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Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, 

podcasts och filmer som tillhör genren true crime. Bland konsumenterna av true crime består 

majoriteten av kvinnor. Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för kvinnors 

intresse för true crime. Vad är det som lockar dem med true crime och vilken funktion har 

detta intresse? Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer med fem kvinnor i åldrarna 

21–37 år. Empirin har därefter analyserats med hjälp av ”The informationgap theory” 

(Loewenstein, 1994; Oosterwiks, 2017) i kombination med teorin om morbid nyfikenhet 

(Oosterwijks, 2017). Vid sidan om dessa två har även den tidigare ej vetenskapligt 

publicerade teorin om mental förberedelse använts som teoretiskt analysverktyg. Även 

tidigare forskning av Vicary och Fraley (2010) och Boling och Hull (2018) har använts vid 

analysarbetet. 

Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna ansåg att den mentala förberedelsen påverkat 

dem när det kommer till deras intresse för true crime. Det handlar om både direkt och indirekt 

påverkan i form av motiv till konsumeringen eller lärdomar som de har fått under tiden de 

haft detta intresse. Resultatet visar även att deras intresse för true crime fyller många 

funktioner i vardagen. Det var för majoriteten av kvinnorna viktigt att kunna spekulera och 

diskutera true crime med andra människor. Olösta fall var i detta avseende att föredra framför 

lösta fall. Även ”ovanliga” fall med element som grovt våld och/eller fler offer var att föredra 

framför exempelvis gängkriminalitet. 

 

 

Nyckelord: True crime, kvinnor, mental förberedelse, the informationgap theory, morbid 

nyfikenhen 
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1. INLEDNING 

”Mordpodden”, ”Svenska mordhistorier”, ”Mord Mot Mord”, ”Vad blir det för mord?” och 

”Rättegångspodden” är några av de svenska true crime podcasts som befinner sig bland 

Sveriges 100 mest populära podcasts enligt Bra Podcast (brapodcast u.å.). 

Bland presentationerna till dessa podcasts kan man läsa "I den här podden få du tillsammans 

med /…/ grotta ner dig i läskiga, sanna & riktigt spännande mordfall" (Acast1 u.å.), "En 

oseriös podcast om mord /…/ spekulationer och egna åsikter blandas med dålig smak och 

fruktansvärt intressanta grejer" (Acast2 u.å.) och " /…/ pratar varje vecka om sin bästa och 

värsta fascination - mord och sånna hemska grejer /…/ det är ett lättsamt prat i ett försök att 

hantera världens allvarligaste ämne" (Acast3 u.å.). 

 

I Facebookgruppen "Mord Mot Mord Podcast" tillhörande podcasten ”Mord Mot Mord” med 

över 7000 medlemmar (maj, 2019) kan man se allt från diskussioner kring det senaste 

podcastavsnittet, tips på dokumentärer och andra podcasts till ”memes” på ökända mördare. I 

en annan Facebookgrupp, "Kriminalfall Världen Över", finns det över 50 000 (maj, 2019) 

medlemmar. I denna grupp diskuteras bland annat fall, nyhetsartiklar och rättegångar. Det är 

även vanligt förekommande att förundersökningsprotokoll efterfrågas och distribueras 

medlemmarna emellan. 

 

True crime är en växande genre bland såväl podcasts som dokumentärer och filmer. På 

Netflix, SVT Play och andra streamingtjänster finns populära dokumentärer som ”Making a 

murderer” och ”Fallet Kevin”. Detta väckte flera frågor hos mig. Hur kommer det sig att det 

finns så många true crime-podcasts och dokumentärer? Varför har de så många lyssnare och 

tittare? Hur kommer det sig att det finns internetforum med flera tusentals medlemmar som 

delar med sig av tips, diskuterar fall och spekulerar om händelseförloppet? 

Med denna studie önskar jag bidra till ett fält som idag, trots true crime-genrens popularitet, 

saknar mycket när det kommer till vetenskaplig forskning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Varför detta intresse för true crime är så stort finns det inte så mycket forskning kring. Syftet 

med denna studie är därför att med hjälp av fem kvalitativa intervjuer försöka få en fördjupad 
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förståelse för det stora intresset för true crime. Syftet är också att få en fördjupad förståelse för 

vilka funktioner intresset har för intervjupersonerna.  

Frågeställningarna blir därför: 

- Vad är det som lockar med true crime? 

- Vilken typ av true crime lockar? 

- Vilka uttryck tar sig detta intresse? 

- Vilken roll har den mentala förberedelsen när det kommer till att konsumera true crime? 

 

1.2 Avgränsning 

Av praktiska och metodologiska skäl har jag kommit att begränsa mig till att endast studera 

kvinnor. Ett alternativ hade varit att göra en jämförande studie men det är inte aktuellt i detta 

fall. Vidare är studien avgränsad till att samla in subjektiva upplevelser från fem kvinnor som 

främst använder formatet podcast för att konsumera true crime. Se vidare information om 

detta i metodavsnittet.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA RAMVERK 

2.1 Litteratursökning 

Första steget för att hitta tidigare forskning relaterat till studiens ämne var att söka efter ”true 

crime” i databasen LUBsearch och Google Scholar. Då detta inte gav någon träff utvidgade 

jag sökningen till sådant som jag ansåg vara relevant. Detta var ”brott och media”, 

”fascination för brott”, ”skräckfilm”, ”mord”, ”kvinnor och mord”, ”morbid curiosity” och 

”nyfikenhet”. Samtliga sökord matades in på både svenska och engelska samt i olika 

konstellationer och med olika böjningar på orden. Vissa av dessa ord var nyckelord i de 

tidigare resultaten som visades. Detta gav mig en idé om vad jag själv kunde söka på. Bland 

dessa var ”nyfikenhet” det som visade sig ge flest relevanta träffar. 

Dessa sökningar gav endast ett fåtal träffar och efter att ha läst olika abstract visade det sig att 

träffarna inte var relevant för denna studie. Jag vände mig därför direkt till Google. Via 

Google fick jag fram många tidningsartiklar och blogginlägg som berörde ämnet. Dessa 

hänvisade även i någon mån vidare till olika studier samt forskare som studerat ämnet eller 

liknande ämnen såsom till exempel varför det främst är kvinnor som läser kriminalromaner. 

Genom att i Google Scholar söka på studiernas titlar fick jag därefter träffar. Detta genererade 

även i att jag genom att titta på studiernas referenser kunde bredda sökningen och hitta fler 
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relevanta studier. De två som jag ansåg vara mest relevant i förhållande till denna studie, då 

de dels handlar om true crime men även specifikt om true crime-podcast, kommer att 

presenteras nedan. 

 

2.1.2 Undisclosed Information—Serial Is My Favorite Murder: Examining Motivations in the 

True Crime Podcast Audience 

2018 publicerades en studie gjord av Kelli S. Boling och Kevin Hull i Journal of Radio & 

Audio Media. Boling och Hull (2018) ville med sin studie försöka ta reda på vad det är som 

motiverar människor till att lyssna på true crime-podcasts. Metoden de valde för sin studie var 

en internetsurvey som de delade via olika webplatser och internetforum. 

Boling och Hull (2018) beskriver att deras survey innehöll 33 frågor som rörde motivet till 

varför människor lyssnar på true crime-podcast. Svarsalternativen var 1. Avslappning 2. 

Upprymdhet 3. Uttråkning 4. Vana 5. Hobby 6. Underhållning 7. Social interaktion 8. Nyheter 

och information 9. Verklighetsutflykt 10. Bekvämlighet och 11. Voyeurism.  

 

Resultatet visade att två motiv stod ut från resterande; underhållning och bekvämlighet. Det 

tredje mest frekventa svaret var uttråkning (Boling & Hull, 2018). Motivet till att 

respondenterna lyssnar på true cime-podcast skiljde sig inte bland könen, både kvinnor och 

män svarade nästan identiskt på vad motivet var men det skiljde sig däremot i vilken grad de 

höll med om påståendena menar Boling och Hull (2018). Kvinnorna tenderade att hålla med i 

högre grad än männen. I likhet med att både män och kvinnor svarade att underhållning, 

bekvämlighet och uttråkning är orsaken till att de lyssnar på true crime-podcast, var nyhet och 

information, verklighetsutflykt och social interaktion de minst frekventa svaren. 

