon sig lik från kortet 

som togs då. (Expressen 2004-05-18) 

 

SVEN CHRISTIANSSON. Professor i psykologi. 

- Det är en elvaårig liten flicka som berättar. Det är samma elvaåring som förlorade sin 

mamma - och hon har aldrig bearbetat sin mammas död. (Expressen 2004-05-25). 

 

Hon var beroende av pastorn som bröt ner henne, trampade på henne, låg med henne och 

styrde henne mot morden. Medlemmarna i församlingen kan säga att de inte förstod. Det 

var självklart inte meningen att Sara Svensson skulle bli ett mordverktyg. Helge Fossmo 

grep tillfället och bröt ner Sara Svensson och knådade till henne som han ville ha henne. 

Varje dag under rättegången tänkte jag att hon såg strykrädd ut. Hennes förskrämda, 

undergivna ögon sökte sig ofta till de församlingsmedlemmar som satt där och lyssnade. 

Hon försökte fånga deras blickar. Sara Svensson är redan förlåten, säkerligen av 

allmänheten och även av församlingen i det ögonblick Kristi brud från vittnesbåset 

sträckte ut sin hand mot henne. (Aftonbladet 2004-07-31). 

 

I artiklarna är det mycket fokus på Saras klädsel, men framförallt i den meningen kläderna 

beskriver hennes kvinnlighet. Hon har lång kjol, högklackade stövlar. Hon är prydligt klädd. 

Därtill beskrivs hon som väldigt svag; hon blir stödd av sin försvarare när hon kommer in i 

rättssalen, hon är späd. Hon förklaras vara sig lik från studenten och i den ena artikeln av 

Expressen beskrivs den 26-åriga Sara dessutom som en sårbar elvaårig flicka. Aftonbladet 

fortsätter med att beskriva Sara som förlåten och säkerligen som förlåten av allmänheten. 

    Berrington och Honkatukia (2002: 64ff) skriver om ett rättsfall i Finland som har slående 

likheter med Sara Svenssons. I korta ordalag så handlar fallet om en ung kvinna, runt 30 år 

gammal, som till synes oprovocerat gick in i en skytteklubbslokal i Helsingfors och sköt ihjäl 

tre för henne helt okända män och skottskadade en fjärde. Det tog inte lång tid för finsk media 

att utmåla och kategorisera kvinnan som sjuk och som ett offer för sorgliga omständigheter. 

Det sades att i det här fallet så fanns det ingen förövare, endast offer och deras närstående. 

Andra starka beröringspunkter mellan det finska fallet och Saras var att de båda kvinnornas 

utseende och framtoning undergick skarp granskning och nyhetsrapporteringarna var fyllda 

med detaljer bland annat kring hur de var klädda, hur deras hår såg ut, vilka minspel och 

vilket kroppsspråk de använde. För den finska kvinnan likväl som för Sara så betraktades 

allting rörande deras framtoning som till deras fördel; Saras skörhet och starka känsloyttringar 
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fick henne att framstå som ett svagt offer istället för gärningsman och den finska kvinnans 

uppträdande i rätten tolkades alltjämt in i och anpassades till sjukdomsbilden som hon hade 

fått applicerad på sig. Personer i deras omgivning tilläts uttala sig positivt om dem och 

beskrivande ord som ofta förekom var ”tyst”, ”blyg” och ”vanlig”. 

    Här kan tydliga tecken ses som stödjer Chivalry-teorins tankar om att kvinnliga 

gärningsmän får en mildare behandling i medias rapportering. Teorin säger kortfattat att i ett 

samhälle med dominerande patriarkal kultur tenderar kvinnor att behandlas med mer 

överseende än män för samma typ av handlingar eftersom de anses vara svagare, mer 

undergivna, mer barnsliga och mer försvarslösa än män (Herzog & Oreg 2008: 47). Det blir 

helt enkelt moraliskt besvärligt att strängt döma någon som anses vara svag och försvarslös. 

Chivalry-teorin går dock inte att finna 100-procentigt stöd för eftersom vissa kvinnor de facto 

har ansetts vara allt annat än svaga och försvarslösa och har därmed också dömts till lika 

hårda straff som män. Därför har chivalry-teorin ansetts vara en selektiv teori som säger att 

endast en viss kategori kvinnor är behjälpta av den kvinnosyn som råder. Kvinnor som inte 

passar in i mallen för hur en kvinna anses bör vara får således inte den här mer mjuka 

behandlingen (Herzog & Oreg 2008: 48-49). Det finns fler studier som är inne på samma spår 

kring chivalry-teorin; att kvinnor som begår brott som inte strider mot den patriarkala 

normbildningen i samhället tenderar att av media få en mildare behandling än vad hon skulle 

ha fått om hon hade uppfattats som ett hot mot gällande normer (Grabe et. al. 2006: 143)     

    Ovanstående artikelcitat angående Sara tyder på att betoningen av hennes kvinnliga, 

nedbrutna och sköra framtoning berodde på att hon motsvarade de förväntningar som fanns 

kring hennes person. Gemensamt för dessa båda kvinnor var att ingen av dem hade brutit mot 

någon kvinnlig norm och just därför kan det antas att de fick den behandling som de fick i 

media (Berrington & Honkatukia 2002: 54, 59).    

    Ur det empiriska materialet har vi alltså gjort tolkningen att journalisterna konstruerat en 

berättelse, ett slags narrativ, där Sara successivt framstår alltmer som ett offer och Helge 

alltmer som ond. Som ovan nämnt påvisar Christie (Åkerström & Sahlin 2001: 54) att ju mer 

idealisk gärningsmannen är, desto mer idealisk blir också offret. 

 

 

Ingen ånger - bara kyla 

Helge Fossmo fick själv komma till tals. Sakta, mycket sakta, börjar verkligheten ta plats 

i hans hjärna. Samtidigt visade tv-programmet att han inte ännu kan ta in hela 

verkligheten. Man får en känsla av att Helge skämtar bort det han varit med om. Det 

slående var att han skrattade så ofta och på ett obehagligt sätt. Den naiva och godtrogna 
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miljö som han kom in i 1993 gjorde att pastorns personlighet kunde utvecklas i den 

riktning den gjort. Han var fel man på fel plats. (Svenska Dagbladet 2004-11-03). 

 

Hon är bara en människa. Till skillnad från Helge Fossmo, tänker jag, övermänniskan 

som under några år skoningslöst lekte med människors liv. (Expressen 2004-10-15). 

 

Nu befarar polis och åklagare att pastorns blick i rättssalen kan krossa barnflickan 

mentalt. (Expressen 2004-05-17). 

 

Han sköt svarta, hårda blickar mot barnflickan 

Blicken - den hårda, genomträngande blicken genom de kraftigt markerade glasögonen 

ser ut att bli "pastorn" Helge Fossmos vapen mot "barnflickan" Sara Svensson. Redan 

klockan nio i förmiddags sköt han blixtar med sina svarta ögon mot Sara. Men hon 

duckade. (Expressen 2004-05-18). 

 

Senare i samma artikel fortsätter journalisten: 

 

[Fossmo] hade ett självsäkert leende på läpparna när han fördes in av tre häktesvakter.  

För säkerhets skull placerades Helge Fossmo tre stolar till höger om Sara. 

 

Helge ges av journalisterna övermänskliga krafter, Expressens journalist använder just 

begreppet ”övermänniska” och i en senare artikel talas det om att han kan skjuta blixtar från 

sina svarta ögon och endast på den grunden krossa Sara mentalt. Christie (Åkerström & 

Sahlin 2001: 55) beskriver just hur den idealiska gärningsmannen ur moralisk synpunkt är 

svart i jämförelse med det vita offret och hur denne är en människa som knappt är en 

människa. 

