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Abstract 
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The aim of the study was to examine how crime journalism relates to gender by 

exploring how a female perpetrator is constructed in Swedish news media. We 

examined a specific case where a female perpetrator murdered and dismembered her 

victim in Askersund, Örebro. The questions examined were; How are the female 

perpetrator represented in the tabloid Aftonbladet and the local newspaper Nerikes 

Allehanda and what are the differences and similarities between Aftonbladet’s and 

Nerikes Allehanda’s representation of her?  

We made a discourse analysis of eighteen news articles. The result shows that the 

female perpetrator is represented as a non-ideal female perpetrator, a heartbroken and 

weak victim and an ordinary woman who suddenly transforms. Aftonbladet and Nerikes 

Allehanda also represent the female perpetrator as an evil and insensitive murderer and 

like a jealous madman. Both Aftonbladet and Nerikes Allehanda describe that the 

female perpetrator saw her victim as a rival.  

At the beginning, mainly Nerikes Allehanda, represent the female perperator as a part of 

the community by representing her as a kind and innocent girl who loves horses. Then 

the representation is changing and the female perpetrator is represented as an intruder in 

the community. This representation also appears in Aftonbladet. However the tabloid 

mostly represents the female perpetrator with attributes like vicious, callous, jealous and 

mad. Our study also shows that the distance between the newspapers and the place 

where the crime occurred, influences the representation of the female perpetrator. 
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1 Inledning 
Morgonen den 18 juni 2014 står en 24-årig kvinna gömd utanför sin före detta pojkväns 

lägenhet i Askersund. Kvinnan väntar på att personen som befinner sig i lägenheten, en 

22-årig kvinna, ska komma ut. Plötsligt öppnas dörren och väntan är över. När 22-

åringen kommer ut i trapphuset och vänder sig om för att låsa dörren slår den 24-åriga 

kvinnan henne så hårt med en hammare att hon faller omkull. Efter det drar den 24-åriga 

kvinnan tillbaka 22-åringen in till lägenheten och utdelar ett flertal slag med både 

hammaren och andra vapen. 22-åringen avlider av skadorna. Därefter styckar den 24-

åriga kvinnan kroppen och lägger kroppsdelarna i plastkassar som hon gömmer i skogen 

(Göta hovrätt i mål B 93-15).  
 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) ser brottsjournalistiken olika ut beroende på om 

den handlar om en manlig eller en kvinnlig gärningsman. Författarna menar att om en 

man har begått ett mord är det hemskt för att någon har blivit dödad medan ett mord av 

en kvinna snarare är hemskt för att hon har dödat. Vidare skriver Kordon och 

Wetterqvist (2006) att fascinationen av kvinnliga brottslingar ger medierna en möjlighet 

att dramatisera och berätta en spännande historia som engagerar, förskräcker och har ett 

högt nyhetsvärde. Efter att vi hade läst Kordon och Wetterqvists text väcktes ett flertal 

frågor hos oss; stämmer det att dagens brottsjournalistik gör skillnad på kön? Gestaltas 

en kvinnlig gärningsman annorlunda jämfört med en manlig förövare? Och vad får det i 

så fall för samhälleliga konsekvenser? Dessa frågor blev grunden till vår studie. En 

studie till för att undersöka och öka förståelsen för hur brottsjournalistiken gestaltar en 

kvinnlig gärningsman. En kvinnlig gärningsman som i detta specifika fall mördade och 

styckade sitt offer.  

 

Nyheten om den 24-åriga kvinnan i Askersund som mördade och styckade sitt offer fick 

stor medial uppmärksamhet. Vi anser därmed att det finns ett högt värde i att undersöka 

hur medierna representerar den kvinnliga gärningsmannen i detta specifika brottsfall. 

Ghersetti (2000) skriver att sensationsjournalistik handlar om att händelser som 

innehåller dramatik, spänning och sensation har stora möjligheter till att bli till 

publicerade nyheter. Enligt Ghersetti (2000) är det typiskt för denna genre att 

koncentrera sig på människor som avviker från förväntat beteende. Med förankring i 

Ghersettis studie har vi valt att undersöka hur en kvinna som avviker från förväntat 

beteende representeras i svenska nyhetsmedier och inom brottsjournalistiken specifikt.  
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År 1992 skriver Gripsrud att sex och död är de ämnen som framkallar starkast känslor 

hos läsaren och att det främst är kvällspressen som rapporterar om dessa ämnen. Vidare 

skriver Gripsrud (1992) att brott får större utrymme i kvällspress än i dagspress och att 

ju fler hemska detaljer brottet innehåller, desto mer intressant är brottet för 

kvällspressen. Även om Gripsruds studie är till åren anser vi att med hjälp av den, och 

forskning som vi återkommer till i senare avsnitt, kan undersöka vad det finns för 

likheter och skillnader mellan hur en kvällstidning och en lokaltidning gestaltar en 

kvinnlig gärningsman. Vad finns det för likheter och skillnader tidningarna emellan? Är 

det verkligen så att det publiceras fler detaljer om den kvinnliga gärningsmannen i 

kvällspressen jämfört med lokalpressen? Är en kvinnlig gärningsman detsamma som en 

dramatiserad historia till för att förskräcka? 

 

Enligt Pollack (2001) fokuserar de flesta texter om brottslighet på manliga förövare. 

Samtidigt visar statistik från Brottsförebyggande rådet att det var betydligt fler män (90 

stycken) än kvinnor (4 stycken) som dömdes till fängelse för mord år 2015 (BRÅ, 

2015). Med förankring i ovanstående forskning och statistik anser vi att det hade varit 

intressant att undersöka hur brottsjournalistiken gestaltar en kvinnlig gärningsman. Vi 

vill studera om och i så fall hur tidningarnas gestaltningar påvekas när det visar sig att 

förövaren är en kvinna. Vi ser vår studie som ett bidrag till att fylla den kunskapsluckan.  

 

2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur brottsjournalistiken förhåller sig till genus genom att 

studera hur en kvinnlig gärningsman konstrueras i svenska nyhetsmedier. För att uppnå 

studiens syfte kommer vi att studera ett specifikt fall där en kvinnlig gärningsman 

mördade och styckade en kvinna i Askersund, Örebro län, den 18 juni år 2014. 

 

I vår studie kommer vi att undersöka hur den kvinnliga gärningsmannen representeras i 

kvällstidningen Aftonbladet och lokaltidningen Nerikes Allehanda. Det kommer vi att 

göra genom att genomföra en kritisk diskursanalys av strategiskt utvalda artiklar från 

respektive tidning. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra till förståelsen för hur 

dagens brottsjournalistik gestaltar en kvinnlig gärningsman i ett uppmärksammat fall 

och vad det finns för likheter och skillnader mellan en kvällstidnings och en 

lokaltidnings konstruktion. För att undersöka vad det finns för likheter och skillnader i 
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Aftonbladets och Nerikes Allehandas representation av den kvinnliga gärningsmannen 

har vi utformat två huvudfrågeställningar som vår studie utgår från. 

2.1 Frågeställningar 

x Hur representeras den kvinnliga gärningsmannen i kvällstidningen Aftonbladet 

och lokaltidningen Nerikes Allehanda? 

x Vad finns det för likheter och skillnader mellan Aftonbladets och Nerikes 

Allehandas gestaltning av den kvinnliga gärningsmannen? 

 

Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att allting som anses vara kvinnligt betraktas 

som motsägande med brottslighet och kan därför användas för att förstärka bilden av 

den kvinnliga brottslingen. Vi ska undersöka hur den kvinnliga gärningsmannen 

representeras i en kvällstidning och i en lokaltidning. Detta då vi finner det intressant att 

studera hur en kvinnlig gärningsman gestaltas i svenska nyhetsmedier. Det är intressant 

att studera vad som skiljer Aftonbladet och Nerikes Allehanda åt. I vår studies fall vill 

vi exmpelvis undersöka om tidningarnas skilda närhet till händelsen påverkar deras 

representation av den kvinnliga gärningsmannen.  

3 Bakgrund 
För att ge en bild av fallet som ligger till grund för vår studie presenterar vi i följande 

avsnitt vad som enligt Göta hovrätts dom hände den 18 juni år 2014. 

3.1 Fallet styckmordet i Askersund 
Morgonen den 18 juni år 2014 åker den kvinnliga gärningsmannen mot sin före detta 

pojkväns lägenhet i Askersund där offret, den 22-åriga kvinnan, befinner sig. I bilen har 

den kvinnliga gärningsmannen med sig en hammare, en förskärare, en flaska sprit, 

mediciner för insomning och sprutor. Väl framme vid den före detta pojkvännens 

lägenhet preparerar hon sprutorna med alkohol och sömnmedicin. Hon går sedan 

beväpnad med alla vapen in i trapphuset. Väl där inne gömmer hon sig en halvtrappa 

ner och väntar på att hennes offer ska komma ut från lägenheten. Plötsligt öppnas 

dörren och offret kommer ut. Den kvinnliga gärningsmannen angriper bakifrån med en 

hammare som hon utdelar ett flertal slag med mot offrets huvud. Hennes slag är så 

kraftfulla att offret faller omkull. Den kvinnliga gärningsmannen drar då tillbaka offret 

in till lägenhetens hall och vidare in till badrummet. När offret gör motstånd och skriker 
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försöker den kvinnliga gärningsmannen dämpa skriken med en handduk. Hon utdelar 

sedan ett flertal slag och hugg med de olika vapen som hon har packat med sig. Dessa 

slag och hugg leder till att offret avlider.  

 

Den kvinnliga gärningsmannen styckar sedan offrets kropp. Efter det lägger hon 

kroppsdelarna i stora plastkassar som hon bär till bilen som står parkerad i anslutning 

till trapphuset. Efter några timmar beslutar sig hon sig för att flytta bilen till en annan 

parkering i Askersund för att därefter ta offrets bil till jobbet. På kvällen, efter 

arbetspasset, åker den kvinnliga gärningsmannen tillbaka till parkeringsplatsen i 

Askersund. Därifrån tar hon återigen sin egen bil och åker till ett naturreservat där hon 

gömmer offrets kroppsdelar på olika platser i skogen. Efter det dröjer det bara några 

timmar innan hon själv kontaktar polisen. 

 

Den 19 november 2014 döms den kvinnliga gärningsmannen till 16 års fängelse och 

skadestånd för mord och brott mot griftefriden i Örebro tingsrätt. En dom som sedan 

skärps till livstid i Göta hovrätt den 18 mars 2015. Hovrätten anser att den kvinnliga 

gärningsmannens behandling av offrets kropp ska ses som en del av mordet och dömer 

därför inte kvinnan för brott mot griftefriden. Hovrättens dom baseras på starkt stöd av 

bevisningen i målet, både teknisk sådan och bevisning i form av muntliga uppgifter 

(Göta hovrätt i mål B 3086-14). 

 

4 Litteraturöversikt 
I följande avsnitt presenterar vi en övergripande bild av hur forskningen ser ut inom 

området medier, brott och kvinnliga gärningsmän. 

4.1 Medier och brott 
I sin avhandling En studie i medier och brott skriver Ester Pollack (2001) att det inte 

längre är möjligt att diskutera brottslighet utan att också diskutera medier. Enligt 

Pollack (2001) har den existerande forskningen undersökt brottsjournalistikens 

funktioner och roller ur ett flertal perspektiv. Det första perspektivet utgår från att 

brottsjournalistiken handlar om avvikelse och brott vilket kan medföra att journalistiken 

kan uppfattas som hot mot moral och ordning genom att inspirera till och glamorisera 

brott. Det andra perspektivet diskuterar huruvida journalistiken skapar en överdriven 

rädsla för brott och därmed en samhällsbild där vi blir beroende av organ och 
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myndigheter för att känna trygghet. Medan ett tredje perspektiv utgår från att 

brottsjournalistiken uppfattas som en individuell och subjektiv funktion av identitets-

och meningsskapande. Att journalistiken bidrar till att hjälpa publiken att lösa moraliska 

dilemman men inte fokuserar på om makten granskas, upprätthålls eller hotas av 

brottsjournalistiken (Pollack, 2001). Pollacks studie erbjuder oss fördjupad kunskap att 

förankra i vår egen studie där vi undersöker hurvidare brottsjournalistiken konstruerar 

en kvinnlig gärningsman. 

 
4.2 Gärningsmän, offer och brott 
I studien Det individuella brottet? Offer och förövare i svenska medieberättelser 

undersöker Marie Demker och Göran Duus-Otterström (2011) hur gärningsmän, offer 

och brott gestaltas i publicerade texter mellan åren 1965 och 2005. Studiens resultat 

visar att gestaltningen har gått från att vara ganska neutral till att bli omfattande, 

detaljerad och likt en personlig karaktärsteckning av offret. Enligt Demker och Duus-

Otterström (2011) har det inneburit att brottsjournalistiken främst uppmanar läsaren att 

identifiera sig med offret medan brottet och förövaren gestaltas på ett exkluderande sätt. 

Demker och Duus-Otterströms (2011) skriver att medier gärna gestaltar 

gärningsmannen likt en inkräktare medan offret ofta beskrivs som att det kunde ha varit 

du eller jag. Eftersom att vi ska undersöka hur en kvinnlig gärningsman gestaltas i 

Aftonbladet och Nerikes Allehanda kan ovanstående forskning ger tillföra aspekter och 

fördjupad kunskap. Kanske upptäcker vi att det empiriska materialet i vår studie präglas 

av samma diskurser och slutsatser eller så skiljer sig studierna åt. 

 

I boken Ideala offer och andra skriver Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) 

att mediernas framställning av brottsoffer och förövare alltid är kopplade till varandra. 

För att undersöka vilka aktörer som framställs innanför respektive utanför normalitetens 

gränser använder sig Lindgren och Lundström (2010) av fyra kategoriseringar; offer på 

insidan, offer på utsidan, förövare på utsidan och förövare på insidan. Enligt författarna 

är offer på insidan och förövare på utsidan den ideala brottsberättelsen som medierna 

strävar efter. Lindgren och Lundström (2010) skriver att brottsoffer i medierna 

huvudsakligen är kvinnor medan manliga offer förekommer i begränsad utsträckning till 

följd av de socialt och kulturellt konstruerade svårigheter som är förknippade med att 

tillskriva män offerstatus. En annan anledning, enligt Lindgren och Lundström (2010), 

är föreställningen om att det ideala offret är svagt och underordnat i relation till 
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förövaren. I studien drar Lindgren och Lundström (2010) även slutsatsen att familj, 

anhöriga och vänner intar centrala positioner i brottsofferrapporteringen. Lindgren och 

Lundström använder kategoriseringar för att undersöka om medierna framställer 

aktörerna innanför eller utanför normalitetens gränser. Det ska bli intressant att studera 

inom vilken kategori som den kvinnliga gärningsmannen i vår studie gestaltas, om 

Aftonbladet och Nerikes Allehanda konstruerar henne som en förövare på utsidan eller 

en förövare på insidan. 

 

I Det motspänstiga offret poängterar även Nils Christie (2001) att representationen av 

förövare och brottsoffer hänger ihop. Enligt Christie (2001) befinner sig det idealiska 

offret på en plats som hon inte kan klandras för, är svag i jämförelse med 

gärningsmannen, är upptagen med ett projekt och är mäktig nog för att göra sitt fall 

uppmärksammat. Samtidigt som den idealiska gärningsmannen är stor, ond, okänd och 

inte har en personlig relation till offret. Christie (2001) skriver att den idealiska 

gärningsmannen ur moralisk synpunkt är svart i jämförelse med det vita offret och att 

han är en farlig man som kommer långt bortifrån. Enligt Christie (2001) är det 

fördelaktigt om förövaren gestaltas som omänsklig, ju mer främmande desto bättre. Det 

är nämligen, enligt Christie (2001), ofta svårt för allmänheten att acceptera att förövaren 

som är vår värsta fiende, i de flesta fall faktiskt är människa som oss själva. Med 

förankring i Christies studie kan vi undersöka om den kvinnliga gärningsmannen 

gestaltas som den ideala förövaren som är stor, ond och okänd eller om hon snarare 

representeras som ett offer. 

 



  
 

7 

4.3 Kvinnliga gärningsmän och journalistiken 
I How are women who kill portrayed in newspaper media? Connections with 

socialvalues and the legal system undersöks hur nyhetstidningar från sex olika länder 

skildrar kvinnliga mördare. I studien kommer Lorana Bartels, Patricia Easteal, Noni 

Nelson och Kate Holland (2015) fram till att det är vanligt att brottsjournalistiken 

skildrar kvinnliga mördare som en avvikelse från den sanna kvinnligheten genom att 

gestalta dem som antingen galna eller ledsna. Tidningarna hade även en tendens att tona 

ner information som kunde verka som förklaring eller orsak till kvinnornas handlingar 

och fokuserar gärna på att rapportera om kvinnornas utseende och sexualitet istället 

(Bartels, Easteal, Nelson & Holland, 2015). Denna studie kan tillföra ytterliggare 

kunskap gällande mediernas berättelser om kvinnliga gärningsmän.  