Därefter visade empirin även att svaren tenderade att skilja sig åt bland kvinnorna och 

männen när det kom till social interaktion som motiv till att de lyssnar på true crime-podcast. 

Kvinnorna tenderade att i högre grad än män hålla med om påståendet att de "lyssnar på true 

crime-podcast för att de är populära och för att kunna vara delaktig i konversationer med sina 

vänner". Författarna argumenterade för att detta kan påvisa att en orsak till att kvinnor lyssnar 

på true crime-podcast är för att de vill kunna diskutera dem med sina vänner. Frågor gällande 

om lyssnaren även deltar i diskussioner online, forum eller gör egna efterforskningar ställdes 

också. Majoriteten av respondenterna svarade att de ofta eller ibland diskuterar true crime 

med andra personer. Det fanns ingen skillnad mellan könen varken på om de diskuterar med 

andra eller hur de diskuterar det med andra (Boling & Hull, 2018). 
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2.1.3 Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder, and Serial 

Killers? 

I Social Psychological and Personality Science publicerades 2010 en rapport över studier 

utförda av Amanda M. Vicary och R. Chris Fraley. Författarna gjorde fem studier vilka alla 

berör ämnet true crime med avgränsning till true crime litteratur. Den första studien bestod av 

att författarna tittade på bokrecensioner skrivna på websidan Amazon.com, denna studie 

kommer inte att beskrivas vidare då den inte anses ha någon relevans för denna uppsats. 

Studie fem ämnade att ta reda på om offrets kön i litteraturen påverkade vilka som vill läsa 

boken, denna studie kommer i likhet med studie 1 inte att presenteras med samma motivering. 

Istället kommer studie 2-4 att beskrivas kortfattat nedan. 

 

Studie 2-4 bestod av kvantitativa experimentella studier där respondenterna fick läsa 

sammanfattningar till böcker där Vicary och Fraley (2010) manipulerat valda delar av 

sammanfattningarna. Varje respondent fick i samtliga studier läsa två olika sammanfattningar. 

Syftet med dessa studier var att undersöka hur kvinnor och män tenderar att välja böcker när 

de får välja mellan true crime-böcker och böcker som berör annan typ av våld. I vissa av 

dessa studier hade författarna lagt till olika scenarion för att försöka undersöka vilka element 

som spelar störst roll när det kommer till vad läsarna väljer (Vicary & Fraley, 2010). 

 

Resultatet i studie 2 visade att när respondenterna fick välja mellan böcker med true crime 

relaterade historier eller böcker som handlade om krig eller gängkriminalitet valde tre 

fjärdedelar av kvinnorna den true crime relaterade boken medan det bland männen endast var 

strax över hälften som valde den samma. Det vill säga att vid valet av två böcker som berör 

våld och/eller kriminalitet tenderar kvinnor i högre utsträckning än män välja true crime-

böcker över andra alternativ (Vicary & Fraley, 2010). 

 

I studie 3 lade författarna till en ledtråd i sammanfattningen som berörde att det i en av 

böckerna framkom att offret, genom ett trick de lärt sig, lyckats fly från förövaren. 

Bland kvinnorna var det 71 procent som valde boken med tricket medan det bland männen var 

66 procent som valde den. Vicary och Fraley (2010) menar på att detta visar att kvinnorna i 

större utsträckning än männen valde boken med tricket och att faktorer som att möjligen 

kunna lära sig saker om hur de ska agera i en eventuell framtida situation lockar kvinnor till 

true crime i högre utsträckning än män. 
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Studie 4 ämnade att ta reda på om det psykologiska innehållet spelar någon roll i 

respondenternas val. Författarna modifierade en av sammanfattningarna så att det framgick att 

FBI hade intervjuat mördaren för att försöka få reda på motiven bakom morden. 65 procent av 

de kvinnliga respondenterna valde boken där det framgick att mördaren hade blivit intervjuad 

av FBI medan endast 59 procent av männen valde den. Kvinnorna var med andra ord mer 

dragna till boken där det initierades att de även skulle få reda på motiven bakom morden än 

vad männen var (Vicary & Fraley, 2010). 

 

2.1.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Den tidigare forskningen visar att true crime främst konsumeras av kvinnor samt att det trots 

att kvinnor och män konsumerar true crime baserat på samma motiv, skiljer sig bland könen 

när det kommer till i vilken grad dessa motiv påverkat deras konsumering. Då den tidigare 

forskningen är baserad på empiri som samlats in genom kvantitativ metod kommer denna 

studie att fungera som ett komplement till den tidigare forskningen. Genom att utgå från den 

tidigare forskningen är min förhoppning att kunna få en mer djupgående förståelse för vad det 

är som motiverar kvinnor till att konsumera true crime. Detta kommer att göras genom 

kvalitativa intervjuer för att på så sätt kunna få reda på intervjupersonernas subjektiva 

uppfattning (Rennstam & Wästerfors, 2015:21) vilket förhoppningsvis kommer att ge mer 

djupgående kunskap om ämnet. 

 

2.2 Teoretiska ramverk 

I likhet med den tidigare forskningen var det inte helt lätt att hitta någon teori. Detta tycks 

bero på att ämnet inte är väl undersökt. Ett försök till att hitta teorier kopplade till bland annat 

skräckfilm och att människor tenderar att inte titta bort vid exempelvis bilkrascher har gjorts. 

Dock utan resultat. De teorier som kommer att användas för att analysera den insamlade 

empirin består av The informationgap theory, morbid nyfikenhet och att kvinnor konsumerar 

true crime som en form av mental förberedelse. 

 

2.2.1 The information gap theory och morbid nyfikenhet  

Enligt Loewenstein (1994) skapas nyfikenhet då individen upplever att det finns ett 

informationsglapp. Detta informationsglapp är en subjektivt upplevd klyfta mellan det 

individen vet och det som individen vill veta.  

Morbid nyfikenhet är enligt Oosterwijk (2017) nyfikenhet som specifikt handlar om 
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hemskheter såsom mord, tortyr och våld i andra former. Anledningen till att människor har en 

morbid nyfikenhet tycks bottna i viljan att försöka förstå sig på det oförståeliga.  

Morbid nyfikenhet tycks vara ett sätt att försöka förstå sig på världen och hur världen ser ut 

och fungerar (Oosterwijk, 2017). I likhet med Loewensteins (1994) teori om 

informationsglappet menar Oosterwijk (2017) vidare på att morbid nyfikenhet tycks 

motiveras genom ett ständigt sökande av information, en vilja att minska klyftan mellan vad 

som är känt och vad som är okänt. Det vill säga att människor ständigt strävar efter att ta reda 

på sådant som de inte redan känner till. Mord, våld och andra hemskheter tenderar att, så som 

annan negativ stimuli, inte vara lika lättillgänglig som den information som skulle kunna 

resultera i positiv stimuli. Enligt Oosterwijk (2017) tenderar informationen som porträtterar 

sociala negativiteter i samhället, vilka oftast i hög grad är normbrytande, vara mer 

knapphändig än motsvarande positiv information. Detta tenderar att väcka många frågor 

såsom ”vad hände?”, ”vad har dessa människor för relation till varandra?” och ”vad kommer 

hända härnäst?”. Detta är någonting som Oosterwijk (2017) direkt kopplar till tidigare 

nämnda informationsglapp. 

  

2.2.2 Mental förberedelse 

Som nämnt ovan är detta ett ämne som tidigare inte är vidare utforskat, med denna studie 

önskar jag därför att bidra till fältet. Jag har med detta i åtanke beslutat att nedan presentera en 

teori som än inte är vetenskapligt presenterad. Anledningen till att jag har valt nedanstående 

teori är för att trots att jag inte har sett detta tas upp i någon tidigare forskning, har sett 

flertalet personer resonera kring det. Då detta var någonting som jag hade läst om sedan 

tidigare var det någonting som jag hade med mig in i arbetet i en tidig fas och någonting som 

jag medvetet inkluderade frågor om i intervjuerna. 

 

Det finns en övergripande majoritet av kvinnliga medlemmar i de två tidigare nämnda 

Facebookgrupperna ”Mord Mot Mord Podcast” och ”Kriminalfall världen över”. 