    I det sistnämnda citatet används också två självklarheter, nämligen att Helge förs in av flera 

häktesvakter (vilket vilken mordåtalad person som helst skulle ha gjorts) och att han får sitta 

tre stolar bredvid Sara, men dessa självklarheter blir i den meningen rent språkliga sätt att 

markera hotfullhet.  

 

Helge Fossmo gick i går till motattack i Svea Hovrätt. (Expressen 2004-10-08). 

 

På samma sätt är ordet motattack i citat ovan viktigt i sammanhanget. Emedan Sara försvarar 

sig när hon talar i rätten formuleras det att Helge attackerar. En fortsatt parallell kan dras till 

hur språket kan användas för att uttrycka en viss händelse ur ett specifikt perspektiv med 

följande rubrik; 
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Barnflickan tvingas in i cell. (Aftonbladet 2004-09-23). 

 

Det kan det te sig märkligt att alls nämna att Sara tvingas in i en cell då själva definitionen av 

en cell måste anses vara att personen som förs in i den, tvingas in. Men det blir således ett sätt 

att formulera oskuld och offerskap. Den enda anledningen till att Sara skulle tvingas in i en 

cell är att hon inte anses höra hemma där. 

    En fråga som återstår är hur Saras faktiska handlingar förklaras och hur Sara och Helge 

med ett sådant genomslag kan formuleras som offer respektive gärningsman. Sara har 

beskrivits som en liten sårbar elvaårig flicka, som lik en söndagskollärarinna och regelbundet 

som barnflickan, men hur sätts det i sammanhanget till att hon också har mördat? 

 

Så förvandlades en vilsen och rädd barnflicka till en mördare. (Expressen 2004-07-30). 

 

…sin förvandling från den kristna barnflickan till den kallblodiga mördaren. (Expressen 

2004-05-20). 

 

Ordet som återkommande används för att förklara Saras skifte från att vara en barnflicka till 

att vara en mördare är förvandling. Människor kan gå in och ut ur olika identiteter under hela 

sin livstid. Ofta om en person hamnar i en helt ny miljö och med nya människor kan tidigare 

bekanta kanske lägga märke till att han eller hon genomgick en förändring. I beskrivningen av 

en person är båda orden synonymer i den betydelsen att någonting har blivit annorlunda, men 

i rent språklig mening innebär förändring ett resultat av både yttre och inre omständigheter. 

Förvandling antyder någonting som står helt bortom den drabbade individens egen kontroll. 

En liknelse kan dras till Franz Kafkas novell ”Förvandlingen” där huvudpersonen Gregor 

Samsa en morgon plötsligt vaknar upp som en kackerlacka. Gregor Samsa kunde själv varken 

rå för eller förstå den förvandling han plötsligt genomgått. 

    I det aktuella fallet används dock en förklaring till Saras förvandling med tydlighet. 

 

…en så godhjärtad och godtrogen ung kvinna som Sara Svensson lätt manipuleras av en 

man som är församlingens högste ledare och själasörjare och dessutom har starka sexuella 

erövringsbehov. (Svenska Dagbladet 2004-10-01). 

 

Den [Hovrätten] slår fast att Fossmo utsatt Svensson för målmedveten och intensiv 

påverkan genom sina anonyma sms som han skapade i det fördolda. (Borås tidning 2004-

11-13). 
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Återigen används formuleringar utan någon egentlig innebörd förutom den betydelse som 

uttryckssättet medför. Hur skapas sms i det fördolda till skillnad från i det öppna?  

    Men sms som beskrivs som anonyma och skrivna i det fördolda skapar en misstänksamhet, 

någonting har skett i skymundan från det öppna och oskyldiga. I ett vidare betraktelsesätt kan 

även begreppet målmedveten påverkan ifrågasättas. ”Kan du handla mjölk till mig? Snälla!” 

skrivet i ett sms från en flickvän till sin pojkvän måste rimligen anses vara målmedveten 

påverkan, men huruvida formuleringen får en tyngd beror på i vilket sammanhang den 

används. Vad vi vill påvisa är att målmedveten påverkan egentligen inte betyder någonting 

alls, men satt i sitt rättsliga sammanhang är det en definition som underlättar och förstärker 

ansvarsfördelning och antydan om skuld. 

    Journalisten i Svenska Dagbladet skriver att Helge dessutom har starka sexuella 

erövringsbehov. Helges sexualitet är även återkommande i flertalet artiklar. 

 

Utåt den oklanderlige pastorn, den allvetande, nästan allsmäktige. I hemlighet ett liv i stor 

synd, med inte bara en utan två älskarinnor, varav en som hans ägodel och sexslav och 

mordverktyg. Allt under samma tak som andra hustrun och de två barnen. (Expressen 

2004-09-29) 

 

I en rapport om sociala medier diskuterade vi hur det mesta kan komma att betraktas som en 

avvikelse till den misstänktes nackdel, i sitt brottsliga sammanhang (Danielsson & Jörlund, 

2011). I det aktuella fallet handlar Helges sexualitet om ett samhälleligt normbrott som 

framställer honom i en sämre dager. Det är inget lagbrott att ha flera sexuella partners 

samtidigt, men genom övergripande sociala normer om sexualitet i det svenska samhället kan 

det av allmänheten betraktas som avvikande och i den meningen som fel och provocerande. 

Eller som Expressens journalist formulerar det: som en stor synd. 

    I övrigt nämns ingenting om Helges bakgrund eller hans uppväxt. Ingen närståendes 

berättelse kommer till tals. Utöver formuleringarna av honom som manipulatören nämns 

heller ingenting om vem han är som person. Däremot återkommer skildringar av Saras person, 

då framförallt hennes pappa vid upprepade tillfällen uttalar sig. 

 

Hjärntvättad av pastorn 

Polisen: Han drev henne till att mörda 

I dag bryter den 26-åriga barnflickans far sin tystnad […] Min dotter berättar att alla är så 

snälla. Både polis, åklagare och sjukhuspersonal. På dagarna spelar hon gitarr, hon är 

mycket intresserad av musik, eller går till sjukhusets biblioteket [sic!] och läser […] Hon 

är inte så förslagen att hon kastar en revolver från Ölandsbron. Och ljuddämparen i 
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Vrigstad, det måste ha varit en person till. Han kan inte tro att hon mördat. Jag älskar min 

dotter. Jag vill helst att hon kommer hem, att allt blir som vanligt igen. Men det är väl 

bara något man kan drömma om. (Aftonbladet 2004-03-04). 

 

… Då ringde hon sin pappa. 

- Hon sa att det hade varit för jobbigt för henne i dag. Men samtidigt ville hon veta hur 

jag mår och vad jag tänker. Hon säger att jag inte får ta det för hårt, jag är ju allt hon har, 

säger hennes pappa. (Expressen 2004-06-02). 

 

Enligt Saras pappa får dottern många uppmuntrande och värmande ord från de okända 

brevskrivarna. 

- Människor hon inte känner skriver. Det är fantastiskt att människor kan bry sig så. 

(Expressen 2004-05-29). 

 

Pappan: Nu har Sara mer hopp 

Fyra vänner på plats i rätten. 

Bakom Sara Svensson i rättssalen satt i går fyra vänner till henne. De var där för att ge 

henne sitt stöd och skapa en trygghetskänsla. När gårdagens förhör var klart vände sig 

Sara Svensson om och gav dem ett stort leende. 

- Vad jag är glad att ni är här. Hur mår ni? 

Vännerna svarade med några uppmuntrande ord och sade att de även i fortsättningen 

skulle komma på rättegångarna. 