I boken Media & crime skriver Yvonne Jewkes (2004) att mediernas rapportering 

speglas av andra institutioner och deras inställning som härstammar från föreställningar 

om det kvinnliga som någonting vårdande, passivt, moderlig, gift och monogamt som 

samexisterar med sentimentala idéer om den oskuldsfulla barndomen. Enligt Jewkes 

(2004) påverkar detta brottsjournalistiken där kvinnliga gärningsmän ofta konstrueras 

som någonting avvikande, fascinerande och djävulskt. Jewkes (2004) skriver att 

medierna gärna framhäver kvinnliga förövares utseende och sexualitet för att 

marginalisera kvinnan ytterligare samt för att återge en förklaring på hennes avvikande 

beteende. Jewkes (2004) skriver att kvinnliga gärningsmän ofta gestaltas som galna och 

ondskefulla, eller med attribut som passar in mer hos män eller barn, i ett försök att 

förklara det oförklarliga. Vidare refererar Jewkes (2004) till Freuds teori som handlar 

om att samspelet mellan omedveten rädsla och kulturellt förstärkta fördomar skapar ett 

vi och ett dem. Enligt Freuds teori leder detta till att den egna individuella känslan av 

identitet stärks samtidigt som olikheter och andrandet. Jewkes (2004) skriver att 

andrandet och olikheter är anledningen till att identiteter ofta präglas av polarisering då 

det leder till att identitet ofta delas upp i klasser. En uppdelning som resulterar i 

inkludering och exkludering (Jewkes, 2004). Med förankring i Jewkes studie kan vi 

undersöka Aftonbladets och Nerikes Allehandas gestaltning av den kvinnliga 

gärningsmannen. Vi upplever att det kan bli särskilt intressant att undersöka hur den 

dömda förövaren i vår studie gestaltas då hon är kvinna och därmed kan uppfattas som 

avvikande inom brottsjournalistiken enbart på grund av sitt kön.  
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Även Pollack (2001) undersöker hur kvinnor som har mördat skildras i medierna. 

Pollack (2001) skriver att en vanlig roll som kvinnor har i brottskildringar är rollen som 

offer för våldsbrott och att brottsjournalistikens artiklar fokuserar på manliga förövare. 

Detta hör enligt Pollack (2001) samman med att den verklighet som skildras i stor 

utsträckning är en manlig sådan. Pollack (2001) menar att gestaltningen av en kvinnlig 

förövare ser annorlunda ut. Exempelvis beskriver medierna gärna ett mord av en kvinna 

som en plötsligt lustimpuls eller så gestaltas hennes tragiska livshistoria alias livet efter 

att hon har fått sin dom (Pollack, 2001). Pollacks studie kan verka som underlag till vår 

studie då vi ska studera just hur brottsjournalistiken konstruerar en kvinnlig 

gärningsman. 

I Våld som iscensättning av femininitet? skriver Tove Pettersson (2003) att ord som 

överordning, aktivitet och styrka associeras till maskulinitet medan underordning, 

passivitet och svaghet associeras till femininitet. Hon skriver att tidigare forskning har 

fokuserat på maskulinitet och våld men att hon istället har valt att undersöka om våld 

kan vara en form av iscensättning av femininitet. Efter att ha studerat registrerade 

våldsbrott identifierade Pettersson (2003) tre olika förhållanden som hon tolkade var ett 

uttryck för iscensättning av femininet. Ett av dessa förhållanden kallar hon; markerande 

av heterosexualitet. Ett uttryck för när flickor ”markerar revir” och statuerar sin rätt till 

en viss pojke. Att flickor ger sig på andra flickor för att de konkurrerar om samma pojke 

kan enligt Pettersson (2003) tolkas som en strategi att överordna sig dem genom att 

sätta dem på plats. Genom att dra paralleller från Petterssons forskning till vår studie 

kan vi undersöka framställningen av brott ur ett genusperspektiv och därmed undersöka 

sambanden mellan kriminalitet och femininitet samt om några av hennes slutsatser går 

att identifiera i vår studie. 

4.4 Kvinnan som offer 
I boken Gärningsmannen är en kvinna skriver Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist 

(2006) att begrepp som galen eller ond ofta används för att beskriva kriminella kvinnor, 

för att på det viset slippa utmana de traditionella föreställningarna om människans natur. 

Vidare skriver författarna att det kan sägas att kvinnan tar större risker med sin 

kriminalitet än vad en man gör eftersom att kvinnan inte enbart bryter mot lagen utan 

även mot normer för kvinnlighet. Kvinnor som begår brott frångår den kvinnliga 

normen men uppfyller inte den manliga (Kordon & Wetterqvist, 2006).  
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Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att det vanligaste sättet att se på den kvinnliga 

brottslingen är att betrakta henne som ett offer, vilket hänger samman med den 

uppmärksamhet som våld mot kvinnor har fått sedan 1970-talet. Vidare skriver Kordon 

och Wetterqvist (2006) att om en kvinnlig gärningsman inte gestaltas som farlig och 

skrämmande är det vanligt att hon istället representeras som ett offer för 

omständigheterna. Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att en kvinnlig gärningsman 

kan straffas för sina handlingar och samtidigt inte anses helt ansvarig för dem. Det 

skiljer sig från hur medierna gestaltar en kriminell man där varken bakgrund eller 

person väcker samma intresse och plockas inte heller fram för att ursäkta eller förklara 

mannens brott. En manlig gärningsman betraktas därför sällan som ett offer, utan 

snarare som en aktiv och handlingskraftig person (Kordon & Wetterqvist, 2006).   

Kordon & Wetterqvist (2006) skriver att kvinnliga gärningsmän ofta får stort utrymme i 

nyhetsrapporteringen men att det inte har att göra med att de är många fler eller att de är 

mer eller mindre farliga jämfört med tidigar, utan att det snarare handlar om att 

fascinationen för kvinnliga gärningsmän har ökat i samband med att medierna har blivit 

mer generösa med att publicera detaljer, namn och bilder. Kordon och Wetterqvist 

(2006) menar även att motsatserna mellan att vara kvinna och kriminell ger extra 

bränsle till händelsen och genererar därmed i att mer material och mer detaljer 

publiceras. Vidare uttrycker Kordon och Wetterqvist (2006) att medierna ofta 

kommenterar kvinnliga gärningsmäns utseende, känslor och kroppar. Kordon och 

Wetterqvist studie är relevant för oss då vi kan undersöka om vår studie visar på 

liknande diskurser och resultat eller om studierna skiljer sig åt. 

4.5 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Enligt Jewkes (2004) är nyhetsvärdering det kombinerade resultatet av två olika, men 

besläktade faktorer, som tillsammans avgör vad som blir nyheter och hur den sedan 

presenteras. I sin forskning har Jewkes (2004) analyserat Galtung och Ruges 

traditionella nyhetsfaktorer och utifrån dem formulerat nya, moderniserade, 

nyhetsfaktorer som är anpassande till milleniets brottsjournalistik. Enligt Jewkes (2004) 

är de nyhetsfaktorer som formar dagens brottsjournalistik; tröskelvärde, förutsägbarhet, 

förenkling, individualism, risk, sex, kändisar och andra elitpersoner, anslutning, våld, 

skådespel eller grafiska bilder, barn samt konservativ ideologi och politik. Jewkes 

(2004) menar att dagens brottsjournalistik fokuserar på att tillgodose publikens 

önskemål genom att överdriva och dramatisera relativt ovanliga brott. Det innebär att de 
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brott som har störst sannolikhet att drabba den vanliga människan bortprioriteras eller 

tonas ner (Jewkes, 2004). Studien är relevant för oss då Jewkes forskning på 

brottsjournalistikens nyhetsvärdering och nyhetsurval kan fungera som förklaring och 

fördjupning till Aftonbladets och Nerikes Allehandas konstruktion av den kvinnliga 

gärningsmannen. Vad finns det för likheter och skillnader när det kommer till 

tidningarnas nyhetsvärdering och nyhetsurval i detta specifika brottsfall?  

 

4.6 Kvällspress och lokalpress 
I Journalism and Popular Culture skriver Jostein Gripsrud (1992) att kvällspressen 

generellt kan beskrivas som sensationell och personifierad. Enligt Gripsrud (1992) har 

kvällspressen som främsta ambition att publicera texter som chockerar och fokuserar på 

individer som privatpersoner. Enligt Gripsrud (1992) får brottsjournalistik ofta stort 

utrymme i kvällspressen. Då dessa nyheter ofta erbjuder publiken starka känslor som 

kärlek, hat, sorg, glädje, lust och avsky är det nyheter som alla människor kan relatera 

till oberoende på vilken social position de har (Gripsrud, 1992). 

 

Även Marina Ghersetti och Håkan Hvitfelt (2000) har studerat kvällspressen och  även 

morgontidningen. I studien Slutet på sagan. Prinsessan Dianas död i press, radio och 

TV kommer författarna fram till att det journalistiska språket är en av de faktorer som 

skiljer tidningar åt. Exempelvis innehåller kvällspressens artiklar mer känslosamma och 

subjektiva uttalanden än morgontidningens texter. Vidare menar Ghersetti och Hvitfelt 

(2000) att tidningar ofta använder emotionella ord, som kan vara både positivt och 

negativt värdeladdade, för att dramatisera och förstärka den journalistiska berättelsen. 

Enligt Ghersetti och Hvitfelt (2000) är det främst i kvällspressen som dessa 

värdeladdade ord återfinns men det förekommer även i morgontidningen. Även om 

ovanstående forskningar är till åren anser vi att den är relevanta för oss när vi ska 

undersöka skillnader och likheter mellan kvällstidningen Aftonbladet och 

lokaltidningen Nerikes Allehanda. Vi kan tillämpa tidigare forskning för att få en 

fördjupad förståelse för likheter och skillnader mellan kvällstidningens och 

lokaltidningens representation av den kvinnliga gärningsmannen.  

 

5 Teoretiska perspektiv 
I följande avsnitt redogör och argumenterar vi för de teorier som vår studie utgår från. 

Vi är medvetna om att flera perspektiv kan styra diskurserna i vår studie och har därför 
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valt att stödja vår forskning på fyra teorier. Vi har valt att använda oss av diskursteorin 

som ramteori. Vidare kommer vi att utgå från hegemoni, nyhetsvärdering och 

nyhetsurval och den heterosexuella matrisen. Med förankring i dessa teorier vill vi 

undersöka hur Aftonbladet och Nerikes Allehanda representerar den kvinnliga 

gärningsmannen. Vi vill även studera vad det finns för likheter och skillnader mellan 

kvällstidningens och lokaltidningens gestaltning. 

 
5.1 Diskursteorin 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2010) är det inte en neutral bild av våra 

identiteter, sociala relationer och omvärld som medierna visar upp. Det är snarare 

förändringen och skapandet av dem. Bilden av denna verklighet och omvärld skapar 

medierna med hjälp av språk och diskurser som verktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 

2010). Enligt Bergström och Boréus (2012) är språket inget neutralt verktyg utan det är 

snarare något som är med och skapar och formar verkligheten. Det betyder att språk är 

någonting som konstruerar vår sociala verklighet vilket i sin tur innebär att olika 

tolkningar av samma objekt utgör grunden för vår kunskap. Det är sedan genom att en 

viss kunskap blir bekräftad som den rätta som man erhåller makt (Bergström & Boréus, 

2012). Att diskursteorin fokuserar på språk innebär att när vi undersöker vårt empiriska 

material med hjälp av diskursteorin kommer vi att frambringa kunskap om hur mönster 

och språk används av tidningarna för att konstruera den kvinnliga gärningsmannen. 

 

Diskursanalytikern Norman Faircloughs synsätt på diskurser är relevant för vår studie. 

Winther Jørgensen och Phillips (2010) refererar till att Fairclough menar att diskurser 

bidrar till att konstruera sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem samt sociala 

identiteter. Det är relevant för oss att tillämpa Faircloughs synsätt på diskurser som ett 

teoretiskt verktyg när vi ska identifiera hur kvällstidningen Aftonbladet och 

lokaltidningen Nerikes Allehanda gestaltar den kvinnliga gärningsmannen. Med 

diskursteorin som grund i vårt teoribygge kan vi nämligen undersöka hur tidningarna 

konstruerar den kvinnliga gärningsmannens identitet samt studera vilka mönster och 

sociala sammanhang som tidningarna tillskriver henne. 

 

5.2 Hegemoni 
Att diskursteorin förklarar maktrelationer medför att den går att koppla samman med 

hegemoni som handlar om hur vi delar in människor i olika grupper.  
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Enligt Jansson (2002) är hegemoni den process som leder till att en viss grupp blir 

dominerande över de andra. Hegemoni är därmed är ett makttillstånd i vilket den 

dominerande gruppen har lyckats få sina egna intressen att sammanfalla med de 

dominerande gruppernas. Det handlar, enligt Jansson (2002), främst om att fånga upp 

eventuella oppositionella idéer och intressen och sedan göra dem till sina egna. Vilket 

sedan ska leda till att den dominerande ideologin inte enbart stöttar gemensamma 

ekonomiska och politiska mål utan även en intellektuell och moralisk enighet. Detta blir 

möjligt genom lyhördhet inför massornas intressen och genom att skapa en ideologisk 

konsensus i samhället (Jansson, 2002). 

Det är relevant för oss att använda hegemoni som ett teoretiskt verktyg i vår studie. 

Genom att studera hur texter inom brottsjournalistik produceras och kodas med 

budskap, till för att framställa samhällets rådande hegemonier, värderingar och 

maktförhållanden, kan vi undersöka hur genus gestaltas inom brottsjournalistikens 

berättelser. Med stöd i hegemonin kan vi inte enbart undersöka vilka normer som råder 

inom dagens brottsjournalistik. Vi kan även studera hur en kvinnlig gärningsman som 

inte faller inom normen, dels för att hon är kvinna och dels för att hon har ett avvikande 

beteende, konstrueras i kvällstidningen Aftonbladet och lokaltidningen Nerikes 

Allehanda. Det innebär att vi kan undersöka hur den sociala konstruktionen ”vi” och 

”de” påverkar brottsjournalistikens berättelser om den kvinnliga gärningsmannen. Att vi 

kan studera hur brottsjournalistiken gestaltar den kvinnliga gärningsmannen i 

förhållande till samhället. Samhället, där journalistiken och läsaren representerar vi:et. 

Medan ”de andra” representeras av de som utmanar normen, det vill säga den kvinnliga 

gärningsmannen och gestaltningen av henne i det empiriska materialet. Vi kommer att 

kunna undersöka detta genom att studera vilket budskap som texterna har kodats med 

för att framställa samhällets rådande hegemonier. Vi menar att vi med stöd i hegemonin 

kan undersöka genus och sedermera studera vilken grupp som den kvinnliga 

gärningsmannen tilldelas och hur det gestaltas och kodas i vårt empiriska material.  

Enligt Jansson (2002) går det att urskilja förekomsten av hegemoni i många 

samhällsfenomen. Ett av dessa fenomen är mediesystemet där avvikande och 

provokativa ämnen och teman kan stöpas om till något mer konventionellt och 

kommersiellt för att sedan fångas upp av den dominerande kapitalistiska ideologin 

(Jansson, 2002). Då vår studie undersöker brottsjournalistiken och dess gestaltning av 
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genus kan vi med stöd i hegemoni undersöka genus i brottsjournalistikens berättelser 

om en kvinnlig gärningsman. 

Hall (2013) skriver att hegemonin har sitt ursprung i den marxistiska ideologin. Han 

refererar till Karl Marx som menade att de som är ägare av produktionsmedlen är de 

som har möjlighet att producera och sprida samhällets dominerande ideologier och 

idéer. Vilket enligt Marx ledde till förtryck av vissa grupper i samhället. Detta ansågs 

dock som normala och naturliga förhållanden eftersom det var just de med mest makt 

som spred ideologierna och idéerna i samhället. Vilket enligt Hall (2013) resulterade i 

att dessa förhållanden blev till normen i samhället samtidigt som chanserna till att se hur 

det ”verkligen” ser ut försämrades.  

Jansson (2002) skriver att det var just detta förtryck av vissa grupper i samhället som 

resulterade i att hegemonibegreppet utvecklades av Antonio Gramsci som ville 

problematisera och nyansera den determinism som låg inbäddad i Marx ursprungliga 

modell. Jansson (2002) beskriver hur det enligt Gramsci inte var så enkelt som att den 

ekonomiska basen enkelriktat bestämde den dominerande samhällsideologin. För 

Gramsci blev det därför viktigt att med hegemonin konstruera en strategi för hur 

arbetarklassen skulle kunna ta makten över samhället (Jansson, 2002).  