Diskussioner kring varför det är så har väckts och i ”Mord Mot Mord Podcast” var ett vanligt 

förekommande svar att det är ett sätt för kvinnor att förbereda sig mentalt. Anledningen till att 

det är just kvinnor som intresserar sig för true crime beror enligt flertalet medlemmar på 

faktumet att kvinnor tillhör en utsatt grupp, att de oftast är dem som faller offer för överfall 

och våldsbrott av den slags som tenderar att tas upp i podcasts och dokumentärer samt att de 

genom att konsumera true crime har möjligheten att skapa en bild av verkligheten och en 

möjlighet att mentalt förbereda sig på vad som kan hända även dem. 



7 
 

Även Ooesterwijk (2017) berör detta hastigt och beskriver det som följande; genom att utsätta 

sig för morbida bilder, texter och liknande har personen möjlighet att samla in information 

som kan vara värdefullt i framtiden om denne själv skulle utsättas våld av något slag. 

 

Ingrid Bossedal, skribent för Göteborgs-Posten skriver i sin artikel ”Fascinationen för true 

crime är inget nytt” följande: 

 

Att det /…/ särskilt hos kvinnor (som är överrepresenterade bland läsare, tittare och lyssnare), är ett 

sätt att handskas med risken för att själv bli offer. I det sistnämnda fallet skulle konsumtionen av True 

crime kunna jämföras med en självförsvarsutbildning: kvinnan försöker av dessa fatala exempel lära 

sig känna igen varningstecken, undvika farliga situationer och fly innan det är för sent  

(Göteborgs-Posten, 2018). 

 

Amanda Vicary som 2010 tillsammans med R. Chris Fraley publicerade sin forskning 

”Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder, and Serial 

Killers?” (presenterad under rubriken tidigare forskning) har vid senare tillfällen uttalat sig 

om varför hon tror att kvinnor i högre utsträckning än män söker sig till just true crime. Hon 

säger bland annat: 

 

Det är ofta ovanliga brott som dyker upp i true crime-genren, men det är samtidigt brott som kvinnor i 

större utsträckning råkar ut för. Därför kan det ses som mer relevant för kvinnor att intressera sig för 

genren. Som ett omedvetet sätt att söka sig till genren som en överlevnadstaktik  

(Sveriges Radio, 2018). 

 

Hon fortsätter sedan med att säga att kvinnor historiskt sätt haft en mer utsatt roll i samhället 

och att detta leder till att kvinnor söker efter ett sätt att kunna skydda sig om de skulle befinna 

sig i våldsamma situationer (Sveriges Radio, 2018). 

 

I en intervju med Vice Media (2018) diskuterar Anna Sandell och Karin Londré frågan. Anna 

Sandell säger ”som kvinna är man van vid att leva med en rädsla för att något kommer hända 

en /…/ Att läsa allt om det värsta som kan hända en gör att åtminstone vi känner oss lite mer 

förberedda”. 

 

Även i denna studie nämndes den mentala förberedelsen av flera intervjupersoner i olika 
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sammanhang. Det finns direkta likheter med det som uttalats av andra tidigare men även 

olikheter. Det tycks onekligen vara en komplex fråga, vilket kommer att försöka redas ut 

under rubriken Resultat och Analys 

 

3. METOD  

I detta avsnitt kommer val av metod, urval, tillvägagångssätt och problemdiskussion att 

presenteras och argumenteras för tillsammans med etiska överväganden och analysmetod.  

 

3.1 Val av metod 

Då studiens syfte var att försöka få en fördjupad förståelse för varför kvinnor är intresserade 

av true crime samt deras upplevelser, attityder och känslor för ämnet valde jag att samla in 

material genom att utföra kvalitativa intervjuer. Detta för att kunna ställa följdfrågor dels för 

att få ett förtydligande men även för att intervjupersonerna vid behov skulle ha möjlighet att 

fördjupa sina svar. Genom att ställa frågor så som "Hur började ditt intresse för true crime?" 

och "har du något favoritfall?" fick jag i samtliga intervjuer detaljerade och innehållsrika svar, 

vilket är en av fördelarna med att utföra kvalitativa intervjuer (Denscombe, 2000:132; Trost, 

2010:25). Ytterligare en anledning till att jag valde att utföra kvalitativa intervjuer var för att 

även fånga upp de mer indirekta svaren som möjligtvis inte hade kommit fram vid exempelvis 

en kvantitativ studie. Exempelvis när jag ställde frågor som direkt rörde den förberedande 

aspekten som motiv till konsumering av true crime svarade flera av intervjupersonerna att det 

inte ansåg att det stämde. Vid analysarbetet hittades dock flera indirekta kopplingar till just 

detta.  

 

Ett alternativ till kvalitativa intervjuer hade varit observation. Det hade varit intressant att 

observera narrativet i exempelvis Facebookgruppen ”Mord Mot Mord Podcast”. Detta är en 

Facebookgrupp där det görs mängder av inlägg varje dag och det hade varit en bra plattform 

för en observation. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor hade dock inte funnits vilket 

påverkade valet av metod.  

 

Därefter gjordes även överväganden gällande personliga och/eller gruppintervjuer. Det som 

sågs som en fördel när det kommer till gruppintervjuer var att dessa har möjlighet till att 

skapa en diskussion bland intervjupersonerna (Denscombe, 2000:136) där intervjuaren har 

möjlighet att observera inte bara vad som sägs utan även hur det sägs (Trost, 2010:45). 



9 
 

Diskussionerna hade kunnat lyfta frågor som inte tidigare hade funderats på, vilket hade 

kunnat föra studien i en annan riktning. Men då det var viktigt att få den subjektiva 

upplevelsen från intervjupersonen och inte riskera att någon annan påverkade svaren 

beslutades det att personliga intervjuer passade bättre. Vid frågor som "vilket är ditt 

favoritfall?", "varför är det ditt favoritfall?", "vilka fall skulle du inte vilja ta del av?" och "i 

vilket syfte tar du del av true crime?" var det viktigt för mig att intervjupersonen vågade svara 

utefter sig själva och inte blev hämmade eller påverkade på annat sätt av andra 

intervjupersoner, vilket de kan bli i gruppintervjuer (Denscombe, 2000:136).  

 

Då jag ville att intervjupersonerna skulle prata om deras intresse för true crime men inte hade 

full kunskap om hur jag skulle få dem till detta valde jag att genomföra intervjuerna på ett 

semi-strukturerat vis. Jag hade vissa förbestämda frågor (se bilaga) vilka bland annat var ”hur 

började ditt intresse för true crime?” och frågor rörande vilka fall de finner mer intressanta. 

Då jag även ville att intervjupersonerna skulle kunna närma sig ämnet på egen hand följde jag 

inte intervjuguiden (bilaga) slaviskt. En semi-strukturerad intervju innebär att det finns 

utrymme för mig som intervjuare att ställa frågor som inte var förbestämda men det ger även 

intervjupersonen ett stort utrymme för att med egna termer och ord svara på frågorna samt 

välja hur djupgående svar de vill lämna (May 2001:151). Ett exempel på detta är från intervju 

2 där intervjupersonen vid frågan om vilka podcasts hon lyssnar på nämnde ett par 

internationella podcasts. Jag fick då möjlighet att fråga om hon föredrar att konsumera 

svenska eller internationella fall och om dessa skiljer sig åt på något vis. Denna fråga tog jag 

sedan med mig till nästkommande intervjuer. Denna flexibilitet är någonting som 

kännetecknar en semi-strukturerad intervju (Denscombe, 2000:135; May 2001:150). Jag 

upptäckte även att många av mina förbestämda frågor ibland delvis eller helt besvarades utan 

att jag behövde ställa dem. När intervjupersonerna delvis besvarade dem utnyttjade jag en av 

fördelarna med den semi-strukturerade intervjun, att gå bort från den uttänkta ordningsföljden 

för att istället be intervjupersonen att utveckla sitt svar eller genom att ställa mina relaterade 

frågor. Detta gjordes för att ha ett mer flytande samtal samt för att kunna gå in mer 

djupgående på den aktuella frågan istället för att återvända till den senare (Bryman, 

2018:260). Jag försökte även att undvika ledande frågor för att på så sätt minska risken för att 

påverka intervjupersonernas svar (Bryman, 2018:325) utan fokuserade på öppna frågor som 

krävde längre och mer djupgående svar från intervjupersonerna. 
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3.2 Urval 

Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval, där jag genom att skriva ett inlägg i 

den tidigare nämnda Facebookgrupp "Mord Mot Mord Podcast" efterfrågade intervjupersoner 

i Malmö med omnejd. Bekvämlighetsurval kännetecknas bland annat av att man tar det som 

går att få tag på (Trost, 2010:140) vilket i detta fall visade sig vara kvinnor i åldrarna 21–37. 

