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SAMMANFATTNING 
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Uppsatsens titel: Ryttarinnan och en man som mår mycket dåligt. En kritisk diskursanalys 

av framställningen av en kvinnlig och en manlig mördare i svenska medier. 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 60 

 

Studiens fokus ligger på att undersöka om det finns skillnader i framställningen mellan en 

kvinnlig respektive manlig mördare i svenska medier. De svenska mediernas språkbruk i 

relation till gärningspersonerna i de undersökta artiklarna ligger till grund för studien. 18 

stycken artiklar analyseras tagna från Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT Nyheter. 

Studiens syfte är att se om skillnader i framställningen existerar, och i så fall hur de syns. 

Analysen utgörs av en kritisk diskursanalys, även kallad CDA, samt Carvalhos ramverk för 

textanalys. Carvalhos ramverk skapar en möjlighet för texten att analyseras i olika steg då den 

kategoriserar olika teman genom vilka språket kan analyseras. Objekt, aktörer, språk, 

diskursiva strategier och ideologiska ståndpunkter är de kategorier vilka genom språket 

analyseras. Från de språkmässiga strategier och val som medierna gjort kan en analys sedan 

göras som grundar sig i det teoretiska ramverket. Kritisk diskursanalys används som metod 

men även teori tillsammans med genusteori om stereotyper samt medielogiken. 

 

Resultatet visar att en av de mest återkommande företeelserna i alla medier är hur 

gärningspersonerna framställs genom motsatta traditionella stereotyper. Mediernas varierande 

fokus på detaljrikedom gällande brotten är något som bidrar till hur de två gärningspersonerna 

framställs. I resultatet diskuteras även hur framställningen av gärningspersonerna säger något 

om dagens samhälle i Sverige. 
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ABSTRACT 

Authors: Alice Colhag and Sofia Isaksson 

Title and subtitle: The horseback rider and the man who feels very bad. A critical discourse 

analysis on the portrayal of a female and a male killer in Swedish media. 

Language: Swedish 

Pages: 60 

 

The focus of this study is to see if there are any differences in the how Swedish media 

portrays female and male killers. Swedish media’s use of language in relation to the news 

articles about the perpetrators is the basis of the study. 18 news articles from the newspapers 

Aftonbladet, Dagens Nyheter and SVT Nyheter were analyzed. The purpose of the study is to 

see if there are any differences in the portrayal and if so, how they are shown. The analysis 

constitutes of a critical discourse analysis, also known as CDA, and the framework for text 

analysis created by Carvalho. The framework creates the possibility of analyzing the texts 

step by step and helps categorize the different themes in which the language will be analyzed. 

The categories used in the analysis are object, actors, language, discursive strategies and 

ideological standpoints. By looking at the linguistic strategies and the choices made by the 

media we can analyze the material in accordance with the theoretical framework. Critical 

discourse analysis is the used method as well as theory, along with gender theory about 

stereotypes and media logic.  

 

The results from the analysis discusses the different discourses found. One of the most 

prominent phenomenon found was the fact that Swedish media portrayed the killers as their 

stereotype opposite to them. The results also discuss if the portrayal of the perpetrators can 

tell us anything about society as a whole.  
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1. Inledning 

Tre fjärdedelar av alla svenskar över 12 år tar del av nyhetsrapporteringar vid något tillfälle 

varje vecka genom olika medier (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Svenska medier 

rapporterar om allt från sport, nöje, och väder till politik, världshändelser och brott. Till den 

senare kategorin, brott, hör även rapportering om dödligt våld. I termen dödligt våld ingår 

brott som dömts som mord, dråp eller dödsmisshandel (Brottsrummet, u.å.). Sveriges relativt 

låga dödsantal som är till följd av våldsbrott gör att vi hamnar ungefär i mitten av den globala 

statistiken (UNODC, 2015). Enligt Brottsförebyggande Rådet fastställdes 106 fall av dödligt 

våld i Sverige år 2016. Av de 106 fallen gällande dödligt våld lagfördes 142 män respektive 

26 kvinnor (Brottsförebyggande Rådet, 2016). Att en kvinna utövar dödligt våld är mer 

ovanligt än att en man utför samma handling. Män är även de som faller offer för dödligt våld 

i en större grad. Enligt statistik är 73% av offren män och 27% kvinnor vid våldsbrott som 

leder till döden (Brottsförebyggande Rådet, 2016).  