- Då blir jag glad. Hur är det med pappa, var är han? 

- Det är bra. Han tänker på dig. (Expressen 2004-05-20). 

 

Att omnämna så lite om Helge som person förstärker den formulerade rollen av honom som 

omänsklig och därigenom också som en idealisk gärningsman, att omvänt säga så mycket om 

Sara omöjliggör slutligen att se henne som en idealisk gärningsman. I det empiriska materialet 

av artiklar vi undersökt tar Saras utseende och vem hon är som person ett större utrymme än 

den faktiska gärning hon utfört. Sara beskrivs i citaten ovan som en empatisk person, 

engagerad i sin pappas välmående och med omtanke även för åklagare, polis och 

sjukhuspersonal. Hon beskrivs likaså som omtyckt, med besökande vänner i rättssalen och 

uppmuntrande brev från okända. Sett till de rättsliga omständigheterna fungerar allt detta som 

ett stöd till att framhäva en offerstatus för Sara. Även mer självklara saker som att hon spelar 

gitarr, är intresserad av musik och läser böcker på biblioteket – att hon har en pappa som 

älskar henne – hamnar i konflikt med bilden av en mördare. 

    Även i det finska fallet omnämnt ovan kantades tidningarnas artiklar av personliga och 

detaljrika beskrivningar av den kvinnliga gärningsmannen. Tydliga exempel på detta var att 

hennes utseende utsattes för ständig granskning, fakta såsom längd och ålder presenterades 

och hennes gamla skolfoto visades upp. Slumpmässiga bilder på människor som arbetade vid 
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en dator och hundar ackompanjerade artiklarna eftersom hon själv hade en hund och hade ett 

jobb som involverade mycket datortid (Berrington & Honkatukia 2002: 64-65).  

      

6.2 Jackie 

I både Knutbyfallet och Malexanderfallet växte det idealiska offret och den idealiske 

gärningsmannen fram i medias rapportering, utan att det i förväg hade kunnat sägas självklart 

vem eller vilka som skulle få dessa roller. Den överlevande för Saras mordförsök nämndes 

sällan och i så fall i förbigående. Sara befriades från gärningsmannaskapets ansvarstyngd och 

fick offerstatus istället. Från det tillfället att sambon till en av de två mördade poliserna i 

Malexander läste upp ett mycket känslosamt brev i rätten där hon fördömde de mordåtalade 

blev hon och barnen de idealiska offren i rättvisans vågskål, på andra sidan från de idealiska 

gärningsmännen. 

 

Det är Astrid Gladh, Linnéa och Oskar Karlström, Olle Boréns barn och hans sambo 

Annelie Ljungberg det handlar om.  

- I dag känner jag samma sak som jag känt under hela vägen, det finns inget annat än 

livstid som kan komma ifråga, säger Annelie Ljungberg. […]  

Rättegången mot Jackie Arklöv, Andreas Axelsson och Tony Olsson skiljer sig markant 

från andra stora brottmål. I Malexander föddes inga nya hjältar, i Malexander skapades 

inga flickidoler, i Malexander blev allt bara svart. I Åmselerättegången föll många 

kvinnor för Juha Valjakkala - Arklöv, Axelsson och Olsson har inte fått några 

beundrarbrev. […]  

Det som starkast etsat sig fast från rättegången efter skotten i Malexander är Annelie 

Ljungbergs kombinerade kärleksförklaring till Olle Borén och sin knivskarpa betraktelse 

av gärningsmännen. (Expressen 2000-01-18). 

 

Juha Valjakkala stal en cykel från en familj i Åmsele 1988 tillsammans med sin flickvän, när 

pappan och en av sönerna följde efter sköt han ihjäl dem på nära håll med ett avsågat 

hagelgevär. När mamman i familjen därpå kom till platsen slog han ned henne med 

gevärskolven och dödade henne omedelbart genom att knivskära henne i halsen. Fallet i 

Åmsele lämnade många ett oförglömligt intryck och endast en hänsyftning på hans namn i 

citatet ovan är tillräckligt för att den genomsnittliga läsaren ska dra sig till minnes. Men Juha 

fick ändå beundrarbrev, de mordåtalade i Malexanderrättegången fick det enligt journalisten 

inte. Detta har i sig ingen betydelse för själva fallet men det är liksom artikelcitatet angående 

att Sara tvingades in i en cell ett sätt att skapa en bild av de tilltalade. Vad vill journalisten 

säga med detta? Innebär detta att de tilltalade i det här fallet är mer onda än Juha eftersom de 
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inte beundras på samma sätt av personer från allmänheten? Detta är exempel på retoriska 

frågor som kan ställas i kontrast till journalistens betraktelse.   

    Allt fokus hamnar dessutom på den ena polisens sambo då hon får representera offrens sida 

utåt i media. Genom hennes uttalande om domsluten, att något annat straff än livstid skulle 

vara otänkbart, ges hon i princip sakkunnigstatus i artikeln. Innehållet i hennes tal beskrivs 

som en knivskarp betraktelse av gärningsmännen och det kan ifrågasättas huruvida hon är 

kapabel till att göra något sådant, men det är så det presenterades för allmänheten av 

artikelförfattaren. På så sätt så växer diskursen fram och präglas av en tydlig linje mellan 

offer- och gärningsmannaskap.  

    I Saras fall är artiklarna ofta fulla med personlig information om henne, både vad gäller 

uppväxt, hennes liv som vuxen och hennes utseende. Vad gäller Jackie så är det konsekvent 

fyra saker som återkommer och används som beskrivning av honom som person och dessa är: 

att han är adopterad, att han som ung skaffade sig nazistsympatier, att han är vapenfixerad 

med en misslyckad karriär inom den svenska militären bakom sig, samt att han är dömd för 

krigsbrott begångna i Bosnien.  

 

Jackie Arklöv föddes 1973 i Liberia men växte upp i norrländska Storuman. Arklöv blev 

tidigt intresserad av militären och ryckte som 18-åring in som jägarsoldat vid K4 i 

Arvidsjaur. Efter tre månader krossades hans drömmar om att bli militär. Han ansågs inte 

lämplig som officer. Under kriget i det forna Jugoslavien tog Arklöv 1993 värvning på 

den kroatiska sidan. Han tjänstgjorde som lägervakt och pekades ut som ansvarig för en 

rad övergrepp på fångarna. Arklöv dömdes till åtta års fängelse i Bosnien, men kunde 

återvända till Sverige efter ett år vid en fångutväxling genom Internationella Röda 

Korsets medverkan. Vid hemkomsten greps han av polisen och satt häktad misstänkt för 

brott mot folkrätten. Förundersökningen mot honom lades ned och han frigavs efter en 

månad. (Sydsvenska Dagbladet 2000-02-03) 

 

En människa kan sägas vara för komplex för att alls kunna beskrivas om inte satt i ett 

sammanhang. En och samma livshistoria kan berättas på otaliga sätt, en miljöaktivist kanske 

återberättar sitt liv med exempel från sina barndomsutflykter i naturen och tillfället han eller 

hon kom till insikt om miljöförstöringen. Samma individ kan vidare inta olika roller i sitt liv 

där förklaringen på vägen dit ser olika ut för varje gång. När det kommer till Jackie används 

snävt och ensidigt hans mörkaste och för den svenska allmänheten i stort; hans mest 

främmande sidor. Hans personlighet förminskas till den förenklade ondskan. För varje gång 

denna ensidiga bild av Jackie berättas blir den mer och mer ”sann” och bidrar på så sätt till att 

han efterhand kan betraktas som en idealisk gärningsman. Andra uppgifter som kommer fram 
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om honom i pressen är också komprometterande eller vinklas på ett sådant sätt att det mellan 

raderna går att läsa in att det handlar om ett förminskande av Jackie som person.  