Genom att använda Facebookgruppen som en "anslagstavla" fick jag svar från 22st som var 

villiga att ställa upp i studien. I inlägget där jag efterfrågade intervjupersoner fanns det inga 

kriterier mer än att de skulle vara intresserade av true crime och att de skulle vara bosatta eller 

veta att de under den närmsta tiden skulle befinna sig i Malmö med omnejd. Detta då jag själv 

är bosatt i Malmö och för att kunna genomföra intervjuerna var tids-och resekostnader 

någonting som togs i beaktning. 

För att materialet inte skulle bli ohanterligt samt för att det inte skulle bli övermäktigt i 

samband med uppsatsens tidsram valdes fem av dessa ursprungliga 22st ut. Dessa fem valdes 

ut på grund av vilka som kunde träffas under de tre närmsta veckorna, på tider som även 

passade mig. Samtliga fem som ville och kunde medverka var kvinnor. Varför det fanns ett 

kriterium för att kunna träffas de närmsta tre veckorna var för att jag ville att 

materialinsamlingen skulle avklaras så fort som möjligt. Detta visade sig inte vara några 

problem när jag tog kontakt med de som visat intresse. 

Nästa kontakt med de som visat intresse skedde i kronologisk ordning. Det vill säga att jag 

kontaktade dem i den ordningen som de visat intresse.  

 

Den initiala tanken var att försöka hitta både kvinnor och män till studien men i slutändan 

valde jag att avgränsa studien till att enbart intervjua kvinnor. Av de 22st som svarade på mitt 

inlägg i ”Mord Mot Mord Podcast” var endast en man. Vid försök till att boka in en tid för 

intervju slutade denne man sedermera att svara. Den tidigare forskningen som bland annat 

visade att kvinnor i högre utsträckning än män konsumerar true crime, tillsammans med 

responsen på mitt inlägg samt möjligheten att boka in intervjuer gjorde att jag beslutade mig 

för att enbart intervjua kvinnor. 

Att på förhand välja att hålla i fem intervjuer visade sig vara ett bra beslut då jag vid den 

femte intervjun uppnådde en informationsmättnad. Detta kan även liknas med det som Trost 

(2010:144) benämner ”lagen om avtagande information eller utbyte”, vilket innebär att 

intervjuaren uppfattar att fler intervjuer inte kommer att generera mer information. Det vill 

säga att vid den femte intervjun tillkom det inte mycket ny information utan det uppfattades 

snarare som att mycket från de tidigare intervjuerna upprepades. 
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Jag vill även poängtera att på grund av att analysen i studien är gjord på empiriskt material 

från enbart fem intervjuer är den inte representativ över en större folkmängd. Det går alltså 

inte att göra några generaliseringar och säga att alla som intresserar sig för true crime gör det 

av samma orsak som dessa fem. Däremot är studien teoretiskt överförbar. Lincoln och Guba 

(Bryman, 2008:355) beskriver att överförbarhet handlar om att studiens resultat inte är bundet 

till den specifika platsen och den specifika tiden studien tagit plats. Det är med andra ord inte 

möjligt att göra en generalisering baserat på denna studies resultat, men begrepp, tolkning och 

resonemang är överförbara till andra studier.  

 

3.3 Insamling av empiri 

Intervjuerna varade mellan 47 minuter och 1 timme och 17 minuter. Vid inbokningen av 

intervju överlät jag bestämmandet av plats till intervjupersonerna. Detta för att det skulle 

underlätta för dem. Jag förutsätter även att de valde en plats de kände sig säkra med.  

Intervju 1, 3 och 5 hölls på offentliga platser såsom en restaurang och två caféer. Intervju 2 

hölls på intervjupersonens arbetsplats och intervju 4 hölls hemma hos intervjupersonen. För 

att inte förlora värdefull information spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 

inspelningsapplikation på min telefon. I början av samtliga intervjuer informerade jag 

intervjupersonerna om att intervjun skulle spelas in och frågade om de gav samtycke till detta. 

Efter att inspelningen påbörjades lade jag ifrån mig mobilen mitt på bordet i ett försök att dels 

få bättre upptagningsförmåga genom att den låg mellan oss, men även för att situationen 

skulle bli mer lättsam. Jag ville minimera risken av att intervjupersonen ständigt hade i åtanke 

att den blev inspelad vilket kunnat generera i nervositet (Bryman, 2018:577f) och därför inte 

fullständigt sanningsenliga eller djupgående svar. 

 

3.4 Problemdiskussion 

Nedan kommer jag att lyfta de problem som jag stötte på under insamlingen av empirin samt 

väga för-och nackdelar med tillvägagångssättet. 

 

Att intervjupersonerna fick välja plats för intervjun var för mig givet. Det finns fler orsaker 

till detta, bland annat för att det skulle underlätta för intervjupersonen men även för att jag 

inte känner till Malmö speciellt bra. Nackdelen med detta var att tre utav intervjuerna tog 

plats på en restaurang/café. Det medförde att det var mycket bakgrundsljud vilket försvårade 
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transkriberingsarbetet vilket är någonting som är en risk om forskaren själv inte väljer platsen 

(Denscombe, 2000:143). 

 

Det har varit en utmaning att titta på ämnet med distans då jag själv är väldigt insatt och 

intresserad. Vid arbetet med analysen har jag vid flera tillfällen uppmärksammat att vissa 

följdfrågor som hade varit intressanta inte har ställts, exempelvis vid frågor angående 

intervjupersonernas ”favoritfall”. Jag bad intervjupersonerna motivera varför detta var deras 

”favoritfall” men jag upplever det som att det till viss del kanske hade framkommit andra 

faktorer om intervjupersonerna var tvungna att beskriva fallen för någon som inte kände till 

dem. Om anledningen till att vissa följdfrågor inte ställdes beror på att jag lagt mina egna 

värderingar och tolkningar i det som sades eller om det beror på andra orsaker kan jag inte 

svara på. Detta har dock inte alltid varit en nackdel. Jag upplever att det vid många tillfällen 

snarare har varit en fördel. Med min kunskap om de olika true crime-podcasts har jag till 

exempel kunnat ställa vissa podcasts mot varandra för att på så sätt få information från 

intervjupersonerna om vilka podcastkoncept de föredrar. Även i vissa fall där 

intervjupersonen inte varit säker på ett namn eller en plats har jag kunnat hjälpa dem vidare i 

sitt svar genom att ge dem den informationen. Min kunskap om de olika podcastkoncept samt 

hur jargonen i ”Mord Mot Mord Podcast” ser ut har även hjälpt mig när det kommer till 

utformandet av intervjuguiden (se bilaga). 

 

Någonting som jag även uppmärksammade i arbetet med analysen är att jag helt har frångått 

frågor som rör intervjupersonernas bakgrund. Detta tycks inte ha någon relevans eller 

innebörd för studiens resultat men hade kunnat fungera som en bra ”conversationstarter”. Ett 

sätt för intervjupersonen att börja prata om sådant som inte kräver vidare eftertanke. 

 

Gällande studiens urval finns det en risk med att samtliga intervjupersoner har hittats via 

Facebookgruppen ”Mord Mot Mord Podcast”. Det är möjligt att detta påverkade studiens 

resultat och att det hade framkommit andra resultat ifall intervjupersonerna inte hade haft 

detta gemensamt. Med det sagt vill jag samtidigt belysa att jag inte tror att detta varit en stor 

nackdel. Detta framförallt med tanke på att studien syftar till att få en ökad förståelse för 

intresset för true crime samt för att den insamlade empirin enbart bygger på fem intervjuer.  
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3.5 Etiska överväganden 

kommer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer att redovisas tillsammans med en 

beskrivning av vilka åtgärder som gjorts för att tillgodose dessa krav.  