 

Då dödligt våld är en sorglig men samtidigt inte helt ovanlig företeelse, och de som utövar 

våldet oftast anses vara hjärtlösa människor, är det intressant att se hur dessa personer 

framställs i media. Även den stora skillnaden i statistiken mellan män och kvinnor som utövar 

dödligt våld fick oss att undra över hur de olika könen behandlas i media; om skillnader finns 

eller om alla gärningspersoner framställs liknande, om deras brott liknar varandras. 

 

Den här studien kommer därför att undersöka om det finns några skillnader mellan hur 

kvinnliga respektive manliga mördare framställs i de tre svenska medierna Aftonbladet, DN 

och SVT Nyheter. Om skillnader existerar, hur syns de. För att ta reda på om skillnader finns 

kommer ett antal artiklar att analyseras med hjälp av en kritisk diskursanalys utifrån ett 

genusperspektiv. Studien kommer att se till genusteorin om stereotyper i det vardagliga 

samhället. Genusteorin om stereotyper används för att se hur framställningen av mördare i 

media stämmer överens med samhällets stereotypa bild av kvinnor och män. Även teorin om 

medielogik kommer att nyttjas då det är intressant att se framställningen ur mediers perspektiv 

och vad som kan ligga till grund för hur de väljer att uttrycka sig i sina publicerade artiklar.  
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2. Bakgrund 

De senaste åren har forum där brottsjournalistiken fått utlopp blivit fler än endast tidningar. 

Ett flertal svenska podcasts och tv-program produceras där uppgifter om olika typer av brott 

blir till informerande inslag och en form av underhållning. Brottsjournalistikens syfte är 

därmed inte endast att informera om händelser, utan även att underhålla. Sveriges Radios 

program och podcast P3 Dokumentär har i genomsnitt varje vecka runt en halv miljon 

lyssnare. I varje avsnitt beskrivs ett nytt brott eller fall och genom intervjuer med personer 

som på olika sätt varit delaktiga beskrivs fallet på ett sätt som inte alltid är den versionen som 

media visade upp vid tidpunkten för rapporteringen. P3 Dokumentär är den podcast som har 

flest lyssnare i Sverige (Orvesto, 2017). Även Tv4:s program GW:s Mord, där ett antal fall 

diskuteras och beskrivs, hade under 2017 över 1 miljon tittare varje avsnitt (Tv4, 2017). De 

höga siffrorna indikerar att många svenskar har ett intresse att ta del av information om brott, 

brottsutredningar och förloppet som hör till. Intresset från samhället att ta del av 

brottsjournalistik i olika former kan speglas i hur tryckta medier fokuserar på brott och 

utredningar. Intresset att läsa, se och höra om brott finns från allmänheten och därmed väljer 

medier att skriva om det (Strömbäck, 2014). 

 

2.1. De valda medierna 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning grundad 1830. År 2016 hade tidningen 3.5 

miljoner läsare om dagen. Innehållet i tidningen är främst nyhetsartiklar men det finns även en 

del nöjesinnehåll. Aftonbladet finns i tryckt version samt elektroniskt format på hemsidan 

Aftonbladet.se. Materialet på tidningens hemsida är främst gratis men betalning kan behövas 

för åtkomst till delar av materialet (Aftonbladet, u.å.). 