5.3 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
Enligt Strömbäck (2015) handlar journalistik i hög utsträckning om att välja och att 

välja bort. Samtidigt är människor beroende av medierna för att erhålla information om 

sådant som ligger bortom den egna vardagen. Vad medierna uppmärksammar och hur 

de uppmärksammar olika händelser, aktörer och institutioner kan därför få stor 

betydelse för människors verklighetsuppfattning och opinionsbildning (Strömbäck, 

2015). Vidare skriver Strömbäck (2015) att skillnaden mellan nyhetsvärdering och 

nyhetsurval är att medan nyhetsvärdering syftar på hur möjliga nyheter värderas i den 

redaktionella arbetsprocessen syftar nyhetsurval på vad som i slutändan faktiskt blir till 

en publicerad nyhet. 

 

Marina Ghersetti (2000) refererar till Håkan Hvitfelts bok Nyheterna och verkligheten : 

byggstenar till en teori (1989) där Hvitfelt definierar vad han anser är en nyhet. Enligt 

honom är nyheter inte de händelser och förhållanden som inträffar i verkligheten, utan 

berättelserna om dessa. Hur och i vilken utsträckning som nyheter återger verkligheten 
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menar Ghersetti (2000) kan vara komplicerat att förstå. Enligt Ghersetti (2000) är 

normen för god nyhetsjournalistik nyheter som är relevanta, sakliga och som 

presenteras på överensstämmande sätt. Det är dock inte alltid dessa nyheter som väcker 

publikens intresse, utan i takt med att journalistiken kommersialiseras får nyheter med 

sensationell karaktär en allt större publik. Det har enligt Ghersetti (2000) inneburit att 

den svenska nyhetsjournalistiken idag präglas av de sensationella och dramatiska 

nyheterna. Nyheter som handlar om någon form av sensation och gärna får vara 

avvikande och oväntade. Med förankring i det Ghersetti (2000) skriver om 

nyhetsvärdering och nyhetsuval kan vi undersöka vad finns det för likheter och 

skillnader när det kommer till vad en kvällstidning och lokaltidining väljer att famhäva 

vid representationen av en kvinnlig gärningsman. Det leder till att vi kan studera vilken 

typ av nyhetsjournalistik som tidningarna ägnar sig åt, hur mycket av nyheterna som är 

baserade på sensationsjournalistik och hur det i sin tur påverkar gestaltningen av den 

kvinnliga gärningsmannen. 

 

5.4 Den heterosexuella matrisen 
David Gauntlett (2008) tolkar Judith Butlers heterosexuella matris. Det är en ideologisk 

modell som utgår från en heterosexuell norm som låser genus i två fasta kategorier; en 

manlig och en kvinnlig. Modellen visar att; när vi föds placeras vi vanligtvis in i en av 

två olika kategorier; manlig eller kvinnlig. Dessa kategorier definierar i sin tur hur vi 

beter oss när genus byggs upp baserat på kulturens tolkningar och socialisationer, som 

slutligen bestämmer hur vi begär det motsatta könet (Gauntlett, 2008). 
 

Enligt Butler (Gauntlett, 2008) är genus en akt där genus uppträder enligt normen för 

hur kvinnor och män bör uppträda. Den heterosexuella matrisen och dess ideologi om 

redan befintliga föreställningar om kön, genus och sexualitet bör, enligt Butler, utmanas 

och ersättas med flera olika former av identiteter där individen får möjligheten att 

uttrycka sig personligt (Gauntlett, 2008). Denna form av identitet skulle enligt Butler 

fungera som en grundläggande utmaning för alla de traditionella uppfattningarna om 

kön som många fortfarande håller fast vid idag (Gauntlett, 2008). Gauntlett (2008) 

skriver att enligt Butler borde det finnas en modell som är mer öppen och som visar att; 

du har en kropp, du har eller kan skapa och forma en identitet och du kan ha begär. 

Vidare skriver Gautlett (2008) att Butler menar att kön borde ses som någonting 

flytande som kan variera i ett givet sammanhang. Könet ska vara något som du gör och 
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inte något som du är. Butler menar att identiteten är likt en stapel av sociala och 

kulturella ting som människan tidigare uttryckt och klyftan mellan vad som är manligt 

och kvinnligt är en social konstruktion (Gauntlett, 2008). Vidare hävdar Butler 

(Gauntlett, 2008) att kvinnor har grupperats tillsammans baserat på delade karaktärer 

och intressen vilket kan begränsa deras förmåga att välja andra identiteter. Att vi 

begränsas av befintliga diskurser där genus uppträder enligt normer för hur kvinnor och 

män bör uppträda (Gauntlett, 2008).  

 

Genom att tillämpa Gauntletts tolkning av Butlers modell kan vi undersöka hur 

brottsjournalistiken representerar en kvinnlig gärningsman. Med förankring i Butlers 

modell kan vi anpassa diskursen om brottsjournalistik till en akt där genus uppträder 

enligt normer för hur kvinnor och män bör uppträda. Genom att ställa frågor till texten 

kan vi undersöka hur den kvinnliga gärningsmannen bör uppträda enligt 

brottsjournalistikens normer för genus och vad som framstår som det normala i 

tidningarnas framställningar. Vi anser att medieinnehållet har en central roll i frågan om 

genus. Det förankrar vi i att nyhetsmedierna ingår i samhället och hämtar sina 

beskrivningar av samhället från områden i verkligheten där kvinnor och män befinner 

sig. I vårt empiriska material har Aftonbladet och Nerikes Allehanda hämtat 

beskrivningar från verkligheten för att sedan erbjuda en bild av den kvinnliga 

gärningsmannen genom att representera henne med utvalda attribut. Därför anser vi att 

det är intressant att undersöka vad Aftonbladet och Nerikes Allehanda ger för bild av 

hur en kvinnlig gärningsman bör uppträda och hur tidningarna förhåller sig till 

samhälleliga normer. Med förankring i Butlers modell vill vi undersöka om det finns 

omedvetna maktstrukturer för vad som är kvinnligt och manligt i tidningarnas texter och 

om genusidentiteterna är stabila stereotypa genus. Vi kan också undersöka vilka attribut 

som brottsjournalistiken tillskriver en kvinna som avviker från förväntat beteende.  

 

6 Metod 
I följande avsnitt presenterar vi kritisk diskursanalys som är den metod vi har valt att 

använda oss av i vår studie. Därefter redogör vi för det material som varit föremål för 

analysen. Slutligen presenterar vi de kritiska reflektioner och etiska överväganden som 

vi har haft kring studien. 
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6.1 Kritisk diskursanalys 
Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys som metod för att undersöka hur 

brottsjournalistiken representerar den kvinnliga gärningsmannen i vårt empiriska 

material. Repstad (2007) skriver att diskursanalysen fokuserar på vilka 

identitetskonstruktioner och relationer som finns i texterna. Enligt Repstad (2007) är det 

med hjälp av språk och diskurser som medierna konstruerar vår bild av verkligheten.  

Även Berglez och Olausson (2008) beskriver den kritiska diskursanalysen. Enligt dem 

fokuserar metoden på att undersöka diskurser och maktstrukturer i texter. För att sedan 

kunna ge en insikt gällande om språket i texterna de ingår i, utmanar eller förändrar 

maktstrukturer i samhället (Berglez & Olausson, 2008). Med hjälp av kritisk 

diskursanalys kunde vi undersöka studiens empiriska material i detalj, identifiera 

diskursiva genusmönster och studera hur dessa ser ut i olika sammanhang. I vår studie 

har vi valt att använda oss av Norman Faircloughs angreppssätt, som enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2010) är den mest utvecklade metoden och teorin inom den 

kritiskt diskursanalytiska riktningen. Faircloughs tredimensionella modell används som 

en analytisk ram där texterna analyseras på tre olika nivåer. Den första nivån består av 

en detaljerad textanalys av studiens empiriska material där man undersöker vilka olika 

diskurser som förekommer i texten. I den andra nivån sätts texten i ett större 

sammanhang då den diskursiva praktiken undersöks. Den diskursiva praktiken består av 

de erbjudanden och tolkningar som finns i det empiriska materialet. Den tredje nivån är 

den sociokulturella praktiken. Där vill forskaren besvara vad texten säger om händelsen 

eller personen genom att undersöka om maktstrukturer förstärks eller försvagas genom 

texten som helhet (Bergström & Boréus, 2012).  
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När vi genomförde vår kritiska diskursanalys började vi med att söka efter 

brottsjournalistikens diskursiva genusmönster i det empiriska materialet. Detta gjorde vi 

genom en detaljerad textanalys av tidningarnas språkliga beskrivningar, formuleringar 

och ordval. Genom vår analysmetod har vi tagit reda på vilka ”språk” och mönster som 

Aftonbladet och Nerikes Allehanda har använt för att representera den kvinnliga 

gärningsmannen. Genom den diskursiva praktiken kunde vi sedan undersöka vad 

tidningarnas texter erbjöd för erbjudanden och tolkningar. Sedan undersökte vi 

slutligen, med förankring i den sociokulturella praktiken, brottsjournalistikens 

gestaltning av brott och genus genom att studera om tidningarnas representation av den 

kvinnliga gärningsmannen förstärkte eller försvagade maktstrukturer och normer. Efter 

detta kunde vi identifiera teman som vi därefter utgick efter när vi påbörjade vårt 

analysarbete. 

6.2 Frågor till texten 
För att undersöka representationen av den kvinnliga gärningsmannen och för att kunna 

identifiera likheter och skillnader i Aftonbladets och Nerikes Allehandas gestaltningar 

av henne valde vi att bryta ner studiens huvudfrågeställningar. Det resulterade i fyra 

delfrågor som vi ställde till det empiriska materialet: 

x Hur gestaltas den kvinnliga gärningmannen? 

x Vilka egenskaper tillskrivs den kvinnliga gärningsmannen? 

x Hur gestaltar Aftonbladet och Nerikes Allehanda relationen mellan den 

kvinnliga gärningsmannen och samhället? 

x Vad finns det för likheter och skillnader mellan hur Aftonbladet respektive 

Nerikes Allehanda representerar den kvinnliga gärningsmannen? 

6.3 Material och avgränsningar 
I vår studie ville vi undersöka hur en kvinnlig gärningsman representeras i en 

kvällstidning och i en lokaltidning samt jämföra vad det fanns för likheter och skillnader 

mellan tidningarnas representationer. Anledningen till att vi ville undersöka en 

kvällstidning och en lokaltidning var för att de skiljer sig från varandra och vi ville ha 

en så stor variation som möjligt mellan tidningarna. Vi ansåg att det var intressant att 

jämföra två tidningar där en tydlig skillnad var den geografiska närheten till det 

specifika brottsfallet. Enligt Ghersettis (2000) tolkning av Hvitfelt (1989) ökar en nyhet 

i nyhetsvärde ju närmare mottagaren den kommer, såväl känslomässigt som geografiskt. 
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Vi ansåg att det därför var intressant att undersöka hur den geografiska skillnaden 

påverkade vad kvällstidningen respektive lokaltidningen valde att lyfta fram i 

representationen av den kvinnliga gärningsmannen. 

 

När vi bestämde oss för vilken kvällstidning vi skulle använda i vår studie föll valet på 

Aftonbladet. Då Aftonbladet är en av de största kvällstidningarna i landet och når ut till 

en stor del av Sveriges befolkning ansåg vi att det var den tidningen som mest relevant 

för vår studie. När det kom till valet av lokaltidning började vi med att undersöka vilka 

tidningar som fanns i området kring Askersund i Örebro län. Det visade sig att Nerikes 

Allehanda var områdets största lokaltidning. Vi ansåg därför Nerikes Allehanda som en 

lämpad representant. Nerikes Allehanda var den lokaltidning som nådde ut till flest 

läsare och som publicerade flest nyheter om den kvinnliga gärningsmannen vilket 

gjorde tidningen särskilt intressant till vår studie. 

 
6.4 Insamling och sortering av material 
Det har rapporterats om styckmordet i Askersund i tv, radio och press, vilket innebar att 

vi hade mycket relevant material till vår studie. För att kunna jämföra Aftonbladet och 

Nerikes Allehanda på ett sådant likvärdigt sätt som möjligt valde vi, genom ett 

strategiskt urval, att i vår studie enbart använda oss av webbpublicerade artiklar från 

båda tidningarna. Vi är medvetna om att vi hade fått ett annat resultat om vi hade valt 

tryckt press då innehållet kan skilja sig åt. Vi anser dock att webbpublicerade artiklar 

går i linje med den digitala utvecklingen och såg det därmed inte som något 

problematiskt att vi analyserade artiklar från tidningarnas webbsidor. 

För att få fram empiriskt material till vår studie började vi med att söka i 

forskningsdatabasen Mediearkivet Retriver efter nyhetsartiklar som handlade om vårt 

valda fall; styckmordet i Askersund. Sökningen gjordes den 10 november 2016. Vi 

använde sökorden ”mord Askersund” och fick ett utfall på 1361 träffar. Aftonbladet gav 

62 träffar och Nerikes Allehanda gav 117 träffar. Mediearkivet Retrivers sökfunktion 

sorterade artiklarna i tidsordning med de nyaste artiklarna först. För att vi själva skulle 

bilda oss en uppfattning om tidningarnas totala rapportering i kronologisk ordning 

bläddrade vi tillbaka till tidningarnas första artiklar om styckmordet i Askersund. Vi 

började läsa från början av rapporteringen och fortsatte därefter att läsa fram till de sista 

artiklarna om hovrättens domslut och tiden efter domen. Vi läste samtliga publicerade 

artiklar, från den 19 juni 2014 till den 20 oktober 2016. Under den tidsperioden fanns 
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det även artiklar som inte behandlade mordet i Askersund. De artiklarna valde vi bort 

direkt eftersom dessa saknade relevans för studien.  

 

För att erhålla ett så effektivt arbete som möjligt bestämde vi oss för att läsa en tidning 

var. Julia läste Aftonbladet och Sandra läste Nerikes Allehanda. Innan vi började läsa 

artiklarna bestämde vi oss för att välja ut de artiklar som innehöll flest beskrivningar om 

den kvinnliga gärningsmannen. Nyhetsartiklar som enbart rapporterade om 

händelseförloppet kunde vi utesluta eftersom de inte var relevanta för vår studies syfte 

och frågeställningar. Detta ledde till ytterligare avgränsningar i sökningen. När vi läste 

artiklarna satt vi i samma rum. Detta för att vi skulle kunna ha en öppen dialog om det 

vi läste samt för att kunna ta beslut tillsammans om det fanns något i artiklarna som vi 

kände oss osäkra på. Att vi läste varsin tidning såg vi inte som något problematiskt då 

detta var ett sätt för oss att arbeta effektivt.  

 

Efter det första urvalet hade vi 18 artiklar från Aftonbladet och 14 artiklar från Nerikes 

Allehanda. Eftersom vi ville skapa oss en fördjupad bild av hur en kvällstidning och en 

lokaltidning representerade den kvinnliga gärningsmannen gjorde vi ett andra urval 

utifrån de artiklar vi redan hade valt ut. Den avgränsningen innebar att de artiklar som vi 

valde ut var de artiklar som innehöll någon form av beskrivning av den kvinnliga 

gärningsmannen. Även under den andra urvalsprocessen läste Julia Aftonbladet medan 

Sandra läste Nerikes Allehanda. Dels för att det var tidseffektivt och dels för att vi redan 

var bekanta med artiklarna från respektive tidning.  

 

Efter det andra urvalet delade vi in våra valda artiklar i tre tidsperioder; häktning, dom i 

Örebro tingsrätt och dom i Göta hovrätt. Detta för att vi ville undersöka om 

händelseförloppet påverkade Aftonbladets och Nerikes Allehandas representation av 

den kvinnliga gärningsmannen. Genom att dela in artiklarna i tidsperioder kunde vi få 

en inblick i varje tidsperiod. Vi kunde sedermera undersöka om Aftonbladets och 

Nerikes Allehandas representation av den kvinnliga gärningsmannen påverkades och 

förändrades från det att hon var misstänkt till det att hon blev dömd. Därefter gjorde vi 

ett sista urval och bedömning av de artiklar som vi hade kvar. Denna avgränsning 

resulterade i att det återstod nio artiklar från vardera tidning. Dessa 18 artiklar var de 

artiklar som vi bestämde oss för att använda som empiriskt material i vår studie.  
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6.5 Bearbetning av material 
Efter att urvalet genomförts skrev vi ut samtliga artiklar i pappersform. Till skillnad från 

tidigare då vi läste artiklar från varsin tidning läste vi nu samtliga texter från båda 

tidningarna. Detta gjorde vi för att vi separat skulle identifiera de diskurser som 

genomsyrade rapporteringen av den kvinnliga gärningsmannen, för att sedan 

gemensamt sammanställa de diskursiva teman som vi identifierade. Vi kom gemensamt 

överens om vad vi skulle leta efter i samtliga artiklar. Detta för att vi som forskare 

skulle arbeta på ett likvärdigt sätt och därmed uppnå ett likvärdigt resultat. Först läste vi 

igenom texterna noggrant och strök under de ord och stycken som vi ansåg var relevanta 

diskurser. Efter våra separata analyser gick vi sedan igenom det vi kommit fram till 

gemensamt och kunde konstatera att vi båda hade identifierat liknande diskurser. 

Eftersom att vi dessutom ville undersöka likheter och skillnader i tidningarnas 

representationer av den kvinnliga gärningsmannen läste vi samtliga texter ännu en gång. 