 

3.5.1 Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som finns till för att upprätthålla 

god forskningsetik och det grundläggande individsskyddet (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Dessa fyra krav består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet belyser vikten av att intervjupersonerna får korrekt 

information om studiens syfte och vad deras deltagande kommer att ha för roll i studien. Det 

är enligt informationskravet även viktigt att belysa att eventuellt deltagande i studien är 

frivilligt. När jag skrev inlägget där jag eftersökte intervjupersoner skrev jag en kort 

beskrivning av studiens syfte. Varje intervju börjades även med en återkoppling till detta då 

jag igen berättade vem jag var, i vilket ändamål studien görs samt vad syftet med studien är.  

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar själv bestämmer över sitt deltagande. Detta 

innebär att intervjupersonerna själv bestämmer om de vill medverka i studien samt i vilken 

utsträckning de önskar medverka. Intervjupersonerna har även möjlighet att närsomhelst 

avbryta sin medverkan, detta utan påtryckningar eller negativa konsekvenser från forskaren 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  I början av intervjuerna samtalade jag med intervjupersonerna och 

berättade att de inte behöver svara på de frågor som de känner sig obekväma med. Om det 

dyker upp en fråga som de inte vill besvara så är det helt okej. Jag sa även att om det skulle 

råka bli fel, om de skulle säga någonting som de sedan ångrar så finns det möjlighet för mig 

att hoppa över detta vid transkriberingen. Samtliga samtyckte till detta och samtliga valde att 

slutföra intervjun och svara på samtliga frågor. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 

vilket innebär att forskaren måste hantera intervjupersonernas personuppgifter på ett sådant 

sätt att tredje part inte har tillgång till dem (Vetenskapsrådet, u.å.). I analysen har 

intervjupersonerna fått pseudonymer och kallas "Intervjuperson 1" och numrerat fram till 

"Intervjuperson 5". Även viss information såsom arbetsplats eller namn som har nämnts har 

anonymiserats i transkriberingen. Detta för att minska risken för att tredje part ska få reda på 

vilka som har medverkat i intervjuerna. Intervjupersonernas namn finns endast noterade i 

namnet på de inspelade ljudfilerna. Dessa ljudfiler och övrig empiri finns förvarade på en 

lösenordsskyddad enhet. Detta för att se till att tredje part inte kan få tag på varken materialet 

eller intervjupersonernas uppgifter. Nyttjandekravet består i att de insamlade 

personuppgifterna endast får användas i forskningsändamål Vetenskapsrådet, u.å.). De 
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insamlade personuppgifterna kommer endast att användas för denna studie vilket innebär att 

även nyttjandekravet är tillgodosett. 

 

3.6 Analysmetod 

Tanken var att under intervjuerna anteckna så lite som möjligt för att det skulle kännas mer 

avslappnat, men gång på gång dök tankar upp som jag var tvungen att anteckna för att inte 

riskera att glömma bort det. Detta gjordes genom att skriva ner stödord i ett anteckningsblock. 

Efter varje intervju försökte jag sammanfatta det som sagts samt skriva ner de tankar som inte 

redan hade antecknats. Inför nästa intervju läste jag genom dessa anteckningar samt lyssnade 

genom det inspelade materialet en gång. Det var därför omöjligt att inte börja analysen redan 

innan allt material var insamlat, vilket ibland gjorde det svårt för mig att inte påverka 

nästkommande intervju i linje med de teman som redan identifierats. 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dem. Intervjuerna transkriberades i 

sin helhet, vissa delar när intervjupersonen gick allt för långt bort från ämnet transkriberades 

inte. Detta rörde bland annat när intervjupersonen frågade mig saker om min utbildning.  

 

När alla intervjuer var transkriberade analyserades materialet. Detta gjordes genom en 

tematisk analys där jag genom att läsa genom transkriberingen antecknade olika teman som 

var återkommande i materialet (Bryman, 2008:528ff). Dessa teman valdes ut med 

utgångspunkt i den insamlade empirin samt i relation till den tidigare forskningen och valda 

teorier. Huvudtemana var ”Varför?”, ”Hur uttrycker sig intresset?” och ”Mental 

förberedelse”. Dessa delades sedan in i underkategorier vilka exempelvis bestod av ”Förstå 

mördaren”, ”Spekulerar” och ”Förstå hur världen ser ut”.   
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultatet från den insamlade empirin att presenteras tillsammans med 

en analys. Dessa kommer att presenteras nedan med egna rubriker.  

 

4.1 Mental förberedelse 

Bland intervjupersonerna rådde det delade meningar om vilken roll den mentala förberedelsen 

har när det gäller deras motiv till att konsumera true crime:  

 

”Mitt förberedande är att jag tränar kampsport, inte att jag lyssnar på en podcast /…/ det är faktiskt 

det löjligast jag har hört på länge /…/ jag har lyssnat på tiotusen olika fall med seriemördare och jag 

vet fortfarande inte hyr jag ska försvara mig” (Intervju 1). 

 

Det fanns även de som ansåg att det inte var en anledning till varför de själva lyssnade på true 

crime men att det trots det nog finns någon form av sanning i det: 

 

”Jag tror inte att det är därför jag är intresserad av true crime men jag tror att det kan vara en 

bidragande faktor. /…/ oavsett om jag hade lyssnat på true crime eller inte så hade jag inte tyckt om 

att gå genom en mörk tunnel klockan fyra på natten när jag är på väg hem, men man hade kanske 

tänkt på vissa försiktighetsåtgärder. /…/ En sak som man har lärt sig, eller som man fått som vana är 

att om man märker av något som är konstigt /…/ eller lite annorlunda så kollar jag på klockan. Om 

man sedan skulle få någon fråga eller kan tipsa in sp vet man vad klockan var” (Intervju 4). 

 

Detta menade intervjuperson 4 var direkt kopplat till hennes konsumering av true crime. 

Genom att lyssna på vad som har hänt andra får lyssnarna en kunskap som de kan ha nytta av 

senare. Detta kan kopplas till Vicary och Fraleys (2010) studie där de kunde konstatera att fler 

respondenter valde den bok där det framgick att personen lyckats fly med hjälp av ett trick de 

lärt sig. Denna lärdom var någonting som nämndes vid flera gånger under intervju 3: 

 

”Jag tror faktiskt att det är lite så överlevnadsinstinkt alltså hur gjorde hon när hon tog sig fri? Vad 

hade jag gjort? Jag kan sitta och tänka så ibland /…/ okej, hon slog honom men tappade den. Då är 

det någonting man måste tänka på, att hålla i extra hårt. Sen tror jag att det är just för att vi [kvinnor] 

är mycket mer utsatta och på något sätt lockar det då att veta vad det är som händer, när det händer 

och hur det händer” (Intervju 3). 
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Flera av intervjupersonerna nämnde att de genom att konsumera true crime får en bättre 

kunskap om världen och om hur världen ser ut. Att mord, kidnappningar och andra 

hemskheter är någonting som sker oftare än vad gemene man kanske tror. Det tycks i stor del 

även handla om att ”ta ut spöket i verkligheten” som intervjuperson 2 beskriver det. Att 

genom konsumtionen av true crime öka förståelsen för ”att det händer, var, när och hur som 

helst” (Intervjuperson 2). Flera av intervjupersonerna nämnde just detta med att ta ut spöket i 

verkligheten, vilket kopplades till att på så sätt göra det mindre främmande och läskigt.  

True crime handlar om, som namnet antyder, verkliga brott. För intervjupersonerna var det 

viktigt att ständigt påminna sig om att true crime inte är några spökberättelser och att mördare 

inte är några påhittade monster ”/…/ det är en helt vanlig människa. Det kunde varit vem som 

helst” (Intervju 3). 

 

4.1.1 Mördarens psykologi 

I likhet med att viljan att förstå hur världen ser ut tycktes det även finnas en vilja att förstå 

mördaren. Att försöka förstå hur mördaren tänker och varför den valde att mörda tycks vara 

ett grundläggande motiv till varför studiens intervjupersoner konsumerar true crime. Denna 

vilja till att förstå mördarens psykologi och tankesätt var någonting som återkom vid flera 

tillfällen under intervjuerna: 

 

”Alltså för den psykologiska faktorn /…/ jag är väldigt fascinerad av att /…/ höra hur förövaren 

tänker. Jag är intresserad av hur man kommer till den platsen i sitt huvud, där man bestämmer sig för 

att ta någon annans liv” (Intervju 4). 

 

”Varför gjorde han det? Man vill veta den psykologiska biten också, var det att han hade någon 

sjukdom? Har han haft något jobbigt trauma när han växte upp eller någonting som kan förklara det? 

