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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur Knutbysekten och dess medlemmar representeras i 

svensk massmedia. Vi undersöker vidare huruvida dessa framställningar är 

baserade på ideologiska föreställningar och maktstrukturer i samhället. Detta gör vi 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av teorier om offer- och 

gärningsmannaskap samt genusteori. Metoden vi använder är kritisk diskursanalys, 

vilken även delvis används som teori. Analysen görs utifrån material hämtat från 

två av de största rikstäckande svenska kvällstidningarna, Expressen och 

Aftonbladet.  

Resultatet indikerar stor överensstämmelse med den teoribildning kring 

framställningar av offer- och gärningsmannaskap samt genus i media vi utgått från, 

det påvisar även stora likheter med tidigare forskning kring ämnet. En slutsats som 

dras är att mediala framställningar av sekten och dess medlemmar till stor del är 

underbyggd av ideologiska föreställningar och maktstrukturer i samhället, vilka 

grundar sig i bland annat normativa föreställningar om hur en individ bör vara samt 

stereotypa genusföreställningar. En annan slutsats som dras är att framställningarna 

i media har en tendens att vara överdrivna, skeva och orättvisa, detta antas bero på 

att framställningarna i media till största del är skapad utifrån ett vinstdrivande 

tankesätt och att en målsättning är att framställa historier som har ett högre 

underhållnings- och nyhetsvärde. 
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This study examines how the Knutby cult and the members of it are represented in 

Swedish public news media. We examine how these representations are based on 

ideological notions and power structures in society. Drawing from a social 

constructionist perspective. Theories of victimhood, perpetrators and gender 

theory we analyse media material and news article from two nationwide Swedish 

newspapers, Aftonbladet and Expressen. The method used is critical discourse 

analysis, which is also partly used as theory. 

The result indicates that representations of victims, perpetrators and gender 

stereotypes corresponded well with previous research on media representations of 

cult members. One conclusion is that media representations of the sect and its 

members are largely supported by ideological notions and power structures in 

society, which are based on, among other things, normative notions of how an 

individual should be and stereotypical notions of gender. Another conclusion is 

that the representations in the media have a tendency to be exaggerated, skewed, 

and unfair. A reason for this is the fact that the media representations are largely 

created based on a for-profit mindset to produce stories that have a higher 

entertainment and news value. 
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Inledning med problemformulering 
Vad som skedde i Knutby år 2004 har knappt undgått någon i Sverige - ett mord 

och ett mordförsök. Det var dessa händelser som uppmärksammade den vidare 

kallade “Knutbysekten”. De år som efterföljde uppdagade fler brottsliga handlingar 

och ett abnormt beteende som verkade omge sekten i Knutby. Det finns en hel del 

rapporter och analyser kring sekter och så gäller även Knutbysekten. Vad det 

däremot inte finns lika många av är kritiska analyser av hur denna typ av 

grupperingar och individer framställs av samhället i nyhetsmedier. Det finns ett 

stort intresse av att rapportera om sekten, detsamma gäller även andra sekter som 

begått brottsliga handlingar. Tidigare studier har påvisat att framställningen av 

alternativa religiösa grupper emellertid är skev och inte representerar verkligheten 

på ett korrekt sätt (jmf Hill, Hickman & McLendon 2001). Därmed bidrar 

medierapporteringen till att upprätthålla stereotypa föreställningar kring nyreligiösa 

(och liknande) rörelser, således tilldelas även de individer som tillhör dessa 

grupperingar specifika stämplar. Nyhetsrapporteringen påverkar allmänhetens syn 

på denna typ av grupperingar och dess medlemmar vilket således kan bidra till 

stigmatisering och utanförskap. Framställningen av brott i media är framtagen på 

ett sätt som ska beröra, journalistiken som rör brottsfall är således 

sensationsinriktad vilket till stor del beror på nyhetsvärdet. Detta dramaturgiska 

begär förklarades av Émile Durkheim (1895, se Lindgren & Lundström 2010, s. 14) 

genom att alla människor i samhället har ett behov av att kollektivt bedöma andra 

människors överträdelser av lagar och regler. Att förhålla sig till avvikande 

beteende är en nödvändighet för att kunna ha en förståelse för, och kunna 

upprätthålla, ett normativt och föredömligt beteende. Brott tillsammans med 

ytterligare en avvikelse - den sekteristiska miljön - gör Knutbyfallet till ett 

extraordinärt fall med ett stort nyhetsvärde. 

I den här studien undersöker vi hur individer och händelser kopplade till 

Knutbyfallet har porträtterats i nyhetsmedier. Vi är intresserade av hur de 

inblandade, samfundet och brottshändelserna generellt har beskrivits utifrån kön, 

genus, gärningsmannaskap och offerskap. Det material som analyseras är 
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nyhetsartiklar och krönikor i svenska kvällstidningar vilka beskriver fallet och 

händelserna kopplade till Knutbysekten. 

Ämnet undersöks och analyseras utifrån kritisk diskursanalys. Den analytiska synen 

kan sägas vara socialkonstruktionistisk eftersom representationerna som medier 

målar upp är ett resultat av i samhället regerande sociala och kulturella ideologier. 

Vidare bidrar denna medierapportering till ytterligare upprätthållande och 

återskapande av dessa ideologier. Textmaterial som presenteras i våra dagstidningar 

är skapade av någon, och bör således tolkas som författarens, bolagets eller 

samhällets syn på det som omtalas. Allt textbaserat material av liknande slag kan 

och bör således analyseras på ett nyanserat sätt eftersom vårt språk oftast är 

uppbyggt av ideologiska föreställningar. Materialet kan således underbyggas av 

rådande maktrelationer, vilka ämnar avslöjas genom metoden. Samhällets 

representation av brottslighet är till stor del politiskt och kulturellt betingad och 

därmed är det av intresse att undersöka hur offer- och gärningsmannaroller 

representeras. Genusperspektivet är av intresse på grund av den historiska 

maktstruktur som funnit och finns mellan män och kvinnor, stereotypa 

föreställningar kring desamma samt hur dessa eventuellt återskapas och upprätthålls 

genom medias framställningar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie ämnar undersöka hur svensk nyhetsmedia framställer några av de 

mest framträdande karaktärerna i det så kallade ”Knutbydramat”. Syftet är att med 

en kritisk blick undersöka huruvida det finns underliggande ideologiska 

föreställningar och maktrelationer som präglar framställningarna av dessa 

människor i media i förhållande till offer- och gärningsmannaskap samt köns- och 

genuskonstruktioner med anledning att lyfta fram och blottlägga hur media besitter 

makt att upprätthålla och reproducera ideologier och maktstrukturer i samhället. 

Frågeställningarna lyder: 

1. Hur framställs medlemmarna som begått brott i Knutbysekten i 

mediematerialet? 

2. Hur framställs gärningsmannaskap respektive offerskap? 
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3. Hur framställs männen respektive kvinnorna som kopplas till fallet 

Knutby? 

1.2 Bakgrund 

Knutbydramat utspelade sig i Filadelfiaförsamlingen i Knutby år 2004 där ett mord 

och ett mordförsök blev en central del i en rad av händelser som omskakade hela 

samhället. Att dessa händelser skedde inom den frikyrkliga och sekteristiska sfären 

blev ett slags besannade av de fördomar som finns om frikyrkor, sekter och dess 

medlemmar. Det har även bidragit till att det blev ett av Sveriges mest omskrivna 

kriminalfall. Historien rymmer brottsliga handlingar - allt från mord, misshandel 

och sexualbrott till gravt psykisk misshandel. Nedan följer en sammanfattning om 

vad som hände i frikyrkoförsamlingen i Knutby (Löwstedt 2021). 

Under sju decennier fungerar församlingen som en vanlig pingstförsamling, fram 

till år 1993, då Åsa Waldau, numera Jacobsson (vidare benämnd Waldau) anslöt sig 

till församlingen. Församlingen började därefter växa och genomgick en stor 

förändring vilket till stor del berodde på att det tillkom nya unga 

församlingsmedlemmar. Helge Fossmo, numera Iversen (vidare benämnd Fossmo), 

blev ensamstående år 1999, då hans tidigare fru avlidit av vad polisen bedömde som 

en olycka i hemmet. Han gifte sig senare med Waldaus yngre syster och fick en 

tjänst som föreståndare i församlingen (Löwstedt 2021). 

Waldau hade vid denna tidpunkt en hög och auktoritär ställning i församlingen, hon 

ansågs av de andra församlingsmedlemmarna, och sig själv, trolovad med Jesus och 

fick därför smeknamnet “Kristi Brud”. Waldau och de andra 

församlingsmedlemmarna levde i tro att Jesus när som helst skulle anlända för att 

ta med dem till himlen. Medlemmarna fick ständigt höra hur viktigt det var att 

förbereda sig inför mötet med Jesus. Flera medlemmar har vittnat om hur de genom 

fysiskt våld och annat olämpligt beteende involverat sig i denna förberedelse. De 

olika krav som ställdes på församlingsmedlemmarna var exempelvis att visa 

Waldau uppskattning med gåvor, kärlek och att utföra sexuella handlingar 

tillsammans med de högt stående inom församlingen. Målet var att alltid vara “rätt” 

i Guds ögon, för att undvika att hamna i helvetet. När medlemmarna betraktades 
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som ”fel”, det vill säga när de ansågs ha ett felaktigt beteende, bestraffades dem 

genom fysisk och psykisk misshandel, såsom elaka ord och utfrysning (Löwstedt 

2021). 

Natten den 10 januari år 2004 sköts Alexandra Fossmo till döds och en annan 

församlingsmedlem i ett grannhus skottskadades. Alexandra var gift med Helge, 

som då var pastor i församlingen i Knutby. Gärningspersonen var Sara Svensson 

som vid tidpunkten var paret Fossmos barnflicka och kom därför att kallas 

“Barnflickan” i media. Svensson blev skyldig till mord och mordförsök och Fossmo 

fälldes bland annat för anstiftan till mord och anstiftan till försök till mord eftersom 

han fått Svensson att begå dessa brott genom att påverka henne att tro att det var 

Guds önskan. Utredningen avslöjade även den sexuella relation Fossmo och 

Svensson hade under ett antal år samt att Fossmo även hade en sexuell relation med 

den skottskadade grannens fru. I den följande medierapporteringen kring fallet står 

det klart att frikyrkoförsamlingen inte haft någon normalt fungerande verksamhet 

och det visar sig att det tar lång tid innan de skyldiga ställs inför rätta (Löwstedt 

2021). 

Den mediala rapporteringen varade under flera år. Knutbyförsamlingen började 

falla samman först när det framkom att en av församlingens mest tongivande 

pastorer haft sexuellt samröre med flertalet kvinnor som befann sig i 

beroendeställning, samt att flera fall av misshandel ägt rum inom församlingen. De 

pastorer som åtalades för dessa brott var Waldau, Urban Fält och Peter Gembäck. 

Den 14 januari år 2020 inleddes rättegången mot de tre pastorerna där de stod 

åtalade för misshandel, sexualbrott och olaga tvång, vilket ledde till att samtliga 

dömdes (Löwstedt 2021). Bland annat dömdes Waldau för åtta fall av misshandel, 

dessa brott ska ha begåtts under åren 2014 till och med 2016 (Aftonbladet 2020a). 