I detta steg läste Julia återigen Aftonbladet medan Sandra läste Nerikes Allehanda. 

Även här gick vi efter separata analyser igenom vilka skillnader och likheter vi kunde 

identifiera i tidningarnas texter. För att undersöka representationen av den kvinnliga 

gärningsmannen och vilka likheter och skillnader som fanns i representationen av henne 

i Aftonbladet och Nerikes Allehanda använde vi oss av delfrågorna som finns 

redovisade under punkt 6.2.  

Hela studiens analysmodell förtecknas i Bilaga 1.  

Samtliga analyserade artiklar förtecknas i Bilaga 2.  

6.6 Metodkritik 
Metoden kritisk diskursanalys har både för- och nackdelar. Att metoden består av flera 

olika steg kan innebära problematik eftersom det finns en risk att man i någon del inte 

visar hur man har gått tillväga (Bergström & Boréus, 2012). För att öka vår studies 

reliabilitet och validitet har vi varit öppna och noggranna med att redovisa hur vi har 

gått tillväga för att besvara studiens frågeställningar. Det har medfört att vi ökat 

möjligheten för andra forskare att nå samma resultat och minskat risken för att studien 

inte redovisas fullständigt och korrekt.  

Enligt Repstad (2007) finns det skäl att ifrågasätta diskursanalysens objektivitet då det 

är en tolkande metod som påverkas av forskarens teoretiska och ideologiska 

utgångspunkter. Med förankring i det har vi noggrant redovisat hur vi har uppfattat 
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texternas beskrivningar och varför vi har tolkat dem som vi har gjort. Det påvisar att vi 

är medvetna om det faktum att varken vi eller mediernas representationer är helt 

objektiva. Att vi har varit öppna och medvetna om detta gör att studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet ökar. 

 

I vår forskning valde vi att inte analysera bilder, bildtexter och faktarutor i det empiriska 

materialet. Vi är medvetna om att om vi hade undersökt även detta hade delar av 

diskursen och helhetsbilden kunnat påverkats. Hade vi gjort en mer ingående analys av 

tidningarnas rapportering hade en kompletterande bildanalys varit att föredra då det 

hade kunnat bidra till ett bredare perspektiv på hur den kvinnliga gärningsmannen 

representeras i det empiriska materialet.  

Att studiens empiriska material har bestått av webbpublicerade artiklar innebär att 

texterna kan ha ändrats och uppdaterats efter publiceringsdatumet. Vi är medvetna om 

detta och har i vår studie valt att hänvisa till det datumet då artiklarna publicerades.  

Då vi använde oss av en kvalitativ metod innebar det att vi inte fick en helhetsbild av 

mediernas rapportering. Det hade varit möjligt med en kvantitativ metod då vi hade 

undersökt fler artiklar. Den kvalitativa metoden innebar däremot att vi skapade oss en 

fördjupad bild och uppmärksammade fler detaljer. Vid mer tid och utrymme hade det 

varit intressant att göra en kompletterande kvantitativ undersökning och på det viset få 

förståelse för både helhetsbild och detaljer. 

6.7 Forskningsetik 
Etik är enligt Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) en medveten, reflekterad och 

motiverad moral som ska fungera som normer och principer vid forskning. 

Forskningsetik omfattar frågor som handlar om relationen mellan etik och forskning där 

en mycket viktig del rör frågor om hur personer som medverkar i forskningen får 

behandlas. Dessa personer ska inte bli skadade eller kränkta av den forskning som de 

medverkat i. Utöver de människor som medverkar i studien är det även viktigt att ta 

hänsyn till de personer som indirekt kan komma att påverkas av forskningen eller som 

kan främjas av det resultat som forskningen ger (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 

2011). Då vår studie har varit en innehållsanalys av journalistiska texter har vi haft färre 

etiska ställningstaganden än vid exempelvis en intervju- eller observationsstudie.  

 

Vår studie har dock inneburit några etiska ställningstaganden. Till exempel har vi, med 
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hänsyn till offrets anhöriga, medvetet valt att utesluta vissa detaljer kring mordet i vår 

inledning och bakgrund. Det framkommer dock en del detaljer i vår analys av det 

empiriska materialet. Vi beslutade oss även för att inte anonymisera den kvinnliga 

gärningsmannen när hennes namn förekommer i det empiriska materialet med anledning 

av att medierna redan hade röjt hennes identitet som därmed har blivit allmänt känd. Vi 

har dock valt att anonymisera den kvinnliga gärningsmannen i de övriga delarna av vår 

studie genom att benämna henne som ”den 24-åriga kvinnan” i studiens inledning. I 

resterande delar av studien valde vi att benämna henne som ”den kvinnliga 

gärningsmannen” eller ”kvinnan”. Detta då vi anser att hennes identitet inte är relevant 

för studien i övrigt. Värt att poängtera är att i vårt empiriska material benämns den 

kvinnliga gärningsmannen både som den 24-åriga kvinnan och den 25-åriga kvinnan. 

Detta har att göra med att hennes födelsedag infaller i september, det vill säga samtidigt 

som hon sitter häktad, vilket gör att hennes ålder ändras i tidningarnas texter. När det 

kommer till offret beslutade vi oss för att anonymisera henne genom hela vår studie. Vi 

tog det beslutet för att; Aftonbladet och Nerikes Allehanda har anonymiserat offrets 

identitet, vi ville ta hänsyn till offrets anhöriga och ansåg att offrets identitet inte var 

relevant för vår studie i övrigt. I vår studie betecknas offret som den ”22-åriga kvinnan” 

eller ”22-åringen” i studiens inledning. I resterande delar av forskningen används även 

”offret” som benämning. Ytterligare aktörer som medverkar i vår studie är den 

kvinnliga gärningsmannens före detta pojkvän samt hennes sambo. Den före detta 

pojkvännen är den tredje parten i triangeldramat mellan den kvinnliga gärningsmannen 

och offret. Sambon är den man som den kvinnliga gärningsmannen bodde tillsammans 

med innan hon blev häktad. Den före detta pojkvännen och sambon är alltså två olika 

personer. Även deras identiteter har vi valt att anonymisera genom hela vår studie, av 

samma skäl som tidigare nämnts gällande anonymiseringen av offret. Även den 

kvinnliga gärningsmannens advokat är en aktör som förekommer i studien. Vi har valt 

att inte anonymisera honom när hans namn förekommer i det empiriska materialet med 

anledning av att medierna redan hade röjt hans identitet som därmed har blivit allmänt 

känd. 
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7 Resultat och analys 
Tolkningar av texter och diskurser kommer alltid att vara någonting subjektivt, något 

som är olika för olika personer i och med bakgrund och tillhörighet. Nedan presenterar 

vi de diskursiva teman som vi har identifierat i vårt empiriska material. Vi börjar med  

att presentera representationen av den kvinnliga gärningsmannen och vad det finns för 

likheter och skillnader mellan Aftonbladets och Nerikes Allehandas gestaltningar. 

Därefter följer en sammanfattning. 

 

7.1 Den icke-idealiska gärningskvinnan 
Vad är det då som gör det här fallet unikt? Svaret är - en hel del: Bara en av tio mördare är 
kvinnor och än mer sällsynt är det att kvinnor styckar sina offer. Vi har bara sett ett tidigare 
exempel på det i modern tid. Men det är mer än så. Generellt kan man säga att de som döms för 
mord tidigare har begått brott. De har oftare än andra varit i kontakt med socialtjänsten och 
psykiatrin. Utbildningsnivån är i allmänhet låg. Många saknar arbete och de är i hög grad 
beroende av alkohol eller droger. Dessutom - medelåldern för kvinnliga mördare är 37 år och 
deras offer är oftast de egna barnen eller mannen de lever tillsammans med. Inget av det 
ovanstående stämmer på Jonna Henningsson (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: 
Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Enligt Pollack (2001) är den vanligaste rollen som kvinnor har rollen som offer medan 

det främst är män som förekommer i brottsjournalistikens skildringar av förövare. I 

både Aftonbladet och Nerikes Allehanda gestaltas den kvinnliga gärningsmannen som 

en icke-idealisk gärningsman vid ett flertal tillfällen. Enligt Gauntletts (2008) tolkning 

vill Butler utmana de befintliga föreställningarna om kön. När Nerikes Allehanda, i 

ovanstående citat, räknar upp ett flertal skäl till varför den kvinnliga gärningsmannen är 

en avvikande förövare erbjuder det tolkningen att hon inte är den idealiska 

gärningsmannen. Just för att hon utmanar brottsjournalistiken, vars konstruktion av 

förövaren utgår från maskulina idealtyper om vilka egenskaper och specifika 

dramaturgiska drag som genren använder. Vi tolkar det som att den kvinnliga 

gärningsmannen utmanar brottsjournalistikens föreställningar om hur det kvinnliga 

könet bör uppträda. 

 

Enligt Jansson (2002) beskriver hegemoni hur vissa grupper är överordnade andra i 

samhället och att det leder till att ett ”vi” och ett ”dem” bildas. Citatet från Nerikes 

Allehanda erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen avviker från normen, 

dels på grund av sitt kön och dels för att hon bryter mot lagen. Ett ”vi” och ett ”dem” 

bildas således, där det första representerar normen och det rätta medan de andra 
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representerar det avvikande och felaktiga. Vi tolkar det som att Nerikes Allehanda 

gestaltar den kvinnliga gärningsmannen som avvikande. Det i sin tur erbjuder 

uppfattningen att den kvinnliga gärningsmannen uppträder fel både i samhället och i sitt 

kön. 

Vanligast när kroppar styckas efter mord är att den dödade är en kriminell man och att den 
skyldige rört sig i samma kriminella kretsar, eller att den styckade är en kvinna som mördats av 
en manlig bekant (Aftonbladet 2015-03-18 Livstid för mord och styckning). 

Enligt Butlers heterosexuella matris uppträder könet enligt traditionella normer för vad 

som är manligt och kvinnligt (Gauntlett, 2008). Vi tolkar citatet från Aftonbladet som 

att de inblandade aktörerna utmanar brottsjournalistikens normer för vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt. Vi upplever att Aftonbladet framhäver den kvinnliga 

gärningsmannen som avvikande och annorlunda när hon inte uppträder enligt rådande 

normer för att hon är förövare istället för offer. 

Hon tog studenten 2008 från naturvetenskapliga programmet på en skola i Småland med bra 
betyg. Efter studenten flyttade hon från Småland och har varit skriven i Frövi och Kumla 
tillsammans med sin dåvarande pojkvän. I augusti 2013 köpte hon en gård utanför Kumla med 
honom. De bor kvar men är inte längre tillsammans (Nerikes Allehanda 2014-06-28 
Personerna med kopplingar till styckmordet). 

I citatet framhålls den kvinnliga gärningsmannens skolgång och klanderfria betyg. Den 

kvinnliga gärningsmannen distanseras då från styckmordet och upplevs inte som den 

idealiska förövaren. Nerikes Allehanda beskriver även hennes bostadssituation genom 

åren. Faktum är att Nerikes Allehanda anger fler orter, stora som små, som går att 

koppla till Örebro län jämfört med Aftonbladet. Vi tolkar det som att Nerikes Allehanda 

anger fler orter eftersom att det är områdets lokaltidning och stora delar av läsarna är 

bosatta i närheten av där styckmordet inträffade. Det pekar på att Nerikes Allehandas 

läsare har mer lokalkännedom jämfört med Aftonbladets läsare. Det uppfattar vi som en 

förklaring till varför Aftonbladet istället fokuserar på att dramatisera och anspela på 

läsarens känslor. Ghersetti (2000) skriver att dagens nyhetsvärdering och nyhetsurval 

leder till att tidningarnas nyheter är av allt mer sensationell och dramatisk karaktär.  

Jewkes (2004) skriver att närhet, både geografisk och kulturell, är en av de 

nyhetsfaktorer som formar dagens brottsjournalistik och ökar nyhetsvärdet på en 

händelse. Nerikes Allehanda skriver att den kvinnliga gärningsmannen har varit skriven 

i både Frövi och Kumla. Att hon har varit bosatt i samma län som där läsarna befinner 

sig erbjuder en känsla av närhet och därmed tankar som; det kunde ha varit jag som blev 

utsatt. ”Det kunde ha varit jag” är en känsla som brottsjournalistiken syftar till att uppnå 
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vid gestaltningen av brottsoffer och inte förövare (Demker & Duus-Otterström, 2011). 

En anhörig berättar om hur hon under fisketurer inte klarar av att bryta nacken av fiskarna hon 
fångar. En annan närstående person berättar om att hon alltid varit känslig mot sprutor och 
stick i fingret. Och själv säger Jonna att hon är väldigt känslig för både synintryck och lukter 
(Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Citatet framhäver att den kvinnliga gärningsmannen inte har förmågan att döda djur, är 

rädd för nålar och har svårt att hantera både synintryck och dofter. Demker och Duus-

Otterström (2011) skriver att medierna gärna porträtterar brottsoffret genom att beskriva 

vad som är karakteristiskt för henne eller honom. När den kvinnliga gärningsmannens 

rädslor och svagheter beskrivs i Nerikes Allehanda tolkar vi det som att kvinnan inte 

porträtteras som en idealisk förövare utan snarare som ett offer. 

På internetforumet Flashback har hon läst trådar som ”Vad är bästa sättet att döda någon” och 
”lite tips inför ett mord”. Samtidigt har hon sökt på fraser som ”hyra en hitman ”, ”hur hårt 
måste man slå för att däcka någon”, ”åka dit för mord utan kropp” (Aftonbladet 2014-11-19 
Hon googlade ”bära ett lik” - och högg ihjäl sin rival). 

– Det ser man även i det här fallet - kvinnan orkade inte gräva ned kroppen. På så sätt verkar 
det vara synnerligen illa planerat (Nerikes Allehanda 2014-11-21 Friskförklarad kan ändå vara 
sjuk). 

Citaten beskriver hur den kvinnliga gärningsmannen har sökt på internet för att 

förbereda styckmordet och att hon inte orkade gräva ner offrets kropp. Faktum är att det 

både i Aftonbladets och Nerikes Allehandas texter står att den kvinnliga 

gärningsmannen tar hjälp av internetsökningar inför mordet. Det erbjuder tolkningen att 

hon är oerfaren och oprofessionell. En känsla som förstärks ytterligare när en 

kriminolog får framhäva att hon var för svag för att gömma offrets kropp och att ”det 

vara synnerligen illa planerat”. Vi uppfattar det som att den kvinnliga gärningsmannen 

är en dålig förövare och därmed en icke-idealisk gärningsman. Att hon tillskrivs mindre 

fördelaktiga egenskaper och en underordnad grupp jämfört med en manlig gärningsman. 

Jansson (2002) skriver om hur medierna är ett av de samhällsfenomen där människor 

placeras in i dominerande och underordnade grupper, han använder sig av teorin 

hegemoni för att definiera detta. 

– Jag skulle bara skrämma henne. Jag tänkte bara slå en gång, sa hon flera gånger när hon 
förhördes under rättegången (Aftonbladet 2015-03-18 Hovrätten dömer ryttarinnan till livstid). 

Det är Aftonbladet som först återger den kvinnliga gärningsmannen och bekanta till 

henne, kvällstidningen återger även fler uttalanden jämfört med Nerikes Allehanda. I 

ovanstående citat får den kvinnliga gärningsmannen upprepa att hon enbart ville 
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skrämma offret. Enligt Jewkes (2004) gestaltas ofta kvinnliga gärningsmän som 

någonting fascinerande och djävulskt. Det skiljer sig från Aftonbladets text där den 

kvinnliga gärningsmannen får beskriva att mordet var en missbedömning från hennes 

sida, vilket erbjuder känslan missförstånd.  

Enligt Christie (2001) är den idealiska gärningsmannen en stor, ond och okänd man som 

inte har en personlig relation till offret. Med förankring i Christie tolkar vi det som att 

den kvinnliga gärningsmannen i vår studie inte är den idealiska förövaren; hon är 

kvinna, inte okänd för offret och gestaltas varken som större eller starkare än offret. Det 

erbjuder tolkningen att i och med att det är två kvinnor som utgör förövare och offer så 

tillskriver brottsjournalistiken ingen av dem makt. Vilket vidare erbjuder tolkningen att 

Butlers heterosexuella matris för hur det kvinnliga könet bör uppträda inte utmanas 

(Gauntlett, 2008). Vi tolkar det som att Aftonbladet istället gestaltar den kvinnliga 

gärningsmannen som en icke-idealisk förövare. Detta för att inte rasera de traditionella 

normerna för hennes kön och inte heller brottsjournalistikens och samhällets bild av den 

idealiska gärningsmannen.  