 

- Jag vet att han frågade flera tjejer om "chans". Men jag såg honom aldrig tillsammans 

med någon flickvän, säger Marie- Louise. (Aftonbladet 1999-06-01). 

 

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel som publicerades i Aftonbladet vars rubrik löd: 

”Kompisarna i Jackies hemby: Han pratade alltid om krig och Hitler - Han drömde om 

vit makt” och som uteslutande handlar om Jackies uppväxt på den norrländska landsbygden. 

Artikeln inleds med en ingress som på ett målande sätt beskriver att Jackie kommer från en 

lantlig idyll vilket får honom att i kontrast till detta framstå som illasinnad, eftersom han har 

en del komprometterande anklagelser riktade mot sig: polismord och krigsförbrytelser. Idyllen 

får tala för sig själv som enskild motvikt till hans gärningar, vilket komplicerar det hela. Hur 

kan någon som vuxit upp i en sådan fridsam miljö bli misstänkt för att ha skjutit ihjäl två 

poliser?  

    Kompisarna är i själva verket kvinnan som uttalat sig ovan och som inte kände Jackie 

personligen utan endast var skolkamrat med honom, men i den här artikeln får hennes 

berättelse om honom representera den generella bilden av honom utåt. I artikeln igenom 

diskuteras Jackies fascination för vapen, våld, krig och nazism. Marie-Louise säger vidare att 

hon inte var rädd för honom men att hon hade stor respekt för honom och att han ofta satt 

avsides och ensam ritade bilder med olika skrämmande våldsmotiv.  

    Att ta upp att Jackie hade svårt att få tjejer som ung och att han uteslutande tycks ha 

intresserat sig för våldsamma saker reducerar honom till två saker: för det första verkar han 

vara en udda person som på grund av sin tafatthet inte kan få någon flickvän, och för det 

andra förstärker det bilden av honom som ond och våldsbenägen; återigen en idealisk 

gärningsman. Bilden av honom som en trolig polismördare börjar sakta cementeras i media. 

Det blir på så vis lättare att acceptera hans sannolika skuld och delaktighet i 

Malexanderdramat, trots att han så här långt endast är misstänkt för att ha varit inblandad.       

    Genom sina sätt att formulera sig - vilka ord som väljs och i vilken ordning fakta väljs att 

presenteras - har journalisterna i nyhetsmedia stor möjlighet till att formulera skuld men också 

som påpekades ovan, att utmåla någon som än så länge endast är misstänkt som skyldig. Det 

är något som sker regelbundet.    

 

'De är skyldiga till polismorden' 
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Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv är skyldiga till polismorden i 

Malexander. Det är fullständigt klarlagt. Det hävdade flera av de drabbades ombud 

(Länstidningen Östersund 1999-12-02). 

 

"De tre gripna är mördare" (Göteborgs-Posten 1999-12-02). 

 

Advokater: Misstänkta polismördarna skyldiga (Borås Tidning 1999-12-02). 

 

”Deras skuld står utom allt tvivel" Känslor visades öppet i polismordsrättegången 

(Nerikes Allehanda 1999-12-02). 

 

Dessa rubriker och inledningar på artiklar publicerade samma dag i olika dagstidningar 

runtom i landet ger ett första intryck av att de utpekade är skyldiga till polismorden. Det krävs 

att läsaren studerar artiklarna vidare för att det ska framgå att det ännu inte är klarlagt att de 

verkligen är skyldiga, utan i nuläget endast misstänkta.          

    Nedan följer fler artikelcitat om Jackie som person;        

 

Polismorden/Åtalet. Arklöv – en iskall legosoldat 

Jackie Arklöv är en iskall legosoldat, fixerad vid vapen och ond bråd död. I polisförhör 

betraktar han sig som en politisk fånge. Den brutala bilden av Jackie Arklöv bekräftas på 

många ställen i den drygt tusen sidor långa del som rör honom i förundersökningen. I 

förhören undviker han på ett nästan professionellt sätt att gå i polisens många fällor. 

(Expressen 1999-10-27). 

 

Döden löper som en mörk tråd genom 25-årige Jackie Arklövs liv. Som liten grabb dräpte 

han byns höns. Som elitutbildad legoknekt dödade han människor i Bosnien. (Expressen 

1999-05-31) 

 

"Jag älskade dödandet" 

De dumma sakerna - det var så han kallade övergreppen. (Aftonbladet 1999-05-31) 

 

 

Jackies väg från Afrika till Malexander 

[…]Tre år gammal adopterades Arklöv av svenska föräldrar och växte sedan upp i 

samhället Storuman i Lappland. Trots sin hudfärg utgav sig Arklöv för att vara 

nationalsocialist redan som 16-åring. Han menar att homosexualitet borde förbjudas och 

att handikappade ska steriliseras. […]1992 tog han värvning som legoknekt i 

bosnienkroatiska armén. En gravid kvinna har vittnat om att Arklöv våldtagit henne och 

även hotat att skära ut hennes foster. Om tiden som legosoldat har Arklöv sagt: - Det var 

mycket död och umbäranden. Det var rätt blodigt ibland. Det var en enormt positiv 

känsla. Jag fick en adrenalinkick. […] Vid ett tillfälle har Arklöv uppgett att han ser sig 

som en politisk fånge. På frågan vad som skulle få honom att berätta vad som hände i 

Malexander har han sagt: - Första klassens tortyr. (Expressen 2000-02-02).  
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Återigen beskrivs Jackie vara fixerad vid vapen, ord som brutal och iskall används om honom 

och han framstår som mycket hårdför och nästan immun mot rättssystemets alla verktyg och 

tekniker. Genom ovanstående artikelcitat befästs bilden av honom som en person som är rakt 

igenom ond och saknar känslor. Han framställs nästan vara omänsklig och mer som ett 

monster, vilket han föreställs ha varit mer eller mindre hela sitt liv i och med den jämförande 

kopplingen att han haft ihjäl höns som liten, i artikelcitatet ovan. Hans hårdföra sida står i 

fokus då det tas upp att han har åsikter om bland annat homosexualitet som idag inte anses 

vara politiskt korrekta. Även hans uttalande om att han skulle kunna utstå tortyr spär på bilden 

av honom som hård och känslokall. Uttalandet är så långt ifrån vad gemene man i Sverige kan 

relatera till att det förstärker bilden av Jackie som någon helt främmande. 

 

I svensk rättshistoria torde den bestialiska avrättningen av polismännen Olof Borén och 

Robert Karlström sakna motstycke. (Borås Tidning 2000-01-19). 

 

Formuleringen bestialisk avrättning står i bjärt kontrast till de beskrivningar som har använts 

när Saras gärningar har diskuterats i media, där Saras skott mot mordoffret tydligt kommer i 

skymundan av Sara som person och hennes utseende.  

    Jackie erkände några år efter åtalet att han skjutit de dödande skotten från nära håll i 

huvudet respektive i nacken på de två mordoffren. Efter den sista skottlossningen i 

Malexander, då de båda poliserna fallit sårade till marken, gick Jackie fram till dem och sköt 

dem med deras egna tjänstevapen. Vad gäller Sara finns det en konstruktionsvideo, som också 

visades under rättegången, där Sara förklarar hur hon skjuter den sovande kvinnan först ett 

skott i kroppen och sedan ett i huvudet, samt att hon på väg att gå därifrån vänder tillbaks, 

undersöker för att se om kvinnan är död och sedan skjuter ett tredje skott i huvudet på henne 

för att vara extra säker. Hon säger sig därefter ha för avsikt att på liknande vis skjuta den 

överlevande med tre skott, men som hon säger själv sviker modet henne efter det andra 

skottet.  