Domarna innebar en viss upprättelse för församlingsmedlemmarna, men tidigare nu 

preskriberade brott förblir utan upprättelse. Församlingsmedlemmar vittnar ständigt 

om djupa spår som satts genom alla år av svår fysisk misshandel och psykiskt 

lidande (Löwstedt 2021). 

De tre mest framträdande karaktärerna i Knutbyfallet som omtalades mest i media, 

är Fossmo, Waldau och Svensson, därmed är det dessa som huvudsakligen kommer 
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att analyseras i denna studie. Fossmo och Svensson är direkt kopplade till mordet 

och mordförsöket, medans Waldau som ledare har en betydande position inom 

sekten och har begått andra typer av brott inom församlingen. 

2 Tidigare forskning 
Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning kring ämnet som berör 

Knutbyfallet, framställningen av brott i media samt hur sekter tidigare framställts i 

media. Sammantaget finns det förhållandevis lite forskning kring representationen 

av just sekter i svensk media, däremot finns mer i utländsk forskning. 

2.1 Knutbyfallet i media 

Knutbyfallet är ett av Sveriges mest uppmärksammade fall, trots detta finns 

förhållandevis lite forskning kring mediers framställning av detta fall att ta del av 

(NE, 2018). Pär Danielsson (2005) har granskat och jämfört hur olika medier 

framställer händelserna i Knutby. Svensson framställdes ofta som oskyldig, 

manipulerad, styrd, godtrogen, passiv och försvarslös, men även som en syndig 

kvinna och en fresterska. Forskningen visade även att Waldau fick stor plats i 

medierna på grund av medias hänförelse kring själva begreppet “Kristi brud”, vilket 

verkar tilldragande och säljande. Danielsson hävdar att medierna medvetet valt att 

lyfta fram detta obskyra begrepp då det primära målet för medierna är att 

underhålla, sälja stora upplagor och gå med vinst. Medias framställning av Fossmo 

och Svensson finner han intressant, då media framställt dem med olika 

benämningar som är förknippade med förmodade och bestämda föreställningar. 

Han hävdar att “pastorn” respektive “barnflickan” får bättre genomslagskraft än att 

nämna dem vid deras riktiga namn (Danielsson 2005). Enligt Danielsson är 

mediernas beskrivningar ett upprätthållande av manliga och kvinnliga stereotyper, 

där bland annat män förväntas vara aktiva och kvinnor passiva. Vad beträffar 

sexualitet och religion har Danielsson kunnat utläsa en koppling i studiens material. 

Vissa dagstidningar har valt att göra en sexualisering av händelserna i Knutby, 

troligen då många läsare upplever denna typ av läsning underhållande. Han 

konstaterar att texter som rör denna typ av händelse får betydligt mer medial plats 

än mordet och mordförsöket. En avvikande pingstförsamling där sex utgör en 
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fundamental del har ett stort underhållningsvärde, vilket är ytterst positivt för media 

som de facto inte har annat än uppnått sitt syfte. 

2.2 Brottsoffer och gärningsmän i nyhetsmedia 

Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har analyserat hur bilden av 

brottsutsatta och gärningsmän skapas i media. Analysen visar att berättelsen om 

brottsoffret som skildras i media ger en specifik bild av offerskapet och är således 

ideologisk. Denna stereotypa bild är enig med Nils Christies teori om det ”ideala 

offret”. Brottsligheten tillgodoser brottsjournalistikens krav på nyhetsvärde och har 

därför bidragit till att brottsrapportering blivit en stor genre. Vid porträttering av 

olika gärningsmän tenderar fokus att flyttas från olika mönster som finns i samhället 

till mer personliga mönster. Gärningspersonerna särskiljs således från samhället 

eftersom de placeras bortom normalitetens gränsdragningar. Detta kan exempelvis 

ske om fokus läggs på att gärningspersonen hör till en avvikande kultur eller är 

avvikande på något annat vis. 

Lindgren och Lundström (2010) genomförde en jämförande, kritisk medieanalys 

mellan mordet på utrikesminister Anna Lindh (2003) och Knutbydramat (2004). 

Detta för att finna skillnader i aktörskap och skuld mellan förövarna Mijailo 

Mijailovic och Sara Svensson. Vad som gör analysen intressant är hur en förövare 

också kan ses och definieras som offer. Lindgren och Lundström finner i sitt 

material en framstående särhållning mellan förövar- och offerskapsidentiteterna 

som indikerar på det individuella ansvaret hos personen. Även om förövar- och 

offerskap kan besittas av samma person strävar alltså rapporteringen efter att 

identifiera personen i fråga som antingen det ena eller det andra. Mijailovic och 

Svenssons handlingar beskrivs ofta utifrån deras mentala hälsotillstånd. 

Framställningar av psykisk sjukdom och avvikande mentala tillstånd hävdar 

Lindgren och Lundström bidrar till normen av vad som är normalt, alltså är 

konstruktionen av psykiskt sjuka respektive psykiskt friska individer ideologiska 

konstruktioner. När Svensson beskrivs i direkt koppling till brotten beskrivs hon 

som psykisk störd, psykiskt terroriserad och som ett redskap utan egen vilja, genom 

detta avskrivs hennes vilja och känslor från handlingarna. Rapporteringen av 
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hennes beteenden och handlingar speglar ständigt att hon förstås ett offer och inte 

en förövare (Lindgren & Lundström 2010, s. 94). 

Mijailovic beskrivs å andra sidan som ofrivillig att samarbeta och erkänna. Han är 

passiv och tillskrivs då en okänslighet gentemot handlingen. Mijailovic beskrivs 

också i termer av psykisk störning, men på ett mycket mer allvarligt sätt i form av 

en avancerad psykisk sjukdomshistoria. Svenssons psykiska tillstånd kopplas till 

hennes sociala omgivning samtidigt som Mijailovic psykiska tillstånd kopplas till 

hans person. Lindgren och Lundström (2010, s. 99) hävdar att Svenssons identitet 

är könad, sexualiserad och tillskrivs en ”underkastad kvinnlig heterosexuell 

stereotyp” i materialet. Det framgår att materialet pekar på att det inte är särskilt 

märkvärdigt att en kvinna låtit sig underordnas en man med makt och kontroll. 

Kvinnan representeras alltså i förhållande till mannen. Samhället framstår som 

förstående för sexuellt och psykiskt utsatta kvinnors ansvarslöshet i rapporteringen.  

Ett annat exempel är Andrea Mayr och David Machins (2011) lingvistiska 

textanalys av medias porträttering av kvinnliga brottslingar med stöd av kritisk 

diskursanalys. Deras studie av två rättsfall i brittisk press visar att kvinnor 

porträtteras utifrån stereotypa roller. Företrädesvis framställdes kvinnorna som 

“galna” eller “onda” i brittisk press medans deras manliga motsvarighet inte 

kommenteras alls. Även kvinnornas mentala hälsa belystes mer än männens och de 

framställdes oftare som onda. En kvinna bryter inte enbart mot lagen när hon begår 

ett mord utan hon bryter även mot den norm som finns i samhället och kan inte 

längre ses som en kvinna. 

2.3 Ideologi och brott i nyhetsmedia 

En studie av Helen Fulton, Rosemary Huisman, Julian Murphet och Anne Dunn 

tillämpar samtida narrativ teori på medietexter, film, tv, radio, reklam och tidningar. 

Författarna tar avstamp i forskning inom strukturalistiska och poststrukturalistiska 

teorier genom att studera hur de olika elementen: kronologi, karaktär och 

fokalisering realiseras i typiska texter. En viktig aspekt i studiet av media är att 

gränsen mellan underhållning och information i media är diffus. Fulton et.al. (2005) 

hävdar att nyhetsrapporteringen idag är problemdriven och ekonomiskt 
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sensationsdriven samt att nästan vad som helst kan göras till en nyhet. Nyheterna 

är ofta skrivna så de kan följas i konfliktens eller händelsernas utveckling under en 

längre tid. En av de dimensioner författarna talar om är individualisering, vilket 

innebär att en individ som framställs i media får representera en specifik händelse i 

en viss nyhetskontext. Medierna skapar olika karaktärer likställt med hur en 

författare skapar fiktiva karaktärer i en bok. Konsekvensen av detta blir att dessa 

karaktärer ofta snabbt blir stereotyper för en viss händelse. 

Yvonne Jewkes (2015) har granskat de komplexa interaktionerna mellan media och 

brottslighet med ett kritiskt förhållningssätt. Jewkes framhåller att medias 

nyhetsrapportering om brott inte enbart syftar till att informera utan även att 

förmedla underhållning. Därför kan den nyhetsrapportering media står för inte ses 

som en reflektion av verkligheten utan borde ses som en skev skildring av 

verkligheten. Skildringen av mordoffer kan således inte anses vara en helt sann bild 

av verkligheten utan en bild som media framställer i det material som ligger till 

grund för studien. Studiens resultat tyder även på att fall som rör allvarligare 

våldsbrott, särskilt dödligt våld, anses ha ett särskilt högt nyhetsvärde eftersom 

media ständigt söker efter dramatiska händelser att rapportera om. 

2.4 Representation av sekter i nyhetsmedia 

Hope Burmeister (2020) har studerat hur människors uppfattning av 

sekter/nyreligiösa rörelser påverkas av media samt hur mediarepresentationen ser 

ut i Nya Zeeland. Studien analyserade stereotyper och antaganden kring 

sekter/nyreligiösa rörelser som görs i media och av allmänheten samt huruvida 

dessa är korrekta eller inte. Studien fann att uppfattningarna hos människor var 

starkt påverkade av medias porträttering av dessa grupper. Studien fann även att 

porträtteringen till stor del var negativ och starka och laddade termer som betonar 

negativitet används i media, den fann dock även att viss rapportering var mer 

neutral, beroende på vilken sekt/nyreligiös rörelse det rörde sig om. Den påvisade 

även att den negativa framställningen har orsakat ett offentligt förakt för denna typ 

av grupperingar, dock var de etablerade stereotyperna av medlemmar i dessa 

grupper inte alltid korrekta. De flesta intervjuade tidigare medlemmarna ansåg att 

sekter var något negativt bestående av medlemmar som utövade och utstod 
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hjärntvätt, men tillägger att de gick med under en tuff period i livet och att de 

faktiskt fann en samhörighet och en egen starkare identitet. 

Ett annat exempel är Harvey Hill, John Hickman och Joel McLendons (2001) studie 

om hur nyreligiösa rörelser representeras i media. Studien finner att de nyreligiösa 

rörelserna ständigt kopplas till våld och framställs som “sekter”, “kulter” eller 

“domedagsgrupper”. De drar slutsatsen att nyhetsrapporteringen misslyckas att ha 

inte icke-dömande och rättvis framställning av nyreligiösa grupper genom språket 

som används för att beskriva dem. Media misslyckas även att rapportera om 

nyreligiösa rörelser fram till dess att de blir kontroversiella eller excentriska, alltså 

blir representationen av dessa grupper riktad. Att media endast rapporterar om 

nyreligiösa grupper när de inbegriper sig i konflikter med samhällets normer 

förstärks stereotypen att samtliga nyreligiösa grupper identifieras som sekter eller 

kulter. En negativ framställning av nyreligiösa rörelser kan provocera gruppen till 

att agera våldsamt. 