För jag tror att vi söker en förklaring till varför det kan gå till så” (Intervju 3). 

 

Intervjuperson 1 sa även "jag vill bara veta vad de tänker" vilket även delades av 

intervjuperson 5 som sa "det handlar mer om att jag vill försöka förstå /…/ människor är sjuka 

i huvudet liksom och det är intressant att försöka förstå liksom”. 

 

Detta kan liknas med det som Oosterwijk beskriver är grunden till morbid nyfikenhet, 

nämligen viljan att försöka förstå sig på det oförståeliga (Oosterwijk, 2017). 

Det finns ett tydligt distanstagande från intervjupersonerna, i flera intervjuer sägs det 
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uttryckligen att deras intresse för true crime inte på något sätt får missförstås för att de tycker 

att det är okej med mord. Intervjuperson 1 säger att det är det värsta som kan hända, att folk 

skulle tro att hon är okej med det och att hon skulle tycka att det inte är så farligt med mord. 

Det finns även ett tydligt distanstagande till gärningspersonerna och till handlingarna. Det 

tycks vara svårt för intervjupersonerna att förstå hur någon kan begå sådana handlingar. 

Intervjupersonerna uttrycker även att de själva aldrig skulle kunna utföra en sådan handling. 

Detta distanstagande kan kopplas till det oförståeliga som Oosterwijk (2017) talar om. 

 

4.1.2 Bilder 

Någonting som var gemensamt för samtliga intervjupersoner var att det ansågs viktigt att få 

en bild på offret. Detta för att som intervjuperson 4 beskriver att "det är ett sätt att 

förmänskliga dem" eller som intervjuperson 1 säger "sen gillar jag faktiskt att se bilden på 

offret för att jag gillar att veta vem jag lyssnar om". 

 

Det tycks finnas olika anledningar till varför det är viktigt att få en bild på både offer, 

gärningsman och även platser. Vanligt förekommande svar var att det handlar om att veta vem 

det är man lyssnar på, att kunna göra en koppling och att förmänskliga både offer och 

gärningspersonen: 

 

”Så fort jag lyssnat på ett fall där jag inte vet vem mördaren är /…/ var jag tvungen att söka. Jag tror 

att det på något sätt handlar om att man behöver ett ansikte till det /…/ okej det är dig jag hör om /…/ 

Både om jag inte vet vem offret eller gärningsmannen är sedan innan så söker jag både på offret och 

på gärningsmannen” (Intervju 3). 

 

Medan bilder på offret och platser tycks främst handla om att kunna knyta berättelsen till 

något, att "få en bild" över vem det är som har blivit utsatt och var den utsattes. Att få en bild 

på gärningspersonen tycktes däremot handla om andra saker. Det finns en vilja att förstå dessa 

människor och dess handlingar, att komma närmre det oförståeliga (Oosterwijk, 2017). 

Intervjuperson 4 uttrycker att när det kommer till gärningspersonen handlar det mer om 

nyfikenhet snarare än förmänskligandet. Hon vill försöka förstå vad det är för människa och 

nämner att en del av lockelsen när det kommer till att titta på gärningspersonens sociala media 

handlar om att ”försöka se om det finns något tecken på att något sådant skulle ske” (Intervju 

4). Frågor som Oosterwijk (2017) menar tenderar dyka upp vid konsumering av negativ 

information syns även vid konsumerande av true crime. Intervjupersonerna frågar sig vem 
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personen är, vilka faktorer som spelar in när en person väljer att begå ett brott såsom mord 

och/eller kidnappning samt om det finns någon föraning om att detta skulle komma att ske. 

 

4.2 Behovet av att veta mer 

4.2.1 Verkligt – men inte för verkligt 

Syftet med true crime tycks ligga i faktumet att det är just sanna berättelser tagna ur 

verkligheten. Intervjuperson 4 uttrycker att orsaken till att hon tittar på true crime-

dokumentärer är för att det är verklighetsbaserat. Vidare menar hon att hon förmodligen inte 

hade tittat om det hade varit fiktion. Intervjuperson 1 utvecklar detta och menar på att efter att 

ha lyssnat på true crime-podcast och tittat på true crime-dokumentärer har hon fått en kunskap 

om ämnet och i många fall är inte ”hollywoodproduktionerna” tillräckligt sanningsenliga. 

 

En generell åsikt intervjupersonerna i mellan var att de känner ett behov av att veta mer.  

Att kunna söka mer information och täppa till informationsglappet tycks vara viktigt för flera 

av intervjupersonerna. Detta är en av fördelarna med just true crime i jämförelse med till 

exempel kriminalromaner menar intervjupersonerna: 

 

”Jag gillar svenska mord för där finns det väldigt mycket att ta del av och läsa i form av 

förundersökningar /…/ det finns mycket information. Jag gillar det här med att kunna följa det hela 

vägen från början till slutet” (Intervju 4). 

 

Intervjuperson 3 bygger vidare på detta och förklarar att skillnaden mellan kriminalromaner 

och true crime är att ”när man har läst ut boken så är den slut”. Medan det med true crime 

oftast finns väldigt mycket mer information att hämta. Detta är någonting som kan kopplas till 

Oosterwijks (2017) teori om att morbid nyfikenhet väcker många frågor som 

intervjupersonerna försöker få svar på. Intervjuperson 2 beskriver sig själv som väldigt 

informationssökande, att hon sedan hon var väldigt ung alltid haft ett behov av att veta mer. 

Hon berättar vidare att hon när hon var liten och såg nyhetsartiklar i tidningarna om mordet på 

Helene i Hörby kände ett behov av att leta mer information kring detta. Denna drivande kraft, 

att ständigt få reda på mer, kan förklaras med teorin om informationsglappet vilket 

Loewenstein (1994) och Oosterwijk (2017) nämner. Flera av intervjupersonerna nämner att 

när de exempelvis har lyssnat på ett podcastavsnitt om ett fall som de tidigare inte känt till, 

känner behovet av att söka efter mer information genom att bland annat göra en sökning på 
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Google. Detta kan med fördel liknas med informationsglappet där intervjupersonerna genom 

att få lite information känner en hunger efter mer information. 

 

Nedan exempel är taget från intervju 1 och visar tydligt i vilken utsträckning hon använder 

sökmotorn Google: 

 

”Om jag dör innan [min mamma] kommer hon aldrig kolla min historik över vad jag har googlat på 

/…/ de flesta föräldrarna förväntar sig porr, min mor förväntar sig alla möjliga mordfall”  

(Intervju 1). 

 

Förutom att använda sökmotorn Google används även nätforumet Flashback till viss mån. 

Dock med viss skepticism. Fördelen med Flashback är enligt intervjuperson 4 att man "får 

väldigt mycket serverat". Med detta syftar hon på att någon redan har sökt upp till exempel 

offrets eller gärningspersonens Facebooksida. Det är dock viktigt att ta det som står på 

Flashback med en nypa salt: 

 

”Hur sant är detta? Men oftast är det ju folk som vet /…/ som det här familjemordet och självmordet i 

Bjärred för något år sedan. /…/ liksom vad fan har hänt? /…/ men då på Flashback skriver folk att det 

är min granne, det här och det här hände” (Intervju 5). 

 

Intervjupersonerna uttrycker att de gör skillnad på olika podcastformat men även olika typer 

av true crime. Medan vissa fall kan konsumeras medan de exempelvis äter eller precis innan 

de ska sova finns det andra fall som görs sig bäst i andra sammanhang. Intervjuperson 2 

nämner exempelvis mordet på Kim Wall och säger att ”det är för äckligt. Det gör ont i min 

kropp när jag hör om allt han utsatte henne för. Det är inte någonting jag vill lyssna på när jag 

äter liksom”. Det finns med andra ord vissa sammanhang där det blir för verkligt och för 

påtagligt. 

 

4.2.2 Nära – men inte för nära 

Intervjupersonerna uttryckte även att vissa fall berörde dem extra mycket och att vissa fall var 

jobbigare än andra, intervjuperson 5 nämnde exempelvis ”klassikern med barn” samt att hon 

har oerhört svårt för kannibalism då hon anser att det är ”för jävla vidrigt”. 