        Avrättning är ett sådant starkt och värdeladdat ord att det troligtvis undviks som 

beskrivningen i Saras fall då det skulle bli inkonsekvent med bilden av henne som ett offer. 

Det är onda och inte goda människor som avrättar.  

    Som tidigare har framgått så hyste Jackie sympatier för nazistiska idéer och tankegångar 

och dessa sympatier ligger honom i fatet rent rättsligt, precis som den mediala 

uppmärksamheten kring honom som person.    
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Fyra stora tidningar hade modet att publicera namn och bild på 62 aktiva nazister från 

hela landet, bland andra den Östersundsbo som är misstänkt för rånet i Kisa och 

polismorden i Malexander. Vi måste med alla medel hjälpas åt att stoppa nazismen så att 

den inte får fotfäste i vårt län. Det viktigaste för att bekämpa nazism och 

främlingsfientlighet är att alla tar sitt ansvar och i sin vardag argumentera mot intolerans 

och främlingsfientlighet. Vi måste alla ta vårt ansvar, och vi måste inse att nazisternas 

våld inte är pojkstreck eller "förvirrade övertramp". Nazisternas våld är en del i en 

medveten strategi att skrämma oss alla, för att på sikt försöka motarbeta demokratin. 

(Östersunds-Posten 1999-12-07).  

 

Nazismen utmålas i artikeln som ett mycket stort hot mot samhället och demokratin. Därför 

framstår en person som sägs dela dessa åsikter som synnerligen farlig och hotfull. Det får en 

dubbelsidig effekt, där Jackie återigen aktualiserar nazismen som en skrämmande och hotfull 

ideologi samtidigt som denna ideologi porträtterar honom som person. Han får därmed 

representera den groende nazism som hotar med att sprida sig likt en löpeld i samhället om 

inga åtgärder vidtas. Naturligtvis kan detta skapa en oro och en rädsla bland många människor 

i samhället och på så vis framstår Jackie som mycket ondsint.  

    Vidare förstärks den hotfullhet som nazismen utgör mot samhället, och tidningarna går på 

rättens linje när rättegången verkar gå in ett skede av att handla om politiska åsikter.      

 

[…] skotten riktades också mot demokratin och det öppna samhället. Därför är det riktigt 

av tingsrätten att särskilt markera mot den nationalsocialistiska och våldsförhärligande 

ideologi som varit en av mördarnas drivkrafter. (Borås Tidning 2000-01-19).  

 

De dömda har använt sig av extremt våld grundat på en nationalsocialistisk och 

våldsförhärligande ideologi. De brutala morden är ett klart angrepp på centrala funktioner 

i ett demokratiskt samhälle, konstaterar tingsrätten (Sydsvenska Dagbladet 2000-02-03). 

 

Genom att säga att deras brott är ett hot mot demokratin och samhället i stort är det inte enbart 

ett brott mot de faktiska offren; de tilltalade har även begått brott mot dig och mig. Alla är vi 

offer för det inträffade. Värt att notera här är att Sara och Jackie båda har beskrivits som 

mycket ensamma människor. De har sedan sökt sig till gemenskaper där de har kunnat finna 

ett meningsfullt sammanhang. Sara sökte sig till en frireligiös sekt medan Jackie sökte sig till 

en grupp nazister. Båda två kan sägas ha begått sina brott på grund av olika övertygelser, men 

endast Saras är giltig. Hennes övertygelse räknas snarast till hennes fördel medan Jackies 

endast ligger honom till last, då han beskrivs i media och får sitt straff tilldelat sig. Vari ligger 

den egentliga och avgörande skillnaden?  Beror det på deras olika könstillhörighet? Kanske 

hade Sara betraktats som offer för nazismens grepp om det hade varit hon och inte Jackie som 
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hade ingått i den kretsen, och kanske hade Jackie setts som en illvillig person som föreställt 

sig ha makt och rätt nog att utföra Guds verk om han som varit den frireligiöse. Eller beror det 

på själva övertygelsen i sig? Kanske är religionen mer fredad eftersom vi har religionsfrihet 

och därmed anser det vara känsligt att peta för mycket i var och ens rätt att utöva sin egen 

religion. Dock så råder det också åsiktsfrihet men det förhindrar inte att vissa åsikter (som 

nazism) tillskrivs ett negativt värde och även tillåts påverka utgången för en rättsprocess.       

    Härtill kan det föras en diskussion kring vad som anses vara kvinnligt respektive manligt i 

förhållande till rationalitet. Enligt traditioner har kvinnor ansetts vara passiva, beroende och 

undergivna medan manliga egenskaper har ansetts vara dominans, självständighet och 

självsäkerhet. På så sätt kopplas våldsbrott och manlighet ihop då dessa egenskaper anses vara 

närbesläktade med aggressivitet, och därför ter det sig också mer naturligt för män än för 

kvinnor att handla våldsamt. Kvinnor som begår grova våldsbrott kan på så sätt sägas bryta 

mot könsstereotypa normer. Feministisk forskning har därför påvisat mönster som talar för att 

kvinnor oftare än män kategoriseras som psykiskt sjuka (Thompson 2010: 100). 

        

6.3 Media, rättsapparaten och allmänheten 

Professor i processrätt vid Stockholms universitet Christian Diesen skriver om positiv och 

negativ särbehandling i straffprocessen i sin bok Likhet inför lagen. Här tar han bland annat 

upp, diskuterar och kritiserar medias möjlighet till att ibland påverka utgången av olika 

domstolsbeslut (2005: 365ff). Vad gäller Knutbyfallet tar Diesen upp några intressanta 

aspekter om medias inverkan på domstolens beslut och agerande. Från den specifika 

rättegången finns det en rad exempel där domstolen frångick regler och praxis som kan 

härledas till den intensiva mediebevakningen och det stora intresset från allmänhetens sida. 

Ett mycket tydligt exempel från rättegången som strider mot lagen är att Helge aldrig fick 

genomgå ett huvudförhör där han hade möjlighet att lägga fram sin version av vad som hade 

inträffat. Han blev istället förhörd på åklagarens premisser och redan införskaffade uppgifter 

(Diesen 2005:371). Tack vare medias bevakning och uppgifter som framkom där, befästes 

åsikten att ”alla redan visste” vad som hade hänt och vad Helge skulle komma med för svar på 

anklagelserna som riktades mot honom, enligt Diesen. Detta strider mot principen om en 

rättvis rättegång. Enligt Diesen så finns det en tendens som tyder på att domstolens 

representanter har en benägenhet att påverkas av kommentarerna i media om de är till den 

tilltalades nackdel (2005: 376). Knutby är dock ett exempel som motsäger denna tendens då 
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nämndemännen inte gick på medias linje utan istället på juristernas då Helge friades från 

mordanklagelserna på sin första hustru (Diesen 2005: 377).  

    Vad beträffar Sara så säger Diesen (2005: 378) att valet av rättspsykiatrisk vård som 

påföljd för hennes del kan ha påverkats av att det i media uttrycktes en sådan kraftig åsikt om 

att hon borde undgå fängelsevistelse Eftersom hon utmålades som ett offer för stark 

manipulation försvårades beslutet om fängelse.  

    Diesen (2005:379) säger avslutningsvis att tack vare att det finns både positiva och negativa 

aspekter för domstolens del på grund av mediebevakningen kring uppmärksammade rättsfall 

så går det inte att konstatera att media påverkar till någon generell olikhet inför lagen. 