Stuart A. Wright (1997) har gjort en liknande studie om huruvida massmedias 

porträttering av nyreligiösa rörelser är rättvis och opartisk. Studien finner att 

nyreligiösa grupper porträtteras på ett negativt sätt. Wright identifierar ett antal 

”media bias” som bidrar till den orättvisa rapporteringen om nyreligiösa rörelser. 

Bland annat är det som skrivs i media inte är hämtat från någon sanningsenlig källa 

utan är uppbyggd av någon sorts ”allmän kunskapsbank” kring denna typ av 

grupper, vilket ökar stereotypifieringen. Sällan har reportrar direkt kontakt med 

personerna i fråga och kan därför inte ge någon äkta bild av fenomenet, det finnas 

alltså en brist på kunskap och källor. Ekonomiska resurser och tidsbegränsningar är 

även styrande när det kommer till rapporteringen. Wright finner även att media 

tenderar att fokusera sin bild av dessa grupper på avvikande äktenskapliga och 

sexuella relationer och medlemmarna döms även för utövande och mottagande av 

hjärntvätt. 

3 Teori 
I denna del redogörs för vilken forskningsansats som antagits, de teorier som 

använts för att analysera materialet samt teoretiska begrepp. 
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3.1 Centrala begrepp 

Diskurs - “… ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv – det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser.” 

(Fairclough, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72). Diskurs som begrepp 

öppnar upp för frågor som rör sociala konstruktioner och samspelet av 

mellanmänskliga maktrelationer genom språket i talad form eller text. Begreppet 

har sin utgångspunkt i idén om att språket är skapat utifrån olika mönster som sedan 

efterlevs beroende på och utifrån det sociala sammanhanget (Svensson 2019).  

Ideologi - Ett sammanhängande system av idéer och värderingar. 

Intertextualitet - Litteraturteoretisk term vilken innebär att ingen text är isolerad 

utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. 

Konstruktion - En socialt skapad föreställning om ett visst fenomen. 

Föreställningen är skapad av social interaktion och är betingad av bland annat 

historiska, kulturella och politiska aspekter. 

Modalitet - Författarens grad av affinitet (instämmande) i texten. 

Transitivitet - Innebär huruvida objekt och subjekt kan kopplas samman i en text, 

effekten av formuleringarna är i fokus. Hur orsakssamband uttrycks och vem som 

tillskrivs ansvar är det man tittar efter när man undersöker en texts transitivitet. 

3.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett perspektiv som ser diskursen om världen, det vill 

säga de meningsmönster som råder, som skapad av sociala utbyten mellan 

människor, inte som något som reflekterar fasta fakta om den (Gergen 1985; 

Lindgren & Lundström 2010, ss. 12–15). Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

ämnar framhäva de processer genom vilka människor, beskriver, förklarar eller 

redogör för världen och de människor som lever i den. Socialkonstruktionismen 

försöker sätta ord på hur allmän kunskap och förståelse som sociala skapelser 

existerar, hur den tidigare existerat och hur den alternativt kan existera (Gergen 

1985). Normaliserade övertygelser samt allmän och traditionell kunskap ämnas 
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ifrågasättas och sättas i nytt ljus. Det finns några grundläggande och gemensamma 

särdrag i Vivien Burrs (2015, ss. 1–5) och Kenneth Gergens (1985) redogörelser 

där åtminstone något bör uppfyllas för att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

ska vara intressant. 

För det första innebär socialkonstruktionism en kritisk ståndpunkt gentemot 

kunskap som är tagen för given, den ifrågasätter den objektiva, konventionella 

kunskapen. Språket som berättar om världen är skapad i en lingvistisk kontext. Det 

som representeras i medierna kan inte sägas vara någon objektiv sanning, utan en 

subjektiv tolkning av den beskrivna händelsen berikad av skribentens egna 

erfarenheter och åsikter, normer och rådande politiska åsikter, mm. (Burr 2015; 

Gergen 1985). Alltmer har kön och genus uppmärksammats ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv, där de bestämda könsrollerna alltmer ses som sociala 

konstruktioner skapade av samhället och konstant vidare ifrågasätts i en alltmer 

vidare bemärkelse (se Kessler & McKenna 1985). 

För det andra ses all kunskap som historiskt och kulturellt specifik. Den kunskap vi 

producerar är högst betingad av aspekter som kultur och historia (Burr 2015; 

Gergen 1985). Hur sektmedlemmar och brott representeras är en presentation av 

hur vi i dagsläget och i vår kultur ser på dessa skeenden, vilka värderingar till tillför 

dem. Vad vi just nu ser som orsaken till brott, vad som definieras som brott, 

konsekvenser av brott samt straffrättspolitiken är alla aspekter som påverkar hur vi 

producerar ”fakta” i media. 

För det tredje ses kunskap som skapad genom sociala processer, såsom 

kommunikation, konflikt, förhandling, med mera. Hur vi uppfattar verkligheten 

skapas och upprätthålls genom social interaktion och samspel. Massmedia är 

kommunikationskanaler som kommunicerar till samhället och människorna i det, 

när vi sedan åtar oss den kunskap som förmedlas uppstår ett samspel, en social 

process, mellan skaparna av kunskapen och mottagna av densamma. När den 

kunskap vi innehar är producerad av massmedia ges media en makt över våra 

tankar, beskrivningarna kommer att styra hur vi tänker och känner inför olika 

fenomen (Burr 2015; Gergen 1985).  
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För det fjärde går kunskap och social handling hand i hand. Beskrivningar och 

förklaringar av världen utgör i sig en typ av social handling, de formar olika sociala 

mönster. Således bidrar massmedia till formandet, upprätthållandet och 

återskapandet av särskilda sociala mönster och samtidigt till uteslutandet av andra, 

icke-etablerade mönster. Att öppna upp för andra mönster är att samtidigt hota 

rådande ideologiska föreställningar och bjuda in nya (Burr 2015; Gergen 1985), 

vilket vidare är en grundläggande mening i kritisk diskursanalys samt syftet med 

denna studie. 

3.2.1 Ideala offer 

Det ”ideala offret” är ett begrepp som myntats av Nils Christie (1986) och utgår 

från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett idealt offer är enligt Christie en 

konstruerad bild av en brottsutsatt person som uppnår ett antal kriterier för att fullt 

ut legitimerad som offer i sin fulla bemärkelse i allmänhetens, rättssystemets och 

polisens ögon. Offerskapet är inte givet förrän det etiketteras som sådant av 

omgivningen. Kriterierna som bör uppfyllas för att ett offer ska tillskrivas 

fullständig offerstatus är att offret ska ses som svagt i förhållande till förövaren, att 

offret har vid tidpunkten denne blev utsatt för brottet ägnat sig åt legitim och 

respektabel verksamhet, att offret inte kan tillskrivas skuld för brottet och befinner 

sig på en legitim plats, att förövaren ses som skrämmande, ond och elak och att 

förövaren ska vara okänd för offret (Lindgren & Lundström 2010, ss. 7–8). 

Offerkonstruktionen sker kulturellt, socialt och moraliskt. Bilden allmänheten har 

av brottsoffret och gärningsmannen är influerad av ideologiska föreställningar, till 

största del skapad av medias framställanden (Lindgren & Lundström 2010, ss. 8, 

12–14). En ideal relation mellan brottsoffer och förövare är en komponent som 

eftersträvas i media, förhållandet mellan offer och förövare skapas i relation till en 

idealiserad bild av samhället (Lindgren & Lundström 2010, ss. 32, 47). Förövaren 

ska ses som tydligt avvikande från rådande normer och moral, medan offret ska 

fungera som en representativ bild av ”den gode medmänniskan”. I förhållande till 

samhället är det ideala offret internaliserat i samhället, medan den ideala förövaren 

är exkluderad från detsamma (Lindgren & Lundström 2010, s. 108), detta kan även 

beskrivas i termer av innanför- och utanförskap eller normalitet och avvikande.  
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Kvinnan som gärningsperson skapar ofta stor förvirring, hon är så tydligt 

förknippad med offerrollen att hon även i förövarrollen ofta tillskrivs offerstatus 

(Ericson 2003, ss. 260–265; Lindgren & Lundström 2010, s. 94). Detta är ett 

exempel på hur bilden av det ideala offret påverkar våra gängse uppfattningar. En 

problematik som kan vara värd att benämnas i samband med kvinnans tendens att 

tillskrivas offerstatus är att den reproducerar kvinnans underordnade position 

gentemot mannen (Christie 2001, se Ericson 2003, ss. 262–263). Teorin om ideala 

offer är relevant för denna studie som ett sätt att analysera hur kvinnor har en 

tendens att framstå som ideala offer och män som ideala gärningspersoner i medias 

representationer, samt hur individer kan framställas på olika sätt och tillskrivas 

olika ansvar på grund av andra omständigheter. En genusteoretiker som använder 

ett socialkonstruktionistisk perspektiv i sin teori är Judith Butler. Teorin utgår från 

att kön är en social konstruktion, alltså något som är ideologiskt skapat. 

3.3 Judith Butlers genusteori 

Butler (2007) har ett kritiskt förhållningssätt till uppdelningen av begreppen “kön” 

och “genus”, vilka hon anser bara bekräftar det biologiska könet och det naturliga 

könets oproblematiska status. Hon hävdar att det är kontexten som bestämmer 

genus. Genus och kropp definieras genom sociala interaktioner och relationer män 

och kvinnor emellan. Genus är enligt Butler således något som konstrueras och 

implementeras på kön för att skapa normer och stereotyper som ligger till grund för 

vår tankeföreställning om “mannen” eller “kvinnan”. Hon förklarar att processen 

då ett genus blir till grundas inte sin specifika bestämmelse utifrån i könen i sig. 

När en kvinna framställs som svag och i underläge, hävdar Butler att kvinnan 

jämförs med mannen som ständigt anses vara utgångspunkten och den naturliga 

ståndpunkten som en kvinna ständigt står i relation till. För att lyckas skapa ett 

manligt genus fordras ett motstycke som är hans totala motsats, vilken görs om i 

processen som benämns som genusnormer. Maskulina genusattribut som 

exempelvis säker, stark och känslokall ställs emot kvinnliga genusattribut såsom 

osäker, svag och emotionell. De maskulina genusattributen Butler beskriver kan 

liknas vid det Connell (1995) beskriver i sin teori om “hegemonisk maskulinitet”, 

vilken har blivit ett slags ideal i förhållande till andra maskuliniteter. Denna 
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stereotypa maskulinitet beskriver den rådande, om än emellertid ifrågasatta, 

ideologiska föreställningen hur en man bör vara och har möjliggjorts på grund av 

att samhället är konstruerat på så vis att vissa mäns överordning anses vara legitim.  