 

Dagens Nyheter är en politiskt oberoende liberal tidning, grundad 1864, som dagligen har 1.3 

miljoner läsare. Tidningen är en morgontidning med fokus på att rapportera en så korrekt bild 

som möjligt (Dagens Nyheter, 2017). Dagens Nyheter beskriver sig själva som liberala och 

står bakom ett öppet samhälle. Tidningen finns i pappersform samt elektroniskt format på 

hemsidan DN.se. För att läsa samtliga artiklar på hemsidan krävs att en prenumeration 

innehas av användaren (Dagens Nyheter, 2017).  
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SVT Nyheter är Sveriges Televisions nyhetssida med tillhörande sändningar på hemsida och 

tv. Antalet läsare som dagligen tar del av SVT Nyheters skrivna material är något som ej 

publiceras. Då SVT är statligt finansierat, en så kallad public service-kanal, ska 

nyhetsrapporteringen vara opartisk (Sveriges Television AB, u.å.). Public service är en typ av 

medium som har ett samhällsansvar att informera och som ska vara i allmänhetens tjänst. Till 

detta hör att mediet inte är i vinstdrivande syfte och därför heller ej har någon form av 

annonser. En public service-kanal ska ta upp alla de aspekter som kan finnas i en fråga och 

låta alla parter komma till tals. Nyheterna som sänds och publiceras inom public service-

kanaler ska därför vara objektiva och inte visa ställningstagande.  

 

2.2. Morden 

Den 18:e juni 2013 blir en 22-årig kvinna mördad i sin pojkväns lägenhet i Askersund. Det är 

pojkvännens före detta flickvän Jonna som attackerar offret i lägenheten med en hammare och 

en kniv. Offret avlider till följd av våldet och Jonna bestämmer sig för att stycka kroppen på 

mordplatsen och sedan gömma delarna i ett friluftsområde. Jonna erkänner sig senare skyldig 

till brottet och hon döms till livstids fängelse för sina handlingar (Bergman, 2016, 23 

september). 

 

Den 4:e maj 2013 försvinner en 20-årig kvinna i Boden efter att ha varit hemma och studerat 

hos kompisen och före detta pojkvännen Kristoffer. Offret anmäls först som försvunnen men 

efter stora sökinsatser hittas delar av hennes kropp i en övergiven stuga. De följande dagarna 

görs fler fynd och det fastställs att de tillhör offret. Efter en tids rättegång döms den nekande 

Kristoffer slutligen i hovrätten till 10 års fängelse för mordet (Bergman, 2015, 8 oktober). 

 

Fallen är på flera sätt ovanliga. I det första fallet är den dömde gärningspersonen en kvinna 

vilket är sällsynt i Sverige. Jonna och offret var även relativt unga vid mordtillfället då de var 

25 respektive 22 år. Även det andra mordet var ovanligt då offret var försvunnen en tid innan 

hon påträffades. Styckmord i sig är ett ovanligt brott vilket gjorde att båda fallen blev mycket 

uppmärksammade i media under och efter rättsprocesserna. 
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2.3. Etiska överväganden 

Fallen som analyseras och beskrivs i denna uppsats var båda mycket omskrivna i dags- och 

kvällspress under och efter tiden rättsprocesserna pågick. De namn som kommer att användas 

är de som redan publicerats i media. I bilagorna kommer offrens namn att finnas med då valet 

har gjorts att inte ändra artiklarnas innehåll till den här studien. Vi är vid skrivandet medvetna 

om att alla de inblandade, familj och vänner, är verkliga personer med verkliga känslor. 

Närstående familj och vänner till offer och gärningspersoner går igenom samma sorgeprocess 

som vid vilket annat dödsfall eller tragedi som helst men här ges även stor medial 

uppmärksamhet. Skrivandet sker därför med försiktighet i åtanke. Vi kommer inte att använda 

mer starka ord än nödvändigt, exempelvis vid beskrivningar av morden. Däremot kommer 

medias beskrivningar, som analyseras, inte skrivas om från sin ursprungliga form. Viktigt att 

minnas är att vår uppgift inte är att lägga någon värdering vid det individerna har gjort, utan 

hur de har framställts i media. Vi är endast intresserade av att undersöka fallen ur en 

forskningssynpunkt. Ingen egen värdering kommer läggas vid gärningspersonernas 

handlingar. Vår tanke är att den här uppsatsen inte ska ge några negativa konsekvenser för 

någon av de inblandade eller omskrivna. 
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3. Syfte och frågeställningar 

I kapitlet presenteras problemformulering, syfte och de frågeställningar som kommer att ligga 

till grund för studien. Frågeställningarna besvaras senare i analys och slutdiskussion.  