    Förhållandet mellan rättsväsendet och media kan antas vara bitterljuvt då det ofta uppstår 

konflikter mellan domstolens sekretessbelagda uppgifter med sitt krav på rättssäkerhet och 

medias rapporterande position mellan allmänheten och rättsväsendet. Även om det är svårt att 

bevisa, finns det exempel på korrelerande samband mellan rättsprocessens utveckling och 

medias bevakning i enskilda fall. Dessa exempel kan vara av både positiv och negativ 

karaktär för de inblandade parterna. Det finns fall där domstolen har sänkt straffet för eller 

slutligen helt friat en tilltalad i samstämmighet med den hårda mediebevakningens 

opinionsbildning. Samtidigt har det också förekommit en del fall där medias bevakning har 

lett till en hårdare bedömning och mindre fördelaktig utgång för inblandade parter (Diesen 

2005: 365ff).  

    Grabe et. al. (2006: 140-141) hävdar att när de offentliga straffen avskaffades ökade 

pressens rapporteringar kring brott successivt. Det kan tyda på att media och rättsväsendet 

hamnat i ett symbiotiskt förhållande som fungerar som social kontroll genom att bidra till att 

hålla nere antalet begångna brott. Den sociala kontrollen som de offentliga straffen innebar 

förflyttades in i medias värld istället; genom att rapportera om brott hjälper media till med 

samhällets normbildning. Genom sociala normer fungerar kontrollen inte heller längre som 

vissa personers makt över andra utan som alla medborgares reaktion mot var och en 

(Foucault, 2006). Den avskräckande effekten bibehålls samtidigt som sammanhållningen 

människor emellan stärks när gällande moral på så sätt befästs i medvetandet. Katz förklarar 

(1987:47-75) hur den nyhetsläsande medborgaren genom att läsa om andras norm- och 

lagbrott kan skapa sig en uppfattning om vad som är rätt och fel. Dessutom fungerar 

brottsrapporteringen som ett tacksamt samtalsämne som kan bidra till känslan av att ingå i ett 

kollektiv. 
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    Det finns en regel i Sverige om fängelseförbud för de personer som anses ha begått brott 

under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Viktigt att notera här är att allvarlig psykisk 

störning är en juridisk och inte en psykiatrisk diagnos. Därmed kan det bli godtyckligt vilka 

diagnoser som räknas som giltiga för psykiatrisk vård och vilka som inte gör det (Diesen 

2005: 325). Rätten gör bedömningar från fall till fall och ofta är det mycket olika aspekter och 

kriterier som slutligen är avgörande. På så sätt så finns det ingen egentlig gräns för vad som 

kan bli föremål för psykiatrisk vård eller inte. Eftersom kvinnor oftare anses vara psykiskt 

sjuka, döms fler kvinnor än män till psykiatrisk vård istället för fängelse. Män som begår 

våldsbrott bryter inte mot några könsnormer och därför anses deras beteende vara rationellt. 

Rationalitet är ofta intimt förknippat med manlighet och därför anses män i större utsträckning 

vara ansvariga för sitt handlande än kvinnor (Thompson 2010: 100). Allt detta hör hemma i 

vad Thompson (2010: 100) kallar för ”the medicalization of female deviance” – att det finns 

en tendens att kategorisera kvinnliga våldsbrottslingar och deras handlingar som en 

konsekvens av psykisk ohälsa. Även domaren och nämndemännen i domstolen är vanliga 

människor som påverkas av välkända stereotyper och typifieringar av manligt och kvinnligt. 

Högsta domstolen är en prejudikatinstans, vilket innebär att de kriterier som domarna 

använder vid sitt avgörande fungerar som vägledande för framtida rättsfall, även kallat praxis. 

Även ett hovrättsbeslut kan ha stor betydelse för bedömningen i framtida fall (Heuman i 

Bernitz 2008: 123). Men vad som haft inflytande på föregående praxisbildning kan således 

vara fördomar om manligt och kvinnligt. Praxis som domare och nämndemän så att säga kan 

luta sig tillbaka mot som en säkerhetsåtgärd i en osäker situation (Thompson 2010: 105). 

    Både Sara och Jackie genomgick en rättspsykiatrisk undersökning. Jackie bedömdes inte 

vara allvarligt psykiskt störd, men det bedömdes Sara vara. Hennes diagnos från Huddinges 

rättspsykiatriska enhet löd: ”Hon har en ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade 

övertygelser av psykotisk valör” (Dagens nyheter 2004-10-26). 

    I det empiriska urval av artiklar vi hade till förfogande så är det en person som uttalar sig 

emot giltigheten i denna diagnos och det är psykiatrikern Göran Källberg. Hans uttalanden 

kommer med i en handfull artiklar. 

 

- Ingenstans finns några sjukdomssymtom beskrivna, annat än som religiösa 

vanföreställningar, säger han. Trosföreställningar måste behandlas med respekt, även om 

de förefaller bisarra för flertalet människor. I annat fall skulle hela Knutbyförsamlingen 

klassas som allvarligt psykiskt störd, enligt Göran Källbergs resonemang. […] Att begå 

mord i Guds namn betyder inte heller att man är tillräckligt störd för att dömas till 

fängelse, menar Källberg och hänvisar till fundamentalistiska strömningar inom islam där 
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dödandet anses gudomligt. Att Sara Svensson har en dissociativ störning och är kluven i 

två personligheter stämmer inte heller, enligt Källberg: 

- Sara har osedvanligt gott minne. Hennes långvariga planering tyder snarare på en 

målmedvetenhet. 

Skulle Sara Svensson dömas till rättspsykiatrisk vård finns det heller ingen lämplig 

behandling, enligt Källberg. Eftersom hon redan ändrat inställning är den "psykotiska" 

biten avklarad och pastorns osunda påverkan borta. (Dagens nyheter 2004-10-26). 

 

Det psykiatriska fältet är allt för omfattande för att djupare behandlas inom ramen för 

vår analys, men helt kort kan det konstateras att psykiatrisk diagnostisering inte baseras 

på någon självklar och oföränderlig universell sanning. Dikotomier som normalt och 

onormalt, samt psykisk hälsa och ohälsa är en fråga under debatt. Aktuellt idag är att 

psykiatrins främsta verktyg DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), för klassificering och diagnosticering av psykiska sjukdomar överväger att 

helt utesluta narcissism som diagnos inför sin femte version som avses utkomma 2013 

(dsm5.org.). Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas enligt DSM-IV-TR (den 

aktuella versionen av DSM) av grandiosa fantasier eller beteenden, brist på empati och 

överkänslighet för bedömning; konstant behov av beundran från andra; stolt 

framhävning (Passer et. al., 2009: 820).  

    Anledningen till att narcissism eventuellt utesluts som diagnos kan rimligtvis bero på 

att den saknar utvärderingsmöjlighet inom det samhälle där den tidigare haft funktionen 

att identifiera en avvikelse. Det vill säga att vad som förr betraktades som avvikande 

beteende och därmed som föremål för behandling idag betraktas mer som 

normalbeteende och därför inte längre är avvikande. 

    Vad vi vill argumentera för är att rättsapparatens och nyhetsmedias tolkning av 

psykisk störning delvis kan vara under påverkan av allmänna uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt. Med det aktuella exemplet på omformulerandet av 

narcissistisk personlighetsstörning vill vi framförallt visa på att Saras svårtydbara 

diagnos ”…en ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av 

psykotisk valör” kan ha sin grund i synen på henne som kvinna i tolkningen av brottets 

sammanhang.  