Butlers perspektiv på genus används i studien för att belysa hur de inblandade 

aktörerna i Knutbyfallet beskrivs i artiklarna utifrån egenskaper som anses vara 

“manliga” eller “kvinnliga”. Det vi tittat på i materialet är hur ofta förekommande 

karaktärerna beskrivs med hjälp av egenskaper som kan kopplas till 

genusstereotyper samt hur dessa egenskaper ställs i förhållande till graden av deras 

aktörskap och offerskap. Att belysa de kvinnliga perspektiven samt hur den 

normativa kvinnan ställs gentemot den normativa mannen anser vi är särskilt 

intressant eftersom kriminologin historiskt sett lidit av genusblindhet. Butlers 

genusteori blir därför relevant och kan ge en intressant dimension till studien. 

3.4 Kritisk diskursanalys som teori 

Den teoretiska utgångspunkten i vår uppsats tar avstamp i kritisk diskursanalys som 

även den har sitt ursprung i socialkonstruktionismen. Begreppet diskurs förklaras 

inom ramen för Norman Faircloughs (se Winther Jørgensen & Phillips 2000) 

kritiska diskursanalys och definieras ur ett teoretiskt perspektiv. Kritisk 

diskursanalys kan med fördel användas både som teori och metod. I avsnittet nedan 

finns en redogörelse för metoden som teori, kritisk diskursanalys som metod 

redogörs för i metodavsnittet, även om den kommer att beröras även här då det är 

svårt att särskilja dem eftersom de är tätt sammanflätade. Vi har valt att använda 

diskursanalys som metod för vår studie då vi vill belysa de konsekvenser som 

medias framställning av människor i en specifik kontext genererar för mottagaren. 

3.4.1 Diskursanalys 

Diskursanalys kan förklaras genom förståelsen för hur användandet av språket 

understödjer konstruktionen av den samhälleliga utformningen och den sociala 

ordningen (Svensson 2019, s. 39). Diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000) grundas i idén om att språket inte bara kan ses som en abstrakt uppsättning 

av ord och regler som bidrar till en objektiv föreställning av världen, utan den bidrar 

till skapandet av världen och människors sätt att tänka, känna och uppleva. 
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Diskursanalysen möjliggör för individen att få en större förståelse för främst 

språkets och symbolers betydelse i upplevelsen av den egna sociala livsvärlden, 

men även för andra individer samt för sig själv och sin egen identitet (ibid.). 

Diskursanalysen kan ses som en enhet där både teori och metod verkar tillsammans 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 105). Det går att finna metodologiska 

direktiv och socialkonstruktivistiska tankar om språkets betydelse både i den 

individuella och den världsliga utvecklingen. Flera olika infallsvinklar delar en och 

samma utgångspunkt som syftar till att kritiskt utforska och belysa olika 

maktrelationer. Dock kan uppfattningarna om diskurs, social praktik och kritik 

skilja sig åt vilket kan leda till att olika områden kan hamna i fokus beroende på 

forskaren, även metod och själva syftet med analysen kan vara av varierande 

karaktär (ibid.). 

Diskursanalysen kan appliceras på varierande textformat, vilket kan ses som en 

fördel på grund av dagens ökande medialisering (Svensson 2019, s. 25). Media 

förser samhället med information och nyhetsrapportering vilket har effekt på 

människors förståelse av det som händer i samhället. Vilken typ av bilder media 

väljer att publicera i sin rapportering och genom val av diskurs har denne stor makt 

att påverka individens tankar, känslor och fruktan. Att på egen väg skapa en bild av 

världsläget är näst intill omöjligt och konkurreras snart ut av dagens snabba och till 

synes outsinliga nyhetsflöde. De flesta nyheter publiceras digitalt och kanaliseras 

genom våra mobiltelefoner bara sekunder efter en händelse inträffat (Svensson 

2019). 

3.4.2 Kritisk diskursanalys 

I den kritiska diskursanalysen finns en förening av textanalys på mikronivå med 

bredare sociologiskt orienterade traditioner. För att kunna bidra till förändringar i 

samhället och frigöra sanningar, ideologier och nedbrytande maktförhållanden 

måste det förhärskande språkbruket utsättas för en kritisk analys (Svensson 2019, 

ss. 53–54). Metoden är kritisk på så vis att den avser belysa språkets roll i skapandet 

av samhälleliga ojämlikheter. Kritisk diskursanalys tillämpar teori och metoder för 

att kritiskt problematisera förhållandet mellan språkbruk och den sociala 

utvecklingen i olika kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Metoden 
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inbegriper att fråga sig av vem språket används samt varför, hur och när (Bryman 

2011, s. 483; van Dijk 1997, s. 2). 

3.4.3 Faircloughs kritiska diskursanalys som teori 

Fairclough har bidragit till utvecklingen av en infallsvinkel till kritisk diskursanalys 

som används flitigt inom den sociala praktiken (se Winther Jørgensen & Phillips 

2000, ss. 71–72). Fairclough belyser vikten av att en diskurs bör förstås som både 

konstituerande och konstituerad. Således är diskursen en fundamental del i den 

sociala praktiken eftersom den både producerar, reproducerar och rekonstruerar 

individens sociala sammanhang i egenskap av identiteter, maktrelationer och 

kunskap, vilket sker samtidigt som den formas av andra sociala strukturer och 

kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 67–68). 

En diskurs, enligt Fairclough, bör förstås som ett väl definierat sätt att uttrycka sig 

i tal och skrift om ett specifikt fenomen i ett bestämt sammanhang (Svensson 2019, 

s. 24). Den kan exempelvis förstås genom de begrepp som har slagit igenom i den 

politiska diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 44–45). Kritisk 

diskursanalys handlar om förhållandet mellan språkbruket på mikronivå och det 

samhälleliga maktutövandet. Fairclough betonar de ideologiska uppfattningar som 

bevarar de olika maktrelationer i samhället och som åskådliggörs i det ordinära 

språkbruket. En ideologi verkar oftast i det dolda utan att individen är medveten om 

detta, den måste finna uttryck i en reell tillämpning i verkligheten, vilket sker 

genom vårt sätt att bruka språket. Denna process sker med hjälp av normalisering 

som med stor samhällelig genomslagskraft till sist blir norm, och ibland till och 

med ses som fakta, samtidigt som avvikelser från dessa föreställningar anses vara 

abnormt. Detta sker genom naturlig reproduktion av språkbruket utan att individen 

tänker på att det händer. Den kritiska diskursanalysens främsta uppgift är att lyfta 

fram den dolda ideologin (Svensson 2019, s. 96), vilket även är syftet med vår 

studie. 
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4 Metod 
I denna del finns en redogörelse för den valda metoden för vår studie samt en 

beskrivning för hur det empiriska materialet samlats in och analyserats. 

Trovärdighet, urval och etiska överväganden diskuteras även i avsnittet. 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Vår studie ämnade undersöka ideologiska konstruktioner och maktrelationer 

producerade och reproducerade av media, vilket med fördel genomförs med 

metoden kritisk diskursanalys. Diskurser skapas av olika strukturer genom att 

reproducera och förändra ideologiska föreställningar. Att granska vad som sägs 

eller skrivs och sedan utröna vilka mönster som skapas i denna process är 

diskursanalytikerns främsta uppgift. Idén underbyggs av att forskaren ska analysera 

diskursen och studera resultatet i form av sociala konsekvenser i individens 

livsvärld (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Fairclough hävdar att dessa 

diskursiva tillämpningar understödjer reproduktionen av ojämlika 

maktförhållanden mellan exempelvis sociala, könsbaserade och etiska klasser, och 

så vidare. Den kritiska diskursanalysen är tänkt att gynna mer jämlika 

maktförhållanden i olika kommunikationsprocesser och samhället i stort (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 8–9). Målsättningen är att främja sociala 

förändringar till följd av att belysa den betydelse diskursen har för att vidmakthålla 

ojämlikheter (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella diskursanalys 

Analysarbetet har utgått från Faircloughs beskrivning av den kritiska 

diskursanalysen, vilken även benämns som den tredimensionella modellen. Vi har 

använt oss av Faircloughs redskap modalitet och transitivitet vid analysen av 

materialet samt intertextualiteten som sedan har införlivats i den diskursiva 

praktiken. Transitivitet handlar om hur olika processer i en text kan kopplas 

samman eller ej med subjekt och objekt, tonvikten läggs på själva effekten i texten, 

inte vad som är själva orsaken till det. Hur orsakssamband uttrycks och vem i texten 

som tillskrivs ansvaret är det man tittar efter när man undersöker en texts 

transitivitet (Fairclough 1992). När det tydligt framstår vem som bär ansvaret (för 
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en specifik handling eller dylikt) innebär det att transitiviteten i texten är hög (ibid.). 

Modalitet innebär vilket förhållningssätt författaren har till texten, till exempel kan 

en journalists affinitet, det vill säga nivå av instämmande, i en text granskas. 

Tolkningar i olika texter beskrivs ofta av massmedia som rena sanningar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). När ett specifikt ämne framställs som en ren sanning 

har texten en hög affinitet (Fairclough 2010). Fairclough (2010) använder sig av 

begreppet intertextualitet vilket förklarar hur en tidigare text görs aktuell med hjälp 

av andra texter. Intertextualitet används metodiskt för att studera hur texter bygger 

på tidigare texter och kan generera kunskap om hur diskurser reproduceras 

(Fairclough 2010; Winther Jørgensen & Phillips 2000), vilket kan väntas i denna 

typ av studie.  

Analysen gjordes genom tre olika dimensioner vilka är följande: textdimensionen; 

en lingvistisk analys av det ord som används i texten, den diskursiva praktikens 

dimension; analys av texten utifrån hur den produceras, distribueras och 

konsumeras och den sociala praktikens dimension; analys av underliggande 

ideologiska föreställningar och/eller maktstrukturer. Denna modell kan ses som en 

analytisk ram och är användbar i forskning som rör samhället och dess 

kommunikation. De tre olika dimensionerna innebär tre olika sätt att läsa en text 

som genererar förståelse för svåröverskådliga sociala händelser i samhället. Vi har 

applicerat alla tre dimensioner på samma material för att få en mer djuplodande 

analys samt en bredare förståelse.  

Den sociala praktiken har den mest övergripande betydelsen i den tredimensionella 

modellen. Den belyser sambandet mellan den sociala och diskursiva praktiken, 

vilket kan ses som det mest primära syftet med den kritiska diskursanalysen 

(Fairclough 2010). I det första steget i analysen har vi fokuserat på textens 

uppbyggnad, egenskaper samt om det går att finna grammatiska mönster. 