7.2 Det hjärtekrossade och svaga offret 
Den 24-åriga kvinnan som misstänks ha mördat en kvinna i 20-årsåldern i Askersund gömde 
sig under en gul filt när hon leddes in bakvägen i förhandlingssalen i Örebro tingsrätt. Hon satt 
hopsjunken och svarade entonigt på domarens frågor (Aftonbladet 2014-06-22 Kvinnan häktas 
för mordet i Askersund). 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) gestaltas en kvinnlig gärningsman gärna likt ett 

offer. I både Aftonbladet och Nerikes Allehanda finns det ett flertal exempel där den 

kvinnliga gärningsmannen gestaltas som ett offer då tidningarna tillskriver henne 

attribut som kan kopplas till egenskaper som hjärtekrossad och svag.  

 

Ghersetti (2000) refererar till Hvitfelt (1989) som menar att normen för god 

nyhetsjournalistik är nyheter som är relevanta, sakliga och överensstämmande. I vårt 

empiriska material handlar de första artiklarna från Aftonbladet och Nerikes Allehanda 

om häktesförhandlingen. Nerikes Allehandas text är kort, saklig och handlar om 

häktesbegäran som sådan medan Aftonbladet framhäver grannars berättelser samt 

beskriver hur den kvinnliga gärningsmannen beter sig kroppsligt. Att det står att den 

kvinnliga gärningsmannen gömmer sig, gör sig liten och svarar monotont på frågor 

erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen känner ånger och är svag. 

Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att medierna ofta kommenterar kvinnliga 



  
 

27 

gärningsmäns kroppar. I ovanstående citat återger Aftonbladet hur den kvinnliga 

gärningsmannen agerar kroppsligt, istället för att skriva om hennes gärning.  

Triangeldramat pågick i månader. 25-åringen har berättat att hon mådde allt sämre och till slut 
varken kunde äta eller sova (Aftonbladet 2014-12-19 Svartsjuk kvinna dömd för styckmord).  

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) framhäver medierna gärna eventuella problem i 

livssituationen vid gestaltningen av en kvinnlig gärningsman. Citatet från Aftonbladet 

avhumaniserar inte den kvinnliga gärningsmannen utan beskriver snarare hennes 

problem vilket erbjuder läsaren att känna empati för henne. Vid ytterligare tolkning kan 

citatet erbjuda personifiering eftersom olycklig kärlek är en erfarenhet som många kan 

relatera till och har varit med om. Demker och Duus-Otterström (2011) skriver att 

brottsjournalistiken ofta beskriver känslor, tankar och upplevelser för att uppmana 

läsaren att identifiera sig med offret. Vi upplever det som att den kvinnliga 

gärningsmannen gestaltas mer likt ett offer än en förövare i Aftonbladets text. Vi tolkar 

det som att Aftonbladet gestaltar den kvinnliga gärningsmannen enligt den 

heterosexuella matrisen, som beskriver de traditionella normerna för hur en kvinna bör 

uppträda (Gauntlett, 2008).  

Advokat Johan Eriksson säger att hans klient mått mycket dåligt sedan häktningen i slutet av 
juni. – Hon har under lång tid suttit häktad med fullständiga restriktioner. Hon känner skuld för 
det hon gjort (Aftonbladet 2014-11-18 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas hon för mordet) 

Enligt Jewkes (2004) är en av de nyhetsfaktorer som formar brottsjournalistiken 

förekomsten av elitpersoner. Av samtliga inblandade aktörer är det advokaten till den 

kvinnliga gärningsmannen som Aftonbladet och Nerikes Allehanda återger flest gånger. 

Citatet ovan erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen befinner sig i en tuff 

situation samtidigt som hon känner skuld. Vidare kan det erbjuda tolkningen att det är 

den kvinnliga gärningsmannen som förtjänar empati eftersom det är hennes känslor som 

står i fokus istället för offret och anhöriga till henne. Kordon och Wetterqvist (2006) 

skriver att allting som anses vara kvinnligt är oförenligt med brottslighet och kan 

därmed användas för att förstärka bilden av den kvinnliga gärningsmannen genom att 

beskriva henne både som offer och gärningsman.  

Enligt advokat Johan Eriksson hade kvinnan inte planerat att mörda sin rival och ville att hon 
skulle frikännas. Henningsson menade att hon bara skulle skrämma kvinnan men att den 
planen sedan gick snett (Nerikes Allehandan 2015-03-18 Dom: Livstids fängelse för 
styckmord). 

Men ingenting var planerat, enligt henne själv. […] – Jag ville bara skrämma henne. Jag tänkte 
slå henne en gång i huvudet med hammaren eller spruta in sömnmedel när hon satt i sin bil. 
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[…] När jag högg henne i halsen fattade jag inte att hon skulle dö. Jag ville bara att det skulle 
bli tyst. Det var kaos (Aftonbladet 2014-12-03 Jag ville bara skrämma henne). 

Enligt citaten menar den kvinnliga gärningsmannen och hennes advokat att hon inte 

begick gärningen med uppsåt. Det erbjuder tolkningen att hon handlade utifrån panik. 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) skriver medierna ofta att kvinnliga gärningsmän 

begår brott på grund av desperation, rädsla eller i självförsvar. I Aftonbladets text får 

den kvinnliga gärningsmannen säga att det var ”kaos” för att offret inte var tyst. Det 

erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen begick gärningen i desperation 

då hon kände sig tvingad att handla eftersom oreda och förvirring uppstod när hon inte 

fick tyst på offret. Vid vidare tolkning kan det erbjuda uppfattningen att det var offrets 

handlande som ledde till mordet och inte den kvinnliga gärningsmannens.  

Jag vet att både du, jag och NN (mannens namn), är ofantligt trötta på triangeldramat, det 
måste få ett slut för alla skull”, skriver den mordmisstänkta kvinnan. […] Han behöver 
verkligen en lugn och trygg tjej som mig, skriver 25 åringen. […] Var den starkaste av oss tre 
och gå vidare. Det kommer vara tufft som helvete men du kommer må bättre. […] 
Meddelandet avslutas: Jag hoppas du blir världens lyckligaste tjej (Aftonbladet 2014-11-19 
Hon googlade ”bära ett lik”- och högg ihjäl sin rival). 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) vrider medierna ut och in på en kvinnlig 

gärningsman för att hitta en ursäkt som sprider ljus över en händelse som ligger utanför 

normen. Citatet från Aftonbladet återger ett meddelande på Facebook som den kvinnliga 

gärningsmannen skickade till offret innan mordet. Meddelandet kan uppfattas som en 

ursäkt för den kvinnliga gärningsmannens handlande då hon varnar och ber offret att 

hålla sig undan. Att offret fortsätter att träffa den före detta pojkvännen erbjuder 

tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen mår så dåligt av triangeldramat att hon 

inte ser någon annan utväg än mord. Det erbjuder tolkningen att den kvinnliga 

gärningsmannen drivs till att göra något utanför ramarna eftersom hon blir desperat och 

hjärtekrossad över att offret och den före detta pojkvännen fortsätter att träffa varandra 

trots hennes vädjan.  

Bilden av Jonna Henningsson är med andra ord allt annat än entydig. Än mer svårbegripligt 
blir det när man läser i förhören att hon är blödig (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: 
Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Nerikes Allehanda publicerar den kvinnliga gärningsmannens namn tidigare och fler 

gånger än Aftonbladet. Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) kan fascinationen för 

kvinnliga gärningsmän ha att göra med att medierna publicerar detaljer, namn och bilder 

i allt högre utsträckning.  



  
 

29 

 

Ovanstående citat beskriver att den kvinnliga gärningsmannen uppfattas som ”blödig” i 

förhör. Synonymer till blödig är ord som vek, känslig, mjuk och feg. Det erbjuder 

tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen inte är den idealiska gärningsmannen utan 

snarare det idealiska offret. Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) gestaltar medierna 

ofta kvinnliga gärningsmän som offer trots att det inte alltid är befogat då det leder till 

att hon uppfattas som mindre hotfull mot omgivningen eller mot de traditionella 

föreställningarna om en kvinna. Vi tolkar det som att Nerikes Allehanda placerar den 

kvinnliga gärningsmannen inom normen för hur en kvinna bör uppträda och inte 

utmanar Butlers heterosexuella matris (Gauntlett, 2008). Kvinnans akt framställs 

därmed inom en given norm och hon blir i första hand kvinna och i andra hand 

gärningsman. Vi upplever att lokaltidningen utgår från och upprätthåller en hierarki där 

mannen är förövaren och kvinnan är offret.  

[...] Men bråken paret har leder aldrig till något handgemäng och sambon beskriver även Jonna 
som snäll och gullig. Och att hon skulle kunna skada någon? Nej, inte en chans. Sambon blir 
lika chockad som alla andra när han får reda på vad hon har gjort (Nerikes Allehanda 2014-12-
19 Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Nerikes Allehanda tillskriver den kvinnliga gärningsmannen attribut som ”snäll och 

gullig”. Det går att tolka det som att lokaltidningen gestaltar henne med typiskt 

feminina attribut och också likt ett svagt offer. Kordon och Wetterqvist (2006) skriver 

att kvinnor som begår brott avviker från den kvinnliga normen men uppfyller inte den 

manliga motsvarigheten vilket leder till att de ofta gestaltas likt ett offer i alla fall.  

Enligt Janssons (2002) definition av hegemonin är det vanligt förekommande att 

medierna delar in människor grupper, ett vi och ett dem. Där vi:et representerar 

samhället, läsaren och journalistiken och de underordnade och avvikande representeras 

av de andra. Citatet från Nerikes Allehanda erbjuder tolkningen att sambon 

representerar vi:et. Ett vi som den kvinnliga gärningsmannen chockerar genom att 

utföra en handling som inte faller inom den norm som hon har förpassats till och hon får 

således representera de andra. Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) tar en kvinnlig 

gärningsman större risker än en manlig gärningsman då kvinnan inte enbart bryter mot 

lagen utan även mot normer om kvinnlighet.  
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7.3 Den vanliga kvinnan som plötsligt förvandlas 
Den 6 juni 2008 går hon ut gymnasiet med toppbetyg. Hon drömmer om att bli veterinär eller 
läkare. Drygt sex år senare döms hon för ett brott som saknar motsvarighet i svensk 
kriminalhistoria (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: Hästtjejen som blev en 
styckmördare). 

Främst Nerikes Allehanda, men även Aftonbladet, representerar den kvinnliga 

gärningsmannen som att hon var en vanlig kvinna som plötsligt förvandlades till en 

styckmördare. Lindgren och Lundström (2010) skriver att brottsjournalistiken gärna 

använder sig av berättarbegrepp som intimisering, emotionalisering och 

sensationalisering. När den kvinnliga gärningsmannens skolgång och framtidsdrömmar 

framhävs i Nerikes Allehanda tolkar vi det som att läsaren först erbjuds att komma nära 

den kvinnliga gärningsmannen, intimisering. För att sedan erbjudas känslan av chock, 

sensationalisering, när lokaltidningen förändrar gestaltningen och den kvinnliga 

gärningsmannen förvandlas till en förövare istället. 

Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: 
Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Enligt Bergström och Boréus (2012) är språket inget neutralt verktyg utan det är snarare 

något som skapar och formar verkligheten. I rubriken i Nerikes Allehanda används 

ordet ”blev”. Vi tolkar det därmed som att Nerikes Allehanda vill framhäva att den 

kvinnliga gärningsmannen gick från att vara en hästtjej till att bli en styckmördare. Hade 

ordet ”blev” bytts ut mot ”är” hade rubriken istället erbjudit tolkningen att hon både är 

en hästtjej och en styckmördare.  

Innan styckmordet går den kvinnliga gärningsmannen under epitetet ”hästtjejen”. Ett 

epitet som vi tolkar ska symbolisera någonting oskuldsfullt och vänligt då hon dessutom 

framhävs som tjej istället för kvinna. Efter styckmordet byts dock det epitetet ut och den 

kvinnliga gärningsmannen benämns som ”styckmördare” istället. Vi tolkar det som att 

”styckmödare” ska erbjuda känslan av rädsla och råhet och ska minska läsarens 

identifikation till den kvinnliga gärningsmannen som nu beskrivs likt ett yttre hot. 

Enligt Demker och Duus-Otterström (2011) avbildar medierna gärna brott som ett 

utifrån kommande hot där gärningsmannen beskrivs exkluderande.  

Jewkes (2004) skriver att mediernas rapportering speglas av inställningar som 

härstammar från föreställningar om det kvinnliga som något passivt, moderligt och 

monogamt som samexisterar med sentimentala idéer om den oskuldsfulla barndomen. 
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Vi tolkar epiteten ”hästtjejen” och ”styckmördare” som att de symboliserar den 

kvinnliga gärningsmannens förvandling från den ena ytterligheten till den andra, från 

den sentimentala bilden av det typiskt kvinnliga till det motsatta, som varken är passivt 

eller moderligt, utan snarare farligt och hotfullt.  

Den mordmisstänkta kvinnan sysslade med hästhoppning, men för bara ett par veckor sedan 
annonserade hon ut sina hästar. […] – Hon brukade ha kompisar där som red. De var vanliga 
unga människor, säger en granne (Aftonbladet 2014-06-22 Kvinnan häktas för mordet i 
Askersund) 

Aftonbladet skriver att den mordmisstänkta kvinnan sysslade med hästhoppning och 

omgavs av ”vanliga unga människor”. Det erbjuder tolkningen att den kvinnliga 

gärningsmannen inte enbart visar upp dimensioner som är mjuka och förutsägbara utan i 

sin akt visar att femininitet kan innehålla flera dimensioner. Detta går i linje med 

Gauntletts (2008) tolkning av Butler och att hon vill utmana de traditionella normerna 

och påvisa att könet består av flera dimensioner. Vi uppfattar det som att Aftonbladet 

väljer att skilja på vad den kvinnliga gärningsmannen är nu och vad hon var förut för att 

undvika en ambivalent och kluven gestaltning. Vi förankrar detta i att kvällstidningen 

beskriver den kvinnliga gärningsmannen som mordmisstänkt i bestämd form samtidigt 

som ordet ”var” påvisar att det var förut som hon umgicks med vanliga människor och 

sysslade med hästhoppning. Vidare erbjuder det tolkningen att du måste lämna det ena 

för att vara det andra. Från det varma till det kalla, från det traditionellt kvinnliga till det 

avvikande kvinnliga och slutligen från det dominerande vi:et till underordnande andra. 

Vi drar paralleller till Janssons (2002) teori om hegemonin som handlar om hur 

människor delas in i olika grupper.  

– Hon var snäll, rolig, ganska lugn, tycker jag. Hon var precis som vilken tjej som helst. Linda 
och alla andra jag pratar med är helt överens om ytterligare en sak: Att Jonna skulle ha mördat 
och styckat någon är helt obegripligt. Det går bara inte att ta in. - Första tanken när jag fick 
höra talas om mordet var att det inte kunde vara hon. Jag har fortfarande svårt att förstå det, 
säger Linda (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare). 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) konstrueras förövare på insidan som en del av 

det gemensamma och kollektiva samhället. Medieberättelser om dessa förövare utmärks 

av den förvåning och bestörtning som anhöriga och det omgivande samhället får 

uttrycka mot förövaren. I citatet ovan får en barndomsvän beskriva den kvinnliga 

gärningsmannen som ”vilken tjej som helst”. Efter det får hon även uttala sig om att hon 

har svårt att förstå att det är samma kvinna som ligger bakom styckmordet. Vi tolkar det 

som att den kvinnliga gärningsmannens tjejiga attribut resulterar i att barndomsvännen 
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placerar henne inom normerna för det gemensamma och kollektiva samhället. Att 

barndomsvännen har svårt att förstå att det är samma kvinna som ligger bakom 

styckmordet eftersom det faller utanför normen för hennes kön. Vi tolkar det därmed 

som att hon inte faller inom de traditionella normerna som den heterosexuella matrisen 

utgår ifrån (Gauntlett, 2008). Vidare erbjuder det tolkningen att det är obegripligt att en 

tjej med attribut som snäll, rolig och lugn kan ligga bakom ett styckmord. Att det måste 

ha skett en förvandling hos den kvinnliga gärningsmannen innan hon begick mordet, en 

förvandling som innebar mindre tjejiga attribut. Jewkes (2004) menar att medierna 

gärna tillskriver en kvinnlig förövare attribut som passar in mer hos män eller barn. 

Den mordmisstänkta 24-åriga kvinnan beskrivs som en ”vänlig hästtjej”. Bland bekanta i 
ridkretsar är uppgifterna om att hon kan vara den som styckmördat den 22-åriga kvinnan 
”chockartade” (Aftonbladet 2014-06-24 Beskrivs som vänlig hästtjej - misstänks för styckmord) 

I citatet framhävs att bekanta uppfattar uppgifterna om att den vänliga hästtjejen ligger 

bakom styckmordet som ”chockartade”. Liktydiga ord till chockartat är; traumatisk, 

våldsam, dramatiskt, överrumplande och oförutsedd. Vi uppfattar det som att 

Aftonbladet ställer två ytterligheter mot varandra när en hästtjej sammankopplas med 

någonting chockartat. Att den kvinnliga gärningsmannen har gått från den goda sidan 

till den onda sidan genom att förvandlas från en vänlig hästtjej till en ond styckmördare 

som handlar våldsamt, dramatiskt och oförutsett. 