 

3.1. Problemformulering 

Mediers makt och förmåga att vinkla nyheter kan ha inverkan på människors uppfattning om 

samhället. Nyhetsrapporteringar i medier är i många fall människors främsta källa för 

information och det är lätt att tro att medias rapportering visar upp en hel sanning. Då det ofta 

gynnar medier att vinkla händelser, exempelvis till att upplevas spännande eller 

uppseendeväckande, speglas inte verkligheten i rapporteringen. Brottsjournalistik är något 

som skapar mycket intresse hos allmänheten då dessa nyheter ofta är sensationella i sig själva 

och inte hör till vanligheten. Uppmärksamheten brotten får i medierna kan göra att fallen får 

en sensationsartad stämpel då media beskriver fallen på ett sätt som gynnar deras försäljning. 

Hur fallen beskrivs i rapporteringar beror på vilket medium det är som utför rapporteringen, 

det skiljer sig från medium till medium. Därför kan det vara intressant att se om rapportering 

ser annorlunda ut beroende på mördarens kön, samt hur de eventuella skillnaderna uppvisas 

beroende på vilket medium som rapporterar.  

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att utifrån stereotyper se hur skillnader kan uppvisas mellan hur manliga 

respektive kvinnliga mördare framställs i några av Sveriges mest framstående nyhetsmedier. I 

dagens rådande mediala tillstånd framställs ofta män och kvinnor på olika sätt i medier. Vi 

vill se om det även är fallet när det kommer till den redan hårt kritiserade gruppen mördare 

samt på vilket sätt det sker om skillnader finns.  

 

3.3. Frågeställningar 

- Finns skillnader i framställningen mellan män respektive kvinnor, som mördar, i 

svenska medier? 

- Om skillnader finns, hur syns dessa skillnader? 

- Vilka är diskurserna som tyder på eventuella skillnaderna? 
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer den tidigare forskningen som finns gällande genus, stereotyper och 

kriminaljournalistik presenteras.  

 

4.1. Vad är en stereotyp? 

Uppfattningen om vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor varierar stort. Det finns 

de som menar att de enda skillnaderna mellan män och kvinnor är biologiska och rent 

kroppsliga. Trots det skiljer sig förväntningarna och tankarna om de två könen åt (Taguchi, 

2004). Stereotyper är i grunden skapade av människan för att enkelt kunna kategorisera 

personer utan att behöva göra en längre observation. En grupprocess skapar stereotyper då 

erfarenheter läggs samman och slutsatser dras utifrån de personliga uppfattningarna 

individerna i gruppen har. Biologiskt och socialt kön är något som ligger till grund för många 

stereotyper, exempelvis om individen är född till man eller kvinna samt om de väljer att 

identifiera sig som det kön de föddes till. De kvinnliga och manliga stereotyperna beskrivs 

ofta varandras motsatser, det vill säga att det mannen enligt stereotypen är bra på är kvinnan 

dålig på (McCarthy, Spears & Yzerbyt, 2002). 

 

Kvinnor förväntas ofta uppvisa en förnuftig sida, de förväntas ha kontroll över känslolivet och 

besitta förstående drag. Män förväntas inte vara förnuftiga i samma utsträckning. Taguchi 

(2004) beskriver hur kvinnans roll ofta är att vara anpassningsbar och följsam mot mannen. 