Nyhetsrubriker är exempel på bra empiriskt material som är innehållsrikt och där 

en lingvistisk analys kan genomföras. Här har vi undersökt om det finns 

grammatiska mönster och hur meningar är uppbyggda samt vilken information som 

kan utläsas ur den specifika formen. Även symboler, metaforer och synonymer kan 

generera innehållsrik information. Detta genomgående och systematiska 
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tillvägagångssätt för att analysera texter främjar ett mångfacetterat och komplext 

resultat. Vi försökte i detta stadiet inte bara se en text, utan på ett reflexivt sätt se 

olika nivåer av texten, som utgörs av textens innehåll, uppbyggnad och mening. En 

text kan alltid kopplas till en socialt och kulturellt betingad syn på världen. I 

analysens andra steg fokuserade vi på den diskursiva praktiken och processerna som 

rör produktion och konsumtion av texten, vem som skrivit samt vem som uppfattar 

vad av textens specifika uppbyggnad. I det tredje steget har vi analyserat textens 

uppbyggnad och kopplat samman den diskursiva och sociala praktiken. En analys 

av den sociala praktiken genererar en bredare förståelse för hur diskursen 

konstrueras och vidmakthålls. Kopplingen mellan kommunikation och samhälle 

utgörs av själva språkbruket. Den kritiska diskursanalysens främsta uppgift är att 

synliggöra hur textens utformning genererar konstruktion av diskurser och hur 

diskurser sedan påverkar människans sociala praktiker som här utgörs av faktiska 

beteenden (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

4.2 Tillvägagångssätt vid analys 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att undersöka den bild som 

massmedia skildrar av sektmedlemmar som begår brott. Med utgångspunkt från 

Faircloughs tredimensionella modell är syftet att använda material i form av artiklar 

och krönikor från massmedia som innehåller text. Analysen av en text eftersträvar 

att studera textens formation och innebörd, när den analyseras kan det förklaras hur 

diskurserna framställs textmässigt.  

När empirin selekterats läste vi igenom materialet grundligt flera gånger och 

samtidigt noterades och markerades ord samt fraser som verkade vara intressanta 

för att på ett enkelt sätt orientera i texten och senare kunna göra en tematisk analys. 

Tematisk analys innebär att återkommande teman som är relevanta för 

frågeställningarna kategoriseras och ordnas i det empiriska materialet. På så vis kan 

irrelevant information bortses från samt att viktiga budskap kan lyftas fram 

(Repstad 2007). 

För att vi skulle få en mer djuplodande förståelse för materialets handling 

sammanfattades det löpande under läsningen. För att möjliggöra en dialog efter 
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avslutad läsning lästes även allt material gemensamt, vilket ger en god förförståelse 

innan materialet kodas och analyseras. Huvudfokus låg på att finna olika teman och 

diskurser och inte minst att studera gemensamma faktorer för materialet, men även 

att inkludera eventuella intressanta olikheter. Genom att markera texten med olika 

kulörer för delar som bland annat berörde begreppen modalitet, transitivitet, 

intertextualitet samt andra ord och meningar av intresse förenklades analysen av de 

olika aspekter som kom fram under studiens gång. Vi diskuterade vilka mönster 

som eventuellt fanns samt hur den latenta/outtalade intertextualiteten har 

synliggjorts i materialet som analyserats. 

4.3 Avgränsningar 

Vid val av texter har två av de största rikstäckande svenska kvällstidningarna 

använts; Aftonbladet och Expressen. Tidpunkten för när brotten begicks och 

Knutbydramat uppmärksammades var år 2004, spannet för publicering av texterna 

som valts är dock från och med år 2017 fram tills idag - år 2022, med anledning av 

att rådande ideologier önskas undersökas. Begränsningen skulle kunna innebära en 

snäv bild av rapporteringen eftersom materialet riskerar att rapportera om samma 

skeenden vilka är aktuella i nutid, dock kan det ge en bild av eventuella förändringar 

när studien sätts i jämförelse med tidigare forskning. 

Materialet har selekterats i den mån det ansetts vara av intresse för det undersökta 

ämnet. En risk med detta kan vara att urvalet kan bli begränsat till en viss diskurs 

och även att resultatet kan påverkas av detta. Dock har det funnits en ständig 

medvetenhet kring att alltför medvetna val kan leda till ett vinklat resultat, därmed 

har öppenheten för olika sorters texter varit stor vid sonderingen. Forskaren måste 

vara medveten om hur empiri selekteras och behandlas för att få fram ett trovärdigt 

resultat (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi har därför medvetet valt texter 

jämnt fördelat mellan de olika tre karaktärerna utifrån gentemot vem de varit 

riktade, för att få lika mycket material kring de olika personerna för att få trovärdiga 

bilder av samtliga. 

Avgränsningen till Sveriges två största rikstäckande kvällstidningar innebär att 

resultatet inte kan generaliseras till medierapportering i Sverige generellt, utan 
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gäller enbart för dessa tidningar. Trots detta är det nyhetsrapportering som är 

tillgänglig för alla i Sverige, vilket gör att det som skrivs i dessa tidningar kan 

påverka hela landet på ett icke obetydligt sätt, och kan därmed argumenteras för att 

vara av intresse. 

4.4 Problematisering av den valda metoden 

När kritisk diskursanalys används som metod förekommer det en ständig 

subjektivitet i metodens analys av empirin. Det är näst intill omöjligt att undvika 

detta fenomen vid användandet av kritisk diskursanalys. Dock är det av stor vikt att 

medvetandegöra att analysen inte verkar som en objektiv undersökning vilket ofta 

är ett centralt problem för metoden. Bryman (2011) hävdar att det inte finns 

möjlighet att regenerera de resultat som framkommer ur en diskursanalys, vilket 

innebär att det inte går att förutsätta att utfallet kan representera en objektiv del av 

verkligheten utan är enkom en av flera tolkningsmöjligheter. 

4.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär huruvida en studie undersöker det den ämnar undersöka. 

Reliabilitet innebär huruvida resultatet blir detsamma vid upprepade 

undersökningar. Validitet och reliabilitet är aspekter som främst är anpassade för 

kvantitativ forskning. Gergen (1985) skriver att socialkonstruktionismen inte 

erbjuder någon sanning, men att metoden, tillsammans med andra liknande 

metoder, är attraktiva på grund av dess renhet, känslighet för nyanser och dess 

förmåga att gå på djupet även om de inte tillför någon objektiv giltighet. Denna 

studie presenterar således inte ett resultat som beskriver verkligheten, utan kan ses 

som ett försök att beskriva hur medlemmarna i Knutbyförsamlingen som begått 

brott framställs i media utifrån det specifika urval och avgränsningar i den valda 

metoden. I stället kan dock begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konfirmera studien, användas för att en mer lämplig 

diskussion för metoden ska kunna föras (Guba & Lincoln 1994, se Bryman 2018). 

Trovärdighet kan beskrivas som intern validitet, det vill säga hur sannolika eller 

troliga resultaten är. Överförbarhet kan i stället beskrivas som extern validitet, det 

vill säga huruvida resultaten kan tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet kan sägas 

vara snarlik reliabilitet, och innebär om man skulle få liknande resultat vid ett annat 
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tillfälle. Möjlighet att styrka och konfirmera står för objektivitet, vilket innebär 

forskarens förmåga till kontroll över sina värderingar, alltså att de inte påverkat 

forskningen på något avgörande eller skevt sätt (ibid.). 

När det kommer till överförbarhet ska det has i åtanke att analysen är begränsad till 

ett fåtal texter samt till ett fåtal tidningar, därmed kan analysen inte generaliseras 

till att gälla samtlig medierapportering, inte heller kan den appliceras nationellt, 

utan måste ses ur en svensk kontext. Materialets tillgänglighet gör dock att fler 

analyser kan göras på samma texter, vilket kan vara en fördel för vidare analyser av 

samma fall. Det skulle kunna tänkas att ett större urval genererar större 

överförbarhet. Det skulle även kunna tänkas vara fruktbart att ha en större variation 

av dagstidningar, att inkludera morgontidningar, mindre tidningar samt lokala 

tidningar så man får en spridning av både stads- och landsortstidningar. Ett större 

och bredare urval skulle även kunna bidra med en ökad trovärdighet, eftersom de 

olika tidningarna kan vara vinklade på olika sätt och ha olika politiska infallsvinklar 

och dylikt. 

Gällande trovärdigheten är den tidigare forskningen av vikt för att komplettera 

analysmaterialet i denna studie. Bryman (2011) hävdar att när någon forskar med 

utgångspunkt i konstruktionism finns det flera tänkbara beskrivningar och aldrig 

bara en slutgiltig bild som kan presenteras. Att vara medveten om att det är en 

specifik version av den sociala verkligheten en forskare skildrar är därmed av vikt, 

trovärdigheten i den förklaring forskaren presenterar avgör om andra människor 

upplever den acceptabel eller ej. Normalt sett ska resultaten inbegripa både att 

forskningen är säkerställd och utförd enligt fastställda regler och att resultaten 

rapporteras till de individer som är en del av den sociala verkligheten som har 

studerats. Detta för att bekräfta att forskaren har tolkat den sociala verkligheten på 

ett korrekt sätt (Bryman 2011). Eftersom denna rapport använder redan publicerat 

material finns det dock inga fysiska individer som varit studieobjekt, därmed är 

rapportering till berörda inte aktuellt i detta fall. Det kan även, med avstamp i 

socialkonstruktionismen, argumenteras för huruvida en korrekt tolkning av 

verkligheten kan göras eftersom det finns flera möjliga tolkningar beroende på vem 
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som gör tolkningen. Således är även denna studie en tolkning inkorporerad av de 

båda forskarnas egen förförståelse. 

När det kommer till objektivitet bör det betonas att forskaren alltid besitter en 

förförståelse som kan påverka studien. Ett problem för forskaren som utgår från 

socialkonstruktionismen kan vara att denne tolkar diskursen utifrån egna styrande 

normer och värderingar, därför är en medvetenhet och öppenhet kring dessa 

svårigheter av stor vikt för att forskarens värderingar inte ska överskugga analysen. 

Som forskare inom socialkonstruktionismen är det viktigt att hålla fast vid ideologin 

om strävan att inte framställa något som sant eller falskt samt att arbeta med det 

som verkligen skrivits och att försöka utröna vilka konsekvenser detta får (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). 

Pålitlighet har eftersträvats genom transparens i samtliga delar av rapporten, såsom 

val av metod och teori, hur urvalet av analysmaterial gått till, tidigare forskning, 

samt tillkortakommanden gällande de val som gjorts. 

4.5 Etiska aspekter 

En av infallsvinklarna i den kritiska diskursanalysen är det angreppssätt som 

främjar de underkuvade grupperna i samhället och kan genom resultatet av en 

analys bidra till en social förändring (Bryman 2011). I arbetet med denna studie har 

det varit viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Empirin som 

används i studien utgörs av texter från kvällstidningar som är publicerade på olika 

nätbaserade nyhetssajter och är därför offentliga, samt att de omfattas av gällande 

upphovsrättslag. Material som är kränkande eller inte påtalar upphovsmannens 

namn får inte användas enligt upphovsrättslagen. Det är av stor vikt att ange varifrån 

materialet är hämtat och att det endast används i forskningssyfte (SJF, u.å.). Vid 

användandet av offentliga uppgifter som utgetts av massmedia krävs inget 

samtycke och eftersom analysmaterialet redan är skapat och publicerat behövs 

således inget samtycke för denna studie. På nyhetssajterna finns inga direktiv som 

förbjuder användning av det publicerade materialet, utom möjligtvis 

förekommande av copyright (Vetenskapsrådet 2022). 
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5 Resultat och analys 
Nedan följer resultat tillsammans med analys där vi undersöker hur medierna 

framställer sekten och dess medlemmar, hur framställningen kopplas samman med 

genusföreställningar samt föreställningar kring offer- och gärningsmannaskap. 