Enligt Ghersettis (2000) tolkning av Hvitfelt (1989) är nyheter inte händelser som 

inträffar i verkligheten utan berättelsen om dessa, vilket påverkar tidningarnas 

nyhetsvärdering och nyhetsurval. Aftonbladets representation av den kvinnliga 

gärningsmannen skiljer sig från hur offret och den före detta pojkvännen gestaltas i 

samma tidning. Kvällstidningen publicerar varken namn, egenskaper eller intressen hos 

offret eller den före detta pojkvännen. Inte heller Nerikes Allehanda återger information 

om den före detta pojkvännen samtidigt som offrets intressen skildras vid enbart ett 

tillfälle.  

[...] Och när mannen den 14 juni mer eller mindre gör slut och kräver att Jonna ska lämna 
tillbaka nycklarna till hans lägenhet - ja, då rasar det helt (Nerikes Allehanda 2014-12-
19 Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare). 

I Nerikes Allehanda står det att det ”rasar” när den kvinnliga gärningsmannen tvingas 

lämna tillbaka nycklarna till sin före detta pojkvän. Vi tolkar ordet ”rasar” som att det 

ska symbolisera tidpunkten då kvinnan går från att gilla hästar och hundar till att bli en 

styckmördare. För oss har ”rasar” en negativ klang med synonymer som; störta omkull, 
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bryta samman, krossas och ödeläggas. Det erbjuder tolkningen att ordet ska erbjuda 

känslan av rädsla för att den kvinnliga gärningsmannen har brutit samman och inte är 

samma ”normala” kvinna längre. Vi uppfattar det som att när kvinnan frångår sina 

feminina egenskaper så förvandlas hon istället till den kvinnliga gärningsmannen. En 

opålitlig kvinna som utgör ett hot mot samhället (Bartels, Easteal, Nelson & Holland, 

2015). 

 
7.4 Den svartsjuka galningen 

Förblindad av svartsjuka och hat mot kärleksrivalen där inne i lägenheten ska hon ha väntat på 
att klockan skulle passera sex. Portens tidlås gick upp med ett klick. Hon gick upp en 
halvtrappa och ringde på (Aftonbladet 2014-11-18 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas hon för 
mordet). 

Ett genomgående diskursivt tema är konstruktionen av den kvinnliga gärningsmannen 

som svartsjuk och galen. I ovanstående citatet beskriver Aftonbladet hur den kvinnliga 

gärningsmannen åkte till offret förblindad av svartsjuka. Att kvällstidningen tillskriver 

den kvinnliga gärningsmannen element som förblindad, svartsjuk och hatisk erbjuder 

tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen har släppt alla hämningar. Enligt Jewkes 

(2004) är en av de kategoriseringar som brottsjournalistiken ofta använder sig av ”the 

mad cow” vilket innebär att den kvinnliga gärningsmannen tillskrivs attribut som galen 

och psykopatisk. 

 

Att Aftonbladet gestaltar den kvinnliga gärningsmannen som svartsjuk erbjuder 

tolkningen att hon känner sig misstänksam och hotad och att det i sin tur leder till 

hennes handlande. När Aftonbladet skriver att den kvinnliga gärningsmannen är 

”förblindad av svartsjuka och hat” erbjuder det tolkningen att hon inte ser klart utan 

handlar irrationellt och styrs av en plötslig impuls. Enligt Pollack (2001) gestaltar 

medierna gärna kvinnliga gärningsmän som att de mördar till följd av en plötslig 

lustimpuls.  

 
– I och med att offret inte lämnade den här killen så fick hon kanske skylla sig själv. Det är i 
alla fall ett ganska typiskt sätt att resonera för den här gruppen. I stället för att ta beslutet att 
själv lämna killen lägger den här kvinnan över allt ansvar på den andra tjejen (Nerikes 
Allehanda 2014-11-21 Friskförklarad kan ändå vara sjuk). 

Hon tyckte att den yngre kvinnan stod emellan henne och mannen hon älskade (Nerikes 
Allehanda 2014-12-19 Svartsjuk kvinna dömd för styckmord). 

Enligt Jansson (2002) beskriver hegemoni hur vissa grupper är överordnade andra i 
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samhället och att det leder till att ett ”vi” och ett ”dem” bildas. Citaten från Nerikes 

Allehanda beskriver hur den kvinnliga gärningsmannen ansåg att offret stod emellan 

henne och den före detta pojkvännen. En kriminolog får uttala sig om vad som kan ha 

drivit den kvinnliga gärningsmannen till mord och förpassar henne dessutom till en viss 

grupp. Det erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen tillhör en underordnad 

grupp som avviker från normen eftersom hon inte kan hantera sin svartsjuka.  

– De två kvinnorna hade en relation med samma man. Motivet är svartsjuka. Enligt min 
uppfattning är bevisläget gott, säger kammaråklagare Lars Duberg i en kommentar till åtalet 
(Aftonbladet 2014-11-18 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas hon för mordet). 

Pettersson (2003) skriver att begreppet ”markerande av heterosexualitet” används för att 

uttrycka hur flickor markerar revir och statuerar sin rätt till en viss pojke. Det innebär att 

den andra kvinnan ses som ett hot och attackeras. I ovanstående citat från Aftonbladet 

får kammaråklagaren säga att motivet till styckmordet är svartsjuka. Elementet 

svartsjuka genomsyrar flertalet av Aftonbladets texter, och till viss del även texterna i 

Nerikes Allehanda. Exempelvis benämner båda tidningarna offret under epitetet 

kärleksrivalen. Vi tolkar smeknamnet som symbolik för att offret stod i vägen och 

hindrade den kvinnliga gärningsmannen från att få den hon ville ha.   

[…] Du är min enda akilleshäl när det kommer till honom, så snälla, låt oss vara ifred och vara 
lyckliga. Var den starkaste av oss tre och gå vidare. Det kommer vara tufft som helvete men du 
kommer må bättre”. (Aftonbladet 2014-11-19 Hon googlade ”bära ett lik” och högg ihjäl sin 
rival). 

Citatet ovan är ett utdrag från ett meddelande som den kvinnliga gärningsmannen 

skickade till offret på Facebook. Vi uppfattar meddelandet som att den kvinnliga 

gärningsmannen ännu en gång visar tendenser på svartsjuka. Vidare erbjuder det 

tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen är besatt och har svårt att släppa taget. Det 

kan uppfattas att den kvinnliga gärningsmannen har svårt att ta till sig verkligheten och 

hennes beteende kan därför uppfattas som avvikande från den samhälleliga normen. En 

norm i samhället som Butler vill utmana med den heterosexuella matrisen (Gauntlett, 

2008). 

Enligt Demker och Duus-Otterström (2011) kan kampen mellan den kvinnliga 

gärningsmannen och offret ses som kampen mellan ”den normala kvinnan” och ”den 

avvikande kvinnan”. Det erbjuder läsaren en känsla av identifikation till den normala 

kvinnan (offret) som gärna beskrivs som du eller jag, medan den avvikande kvinnan 

(den kvinnliga gärningsmannen) gestaltas avvikande och likt en inkräktare på det rätta 

och normala. 
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– Jag såg henne i trädgården och vinkade i onsdags, säger en granne (Aftonbladet 2014-06-22 
Kvinnan häktas för mordet i Askersund). 

– Hon är inte den typen som accepterar ett nej. Det var som att hon försökte behålla mig till 
varje pris, säger han till poliserna (Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: Hästtjejen som 
blev en styckmördare). 

I citatet från Nerikes Allehanda får sambon till den kvinnliga gärningsmannen säga att 

hon har svårt att acceptera ett nej och släppa taget. Det erbjuder tolkningen att den 

kvinnliga gärningsmannen är påfrestande och svartsjuk.  

I Nerikes Allehanda är det främst anhörigas, familjs och barndomsvänners bild av den 

kvinnliga gärningsmannen som skildras. I Aftonbladet är det snarare grannar, ytligt 

bekanta och personer i ridkretsar som får beskriva den kvinnliga gärningsmannen. 

Enligt Strömbäck (2015) har mediernas nyhetsvärdering och nyhetsurval stor betydelse 

för människans verklighetsuppfattning. I vår studie skiljer sig Nerikes Allehandas och 

Aftonbladets nyhetsvärdering och nyhetsurval åt. Lokaltidningen representerar den 

kvinnliga gärningsmannen till ortsbefolkningen medan det i kvällstidningen är 

ortsbefolkningen som ger sin bild av den kvinnliga gärningsmannen till övriga Sverige. 

Vi tolkar det som att lokaltidningens och kvällstidningens skilda närhet och läsare 

påverkar representation av den kvinnliga gärningsmannen och att tidningarna skriver för 

olika publiker, lokalt och nationellt.  

[…] Hennes förklaring har varit att hon kom till lägenheten för att skrämma den 22-åriga 
kvinnan som hade en relation med en man som även 25-åringen av och till haft en relation med 
(Aftonbladet 2015-03-18 Livstid för mord och styckning). 

Enligt citatet åkte den kvinnliga gärningsmannen till lägenheten för att skrämma offret 

för att de båda hade en relation till samma man. Vi tolkar det som att den kvinnliga 

gärningsmannen mådde dåligt på grund av triangeldramat och att henne svartsjuka tog 

över och utvecklades till en djupt rotad känsla. Svartsjuka i denna kontext blir ett 

negativt laddat känslotillstånd som tidningarna tillskriver den kvinnliga 

gärningsmannen. Vidare går det att uppfatta det som att den kvinnliga gärningsmannen 

är desperat och rädd att förlora mannen. Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att 

desperation och rädsla är två aspekter som ofta används för att gestalta en kvinna som 

begått ett brott. Vi tolkar det som att tidningarna använder den kvinnliga 

gärningsmannens svartsjuka som skäl för att gestalta henne som avvikande och således 

ovanligt förekommande. Enligt Jewkes (2004) rapporterar medierna inte systematiskt 

om alla brott utan de fokuserar snarare på att uppfylla publikens önskemål genom att 

rapportera om överdrivna och relativt ovanliga brott. 
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7.5 Den ondskefulla och känslokalla styckmördaren 
Flickvännen hade inte en chans när Henningsson anföll henne med en hammare efter att hon 
öppnat dörren. Efter att ha släpat in sin kärleksrival i lägenhetens hall knivhögg ryttarinnan 
henne upprepade gånger, först med en kökskniv och sedan med en vassare jaktkniv. Hon högg 
henne henne även med en medhavd spruta (Aftonbladet 2015-03-18 Hovrätten dömer 
ryttarinnan till livstid). 

Enligt Kordon och Wetterqvist (2006) gestaltar brottsjournalistiken ofta kvinnliga 

gärningsmän som oregelbundna, hotfulla och okontrollerbara. Främst i Aftonbladet, 

men även i Nerikes Allehanda, representeras den kvinnliga gärningsmannen som 

ondskefull och känslokall.  

Lindgren och Lundström (2010) skriver att medierna ofta placerar offret innanför och 

att hon eller han ska representera ”det normala”, medan förövaren ofta gestaltas som 

avvikande och positioneras utanför samhället. Enligt citatet från Aftonbladet hugger den 

kvinnliga gärningsmannen offret ”upprepade gånger” med flera olika tillhyggen. Vi 

tolkar det som att den kvinnliga gärningsmannen har agerat våldsamt, hänsynslöst och 

med övervåld. Vilket vidare erbjuder uppfattningen att texten avhumaniserar den 

kvinnliga gärningsmannen som representeras som farlig och slug. Samtidigt som citatet 

erbjuder känslan av empati för offret som inte hade en chans att försvara sig. 

[…] Som bevis mot ryttarinnan presenterade han bland annat listor på sökningar som den  25-
åriga kvinnan gjort på internet dagarna innan och under morddagen […] (Aftonbladet 2015-03-
18 Hovrätten dömer ryttarinnan till livstid). 

Örebro tingsrätt dömde 25-åriga Jonna Henningsson till 16 års fängelse för att ha styckmördat 
sin kärleksrival i Askersund i juni förra året (Nerikes Allehandan 2015-03-18 Dom: Livstids 
fängelse för styckmord). 

Enligt Ghersetti och Hvitfelt (2000) använder medierna emotionella ord som kan vara 

positivt och negativt värdeladdade. Detta är något som förekommer i både Aftonbladets 

och Nerikes Allehandas representationer av den kvinnliga gärningsmannen. Medan 

lokaltidningen tillskriver henne epiteten Kumlakvinnan, styckmördaren, exflickvännen 

och hästtjejen använder kvällstidningen smeknamnen hästtjejen och ryttarinnan. Det är 

kvällstidningen som först börjar beskriva den kvinnliga gärningsmannen, bland annat 

genom att tillskriva henne epitetet ryttarinnan redan innan hon har fått sin dom. Vi 

upplever epitetet som att det exkluderar och demoniserar den kvinnliga gärningsmannen 

då hon gestaltas som något abstrakt och mystiskt. Att hon beskrivs mer likt en ond 

sagofigur än en verklig människa. Enligt Christie (2001) gestaltas ofta gärningsmannen 

som omänskligt vilket även påverkar den allmänna bilden av henne eller honom.  
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Även offret tillskrivs epitet i studiens empiriska material. I Aftonbladet kallas hon för 

flickvännen, kärleksrivalen och rivalen medan Nerikes Allehanda använder de två sist 

nämnda. Vi uppfattar det som att epiteten ska erbjuda läsaren att känna empati och 

personifiering till offret som miste livet på grund av att hon var någons flickvän. Till 

skillnad från den kvinnliga gärningsmannen som kan uppfattas som farlig och ond när 

tidningarna gestaltar henne likt en inkräktare i samhället. Christie (2001) skriver att 

förövaren ur moralisk synpunkt är svart, i jämförelse med det vita offret.   

När 22-åringen dött hämtade hon sedan Ikeapåsar och styckade sitt offer i fyra bitar med en 
fogsvans. Påsarna gömde hon sedan i ett skogsparti (Aftonbladet 2014-12-03 Jag ville bara 
skrämma henne). 

Efter det brutala våldet i hallen styckade Jonna Henningsson 22-åringens kropp, la delarna i blå 
ikeakassar och placerade dem i sin bil som hon sedan lämnade på Konsums parkering i 
Askersund (Aftonbladet 2015-03-18 Hovrätten dömer ryttarinnan till livstid). 

 [...] Efter gärningen styckade hon liket i badkaret och placerade sedan likdelarna i ett 
skogsområde vid Hällabrottet (Nerikes Allehandan 2015-03-18 Dom: Livstids fängelse för 
styckmord). 

Gripsrud (1992) skriver att ett brott är mer intressant för kvällspressen när det finns 

fruktansvärda detaljer att rapportera om. I vår analys kunde vi urskilja att Aftonbladet 

publicerade fler detaljer om mordet jämfört med Nerikes Allehanda. Kvällstidningen 

återger bland annat i hur många delar som den kvinnliga gärningsmannen styckade 

offrets kropp, vilket verktyg hon använde sig av och färgen på påsarna som hon lade 

kroppsdelarna i. Enligt Ghersetti (2000) präglas nutidens nyhetsjournalistik av 

sensationella nyheter som är avvikande, oväntade och icke-vanliga.  

 
Lugn och sansat berättade hon för tingsrätten om de makabra och groteska detaljerna som 
inträffade under morgontimmarna i lägenheten i Askersund i somras. Bland annat hur hon 
städade lägenheten efter styckningen av kroppen (Aftonbladet 15-03-18 Hovrätten dömer 
ryttarinnan till livstid). 

 

Citatet beskriver hur den kvinnliga gärningsmannen ”lugnt och sansat” kunde berätta 

om styckmordets makabra och groteska detaljer. Det erbjuder tolkningen att hon är 

oberörd och varken känner ånger eller sorg. Enligt Gauntletts (2008) tolkning av Butlers 

heterosexuella matris utgår genus från två fasta kategorier; en manlig och en kvinnlig. 

Vi uppfattar det som att Aftonbladet väljer att inte ifrågasätter dessa traditionella 

kategorier utan istället avfärdar den kvinnliga gärningsmannen som omänsklig när hon 

avviker från den samhälleliga normen genom att agera ondskefullt och känslokallt. 
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Under ryttarinnans berättelse svimmade tingsrättens protokollförare och fick tas om hand av 
ordningsvakter och rättens ordförande (Aftonbladet 2014-12-03 Jag ville bara skrämma 
henne). 

 

Citatet från Aftonbladet erbjuder tolkningen att den kvinnliga gärningsmannen är så 

ondskefull och känslokall att personer i hennes omgivning inte ens klarar av att höra till 

henne. Jansson (2002) skriver att människor är uppdelade i olika grupper och att en viss 

grupp är dominerade över resterande. Vi uppfattar det som att Aftonbladet gestaltar den 

kvinnliga gärningsmannen som omänsklig och avvikande, en person som står utanför 

samhället. Att kvällstidningens verklighetsbeskrivning är baserad på ett ”vi” och ett 

”dem”. Där samhället, journalistiken och läsaren symboliserar den dominerande 

gruppen, vi:et, medan den kvinnliga gärningsmannen symboliserar den underordnade 

gruppen, de andra, som vi:et påverkas negativt av och inte klarar av att vara nära. 