Mannen förväntas inte ha samma kontroll över sina känslor som kvinnan och han förväntas 

inte heller vara följsam. Mannens styrka ska ligga i det fysiska och kvinnans styrka ska ligga i 

sin förmåga att kontrollera sina känslor, en emotionell styrka (Taguchi, 2004). Den manliga 

stereotypen beskrivs bland annat med drag som aggressiv, dominerande, självständig, objektiv 

och svår att påverka. Samtidigt beskrivs den kvinnliga stereotypen som känslosam, ologisk, 

lättpåverkad, undergiven och osjälvständig. Kvinnan förväntas inte vara, och ska inte vara, 

stark eller utåtagerande fysiskt enligt stereotypen. Om en kvinna skulle vara dominant fysiskt 

över en annan person, skulle detta gå emot kvinnans stereotyp. När någon beter sig på ett sätt 

som inte stämmer överens med deras stereotyp, måste samhället som skapat stereotypen tänka 

om vilket. Att tänka om är ovant och för vissa ett störande moment. Det samma gäller när 

mannen tar de emotionella sidorna i uttryck och därmed går emot stereotypen. När en person 
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beter sig olikt sin stereotyp betraktas det som uppseendeväckande och i vissa fall inte 

uppskattat (McCarthy, Spears & Yzerbyt, 2002).  

 

4.2. Medias rapportering om brott 

Allt som skrivs i medier har en möjlighet att påverka den som läser till ett förändrat tankesätt 

och kan väcka känslor. Publiceringen av nyheter ser inte likadan ut idag som för 30, 20 eller 

10 år sedan då medias rapportering färgas av samhället. Dagens medieklimat, med mängder 

av olika nyhetsmedier, gör att medierna måste anpassa sin rapportering till att handla om 

sådant allmänheten vill läsa om. Det har på senare år blivit svårare för medier att få läsares 

uppmärksamhet. Dock har de fortfarande stor makt kring hur allmänheten ser på de frågor 

som det rapporteras om då många individers enda informationskälla är kvälls-och 

dagstidningar samt nyhetsmediers hemsidor. Anpassningen av mediernas innehåll för att 

locka läsare kan i fallet med rapportering av brott bli avgörande för hur gärningspersoner 

framställs och uppfattas av läsare. Kriminalitet avhandlas ständigt i media och medierna har 

därför en stor makt att påverka hur allmänheten ser på brottet eller gärningspersonen 

(Lundgren, Ney & Thurén, 1999).  

 

Medierna har friheten att kunna rapportera vissa delar av ett brott eller en rättegång som 

passar in i deras format eller vinkling. De artiklar som läggs fram av medier kan bli den 

sanning som allmänheten kan ta del av när det kommer till exempelvis gärningspersonen 

(Estrada, 1999). Ett uppmärksammat mord i Los Angeles är ett exempel på hur medier kan 

vinkla sin rapportering. Mordet fick större uppmärksamhet än vanligtvis då förövaren var en 

kvinna samt att offret var ett barn. Medias fokus och frekvens i rapporteringen förändras 

beroende på vem gärningspersonen är samt vem offret är, både i sig själv samt i position till 

gärningspersonen. Mannen som dödar ett barn är inte lika uppseendeväckande som kvinnan 

som dödar ett barn trots att de utför samma handling (Petersen, 2016).  

 

4.3. Kvinnan som brottsling 

Kordon och Wetterqvist (2006) beskriver att aggression och våldsamt beteende är något som 

är mer utbrett hos unga killar och män än hos flickor och kvinnor. En av anledningarna kan 

vara att flickor i en ung ålder blir implementerade med den stereotypa kvinnorollen som gör 

att de förväntas ha ett mindre utåtagerande beteende än pojkar. Samtidigt kan det vara svårt 
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att förklara om beteendena är biologiska eller har med uppfostran och sociala normer att göra 

(Kordon & Wetterqvist, 2006). Statistik som tyder på en stigande våldskurva hos kvinnor 

kommenteras av Kordon och Wetterqvist med att statistiken bör tolkas utifrån varje fall. De 

menar att fler faktorer bör tas in, att det i själva verket inte är kvinnor i sig som blir mer 

våldsamma. De beskriver även att en viktig faktor att ta in i brott som begås av kvinnor är att 

de inte helt sällan är till följd av våld mot kvinnan utövat av en man. I statistiken kan våld mot 

kvinnor räknas in, som sedan även får följden att kvinnan i självförsvar eller annan anledning 

utför våld mot mannen (Kordon & Wetterqvist, 2006). 