Med ”klassikern med barn” syftar intervjupersonen på att hon upplever det som extra jobbigt 

att exempelvis lyssna på fall där barn fallit offer. Gemensamt för flera intervjupersoner var att 



20 
 

de nämnde att det var jobbigast att lyssna på fall med unga kvinnor som offer, detta för att de 

relaterade till unga kvinnor. Intervjuperson 3 säger att ”någonting som jag vet berörde mig 

mycket var Lisa Holm /…/ det tyckte jag faktiskt var jättejobbig”. Hon ger även exempel på 

Tova Moberg och menar att det dels beror på att detta kunnat hända vem som helst, att Lisa 

Holm var på väg hem från sitt arbete när hon överfölls av en främmande man och att Tova 

Moberg mördades av sin tidigare pojkvän, men även för att hon själv är en ung kvinna. 

 

Gemensamt för intervjupersonerna var att fall där de kunde relatera till offret eller andra 

omständigheter var jobbigast att lyssna på. Andra omständigheter kunde även vara var mordet 

skett. Vissa uttryckte att det skiljde sig åt mellan internationella och svenska fall:  

 

”Jag kan sitta och lyssna på när de berättar om någon i USA som har våldtagit och mördat trettio 

personer /…/ och sedan någon i Sverige som har gjort samma mot två personer. Det låter så hemskt 

men det är värre för det ’hits home’” (Intervju 3).  

 

Medan intervjuperson 3 gjorde en geografisk skillnad mellan länder gjorde andra skillnad på 

fall som utspelat sig i deras hemstad och i andra städer i Sverige. Intervjupersonerna tycktes 

bli mer berörda när fallen skett i deras hemstad. 

 

4.2.3 Sätter på sig detektivhatten 

För samtliga intervjupersoner hör spekulationen ihop med konsumeringen av true crime. 

Även fast att olösta fall generellt ansågs vara frustrerande då det inte fanns ett svar, var det 

även dessa som gör sig bäst när det kommer till att spekulera: 

 

”Ja men den här Somerton-mannen som på 40-talet hittades sittandes mot en vägg på stranden i 

Australien. Dom hade klippt bort lapparna i hans kläder och han är fortfarande en John Doe. Var han 

en spion? Var han bara ett fyllo? Varför hade dom gått till längden att ta bort alla lappar? Jag tror 

att jag gillar olösta fall mer än jag tror” (Intervju 2). 

 

Vidare beskrev hon det som att hon ”sätter på sig detektivhatten” och att hon hoppas att hon 

genom att ”grotta ner sig” i ett fall ska kunna komma på någonting nytt. 

 

Bland intervjupersonerna rådde det delade meningar om vilka specifika fall som ansågs vara 

mest intressant. Dock fanns det en gemensamt åsikt gällande att ovanliga fall var de som 
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intresserade mest. Vid ovanliga fall väcktes fler frågor och funderingar vilket i sin tur ledde 

till fler spekulationer enligt intervjuperson 5. Bland dessa ovanliga fall som väckte fler 

spekulationer var exempelvis H.H Holmes ”med mördarhotellet”: 

 

”Det är ju så hemskt med det är också så spännande. Jag tycker att det är så intressant att man liksom 

kunde komma undan med att bygga ett helt hotell med hemliga gaskammare” (Intervju 5). 

 

Intervjupersonerna hade även delade åsikter kring vilka fall som av någon anledning inte 

intresserade dem, deras motiv bakom varför de upplevde det så var även det väldigt 

varierande. Vissa fall beskrevs som ”uttjatade” och ”urlakande”:  

 

”Sådana här stora fall som Ted Bundy och Jack The Ripper. Hur många gånger ska ni prata om det? 

/…/ vi har hört det tiotusen gånger” (Intervju 1). 

 

”JonBenet Ramsey, det är ju så urlakat. Alla poddar har tagit upp det. /…/ det är ett sådant fall som 

jag inte behöver höra på fler gånger” (Intervju 2).  

 

Anledningen till att dessa ”stora och välkända” fall inte intresserar intervjupersonerna är för 

att de redan hört talas om det i flera olika true crime-podcasts och kände sig mättade på 

information. De uttryckte att det inte fanns något behov av att söka mer information vilket kan 

liknas med att informationsglappet redan var tilltäppt. Glappet mellan det intervjupersonerna 

redan vet och det de önskar veta var enligt dem själva obefintligt (Oosterwijk, 2017). 

 

Andra fall som inte intresserade intervjupersonerna var gängrelaterade mord eller där motivet 

tycktes vara ”för vanligt” till exempel svartsjuka (Intervju 2). Detta motiverades i att det inte 

fanns lika mycket att spekulera kring i sådana fall, att det var för ”enkelt” som intervjuperson 

1 uttryckte det. Intervjuperson 4 och intervjuperson 5 menade även på att de inte kan relatera 

till gängrelaterade brott då detta inte tillhör deras vardag. 

 

4.3 Behovet av att dela med andra 

Förutom att spekulera för sig själv sker detta även tillsammans med vänner och bekanta. 

Gemensamt för alla intervjupersoner, förutom intervjuperson 3, var att de alla hade någon 

eller några i sin umgängeskrets som delar deras intresse för true crime. De uttryckte att de 

tillsammans med dessa brukar dela tips på podcasts och dokumentärer, samtala om specifika 
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fall och även spekulera kring vad de tror har skett. Även om detta skedde även i deras 

ensamhet var det flera som uttryckte att det sker i större utsträckning tillsammans med någon 

annan. Följande sa intervjuperson 1 angående när hon tillsammans med sin partner tittar på 

true crime-dokumentärer: 

 

”Skillnaden är att när vi två kollar tillsammans så diskuterar vi jävligt mycket. Liksom är hon dum i 

huvudet, vem fan gör så? /…/ vi diskuterar nästan hur vi själva skulle ha gjort det, typ vem åker med 

en kropp dit? Det är väl självklart att dom hittar kroppen där. Hur tänkte han där liksom?”  

(Intervju 1). 

 

Liknande berättelser dök även upp i flertalet av de andra intervjuerna. Frågor som enligt 

Oosterwijk (2017) tenderar att väckas vid konsumering av negativ social information, vilket 

går hand i hand med den morbida nyfikenheten, är grunden för diskussionerna kring true 

crime. Intervjuperson 2 menar att det främst är olösta fall som diskuteras. Detta för att det 

finns fler frågetecken kring vad som hände och vem de tror är gärningspersonen. 

Intervjuperson 3 berättade att hon inte har någon i sin närhet som delar hennes intresse för 

true crime, dock är hon medlem i Facebookgruppen ”Mord Mot Mord Podcast”. Hon berättar 

följande om när hon först hittade Facebookgruppen: 

 

”Först undrade jag om jag ens platsade i gruppen, men när jag såg första inlägget så kände jag att 

det tycker jag /…/ jag kan tycka att det är väldigt roligt, att man är så många fler som tycker om det 

här än vad man tror. Och många har nog ingen kompis att diskutera det /…/ jag är jätteglad att jag 

gick med i den” (Intervju 3). 

 

Intervjuperson 2 och intervjuperson 4 uttryckte att de sammanlagt lägger över tio timmar i 

veckan på true crime. Stor del av dessa timmar består i att de diskuterar fallen med andra 

personer:  

 

”Jag brukar inte prata om det med folk på forum men jag har väldigt många vänner som är 

intresserade, det är ju mördarhysteri just nu känns det som /…/ då brukar vi prata om idéer eller 

funderingar eller om man har några misstankar. Så det är också en stor del av det” (Intervju 4).  