 
[…] I domen skriver hovrätten att mordet skedde ”helt oprovocerat och på ett synnerligen 
brutalt sätt” och att ”händelseförloppet var utdraget och innebar svårt lidande och dödsångest” 
(Aftonbladet 2015-03-18 Livstid för mord och styckning). 

I Aftonbladet framgår det att händelseförloppet innebar ”svårt lidande och dödsångest” 

för offret. Det erbjuder tolkningen att offret var hjälplöst och lidande medan den 

kvinnliga gärningsmannen var brutal och känslokall. Vidare erbjuder det känslan av 

empati för offret medan den kvinnliga gärningsmannen avhumaniseras. 

 

Jewkes (2004) refererar till Freuds teori om att samspelet mellan omedveten rädsla och 

kulturellt förstärkta fördomar kan leda till att identiteten delas upp i klasser, exempelvis 

normal och avvikande. Något som enligt Jewkes (2004) kan resultera i inkludering och 

exkludering. Vi tolkar det som att Aftonbladet kopplar offret till den normala klassen 

medan den kvinnliga gärningsmannen kopplas till den avvikande klassen. Vi uppfattar 

det som att kvällstidningen gestaltar den kvinnliga gärningsmannen likt en ond och 

känslokall inkräktare då hon hotar samhällets dominerande grupp, vi:et, genom att bryta 

mot traditionella normer inom genus och brottsjournalistiken. Enligt Jansson (2002) 

beskriver hegemoni hur vissa grupper är överordnade andra i samhället och att det leder 

till att ett ”vi” och ett ”dem” bildas. 

 
Den misstänkta styckmördaren behöver med andra ord inte vara psykiskt frisk. Tvärtom så 
finns det mycket som talar för att hon har någon form av störning (Nerikes Allehanda 2014-11-
21 Friskförklarad kan ändå vara sjuk). 
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Enligt Christie (2001) är det i många fall svårt för allmänheten att acceptera att 

förövaren i de flesta fall är människor som oss själva. I en text från Nerikes Allehanda 

står det att en rättspsykiatrisk undersökning visar att den kvinnliga gärningsmannen inte 

lider av en allvarlig psykisk störning. Lokaltidningen framhäver dock, i samma text, att 

det inte behöver betyda att den kvinnliga gärningsmannen är psykiskt frisk. Detta skiljer 

sig från Aftonbladet som enbart skriver att den kvinnliga gärningsmannen inte är 

psykiskt störd och därmed inte kommer överlämnas till rättspsykiatrisk vård.  

 

Det går att tolka ovanstående citat som att Nerikes Allehanda upplever den kvinnliga 

gärningsmannen som något oförklarligt och därför har svårt att acceptera att hon skulle 

vara psykiskt frisk. Vi tolkar det som att lokaltidningen avfärdar den kvinnliga 

gärningsmannen som en omänsklig galning som inte är frisk för att på det sättet slippa 

utmana de traditionella normerna för hur en kvinna bör uppträda. Nerikes Allehanda 

utmanar därmed inte Butlers teori om den heterosexuella matrisen som utgår från att 

genus är låst i två fasta kategorier; en manlig och en kvinnlig (Gauntlett, 2008).  

 

7.6 Sammanfattning 
Nedan sammanfattar vi de fem diskursiva teman som vi identifierade i vårt empiriska 

material samt presenterar vilka likheter och skillnader som vi kunde urskilja i 

Aftonbladets och Nerikes Allehandas representationer av den kvinnliga 

gärningsmannen.  

Winther Jørgensen och Philips (2010) skriver att medierna skapar en icke neutral 

verklighet och omvärld med språk och diskurser som verktyg. I vår studie konstrueras 

den kvinnliga gärningsmannen å ena sidan som kallsinnig och svartsjuk och å andra 

sidan som den icke-idealiska förövaren då hon snarare beskrivs som ett offer. 

Tidningarna tenderar även att först framhäva hur vanlig hon var men att hon sedan 

förvandlades och blev en kvinnlig gärningsman. 
 

Det fanns en del likheter och skillnader mellan tidningarnas nyhetsvärdering och 

nyhetsurval. Ghersetti (2000) skriver att nyheter av sensationell karaktär får allt större 

publik men att enligt traditionella normer för god nyhetsjournalistik ska nyheter vara 

relevanta, sakliga och presenterade på ett överensstämmande sätt. I vår studie är det 

främst i Aftonbladet som de mest sensationella och dramatiska detaljerna framhävs. 
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Medan Nerikes Allehandas texter är mer nertonade och sakliga. Faktum är att det främst 

var i Aftonbladet som den kvinnliga gärningsmannen representerades som ondskefull 

och svartsjuk. Nerikes Allehanda framhävde snarare att hon gick från att vara en vanlig 

kvinna till att bli en styckmördare. Gemensamt för båda tidningarna är att de gestaltade 

den kvinnliga gärningsmannen likt ett svagt offer och därmed som en icke-idealisk 

gärningsman.  

 

Den icke-idealiska gärningskvinnan var ett diskursivt temat som vi kunde identifiera i 

både Aftonbladets och Nerikes Allehandas texter. Detta tema präglas av att tidningarna 

framhäver könet som en av främsta anledningarna till varför den kvinnliga 

gärningsmannen inte är en idealisk förövare. Den kvinnliga gärningsmannen benämns 

med egenskaper som känslig och ambitiös. Attribut som tidningarna framställer inte 

passar en idealisk gärningsman.  

Det andra temat är gestaltningen av den kvinnliga gärningsmannen som Det 

hjärtekrossade och svaga offret. Både Aftonbladet och Nerikes Allehanda framställer 

den kvinnliga gärningsmannen som ett offer för sina starka känslor för den före detta 

pojkvännen. Den kvinnliga gärningsmannen gestaltas även som Den vanliga kvinnan 

som plötsligt förvandlas. Detta tredje tema kunde vi främst identifiera i Nerikes 

Allehanda, men även till viss del i Aftonbladet, och påvisar hur den kvinnliga 

gärningsmannen först representeras som en del av samhället genom att hon konstruerats 

som den vänliga och oskuldsfulla hästtjejen. Den gestaltningen förändras dock efter 

styckmordet och kvinnan representeras då istället likt en rå styckmördare. 

Förutom ovanstående teman kunde vi identifiera ytterligare två teman i studiens 

empiriska material; Den ondskefulla och känslokalla styckmördaren och Den svartsjuka 

galningen. Det är främst i Aftonbladet som den kvinnliga gärningsmannen tillskrivs 

attribut som ondskefull, känslokall och omänsklig. Exempelvis återger kvällstidningen 

fler detaljer om styckmordet och den kvinnliga gärningsmannen än Nerikes Allehanda. 

Även representationen av den kvinnliga gärningsmannen som galet svartsjuk 

identifierade vi främst i Aftonbladet, gestaltningen förekom dock även i Nerikes 

Allehanda. Exempelvis beskriver både kvällstidningen och lokaltidningen hur den 

kvinnliga gärningsmannen såg sitt offer som en kärleksrival som stod mellan henne och 

den före detta pojkvännen. Den kvinnliga gärningsmannen benämns i det här temat med 

attribut som besatt, misstänksam och hatisk. 
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Det finns ytterligare likheter och skillnader i Aftonbladets och Nerikes Allehandas 

representation av den kvinnliga gärningsmannen. Exempelvis var det Aftonbladet som 

först publicerade beskrivningar och attribut hos den kvinnliga gärningsmannen. 

Kvällstidningen beskrev även hennes kropp, framställde flest sensationella detaljer och 

återgav den kvinnliga gärningsmannen och bekanta till henne först. Aftonbladet 

tenderade att främst rapportera om den kvinnliga gärningsmannen och hennes agerande 

istället för att sakligt återge häktesframställningar och domar. Aftonbladets gestaltning 

av den kvinnliga gärningsmannen skiljer sig från hur offret och den före detta 

pojkvännen representeras. Aftonbladet publicerar varken namn, egenskaper eller 

intressen hos offret eller den före detta pojkvännen.  

Inte heller Nerikes Allehanda beskriver den före detta pojkvännen, dock framställs 

offret och hennes intressen vid ett tillfälle. När det kommer till publicering av namn är 

det Nerikes Allehanda som publicerar den kvinnliga gärningsmannens namn först och 

flest gånger. Lokaltidningen anger även fler orter som går att koppla till Örebro län 

jämfört med Aftonbladet. I Nerikes Allehanda är det främst anhörigas, familjs och 

barndomsvänners bild av den kvinnliga gärningsmannen som gestaltas. Medan 

Aftonbladet istället låter grannar, ytligt bekanta och personer i ridkretsar beskriva den 

kvinnliga gärningsmannens. Det innebär att i Nerikes Allehanda är det främst familj och 

nära anhöriga som ger sin bild av den kvinnliga gärningsmannen till ortsbefolkningen. 

Det skiljer sig från Aftonbladet där det är ortsbefolkningen som ger sin bild av den 

kvinnliga gärningsmannen till övriga Sverige. Vi upplever att denna skillnad 

tidningarna emellan har att göra med att de skriver för olika publiker. Medan 

Aftonbladet riktar sig mot en nationell publik fokuserar Nerikes Allehanda på den 

publik som finns lokalt.  

Gemensamt för Aftonbladet och Nerikes Allehanda är att det är en elitperson, den 

kvinnliga gärningsmannens advokat, som återges flest gånger i respektive tidning. En 

annan likhet är att tidningarna benämner den kvinnliga gärningsmannen under epitet vid 

ett flertal tillfällen. Nerikes Allehanda brukar fler epitet än Aftonbladet och benämner 

den kvinnliga gärningsmannen vid smeknamn som; Kumlakvinnan, styckmördaren, 

exflickvännen och hästtjejen. Medan Aftonbladet använder hästtjejen och även 

ryttarinnan som smeknamn.  
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8 Slutsats och diskussion 
I det här avsnittet redovisar vi våra slutsatser och ger förslag till vidare forskning. Syftet 

med den här studien var att undersöka hur brottsjournalistiken gestaltar en kvinnlig 

gärningsman. För att avgränsa studien beslutade vi oss för att studera hur en 

kvällstidning och en lokaltidning gestaltar en kvinnlig gärningsman i ett specifikt 

brottsfall. Vårt val föll på det uppmärksammande fallet i Askersund den 18 juni 2014 

där den kvinnliga gärningsmannen mördade och styckade sitt offer. För att uppnå 

studiens syfte undersökte vi således vad det fanns för likheter och skillnader i 

kvällstidningen Aftonbladets och lokaltidningen Nerikes Allehandas gestaltningar av 

den kvinnliga gärningsmannen. Genom en kritisk diskursanalys och Norman 

Faircloughs tredimensionella modell har vi tagit reda på hur den kvinnliga 

gärningsmannen representeras i det empiriska materialet. Det resulterade i fem 

diskursiva teman.   

 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) är det ideala offret svagt och underordnat i 

relation till förövaren, vilket innebär att brottsutsatta män inte betecknas som offer med 

samma självklarhet som kvinnor. Att kvinnan ses som det naturliga offret kan vara en 

av förklaringarna till varför den kvinnliga gärningsmannen representeras som Den icke-

idealiska gärningskvinnan i vår studie. Både kvällstidningen och lokaltidningen 

framhäver att könet är en av de främsta anledningarna till att den kvinnliga 

gärningsmannen inte är den idealiska förövaren. Att hennes kön gör att hon per 

automatik avviker från brottsjournalistikens normer. Vi anser att det är anmärkningsvärt 

att vårt empiriska material genomsyras av skäl till varför den kvinnliga gärningsmannen 

inte är en idealisk förövare. Det kan påverka läsaren som erbjuds känslan av oförståelse, 

inte enbart på grund av brottet som hon har begått utan även på grund av hennes kön. 

När både Aftonbladet och Nerikes Allehanda gestaltar den kvinnliga gärningsmannen 

som en avvikande förövare på grund av hennes kön ökar risken för att hon exkluderas 

från samhället. Vi upplever att detta skiljer sig från gestaltningen av en manlig 

gärningsman, vars ideal brottsjournalistiken utgår ifrån (Pollack, 2001).  

 

Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att en kvinnlig gärningsman gärna placeras i en 

offerroll för att hon som offer inte utgör ett hot, vare sig mot omgivningen eller mot de 

traditionella föreställningarna om en kvinna. I vårt empiriska material tenderar 

tidningarna att representera den kvinnliga gärningsmannen som Det hjärtekrossade och 
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svaga offret. Ett offer för sina känslor till den före detta pojkvännen och det 

triangeldrama som hon utsattes för. Genomgående i detta tema beskriver tidningarna 

den kvinnliga gärningsmannens hälsa. Bland annat när Aftonbladet skriver att hon har 

svårt att äta och sova på grund av triangeldramat. Demker och Duus-Otterströms (2011) 

skriver att medier gärna tillskriver offer attribut som bjuder in läsaren till identifikation. 

Att både Aftonbladet och Nerikes Allehanda benämner den kvinnliga gärningsmannen 

med attribut som blödig, snäll och gullig styrker vårt resonemang om att hon gestaltas 

mer likt ett offer än en förövare eftersom det är egenskaper som många kan identifiera 

sig med. Vi uppfattar det som att tidningarna fokuserar mer på personen och könet än 

det faktiska brottet. För oss blir det problematiskt när tidningarna gestaltar den 

kvinnliga gärningsmannen som det motsatta med hennes kön som skäl. Konsekvensen 

kan bli att en kvinnlig gärningsman inte tas på lika stort allvar som en manlig förövare 

och att hon tillskrivs offerrollen automatiskt för att tidningarna inte vill utmana 

traditionella kategorier och normer. Butler med den heterosexuella matrisen menar dock 

att traditionella kategorier och normer bör ifrågasättas och utmanas för att inte fastna i 

klyftan mellan vad som anses kvinnligt och manligt (Gauntlett, 2008).  

 

Jewkes (2004) skriver att medierna gärna kommenterar kvinnliga förövares utseende 

och kroppar. Något som skiljer Aftonbladet och Nerikes Allehanda åt är att de 

framhäver olika saker i sina texter om häktesförhandlingen. Aftonbladet framhåller hur 

den kvinnliga gärningsmannen beter sig kroppsligt, exempelvis att hon sitter 

hopsjunken och gömmer sig under en filt. Vilket skiljer sig från Nerikes Allehandas 

korta och sakliga text om häktesförhandlingen som sådan. Enligt Christe (2001) är den 

idealiske gärningsmannen stor, ond och okänd. Detta skiljer sig från Aftonbladets 

gestaltning av den kvinnliga gärningsmannens och hennes kropp som går att koppla till 

attribut som ynklig och svag. Vi menar att kvällstidningen använder den kvinnliga 

kroppen för att representera den kvinnliga gärningsmannen som ett offer och för att 

placera henne i en underordnad grupp. Enligt Jansson (2002) utgör den underordnade 

gruppen ett hot mot den dominerande gruppen; vi:et i samhället. En konsekvens av att 

kvällstidningen fokuserar på kvinnans kropp kan vara att det framstår som okej att döma 

en kvinnlig gärningsman utifrån hennes yttre attribut och inte utifrån hennes handlande. 

Vi uppfattar det som att det kan uppmuntra till ojämlikhet när tidningar förpassar den 

kvinnliga gärningsmannen till en underordnad grupp med hennes kropp som redskap.  
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Främst Nerikes Allehanda, men även Aftonbladet, representerar den kvinnliga 

gärningsmannen som Den vanliga kvinnan som plötsligt förvandlas. En förvandling 

som gestaltas likt en saga. Innan förvandlingen representeras den kvinnliga 

gärningsmannen som en lugn och skötsam djurvän när Aftonbladet och Nerikes 

Allehanda beskriver hennes skolgång, betyg, tidigare relationer och bostadssituation. Vi 

tolkar det som att tidningarna skildrar detta för att erbjuda läsarna att komma nära den 

kvinnliga gärningsmannen. Det ökar chanserna för starka reaktioner när gestaltningen 

förändras och kvinnan förvandlas till en styckmördare. Vi menar att det är lönande för 

tidningarna att erbjuda läsarna en dramatisk och spännande historia för att det lockar till 

läsning och genererar klick. Ghersetti (2000) skriver att händelser som innehåller 

dramatik, spänning och sensation har högt nyhetsvärde. 

 

Vi uppfattar det som att Aftonbladet och Nerikes Allehanda inte vågar ifrågasätta 

traditionella normer i gestaltningen av den kvinnliga gärningsmannen utan istället delar 

upp könet i rätta och felaktiga grupper. Något som vi upplever kan utmynna i problem 

då det ökar risken för att de som inte tillhör det dominerande vi:et förpassas till en 

underordnad grupp och ses som ett hot mot samhällskroppen, vilket kan kopplas till  

Janssons (2002) tolkning av hegemoni. Vi anser att det uppmuntrar till ett 

diskriminerande och ojämlikt samhälle, inte bara för brottslingar utan för samtliga som 

inte faller inom samhälleliga normer. Detta är något som även Jewkes (2004) resonerar 

kring. Enligt henne hänger omedveten rädsla och kulturellt förstärkta fördomar samman 

med andrandet. Något som leder till att identiteter ofta delas upp i klasser, en 

uppdelning som resulterar i inkludering och exkludering (Jewkes, 2004).  