Det finns stor intertextualitet i analysmaterialet. I stort sett samtliga texter bygger 

på tidigare skrifter, materialet går ihop mycket och pekar åt samma håll. Samma 

typ av språk används, samma benämningar och uttryck är återkommande. Vi finner 

ingen större skillnad mellan de olika tidningarna. Transitiviteten är genomgående 

hög i analysmaterialet. Det framgår tydligt i texterna vem som tillskrivs ansvar för 

de olika handlingarna och handlingarna beskrivs frekvent på ett sätt där 

transitiviteten är tydligt hög. Det är även genomgående hög modalitet, alltså 

författarens affinitet, i analysmaterialet, eftersom skribenterna utgår från och 

antyder att det som skrivs är fakta. 

5.1 Galenskap, våld och översexualitet 

Det är vanligt att framställningen av sekter och dess medlemmar i media ofta visar 

en skev och sensationell bild av verkligheten då medlemmarna avviker från det 

normativa samhället och därmed blir exkluderade (jmf Hill, Hickman & McLendon 

2001; Lindgren & Lundström 2010). Knutbysekten beskrivs ofta som ”ett av de 

mest uppmärksammade morden i svensk rättshistoria” (jmf Ögren 2021d). 

Församlingen hänvisas ofta till som ”Knutbysekten” och tillsammans med de 

händelser som uppstått har själva historien blivit kallad för ”Knutbydramat” i 

media, vilket är återkommande i materialet. Fallet framstår som väldigt dramatiskt 

och unikt. Händelserna som uppdagats i Knutby framställs som galenskap och 

ondska: 

I rapporteringen om Knutbyförsamlingen glöms ofta det 

viktigaste bort: Det handlar om galenskap som var direkt orsak 

till att en ung kvinna mördades - och galenskapen har fortsatt 

efter mordet.    

    (Sjöhult 2020) 
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Sekten framställs som våldsam och sexuell i materialet, och att det har skett 

hjärntvättning av medlemmarna som utövats av det översta skiktet i församlingen. 

De handlingar som mest frekvent benämns är de brott som begåtts: mord, 

misshandel och sexuellt utnyttjande. Sekten beskrivs ha varit omgiven av en 

bestraffande våldskultur men även av en tystnadskultur där ”tyst samtycke” rått 

mellan medlemmarna när det kommer till våldsutövandet och de sexuella 

handlingarna. Detta samtycke kan hänvisas till hjärntvätten, att medlemmarna vid 

tidpunkterna för händelserna på något vis godtagit behandlingen men i efterhand, 

då händelserna uppdagats, har de insett att det har varit fel och att det handlat om 

förtryck, mobbing, misshandel och sexuellt utnyttjande. Likt den tidigare forskning 

som gjorts på hur sekter framställs i media framställs sekten i Knutby på ett negativt 

och möjligt orättvist sätt, detta trots att undersökningarna gjorts i olika kontexter 

under något skilda tidsperioder (jmf Burmeister 2020; Hill, Hickman & McLendon 

2001; Wright 1997).  

Det sexuella, som är väldigt framträdande och omskrivet i materialet går i linje med 

den tidigare forskning som gjorts, vilken påvisat att sexualiteten tillskrivs stort 

fokus på grund av bland annat nyhetsvärdet (Danielsson 2005; Wright 1997). 

Sekten har emellertid även blivit kallad ”sexsekt” (Sjöhult 2019). Att både Fossmos 

och Waldaus sexualitet framställs tydligt, men även en av de andra pastorerna i 

församlingen, nämligen Urban Fält, även kallad “sexpastorn”, är vanligt 

förekommande. En av tidningsrubrikerna lyder till exempel så här: “Kristi bruds 

sexpastor vädjar om förlåtelse” (Lundberg Andersson 2019) och en annan så här: 

“Kristi bruds hemlighet med sexpastorn: ”Hysch-hysch”” (Lundberg Andersson 

2020). 

Även om det frekvent har skrivits om Fossmos och Waldaus sexualitet är det främst 

Fält som får representera det sexuella i Knutbysekten. Detta intryck förstärks av att 

han senare blev dömd för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Trots 

en emellertid hård framställning av Fält beskrivs han även som ett offer för 

hjärntvätt (Israelsson 2020). Det finns en viss skillnad när det kommer till 

beskrivningar av de olika personernas sexualitet, där könstillhörighet verkar vara 

en påverkande faktor. Både Fossmos och Fälts sexualitet framställs trots 
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omständigheterna inte vara avvikande, mer än att den är stark. Däremot beskrivs 

Waldaus sexualitet som avvikande, det framkommer att sexuellt umgänge 

förekommit med yngre killar och även den sexuella kopplingen till Gud och Jesus 

framkommer, vilken framstår som extraordinär. Waldau beskrivs även som att hon 

utnyttjar sin position som ledare och även sin nära relation till Jesus Gud för att få 

andra att utföra sexuella handlingar. Även Fälts sexuella handlingar rättfärdigas 

genom Waldaus relation till Jesus och Gud, eftersom de beskrivs ha varit sexuella 

handlingar som skulle förenkla Waldaus förening med Jesus, i materialet benämns 

dessa handlingar, utöver sexuellt utnyttjande som “sexriter”, vilket antyder 

avvikelse (Ögren 2021d). Framhävandet av det sexuella är tydligt och går i linje 

med Danielssons (2005) analys - att sexualitet är något som har stort nöjesvärde. 

Något annat som även framkommer i Danielssons (2005) studie är fokuset och hur 

värdet av hur historien byggs upp kring karaktärernas smeknamn. Det framkommer 

i analysen att smeknamn används frekvent för att hänvisa till de tre mest 

uppmärksammade personerna. De vanligast förekommande smeknamnen är ”Kristi 

Brud” (Åsa Waldau), ”barnflickan” (Sara Svensson) och ”Knutbypastorn” eller 

”pastor (Helge) Fossmo”. Upplevelsen är att dessa smeknamn förstärker ”storyn” 

kring Knutbyhistorien för läsaren, karaktärerna får tydliga roller och därmed blir 

läsningen blir mer tilldragande. Dessa smeknamn blir även lätta att komma ihåg för 

läsaren, i förhållande till om personerna skulle omskrivas med sina tilltalsnamn. 

Andra förstärkande benämningar som även förekommer i analysmaterialet kring 

Waldau är ”Jesus trolovade”, ”Drottning Tirsa” och ”Himmelens drottning”. 

Svensson hänvisas också till som ”familjens barnflicka”. Smeknamnen används 

frekvent både i den löpande texten och i flera av rubrikerna. Detta kan jämföras 

med hur Fulton et al. (2005, ss. 237–238) beskriver att media skapar olika 

stereotypa karaktärer på samma sätt som en författare skapar fiktiva karaktärer till 

en bok. 

Både Fossmo och Waldau benämns ofta som ”sektledare” och beskrivs som 

tilldragande och karismatiska karaktärer vilka är drivande i Knutbysekten, dock är 

det Waldau som beskrivs ha den högsta ställningen. De båda beskrivs upplevas 

positivt av sin omgivning och som glada, välkomnande, goda, och att de bryr sig 
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om de människor de möter. Analysmaterialet bekräftar dessa bilder genom 

beskrivningar av hur de uppträder i exempelvis intervjusituationer och 

återkommande beskrivningar rörande ord, ansiktsuttryck, gester och uttalanden. 

Det är en leende Helge Fossmo som sitter där i rummet och tar 

emot en kaffekopp från en av förhörsledarna. Iklädd en grön 

fleecejacka och blå träningsbyxor frågar han självbelåtet om 

han får bjuda förhörsledarna på middag när allt är över, sedan 

skrattar han.    

       (Ögren 2021b) 

… en komplex person där hans största styrka, hans sociala 

förmåga, också framstår som en riskfaktor i det att han 

förefaller ha en inte oansenlig förmåga att kunna manipulera 

och dupera omgivningen. 

    (Johansson 2018) 

Detta citat beskriver en vänlighet hos Fossmo, men det ryms även att denna 

vänlighet undertrycks av någon sorts sarkasm, nonchalans och överlägsenhet. 

Vidare framkommer att Waldau beskrivs av de som möter henne som kärleksfull, 

äkta, fysisk och vänlig. 

Waldau har av flera personer beskrivits som en omtyckt och 

karismatisk person. På bilder syns hon med ett brett leende och 

en intensiv blick som under den glest kortklippta luggen ger ett 

avsmittande intryck. Hennes hår är långt och mörkt, ligger 

borstat över axlarna.   

       (Ögren 2021d) 

I materialet beskrivs både Fossmo och Waldau, tillsammans med deras positiva 

karaktärsdrag, som manipulerande och onda. 

Svensson framställs som omtyckt, omtänksam, duktig och snäll. Framträdande i 

materialet är att beskrivningen ständigt uttrycker oskyldighet, svaghet och 

osäkerhet och att hon är ett tacksamt offer på alla sätt. Beskrivningarna vi finner av 



 32 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Svensson är i stort sett identiska med de analyser vi funnit i tidigare forskning 

(Danielsson 2005; Lindgren & Lundström 2010). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Knutbysekten och dess medlemmar 

frekvent framställs på ett negativt sätt i analysmaterialet. Sekten beskrivs präglas 

av avvikelse, galenskap, våld, översexualitet och manipulation. Medlemmarnas 

personliga egenskaper beskrivs på ett väldigt specifikt sätt för att förstärka 

avvikelsen från det normativa samhället. Vidare är framställningarna 

sensationsinriktade för att fånga läsarens uppmärksamhet och intresse, vilket kan 

kopplas till hur och varför offer och gärningsmän ofta framställs på liknande sätt i 

nyhetsrapportering. 

5.2 Ideala gärningsmän och offer 

Offer och gärningsmän framställs ofta i media på ett ideologiskt sätt. Det ideala 

offret som framställs i media är ofta kvinna och den ideala gärningspersonen är ofta 

man, om inte en galen kvinna (Lindgren & Lundström 2010; Mayr & Machin 2011). 

Svensson framställs som ett offer i flera led. Hon är ett offer för psykisk ohälsa efter 

att hennes mamma dött av cancer vilket gör henne till ett enkelt byte för Waldau 

och Fossmo. I efterhand ifrågasatte hon Waldau vilket orsakade att hon blev utfryst 

och tillskrevs etiketten att vara “fel”. Hon hamnade då i en utsatt position och blev 

ett enkelt offer för Fossmo på ett annat plan. Det framkommer även att offerskapet 

i förhållande till Fossmo förstärks senare på ett annat sätt då hon blir utsatt för 

glåpord genom att han börjar kalla henne för ”träl” och ”slav” (Ronge 2020). 

Svensson framställs också som manipulerbar, påverkbar, lättstyrd och följsam och 

med en vilja att hela tiden vara alla andra människor till lags. Det framstår i en del 

av materialet som att det finns en grund till detta i att hon under sitt liv ständigt 

blivit övergiven och att det traumatiserat henne, först genom bortgången av sin 

mamma, sedan av Waldau och genom det även av Jesus och Gud (och sedan även 

av Fossmo). Det beskrivs i återkommande materialet hur hon blivit manipulerad av 

Waldau och Fossmo, vidare finns det även ett fokus på hur hon är påverkbar av 

förhörsledare, utredare, intervjuare, med flera. En händelse som frekvent beskriv är 

den rekonstruktion som gjordes efter brottet av polisen. Det beskrivs att Svensson 
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blivit påverkad av polisen att gå närmre offret än vad hon ville göra enligt hennes 

utsaga och att hon blivit så pass påverkad att rekonstruktionsfilmen utmynnade i 

något som inte riktigt stämde överens med Svenssons verklighet av händelsen, 

vilket ä det som filmen skulle ha representerat. Det beskrivs även hur hon är villig 

att svara under samtal med psykologer på ett sätt som ska behaga motparten, och 

det spekuleras vidare huruvida så även skulle kunna vara fallet under 

intervjusituationer. 