    Det kan hävdas att detta hänger samman med ett behov av att förenkla verkligheten när den 

ska beskrivas för utomstående. Utvalda fakta som anses passande för tolkningen och 

gestaltningen av en händelse skärmas av från de fakta som eventuellt motsäger tesen som 

formuleras. På så vis blir den gestaltade verkligheten styrd och subjektiv (Jarlbro 2009: 45).  
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    I Malexanderfallet ifrågasätter tidningarna inte att rätten tillskriver de tilltalades politiska 

övertygelse ett sådant värde och att det verkar påverka utgången av rättsprocessen till att höja 

straffet. Ett annat faktum – förutom att rätten lägger sådan vikt vid de tilltalades politiska 

åsikter – som gör det här fallet unikt i svensk rättshistoria är att det för första gången talas om 

ett kollektivt straffansvar.  

 
[…] Arklöv, Axelsson och Olsson pekade inte på varandra, så som förövarna i Lindome 

gjorde, utan valde i stället att tiga - något som skickligt hanterades av tingsrätten som 

framhöll deras kollektiva ansvar. Ställt utom rimligt tvivel är att samtliga fanns på 

mordplatsen och deltog i skottlossningen, vilket bör räcka för fällande domar. Alla har 

haft uppsåt att döda. Vem som sköt det dödande skottet är av mindre betydelse. (Borås 

Tidning 2000-01-19).  

 

[…] Kedjan av brott hänger ihop, anser åklagaren, de tre har agerat gemensamt och i 

samförstånd. Så ser kärnan i åtalet ut - i Malexander mördades två människor och de tre 

åtalade begick brotten ihop. Var och en måste inte överbevisas om vad han gjorde vid 

varje givet tillfälle. […] (Svenska Dagbladet 2000-05-10). 

 

Aldrig tidigare har något rättsfall i Sverige talat om ett kollektivt ansvar mellan inblandade 

parter. Det har ansetts hemmahörande i andra rättskulturer. I Sverige har traditionen tidigare 

alltid talat om vikten av att kunna bevisa var och ens enskilda skuld (Wennberg, 2008). 

Lindomefallet som det refereras till ovan inträffade några år tidigare än Malexanderfallet. Då 

mördades en äldre man i sitt hem men de två misstänkta för brottet skyllde på varandra och 

eftersom rätten inte exakt kunde bevisa vem som hade gjort vad så gick båda fria utan någon 

påföljd, trots att det var ställt utom allt rimligt tvivel att båda hade varit på mordplatsen 

tillsammans (Wennberg, 2008: 21-22). Denna praxis valde nu rätten att frångå och sa istället 

att de tre tilltalade hade agerat i samförstånd genom hela dådet och att det inte spelade någon 

större roll vem som hade avlossat de dödande skotten, eftersom alla tre bevisligen hade skjutit 

och alla ansågs ha haft uppsåt till att döda. Vad som är intressant här, förutom den unika 

synen på gärningsmannaskapet, är att detta liksom åsiktsfixeringen som diskuterades tidigare 

inte ifrågasätts nämnvärt i media.   

 

[…]Brott som dessa förtjänar inget annat än avsky och ingen tveksamhet får råda om 

samhällets förmåga att hantera komplicerade rättsfall. Detta borde vara självklarheter, 

men Lindomefallet härom året skapade en gnagande oro för att brottslingar skall kunna 

slingra sig undan genom att skylla på varandra.[…] (Borås Tidning 2000-01-19). 
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Istället följer återigen media i rättens fotspår. Med Lindomefallet som bakgrund handlar det 

nu om att genom uppvisad handlingskraft gentemot grova brott som det här, återupprätta 

förtroendet för rättsväsendet. Nu råder en annan syn än den som hittills har varit gällande i 

Sverige på rättssäkerhet. Fram till nu har individen stått i centrum för skyddet som 

rättssäkerheten är menat att inbegripa. I Malexanderfallet syns dock ett tydligt skifte från 

individperspektivet till ett samhällsperspektiv, där det är allmänheten som behöver skyddas 

mot sådan här grov brottslighet. Jackies enskilda rätt till att inte bli dömd för något brott som 

han eventuellt inte har begått åsidosätts för det allmänna bästas skull. Ännu en gång är det inte 

bara de direkt inblandade parterna som är offer för brotten, det är även du och jag. Det kan 

leda till en tendens att personer misstänkta för grova brott anses sakna ett lika starkt 

skyddsbehov som gemene man. 

    Diesen talar om en hypotes som säger att ”den som är ’antagonistisk’ till de rådande 

makthavarna är i sämre läge än samhällsmedborgaren i gemen när det handlar om misstanke 

om brott” (2005: 306). Detta betyder att de människor som anses vara ett hot mot den rådande 

samhälleliga ordningen riskerar att dömas hårdare än människor som inte anses utgöra något 

hot. Han fortsätter med att säga att bevisen för den här hypotesen är svaga eftersom det 

faktiskt inte finns något fall där det i domslutet uttryckligen står att den tilltalades politiska 

åsikter har haft någon betydelse i påföljdsfrågan. Diesen (2005: 307) hävdar dock att det finns 

fall i svensk rättshistoria där det går att misstänka att de tilltalade har fått strängare straff än 

normalt på grund av sina politiska åsikter, trots att det inte står uttryckligen i domslutet. 

Malexanderfallet är ett sådant fall. Jackie och hans medåtalades nazistiska åsikter och 

våldsförhärligande ideologi var uppe till debatt vid bedömning av gärningsmannaskapet. Men 

väl i hovrätten ströks det till förmån för bedömningen att de hade handlat i samförstånd 

gällande skottlossningen mot den förföljande polisbilen (Diesen 2005: 307). 

    Att det trots avsaknaden av bevis finns anledning att misstänka att politiska åsikter ändå 

kan spela en roll vid domstolens bedömning av ett fall beror enligt Diesen (2005: 310) på att 

ett rättsligt avgörande alltid återspeglar det politiska läget; en dom är således produkten av en 

politisk verkställande makt. Det handlar istället om att avgöra hur mycket politik som finns 

återspeglad i varje dom. I Sverige finns endast ett brott som uttryckligen säger att kollektivt 

straffansvar är tillämpbart, och det är våldsamt upplopp. Detta brott innebär att en person kan 

bli straffad för vad andra, som ingår i samma kollektiv, gör utan att han eller hon är direkt 

delaktig i några våldsamheter (Diesen 2005: 31). På så sätt är Malexanderfallet unikt i svensk 
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rättshistoria eftersom de inblandade dömdes för sina kollektiva handlingar trots att brottet var 

mord och inte våldsamt upplopp.        

    Efter Malexanderfallet var det inte endast synen på ansvar vid ett brott som förändrades och 

debatterades. Efter att det hade framkommit att de tilltalade som alla sedan tidigare var dömda 

brottslingar hade haft mycket frikostiga permissioner, duggade kraven tätt på en skärpning 

inom rättsväsendet och kriminalvården i media.       

 

[…] Vård och rehabilitering är naturligtvis viktiga inslag i kriminalpolitiken, men 

våldstrion från Malexander visar med all önskvärd tydlighet att det finns en tendens till 

flum och naivitet som det är hög tid att göra upp med. För grova brottslingar som Arklöv, 

Axelsson och Olsson måste samhällets skyddsbehov väga tyngst, av hänsyn till 

brottsoffren, men även för att förhindra upprepade incidenter. Teaterpjäser och obevakade 

permissioner får inte komma på fråga. (Borås Tidning 2000-01-19) 

 

Artikelförfattaren går hårt åt kriminalpolitiken som sammanfattas med orden flum och 

naivitet. Kravet på att den enskildes rätt måste stå åt sidan för det stora samhällets skull 

upprepas samtidigt som rättsväsendet får sig en tillrättavisning, då hanteringen av grova 

våldsbrottslingar anses har varit alldeles för slapphänt. Här görs även Jackie och hans 

kumpaner till ett statuerande exempel på att kriminalvården och det svenska rättssystemet är 

på väg utför i en rasande fart om inga åtgärder snarast vidtas. Malexanderfallet kommer sedan 

att användas som skäl i sig till att det införs hårdare restriktioner kring uppförande, 

permissioner och annan frigång på landets fängelser (Nerikes Allehanda 1999-12-30).  