 

Enligt Pettersson (2003) är det inte en ovanlig strategi att flickor ge sig på andra flickor 

som konkurrerar om samma pojke för att sätta dem på plats. Gemensamt för 

Aftonbladet och Nerikes Allehanda är att de beskriver hur den kvinnliga 

gärningsmannen såg offret som sin kärleksrival och kände sig hotad av henne. 

Tidningarna representerar den kvinnliga gärningsmannen som Den svartsjuka galningen 

och benämner henne med attribut som besatt, misstänksam och hatisk. Vi tolkar det som 

att Aftonbladet och Nerikes Allehanda gestaltar relationen mellan den kvinnliga 

gärningsmannen och offret likt en tävling. En match mellan två rivaler där priset är den 

överordnade mannen. Vi uppfattar det som att tidningarna inte tilldelar någon av de 

kvinnliga aktörerna en maktposition då den ena mister sitt liv och den andra döms till 



  
 

45 

livstidsfängelse. På det viset behåller den före detta pojkvännen statusen som 

överordnad och den kvinnliga gärningsmannen och offret hamnar i en underordnad 

ställning till honom. En konsekvens av den här gestaltningen kan bli att medierna 

automatiskt gestaltar kvinnan som underordnad. Det kan i sin tur påverka allmänhetens 

syn, inte enbart på kvinnliga förövare utan även på kvinnan som kön, och att fördomar 

och stereotyper förstärks. Enligt Pettersson (2003) associeras orden; överordning, 

aktivitet och styrka till maskulinitet medan underordning, passivitet och svaghet 

associeras till femininitet.  

 

Ghersetti och Hvitfelt (2000) skriver att kvällstidningar gärna anspelar på känslor och är 

mer dramatiserande än lokaltidningar. Något som även kan konstateras i vår studie där 

det främst är Aftonbladet som gestaltar den kvinnliga gärningsmannen som Den 

ondskefulla och känslokalla styckmördaren. Jewkes (2004) skriver att medier gärna 

gestaltar kvinnliga gärningsmän som galna eller helt och hållet ondskefulla i ett försök 

att förklara det oförklarliga. I vår studie sker detta exempelvis när Aftonbladet 

framhäver att den kvinnliga gärningsmannen lugnt och sansat kan återberätta om det 

brutala styckmordet. Kvällstidningen gestaltar den kvinnliga gärningsmannen som 

omänsklig och avvikande från den samhälleliga normen. Dels genom att beskriva hur 

hon utsatte offret för svårt lidande och dödsångest och dels genom att framhäva att 

hennes kön gör henne till en ovanlig gärningsman. Gemensamt för både kvällstidningen 

och lokaltidningen är att de använder sig av epitet för att exkludera den kvinnliga 

gärningsmannen ytterligare. Vi menar att det kan förankras i att brottsjournalistiken 

gärna fokuserar på nyheter som är avvikande och oväntade (Ghersetti, 2000). 

Kordon och Wetterqvist (2006) skriver att brottsjournalistiken ser olika ut beroende på 

om den handlar om en manlig eller en kvinnlig gärningsman. Vi uppfattar det stundtals 

som att både Aftonbladet och Nerikes Allehanda har svårt att att tillskriva den kvinnliga 

gärningsmannen typiskt feminina egenskaper. Vi tolkar det därmed som att tidningarna 

väljer att avfärda den kvinnliga gärningsmannen som någonting avvikande och 

omänskligt. Vi upplever att tidningarna inte vågar utmana Butlers heterosexuell matris 

som utgår från att mannen och kvinnan uppträder enligt traditionella normer (Gauntlett, 

2008). Den kvinnliga gärningsmannen förpassas därför till de andra och en underordnad 

grupp, något som kan kopplas till Janssons (2002) tolkning av teorin hegemoni som 

handlar om just grupperingar i samhället.   
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Brottsjournalistiken väljer således att se den kvinnliga gärningsmannen som något 

oförklarligt. Enligt vår mening är det problematiskt om den kvinnliga gärningsmannen 

gestaltas annorlunda jämfört med vad en manlig förövare hade gjort. En konsekvens av 

detta skulle kunna vara att tidningarna inte fokuserar på att rapportera om brottet, utan 

snarare om könet. Det anser vi i sin tur indikerar på att tidningarna inte berättar sakligt 

om händelsen utan att sensationsjournalistiken istället blir framstående. Vi menar att det 

bidrar till att det blir fördelaktigt för brottsjournalistiken att gestalta en kvinnlig 

gärningsman som en ond omänsklig sagofigur. Inte för att hon är en brottsling utan för 

att hon är kvinna. Ghersetti (2000) skriver att normen för god nyhetsjournalistik är 

nyheter som är relevanta och som presenteras sakligt och överensstämmande. Detta är 

dock inte alltid det som väcker publikens intresse enligt Ghersetti (2000) som menar att 

svensk nyhetsjournalistik präglas av sensationella och dramatiska nyheter.  

 

Lindgren och Lundström (2010) skriver att familj, anhöriga och vänner intar centrala 

positioner i brottsofferrapporteringen. Detta skiljer sig från vår studie där det inte är 

offret utan den kvinnliga gärningsmannen och anhöriga till henne som återges flest 

gånger i respektive tidning. I Nerikes Allehanda är det främst anhörigas, familjs och 

barndomsvänners bild av den kvinnliga gärningsmannen som skildras. Aftonbladet låter 

istället grannar, ytligt bekanta och personer i ridkretsar förmedla den kvinnliga 

gärningsmannens attribut. Vi upplever att det har att göra med att i lokaltidningen är det 

främst familj och nära anhöriga som ger sin bild av den kvinnliga gärningsmannen till 

ortsbefolkningen. Medan det i Aftonbladet är ortsbefolkningen som ger sin bild av den 

kvinnliga gärningsmannen till övriga Sverige. Vi tolkar det som att lokaltidningens och 

kvällstidningens skilda närhet och läsare påverkar och att det i sin tur leder till att deras 

representation av den kvinnliga gärningsmannen skiljer sig åt. Enligt Ghersetti (2000) 

varierar tidningarnas nyhetsvärdering och nyhetsurval, inom dagens journalistik är det 

dock främst sensationjournalistiken som får mest utrymme. Enligt vår mening går det 

att ifrågasätta varför tidningarna återger ytliga bekanta och deras beskrivningar av den 

kvinnliga gärningsmannen. Sett till studiens empiriska material upplever vi att 

uttalanden från bekanta riskerar att likna spekulationer och anekdoter istället för sakliga 

gestaltningar.  

Demker och Duus-Otterström (2011) skriver att medier gärna beskriver offer genom en 

detaljerad beskrivning av attribut och intressen. Det skiljer sig från vår studie där det 

främst är den kvinnliga gärningsmannens intressen och egenskaper som beskrivs. Vi 
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tror det kan ha en anknytning till att förövaren i vår studie är en kvinna och att kvinnliga 

gärningsmän gärna gestaltas som offer för att slipper utmana normer för kvinnlighet 

(Kordon & Wetterqvist, 2006). Vidare skriver Kordon och Wetterqvist (2006) att 

fascinationen för kvinnliga gärningsmän kan ha ökat i samband med att medierna i dag 

har blivit mer generösa med att publicera detaljer, namn och bilder. Det är något som 

går att urskilja även i vår studie där både Aftonbladet och Nerikes Allehanda beskriver 

mordet detaljrikt samt återger namnet på den kvinnliga gärningsmannen.  

Enligt Jewkes (2004) ökar en händelses nyhetsvärde om den sker geografiskt och 

kulturellt nära samt anspelar på en risk. I vår studie anger lokaltidningen Nerikes 

Allehanda fler orter som går att koppla till Örebro län jämfört med Aftonbladet. 

Lokaltidningen räknar exempelvis upp de orter som den kvinnliga gärningsmannen har 

varit bosatt i. Aftonbladet och Nerikes Allehanda har olika närhet till platsen där 

styckmordet inträffade och riktar sig till olika läsare vilket vi tror är avgörande i de 

olika sätten att förmedla representationen av den kvinnliga gärningsmannen. Vi 

upplever det som att Nerikes Allehandas läsare har lättare att känna automatisk 

identifikation till den plats där styckmordet skedde, vilket lokaltidningen utnyttjar 

genom att återge fler orter än kvällstidningen. Det leder till att läsaren erbjuds känslan 

av identifikation och att det kunde ha hänt dem, vilket ökar nyhetsvärdet.   

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie bjuder på flera sätt in till vidare forskning inom området brottsjournalistik 

och genus. För att utveckla kunskaperna ytterligare kan tänkas att framtida forskare 

undersöker tryckt press och sedan jämför det med vår studie som är avgränsad till 

webbpublicerade artiklar. Det vore även intressant att undersöka etermediernas 

rapportering om styckmordet i Askersund. Där skulle forskaren exempelvis kunna 

undersöka vad det finns för likheter och skillnader mellan public service och 

kommersiell radio och tv. 

Utifrån vår studies resultat vore det även intressant att vidare undersöka 

representationen av aktörer där man jämför lokalpress och kvällspress genom en 

kvantitativ studie. På det sättet skulle det vara möjligt att skapa en mer omfattande bild 

av hur likheterna och skillnaderna mellan tidningarnas representationer ser ut. Det är 

även möjligt för forskare att i vidare forskning göra en semiotisk analys. Det hade 
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kunnat resultera i ett annat resultat än det vi har kommit fram till i vår studie och 

erbjudit en fördjupning inom ämnet.  

För att utveckla kunskaperna ytterligare skulle man även kunna göra en studie av 

samma tema fast istället undersöka en manlig gärningsman. Den studien hade vidare 

kunnat jämföras med vår studie för att ta reda på vad det finns för likheter och skillnader 

i representationen av en manlig och kvinnlig gärningsman.  
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Bilaga 1 

Studiens analysmodell 
Syftet med studien har varit att undersöka hur brottsjournalistiken förhåller sig till genus 

genom att studera hur en kvinnlig gärningsman konstrueras i svenska nyhetsmedier. 

Med utgångspunkt i teorierna diskursteori, hegemoni, nyhetsvärdering och nyhetsurval 

samt den heterosexuella matrisen tillsammans med forskningsmetoden kritisk 

diskursanalys bearbetades vårt analyserade material. Genom en processinriktad 

analysmodell sökte vi efter brottsjournalistikens diskursiva genusmönster. Det innebär 

således att våra tolkningar med stöd av teori och metod ger förslag på möjliga 

tolkningar. Vår studie är ett perspektiv som kan visa aspekter på brottsjournalistik och 

genus och hur det ingår i människors sociala verklighet. Detta tillsammans med vår 

självförståelse har påverkat resultatets utformning. 

 

Vår valda metod och teoretiska perspektiv leder fram till följande analysmodell för att 

redovisa tillvägagångssättet vid bearbetningen av vårt empiriska material.  

Våra valda texter är nyhetsartiklar som lästs igenom, dekonstruerats och strukturerats 

för att vi som forskare ska ha kunnat identifiera genusdiskurser i texterna. Genom vår 

analysmetod har vi tagit reda på vilka ”språk” och mönster som Aftonbladet och 

Nerikes Allehanda använt för att representera en kvinnlig gärningsman i ett specifikt 

fall. Genom kritisk diskursanalys som analysmetod har vi undersökt vilka tolkningar 

som de valda tidningarna erbjuder läsarna. Efter detta kunde vi identifiera teman som vi 

därefter utgick efter när vi påbörjade vårt analysarbete. 

Empirin analyserades genom följande teman; Den icke-idealiska gärningskvinnan, Det 

hjärtekrossade och svaga offret, Den vanliga kvinnan som plötsligt förvandlas, Den 

svartsjuka galningen och Den ondskefulla och känslokalla styckmördaren. Detta 

innebär att empirin inte återges i den kronologiska ordning som fanns i det ursprungliga 

materialet, det vill säga tidningsartiklarna. Vi har istället utgått från vår 

problemformulering och våra valda teoretiska perspektiv. Genom dessa har materialet 

därefter sammanställts och analyserats. Med diskursteorin har vi kunnat identifiera vilka 

språk och mönster som använts av Aftonbladet och Nerikes Allehanda för att konstruera 

den kvinnliga gärningsmannen. Med hegemoni kunde vi undersöka hur genus bildats 

och gestaltats inom brottsjournalistiken. Medan nyhetsvärdering och nyhetsurval kunde 

ge oss perspektiv kring vad de valda tidningarna använde för nyhetsvärdering och 
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nyhetsurval när det gäller brottsjournalistik och genus. Genom att utgå från den 

heterosexuella matrisen kunde vi identifiera om den kvinnliga gärningsmannen 

uppträder enligt normen för vad som anses kvinnligt, då det inom nyhetsmedier finns 

olika normer för genus och vad som framstår som det normala i journalistikens 

framställningar. 

 

Genom att använda denna triangulering, det vill säga genom att applicera vår 

problemformulering, analysmetod och teoretiska perspektiv på våra texter har vi kunnat 

rekonstruera vårt empiriska material.  

Steg 1 Dekonstruera genom 
diskursanalys och ställa 
frågor till texten 

Mönster och språk 

Steg 2 Applicera/anpassa till 
problemformulering och 
teorierna: Diskursteorin, 
hegemoni, nyhetsvärdering 
och nyhetsurval och den 
heterosexuella matrisen 

Skapa teman för resultatet: 
Den icke-idealiska 
gärningskvinnan, Det 
hjärtekrossade och svaga 
offret, Den vanliga kvinnan 
som plöstliga förvandlas, Den 
svartsjuka galningen och Den 
ondskefulla och känslokalla 
styckmördaren 

Steg 3 Rekonstruera genom att sätta 
teorierna i arbete 

Analysera genom teoretiska 
perspektiv 

Steg 4 Vad betyder undersökningens 
resultat? 

Besvara forskningsfråga och 
reflektera över studiens 
resultat, ge förslag på ny 
forskning 
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Bilaga 2 

Aftonbladets artiklar 
 
Aftonbladet 2014-06-22 Kvinnan häktas för mordet i Askersund 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19098426.ab 
 
Aftonbladet 2014-06-24 Beskrivs som vänlig hästtjej - misstänks för styckmord 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19109743.ab 
 
Aftonbladet 2014-06-27 Väntade vid porten med en hammare 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19127378.ab 
 
Aftonbladet 2014-11-19 Styckade sin kärleksrival - nu åtalas hon för mordet 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19876468.ab 
 
Aftonbladet 2014-11-19 Hon googlade ”bära ett lik”- och högg ihjäl sin rival 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19884725.ab 
 
Aftonbladet 2014-12-03 Jag ville bara skrämma henne 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19962503.ab 
 
Aftonbladet 2014-12-19 Svartsjuk kvinna dömd för styckmord 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20051412.ab 
 
Aftonbladet 2015-03-18 Hovrätten dömer ryttarinnan till livstid 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20487008.ab 
 
Aftonbladet 2015-03-18 Livstid för mord och styckning 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20488058.ab 

 
Nerikes Allehandas artiklar 
 
Nerikes Allehanda 2014-06-21 Askersundsmordet: Kvinna häktad för mord 
http://www.na.se/orebro-lan/askersund/kvinna-haktad-for-mord 
 
Nerikes Allehanda 2014-06-28 Personerna med kopplingar till styckmordet 
http://www.na.se/orebro-lan/personerna-med-kopplingar-till-styckmordet 
 
Nerikes Allehanda 2014-07-03 24-åringen omhäktas för styckmordet 
http://www.na.se/orebro-lan/askersund/24-aringen-omhaktas-for-styckmordet 
 
Nerikes Allehanda 2014-11-19 Styckade kroppen med såg 
http://www.na.se/orebro-lan/askersund/styckade-kroppen-med-sag 
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Nerikes Allehanda 2014-11-21 Friskförklarad kan ändå vara sjuk 
http://www.na.se/orebro-lan/askersund/friskforklarad-kan-anda-vara-sjuk 
 
Nerikes Allehanda 2014-12-19 Dokument: Hästtjejen som blev en styckmördare 
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/dokument-hasttjejen-som-blev-en-styckmordare 
 
Nerikes Allehanda 2014-12-19 Svartsjuk kvinna dömd för styckmord 
http://www.na.se/nyheter/sverige/1.2768908-dom-om-ovanligt-styckmord-i-dag 
 
Nerikes Allehanda 2015-03-18 Dom: Livstids fängelse för styckmord    
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/dom-livstids-fangelse-for-styckmord 
 
Nerikes Allehanda 2015-03-18 Livstid för mord och styckning 
http://www.na.se/nyheter/sverige/1.2889320-livstid-for-mord-och-styckning 

 

 

 