Svenssons offerskap blir frekvent förstärkt i analysmaterialet, inte i något fall har 

vi funnit att hon framställs direkt som en gärningsperson, eller mördare. Analysen 

är densamma i tidigare analyser av fallet (Danielsson 2005; Lindgren & Lundström 

2010). Lindgren och Lundström (2005) har i sin analys påpekat att det finns en vilja 

hos media att sätta antingen en offerskaps- eller gärningsmannastämpel på en 

individ, man skulle kunna hävda att det uppstår någon sorts obekväm obalans när 

ett offerskap och gärningsmannaskap innehas av samma person och ett missnöje 

antas infinna sig hos läsaren om inte något av alternativen bestäms. Vi finner i 

materialet hur Svensson gärningsmannaskap hela tiden förminskas samt även i en 

del av materialet hur hennes gärningsmannaskap direkt ifrågasätts, om hon 

verkligen är skyldig, eller åtminstone ensam gärningsperson. Det framkommer att 

det uppstått viss skepsis gentemot den bevisning som finns. Svenssons egna känslor 

kring händelserna beskrivs även återkommande, att hon känt tvång att mörda och 

att hon verkligen inte ville göra det, tillsammans med det återkommer det ofta att 

hon uppgett att hon hellre hade skjutit sig själv, och att om det hade stått det i sms:en 

så hade hon gjort det (Kerpner & Ekroth 2021; Ronge 2020, Ögren 2021a, Ögren 

2021b; Ögren 2021c). Detta förstärker utsattheten och offerskapet och det förstärker 

även Fossmos skuld. Svensson framställs som traumatiserad av hennes egna 

handlingar, genom att det framstår som om hon har svårt att få grepp över vad som 

skett, att hon tvekar över vad som egentligen hände samt att det omskrivs som ett 

tragiskt fall där hon upplevt stor sorg och smärta som varit svår att ta sig igenom 

efteråt. 

Svenssons framställda offerskap går i linje med Christies (1986) teori om ideala 

offer och således även Lindgren och Lundströms (2010) analys av Knutbyfallet. 
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Svensson beskrivs i en av artiklarna som ”en av de mest udda mördarna i svensk 

kriminalhistoria” (Ronge 2020) Det är dock motsägelsefullt att Svenssons karaktär 

likställs med det ideala offret eftersom hon i själva verket är gärningsperson. På så 

vis skulle man även kunna hävda att hon inte är definitionen av den ideala 

gärningspersonen och därmed stöter sig framställningen lite med den teoretiska 

utgångspunkten. 

Waldaus gärningsmannaskap beskrivs som våldsamt, oberäkneligt, explosivt, 

intensivt och dominant. Misshandeln beskrivs ha varit överraskande för de som blev 

utsatta, och Waldau beskrivs ha varit ”arg, frustrerad och irriterad på den hon slog” 

(Aftonbladet 2020c). Waldau framställs genomgående i materialet som psykiskt 

instabil och avvikande i sina handlingar. Waldau beskrivs ha omgivit sig av 

undersåtar i form av tjänarinnor och tjänare, vilka hon var fri att bestraffa i Guds 

namn. Waldau hade makten att bestämma vem som var ”rätt” och vem som var 

”fel”, om man var fel blev man bestraffad och om man var rätt blev man gott 

behandlad och fick privilegier. Genomgående tydligt i materialet är hur hon 

framställs som pendlande mellan vansinne och godhet – vilket antyder psykisk 

instabilitet och störning. Det är även tydligt hur hon antyds ha en överdriven och 

avvikande relation till sin tro. Hon beskrivs ha byggt upp ett skräckvälde i 

Knutbyförsamlingen, där medlemmarna varit rädda och till och med fruktat för sina 

liv, hon beskrivs även ha stått för “varbölden” i församlingen, vilket innebär att hon 

varit roten till det onda. Detta beskrivs genom målande rubriker, så som: “Fossmo 

var inte den enda roten till det onda i Knutby” (Sjöhult 2019) och “Kristi Bruds 

skräckvälde spelar huvudrollen igen” (Sjöhult 2020). Detta kan kopplas till 

Lindgren och Lundströms studie (2010), vilken påvisade att media gärna framhäver 

uppseendeväckande detaljer och fokuserar på den moraliska bedömningen som 

tillgodoser brottsjournalistikens omättliga krav på nyheter med stort nyhetsvärde. 

Likväl är framställningen av Fossmo likt den ideala gärningsmannen som beskrivs 

i teorin. Fossmos gärningsmannaskap förstärks till största del i materialet. Fossmo 

framställs som hotfull, hemsk och ond, och som en ”mästermanipulatör” (citat från 

Ronge 2020). Dock finns det i mindre delar av materialet förmildrande av Fossmos 

gärningsmannaskap, det sker i förhållande till en förstärkning av Waldaus 
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gärningsmannaskap. Emellertid ifrågasätts även Fossmo som den faktiska 

anstiftaren och det antyds att Waldau eventuellt skulle vara skyldig till anstiftandet 

av mordet och mordförsöket. Det upplevs som att det finns viss olikhet i 

skribenternas åsikter kring vem som är den verkliga hjärnan bakom dåden och det 

är tydligt att man gärna vill ha en gärningsperson som är skyldig till allt, snarare än 

att det kan vara flera gärningspersoner som är lika skyldiga men till olika saker och 

på olika sätt. 

I en artikel framställs Fossmos sida av historien där han uttrycker sin oskyldighet 

och en rädsla för att avslöja den verkliga sanningen (Ögren 2021b). I artikeln hävdar 

Fossmo ett eget offerskap i förhållande till den ledande Waldau (ibid.). Det är något 

oklart var skribentens ställningstagande ligger, då artikeln är skriven förhållandevis 

neutral, samtidigt framhäver artikeln Svenssons offerskap, så den är inte helt unik i 

sin ståndpunkt i förhållande till andra texter. Det är även återkommande i materialet 

hur Waldau hävdar oskyldighet, och detta görs i förhållande till Fossmo, det finns 

alltså ett ömsesidigt skuldbeläggande mellan de båda. Dessa hävdanden från de 

båda avvisas dock genom texterna på så sätt att de beskriver dessa på negativa sätt 

och samtidigt förstärker Svenssons offerskap. Waldau upplever sig även som ett 

offer för medias framställningar, vilket beskrivs i en stor del av materialet, detta är 

dock ingen åsikt som bekräftas av skribenterna. I en artikel beskrivs Waldau som 

rädd för att göra fel inför Jesus och Gud, detta framstår som en avvikelse och 

störning snarare än som offerskap (Aftonbladet 2020b). Emellertid framgår det att 

Waldau trots allt är ovanstående Fossmo i sektens ledarskikt och att Fossmo därmed 

skulle kunna anses som offer för Waldaus handlingar, tillsammans med de andra 

pastorerna. Övriga medlemmar framställs även de som offer för Waldau i 

materialet. Den som enkom framstår som offer för Fossmo är Svensson, vi ser ingen 

antydan till att Fossmo beskrivs ha utövat manipulation och makt över övriga 

medlemmar. De andra två pastorerna som blivit fällda för brott ligger utanför 

analysramen för denna studie. Däremot kan vi nämna kort att dessa nämns i 

analysmaterialet, men framstår främst som Waldaus marionetter, även om de 

beskrivs hållas skyldiga för sina brottsliga handlingar så tillskrivs de inte fullt 

ansvar för dem. 



 36 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

I en mindre del av materialet framkommer det att Fossmo och Waldau insett sina 

felsteg och att mentaliteten och händelserna i Knutby varit felaktiga och osunda. 

Fossmo och Waldau framstår kort som att ha blivit insiktsfulla, ångerfyllda och fått 

en självinsikt som är mer hälsosam än tidigare. Denna information presenteras dock 

tillsammans med deras tidigare beskrivna karaktärsdrag och avvikelser vilket 

indikerar på att skribenterna inte helt står eniga med denna information som 

kommer från personerna i fråga. Exempelvis skriv denna mening i samband med 

Fossmos insiktsfulla uttalanden: “Den största risken med Helge Fossmo är hans 

förmåga att manipulera omgivningen.” (Johansson 2018). 

De bilder av offer- och gärningsmannaskap som träder fram är hela tiden i 

närvarande av beskrivningar av de sektliknande förhållandena som präglat 

Knutbydramat. Likt Lindgren & Lundströms (2010) analys förflyttas alltså fokus 

från samhällets normer till något uppseendeväckande som avviker från samhället i 

stort. Sammanfattningsvis finner vi starka kopplingar till ideologiska 

föreställningar om idealt offer- och gärningsmannaskap i analysmaterialet. Även 

om medlemmarna i sekten framstår som avvikande individer som står utanför 

samhället så undgår de inte att beskrivas utifrån stereotypa föreställningar beroende 

av dess kön. 

5.3 Normativ eller avvikande maskulinitet och 
femininitet 

Det är vanligt att kvinnor och män framställs med en underton av ideologiska 

föreställningar om maskulinitet och femininitet i media. Den maktstruktur som 

historiskt funnits, och än finns, mellan män och kvinnor har en tendens att prägla 

medias framställningar, vilket vi även finner i vårt analysmaterial. 

Att Svensson benämns som ”barnflickan” förstärker hennes kvinnlighet eftersom 

det är ett vårdande yrke som är förknippat med kvinnor. Smeknamnet frammanar 

även tankar som går mot sårbarhet och oskyldighet, då både ”barn” och flicka” 

innefattas av benämningen och hon upplevs liten och skör. När Svensson benämns 

som ”familjens barnflicka” skapar det en känsla av närhet till familjen och en 

intimitet och mänsklighet framträder. Det förekommer i en krönika att Svensson 
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har ”små skor” (Sjöhult 2021), vilket även det förstärker en kvinnlig 

genusstereotyp. Svensson framställs även som snäll, följsam och timid, även när 

hon beskrivs i mordsammanhanget.  

Å andra sidan framkommer det även i materialet att Svensson setts av de andra 

medlemmarna som en ”fresterska” och ”äktenskapsbryterska” (Ronge 2020), i 

likhet med Danielssons analys (2005). Den stereotypa kvinnan framställs ofta som 

omhändertagande och med ett passivt förhållningssätt (Danielsson 2005). 

Förövaren beskrivs i detta fall passivt och på ett mer offerliknande sätt då hon 

ständigt blir beskriven som hon övertalas av andra och fråntas sin egen förmåga att 

fatta beslut. Svenssons sexualitet inte är något som tas upp på något djupgående 

plan, däremot tas den upp i förhållande till Fossmo, där det beskrivs att Fossmo 

hade ett sexuellt förhållande med barnflickan (jmf Sjöhult 2019). Denna 

beskrivning tyder på att mannens sexuella behov är överstående kvinnans eftersom 

det är mannen i detta fall som har en sexuell relation med kvinnan, snarare än att de 

beskrivs ha ett sexuellt förhållande tillsammans. 