    En omständighet som bör omnämnas i samband med artikeln ovan är att vid tidpunkten då 

den publicerades var Jackie ännu inte dömd för någonting. Han genomgick vid tillfället en 

rättspsykiatrisk undersökning. De två andra medåtalade hade fått sina livstidsstraff 

förkunnade och utdelade, men inte Jackie. Av artiklar publicerade kring samma datum 

framgår det att inget annat är att förvänta än att samma straff ska tilldelas även Jackie. 

Artikelförfattare verkar eniga om att allt annat än ett livstidsstraff för honom skulle vara 

mycket överraskande. På så sätt framstår det för läsarna att det endast är formaliteter och 

teknikaliteter som kvarstår innan även Jackie sällar sig till skaran av livstidsdömda. Till detta 

kan frågan om att vara dömd på förhand ställas. 

 

6.4 Slutsats 

Analysen vi gjort gav stöd för hypotesen att kvinnliga respektive manliga gärningsmän 

beskrivs olika i nyhetsrapporteringen. Även om kvällspressen inte helt oväntat visade detta 
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tydligast, följde alla tidningar samma mönster i någon grad. Teorin om det idealiska offret 

stämde mycket väl med hur de berörda parterna i åtalen beskrevs. Vi kunde därutöver med 

diskursanalysens metod till hjälp påvisa hur språket kan användas för att formulera och 

upprätthålla arketyper av manligt och kvinnligt. Naturligtvis har även diskursanalysen som 

metod sina brister, som vi också reflekterar kring i metodavsnittet ovan. Uppsatsen bildar i sig 

själv en egen diskurs, men även om samma empiriska material skulle kunna ge upphov till 

andra analytiska strukturer än den vi presenterat, anser vi att resultatet är så tydligt att 

analysen har en hög reliabilitet. 

    Vi kunde finna tendenser som stödjer Chivalry-teorin såväl till mediebevakningen av Sara 

som till domstolens beslut. Samtidigt är teorin svag på så sätt att den är vag och allmänt 

formulerad och hittills relativt oprövad. I brist på andra teorier i ämnet fungerar dock 

Chivalry-teorin som en tillgänglig förklaring till varför Sara konsekvent beskrivs på detta 

specifika sätt och eventuellt också som förklaring till hennes rättspsykiatriska diagnos. 

    I båda de rättsliga fallen som vi har behandlat i den här analysen frångicks vissa rättsliga 

principer under rättegångarna (Diesen 2005). Inom rättssociologin används frågeställningarna 

hur samhällsförhållandena i övrigt påverkar rätten och vice versa, samt hur detta eventuella 

samspel kan se ut (Mathiesen 2008: 18). Om vi därför ser på rättsapparaten genom det 

rättsociologiska paradigmet måste vi erkänna att domstolen är en del av det samhälle inom 

vilket den är verksam (Hydén 2002: 60-61). Domstolen är till samhället som ett vitalt organ är 

till den mänskliga kroppen. Domstolen har inte heller någon egen identitet; den består alltid 

av jurister, nämndemän och andra utnämnda som får göra uttalanden och bedömningar för 

rättsfallets utgång. Vi kan varken bevisa eller säga med klarhet att stereotyper om manligt och 

kvinnligt eller uppfattningar om ondska och godhet har inflytande på rättens utfall men vi kan 

anta att sådana stereotyper har en betydelse.  

    Slutligen påvisar vi också att psykiatrin och diagnostiseringen av psykisk ohälsa står i 

relation till samhället på så sätt att de förra påverkas i takt med samhällets förändringar. Vad 

som är rätt och fel inom såväl domstolen som psykiatrin växlar därför i tid och med 

samhälleligt klimat.  

 

7. Sammanfattande diskussion 

Vi har presenterat rättsfallet Malexander med fokus på Jackie Arklöv och rättsfallet Knutby 

huvudsakligen om Sara Svensson, men också Helge Fossmo; i en jämförelse mellan hur 

kvinnliga respektive manliga gärningsmän beskrivits i nyhetstidningar. Diskursanalysen 
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användes som metod. Vi har använt oss av teorin om det ideala offret för att förklara hur de 

åtalade har beskrivits i tidningarna och kommit fram till att Sara framställdes som ett idealiskt 

offer och Helge samt Jackie framställdes som idealiska gärningsmän. Genom en kritisk 

granskning av rättens avgöranden och Saras psykiatriska diagnos har vi även framlagt 

hypotesen att psykiatrin och rättsväsendet påverkas av fördomar och normer i samhället i stort 

i sina beslut. Chivalry-teorin har presenterats som en förklaringsmodell till vad detta kan bero 

på. Till vår kännedom har endast ett par kvantitativa studier av Chivalry-teorin på medias 

rapportering genomförts och fler kvalitativa studier än den vi gjort behövs för att kunna dra 

säkra slutsatser om teorins tillförlitlighet. 

 

Syftet med den här uppsatsen har inte varit att propagera för att Sara ska straffas hårdare, eller 

att Jackie ska straffas mildare. Rent krasst vetenskapligt har det varit ovidkommande för den 

här uppsatsen. Vad den här uppsatsen huvudsakligen har handlat om är hur uppfattningar om 

manligt och kvinnligt har använts av journalisterna i alla tidningar i vårt empiriska material 

för att förklara gärningsmannaskap och offerskap. I en tidigare rapport beskriver vi hur brottet 

får en gravitationskraft likt ett svart hål, som slukar allt som i sammanhanget kan tolkas som 

avvikande. I den rapporten handlade det främst om hur etnicitet och Aspergers syndrom 

diskuterades i sociala medier (Danielsson & Jörlund 2011). Poängen är att olika 

konstruktioner av sätt att se på människan används till orsaksförklaringar. Olikheter mellan 

människor söks upp, identifieras och kategoriseras. Dessa kategorier finns sedan tillgängliga 

och används av människor i sociala medier eller journalister i nyhetsmedia till att förklara 

brott. William Blake sa ”If the doors of perception were cleansed everything would appear to 

man as it is, infinite”. Den här kategoriseringen av människor lärs in, men att låsa sig vid 

ramarna av dessa kategorier begränsar ens uppfattning av verkligheten. 

    Istället för att beskriva exempelvis Jackie som en ond människa, som nyhetsmedia i stort 

har gjort, kan man fråga sig vad han har varit med om som lett honom till punkten för åtalet. 

Hur ser han på världen? Hur ser han på sig själv och andra och varför? Att döma honom som 

person utifrån sina egna perspektiv på världen, som grundar sig på ens egna erfarenheter och 

möten med andra människor, tillför ingenting. Vi vill hävda att ingen människa kan förstå en 

annan människa utan att förmå att se världen genom dennes ögon. Utpekandet av ondska 

skapar endast distans. 
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    Det är inte en fråga om att ge Jackie en offerstatus. Det är inte en fråga om vård eller straff. 

Det är en fråga om att försöka se och förstå verkligheten så avskalat som möjligt istället för 

konstruerade kategorier av den.  

 

Avslutningsvis tror vi att fler sociologiska studier behövs om implikationerna av psykiatriska 

diagnoser.  Därtill tror vi det behövs vidare studier om fördomar kring manligt och kvinnligt 

eller andra stereotypers inflytande i svensk rätt. 
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