 

Intervjuperson 2 nämnde även att hon har anordnat en ”Mord Mot Mord-träff” där ett flertal 

medlemmar ur ”Mord Mot Mord Podcast” träffades för att diskutera fall.  
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5. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Motivet bakom konsumering av true crime är inte helt enkelt att förklara. Det tycks finnas 

flera olika motiv och hur stor roll dessa har varierar mellan intervjupersonerna. Dock verkar 

verklighetsaspekten vara det som lockar dem mest med true crime. Intervjupersonerna 

uttryckte att de genom att konsumera verkliga fall hade möjlighet att söka mycket information 

kring dem, vilket de inte kunnat göra i samma utsträckning ifall de var påhittade. De hade 

även möjlighet att i vissa fall få fram bilder på offer, gärningsmän och platser. Dessa bilder 

fyllde olika funktioner hos intervjupersonerna, bland annat var det ett sätt för dem att 

förmänskliga både offer och gärningsmän. Ytterligare en motivering var att 

intervjupersonerna sökte få en förståelse för dem som mördar. De ville förstå vad det finns för 

faktorer som gör att en människa väljer att ta någon annans liv och om det på något sett finns 

några tecken som kan avslöja en mördare. Frågan är om detta bäst kan förklaras med hjälp av 

teorin om informationsglappet eller den morbida nyfikenheten? Jag skulle vilja påstå att det är 

en kombination av båda. Intresset för true crime tycks i mycket handla om att 

intervjupersonerna önskar täppa till ett informationsglapp om ett ämne som de inte känner till 

tillräckligt väl. Oosterwijk (2017) beskriver att morbid nyfikenhet handlar om sådant som 

porträtterar bland annat död och våld vilket inte är någonting som visas i samma utsträckning 

som sådant som anses ge positiv stimuli. Det vill säga, det finns en morbid nyfikenhet hos 

intervjupersonerna och genom att leta mer information kring detta tillfredsställer de deras 

morbida nyfikenhet samtidigt som de täpper till det upplevda informationsglappet. 

 

Gällande den mentala förberedelsen skiljde det sig åt mellan intervjupersonerna. Vissa 

menade på att det definitivt är en faktor till varför de konsumerar true crime medan andra 

menade på att det inte alls påverkat dem. Någonting som var intressant var dock att trots att 

flera svarade att den mentala förberedelsen inte påverkat dem, uttryckte de att de genom 

konsumtion av true crime har lärt sig olika saker. Bland dessa saker nämndes att de utför vissa 

försiktighetsåtgärder såsom att inte vistas på vissa platsen vissa tider men även hur de ska 

agera ifall de hamnar i en liknande situation. Detta kan liknas med resultatet i Vicary och 

Fralyes (2010) studie där majoriteten av deras respondenter valde den bok där det framgick att 

de skulle få kunskap om hur offret lyckats fly med hjälp av ett trick hon lärt sig.  

Någonting som mer indirekt kan kopplas till den mentala förberedelsen är det som beskrivs 

under rubriken mördarens psykologi och bilder. Det verkade för intervjupersonerna vara 

viktigt att genom att förstå mördaren samt se bilder på mördaren inse att dessa inte är några 
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monster utan helt vanliga människor. Genom att ”ta ut spöket i verkligheten” vilket nämndes i 

intervjuerna, ökar intervjupersonerna medvetenheten kring att dessa människor finns runt 

omkring dem. Vilket även det indirekt kan kopplas till en mental förberedelse i och med den 

ökade medvetenheten om att detta är någonting som finns och som sker runt omkring dem och 

som de således även kan utsättas för. Även faktumet att en stor del handlar om att få en ökad 

kunskap om hur världen ser ut kan enligt mig kopplas till den mentala förberedelsen. 

 

Intervjupersonerna hade en delad åsikt kring vilka fall som intresserade dem mest och vilka 

fall som intresserade dem minst. Bland de som intresserade dem mest var de ovanliga fallen. 

Anledningen till detta var för att dessa fall väckte fler frågor och spekuleringar. Bland de fall 

som inte intresserade intervjupersonerna nämndes gängrelaterade mord och mord med 

svartsjuka som motiv. Intervjupersonerna kopplade även detta till spekulation, eller snarare att 

det inte finns särskilt mycket att spekulera kring. De gjorde även skillnad på fallen och 

berättade att de ibland väljer bort fall beroende på vad de ska göra under tiden de exempelvis 

lyssnar på true crime-podcast. Vissa fall passar inte ihop med en måltid till exempel. 

Intervjupersonerna uttryckte även att vissa fall var jobbigare än andra. Detta baserade de på 

vilka fall som de kunde relatera mest till. Vissa baserade detta på offret medan andra gjorde 

en geografisk gränsdragning. Flera nämnde att då de själva är unga kvinnor relaterade de mest 

till offren som är unga kvinnor. Andra menade på att fall som skett i Sverige eller deras 

hemstad var det som de uppfattade som jobbigast. Med tanke på hur flera intervjupersoner 

uppfattade vissa fall jobbigare än andra med tanke på hur de kunde relatera dem till sig själva 

finns det risk att resultatet hade sett annorlunda ut ifall intervjupersonerna bestått av ett annat 

urval. Det finns ingenting som indikerar på att inte unga kvinnor eller barn hade varit 

jobbigast även för andra, men motiveringen till varför det eventuellt var så hade högst troligt 

sett annorlunda ut med ett annat urval. 

Till skillnad från Boling och Hulls (2018) studie där social interaktion var ett av det minst 

frekventa svaret gällande respondenternas motiveringar till true crime konsumtion tycks 

denna studie visa på att det har en stor roll. Den sociala interaktionen som deras intresse 

medför är möjligtvis inte ett motiv till intresset utan snarare en funktion som deras intresse 

har. Intervjupersonerna uttryckte att de tycker om att prata med sina vänner och bekanta om 

true crime dels för att kunna diskutera enskilda fall men även för att kunna få tips om podcasts 

och dokumentärer. 
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5.1 Förslag till framtida forskning 

Detta ämne är som tidigare nämnt väldigt outforskat och det finns mycket kvar att studera. Ett 

förslag på framtida forskning är att jämföra kvinnor och män för att se hur den mentala 

förberedelsen påverkar männen. Detta med tanke på de spekuleringar och diskussioner som 

beskrivits under teoriavsnittet enbart fokuserat på att den mentala förberedelsen är ett motiv 

för kvinnor. Det hade även varit intressant att undersöka vilka fall som män relaterar till och 

finner jobbigast att ta del av. Detta bör i sådana fall undersökas genom en kvalitativ studie i 

likhet med denna. Jag rekommenderar att den framtida studien i likhet med denna samlar in 

empiri med hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta för att denna studies intervjupersoner 

tenderade att till en början svara nekande på frågor gällande den mentala förberedelsen för att 

senare både direkt men även indirekt ge ett jakande svar. Med hjälp av en kvalitativ studie 

finns det med andra ord möjlighet att undersöka om även män påverkas av möjligheten till 

mental förberedelse, både genom direkta men även indirekta svar.  

Det är som tidigare nämnt mycket möjligt att resultatet i denna studie hade sett annorlunda ut 

ifall det baserats på ett annat urval. Det är också möjligt att det hade sett annorlunda ut med 

ett större urval. Trots den informationsmättnad som jag upplevde vid intervju fem finns det 

ingenting som garanterar att detta hade varit en fortsatt upplevd känsla vid fler intervjuer. Det 

hade därför även varit intressant att utföra en studie med fler intervjupersoner. Möjligtvis 

hade detta kunnat göras i kombination till ovan förslag gällande att inkludera män. Med fler 

kvinnor och ett motsvarande antal män hade det varit möjligt att dels undersöka ifall resultatet 

ser annorlunda ut med ett större antal intervjupersoner samtidigt som det varit möjligt att se 

hur skillnaden mellan kvinnor och mäns konsumtion av true crime uttrycker sig. 
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BILAGA 

Intervjuguide 

 

När och hur? 

• Hur började ditt intresse för true crime? 

• När började intresset för true crime? 

• Vad är syftet med att konsumera true crime enligt dig? 

 

Vilka format använder du när du konsumerar true crime? 

• Vilket format föredrar du? 

• Om podcast; har du någon favorit podcast och varför? 

• Vad tycker du om Rättegångspodden/Mord Mot Mord? 

• Har du någon gång begärt ut en förundersökning? 

 

Forum och vänner 

• Brukar du vara aktiv i forum eller facebookgrupper? 

• Om ja; vilka forum och på vilket sätt är du aktiv? 

• Har du vänner som delar ditt intresse? 

• Om ja, vad brukar ni prata om när det kommer till true crime? 

 

Favoritfall/icke-favoriter 

• Har du något favoritfall eller något fall som du kan extra mycket om? Varför? 

• Finns det några fall som du inte skulle vilja ta del av? Varför? 

• Har du någon preferens när det kommer till svenska eller internationella fall?  Varför? 

 

Målgrupp 

• Vilken grupp tror du är mest intresserad av true crime och varför? 

• Tror du att det ligger någonting i att kvinnor är mest intresserade av true crime för att de 

på så sätt kan förbereda sig mentalt? 

 

 