Fossmo framställs i materialet som hegemoniskt maskulin (Connell 1995). Han 

beskrivs som självsäker, självbelåten, begåvad, driven och att han har stor social 

förmåga. Fossmo beskrivs i större delen av materialet som en person som har ett 

“omättligt begär för sex” och en “stor aptit” på kvinnor, vilket bekräftar den 

stereotypa bilden av manligt beteende då en stark sexualdrift ofta förknippas med 

maskulinitet. Han framställs även emellanåt som farlig. I en artikel skriver 

författaren: “I en grön skinnfåtölj i ett av Uppsalapolisens förhörsrum sitter en 

bredbent Helge Fossmo.” (Ögren 2021b). Denna beskrivning av det fysiska 

uttrycket förknippas med manlighet och dominans, till skillnad från att sitta med 

korsade ben, som vanligtvis förknippas med femininitet. 

Fossmo och Waldau beskrivs ofta på liknande sätt, vilket avviker något från de 

stereotypa genusformationerna och även från Lindgren och Lundströms (2010) 

analys av det ideala offret och den ideala gärningsmannen i media. Fossmos och 

Svenssons roller stämmer överens med både stereotypiska genusformationer och 

ideala offer- och gärningsmannaroller. Däremot skiljer sig Waldau från dessa 

eftersom hon är kvinna och gärningsperson, dessutom emellertid beskrivs hon som 
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hjärnan bakom allt, och att hon är roten till det onda. Däremot kan detta vägas upp 

genom att hon beskrivs som just ond, och i viss mån som galen, att hon har psykiska 

störningar, vilket slutligen ändå kan härledas till typiskt för kvinnliga 

gärningspersoner till skillnad från manliga gärningspersoner. Detta kan kopplas till 

Mayr och Machins (2011) studie som påvisar att kvinnors mentala hälsa ofta 

belyses mer än männens samt att de framställs som “galna” eller onda” utifrån 

stereotypa roller. En kvinna som exempelvis begår ett mord bryter inte bara mot 

lagen utan även mot samhällets rådande norm. Waldaus avvikande från den 

kvinnliga stereotypen kan vidare kopplas till Butlers genusteori (2007) om att göra 

manligt kön, vilket innebär att man utför manliga praktiker trots att man är kvinna 

och har ett kvinnligt genusprojekt. Butler hävdar att begreppet kön och genus bara 

bekräftar det biologiska könet och att det är kontexten som bestämmer genus. 

Waldau var således den mest dominanta ledaren i Knutbysekten och kan förknippas 

med maskulina attribut som säker, stark och känslokall. 

Slutligen kan vi konstatera att det finns maktstrukturer och ideologiska 

föreställningar i samhället som representeras av media. De stereotypa bilderna som 

porträtteras av män och kvinnor i materialet upprätthåller och reproducerar 

etablerade genusföreställningar. 

6 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur media framställer 

Knutbysekten och dess medlemmar samt samspelet av mellanmänskliga 

maktrelationer bland medlemmarna ur ett offer- och gärningsmannaperspektiv samt 

ur ett genusperspektiv. Detta har vi gjort genom kritisk diskursanalys av texter från 

två av Sveriges rikstäckande kvällstidningar. De tre frågeställningar som 

presenterats ovan har legat till grund för studien och fokus har riktats mot de tre 

mest framträdande karaktärerna Fossmo, Waldau och Svensson. 

Eftersom Knutbydramat blev ett av svensk kriminalhistorias mest omskrivna fall 

går det i linje med Jewkes studie (2019) som påvisade att allvarligare brott har ett 

särskilt högt nyhetsvärde. Jeweks hävdar även att media inte bara skapar nyheter i 

syfte att informera utan även förmedla underhållande läsning, därför ger 



 39 (45) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

nyhetsrapportering inte en reflektion av verkligheten utan endast en skev 

verklighetsbild. Detta har varit mycket påtagligt i denna studie då vi ser att 

Knutbydramat omskrivs som en spännande dramaturgi. Det bör reflekteras över hur 

rättvisa framställningarna är, eftersom tidigare forskning påvisat att media 

reflekterar orättvisa bilder av nyreligiösa rörelser och dess medlemmar (jmf Wright 

1997). Det är dock inte något denna studie kan uttrycka sig om, eftersom vi endast 

analyserat medias bild. 

Analysen av vem som är gärningsman respektive offer har stundtals varit svår att 

definiera då flera av gärningspersonerna i Knutbydramat förefaller vara både offer 

och gärningsmän. Trots detta har vi funnit starka kopplingar till tidigare forskning 

kring framställningen av offer- och gärningsmannaskap i media (jmf Lindgren & 

Lundström 2010). Svaret på frågeställningen om hur gärningsmannaskap 

respektive offerskap framställs i media är att de båda framställs på ett sätt som är 

ideologiskt och sensationsinriktat. Anledningen till detta tycks delvis vara 

nyhetsvärdet, alltså att fånga läsarens uppmärksamhet och intresse för att tjäna 

pengar, delvis för att upprätthålla ordningen i samhället genom att bekräfta det 

“normala” och exkludera det som avböjer från existerande normativa 

föreställningar. I materialet finner vi strategier som kan påstås stå för en diskurs 

som strävar efter att förövaren tillskrivs avvikande identitet och exkluderad från 

samhället samtidigt som offret tillskrivs en normaliseras identitet och internaliserad 

med samhället och normen. Detta går i linje med Lindgren & Lundströms (2010) 

påstående att det ideala offret blir internaliserat i samhället, medans den ideala 

förövaren blir exkluderad från detsamma. Detta indikerar på en ideologi om Sverige 

som ett jämställt land och att den historiska maktrelationen mellan män och kvinnor 

borde varit utrotad. 

En slutsats vi kan dra utifrån vår studie relaterat till tidigare forskning och de 

presenterade teorierna i uppsatsen är att media ämnar till stor del bidra med 

underhållande läsning. Vi tycker dock att bilden av att det dödliga våldet ämnar 

generera den största uppmärksamheten inte riktigt stämmer med vårt resultat av 

analysen. Vi finner att sexualiseringen av sekten och dess medlemmar verkar 

uppmärksammas betydligt mer tillsammans med andra uppseendeväckande 
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skeenden och beteenden kring och i sekten. När det kommer till mordet, som utförs 

av en kvinna, är det i första hand fokus på kvinnan i sig och hur hon sätts i relation 

till mannen, och inte själva mordet och det verkliga mordoffret. Det läggs stor vikt 

på framställandet av de kvinnliga förövarna för att optimera läsarens känsla av fasa 

och fascination. Till synes om sist kan vi konstatera att det mesta i journalisternas 

texter verkar styras av ekonomiska faktorer (jmf Fulton et. al. 2005; Wright 1997), 

genom intressanta och spännande artiklar ämnar de sälja stora upplagor som 

inbringar stora summor pengar. Vi kan även konstatera, och svara på 

frågeställningen, hur män respektive kvinnor framställs i media är underbyggt av 

rådande ideologier och stereotypa genusföreställningar. 

Fördelen med att använda kritisk diskursanalys är att vi fått en bild av språkets 

betydelse för hur Knutbysektens verklighet skapas och framställs, vilket kan 

komma att påverka framtida föreställningar. Den kritiska diskursanalysen belyser 

hur det språkliga mönstret begränsar vårt sätt att tänka och handla och har därför 

genererat värdefull information till vår studie. Diskursanalysen står sig även väl i 

fråga om att undersöka frågor som rör social kategorisering och 

identitetskonstruktioner. Genom att offentligt publicera vad som sägs eller skrivs 

om Knutbyförsamlingen bidrar detta till att skapa olika identiteter som skapas 

diskursivt. Att undersöka hur dessa sociala kategorier i Knutbyförsamlingen skapas 

och vad de har för social funktion i samhället kan ge nya uppslag för vidare 

forskning (jmf Winther Jørgensen & Phillips 2000). I samband med detta vill vi 

framhäva att benämningen “sekt” är kontroversiell, och det är möjligt att vårt val 

av begrepp bidrar till stereotypifieringen av alternativa religiösa grupper. Den 

tidigare forskningen använder främst “nyreligiös rörelse” eller liknande och 

presenterar att begreppet “sekt” och “kult” är negativa definitioner och kanske inte 

alltid helt korrekt använda. 

Det är av stor vikt att poängtera studiens generaliserbarhet kring resultatet. Vår 

undersökning analyserade två av Sveriges kvällstidningar och ett specifikt fall 

vilket innebär att denna uppsats inte kan uttala sig generellt om hur media 

framställer sektmedlemmar. Däremot kan vår studie ses som ett bidrag till 

ytterligare forskning kring framställningen av sekter, eftersom denna uppsats 
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påvisar hur sekter och dess medlemmar framställs av delar av svensk media i vår 

samtid. Studien skulle även kunna tänkas bidra till övrig forskning kring 

framställandet av offer- och gärningsmannaskap samt genusforskning. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det återkommande skapas och återskapas 

ideologiska föreställningar genom svensk media. Dessa ideologier är präglade av 

maktrelationen mellan män och kvinnor. Hur män och kvinnor framställs i media i 

förhållande till varandra, till offer- och gärningsmannaskap samt hur de presenteras 

genom specifika karaktärsdrag och egenskaper är ideologiskt betingat. Hur offer- 

och gärningsmannaskap representeras i media är även det skapat genom ideologiska 

föreställningar vilka underbyggs av kriminalpolitiska faktorer. Detta eftersom den 

syn vi har på brott återspeglar hur vi presenterar fenomenet i media. Exempelvis 

ses brott som något avvikande, något som inte går i linje med det samhällets normer, 

alltså ses de individer som begår brott som avvikande, och emellertid även psykiskt 

sjuka. Hade de rådande föreställningarna kring brottslighet sett annorlunda ut hade 

fenomenet möjligtvis i stället beskrivits i termer av exempelvis utanförskap, 

fattigdom och stigmatisering. 

Eftersom forskningen kring sekter i svensk media är något knapphändig vore det 

lämpligt att forska vidare inom området för hur religion tillsammans med brott 

representeras i media. Om det stämmer att framställningar i media är orättvisa och 

skildrar en skev verklighet är det av vikt att studera ämnet vidare för att minska 

stigmatiseringen i samhället gentemot dessa grupperingar. Det vore även intressant 

att göra fortsatta studier ur genusperspektivet för att belysa hur vår syn på kön och 

genus är betingad av ideologiska föreställningar och att detta vidare påverkar våra 

handlingar och vår förståelse. Stereotyper kring män och kvinnor hänger kvar, och 

så även maktrelationen dessa emellan. Det är viktigt att belysa detta eftersom 

samhället emellertid vill framstå som jämlikt, jämställt och ha frångått historiska 

ojämlikheter och patriarkala strukturer. Att belysa medias påverkan på våra 

föreställningar och bilder av verkligheten är av vikt för att implementera ett kritiskt 

tankesätt och att öka medvetenheten i det mottagande samhället. 
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