 

Antalet brott med kvinnor som gärningsperson har ökat de tio senaste åren, vilket har 

förklarats med att brottsligheten i allmänhet har ökat i landet. Samtidigt finns stora skillnader i 

typerna av brott som kvinnor främst begår. Exempelvis är det sällan kvinnor som begår 

planerade bankrån. Kvinnor beskrivs dock vara mer rationella i vilka de begår brott mot. 

Samtidigt följer den klassiska kvinnorollen med mycket i brotten de begår. Kvinnors våld 

beskrivs som irrationellt medan mäns våld beskrivs som mer planerat. Kvinnor väljer ut de 

offer som är svagare än de själva, ofta barn och andra kvinnor (Kordon & Wetterqvist, 2006). 

Typen av brott som kvinnor begår är ofta inom en snäv kategori eller ram av brott. Främst är 

det bedrägeri, stöld och trafikbrott som kvinnor begår. Det poängteras även att majoriteten av 

stölderna som kvinnor begår är snatteri. Att kvinnor begår våldsbrott är därför också mer 

ovanligt än att de begås av män. Kvinnans brott är sällan kopplade till en fysisk person utan 

istället ett ting, som en produkt eller pengar. Kvinnor är också mer passiva i sina handlingar 

än män. Det är alltså ovanligt att kvinnor utför brott i koppling till en direkt person som 

exempelvis misshandel, våldtäkt eller vållande till annans död (Lander, Pettersson & Tiby, 

2003).  

 

Våldsamma kvinnor framställs ofta som att vara offer till följd av tidigare upplevelser eller 

trauman. Orsaker, och i vissa fall ursäkter, är något som försöker hittas för att rättfärdiga eller 

beskriva kvinnors våldsamma beteende. Tolkningen av det kan bli att en kvinnas våldsamma 

beteende alltid är till följd av någon annan, hon kan i sig själv inte vara våldsam eller 

utåtagerande. En kvinna som begår våldsbrott har i regel en familjerelation till offret, närmare 

bestämt i 80% av fallen. I jämförelse med män som begår våldsbrott som i 30% av fallen har 

en familjerelation till offret (Kordon & Wetterqvist, 2006).  
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Hur vissa delar av ett fall kan rapporteras om mer än andra blir tydligt i fallet Orderud. I fallet 

Orderud mördade två kvinnor och två män tre familjemedlemmar. Rapporteringen i media 

angående fallet handlade främst om kvinnorna, både under rättegångarna, under strafftiden 

samt efter det att de alla släpptes ur fängelset. Allt detta trots att mordet begicks av både män 

och kvinnor (Skilbrei, 2012).  

 

Fascinationen med kvinnor som begår grövre brott beskrivs i artikeln ha sin grund i att 

handlingarna hör till ovanligheten att utföras av just kvinnor. Genom att analysera ett flertal 

artiklar undersöktes hur klass och kön spelar in i framställningen av en gärningsperson i 

media och domstol (Skilbrei, 2012). Då kvinnor ofta framställs som oskyldiga och duktiga 

finns det en fascination av kvinnor som mördar och det fästs ofta stor uppmärksamhet på hur 

dessa kvinnor tänker. I fallet som undersöktes framställdes kvinnorna som hjärnorna bakom 

mordet och följden var att de blev mer uppmärksammade än männen, trots att det inte var 

fastställt vem som låg bakom planeringen av mordet. Kvinnornas klasstillhörighet var något 

som nämndes flertalet gånger i mediernas rapportering, då de var från en lägre ansedd 

samhällsklass. Kvinnornas uppväxt var kantad av alkohol och missbruk. Bakgrunden som 

beskrevs förklarades även vara en faktor till brottet då en av kvinnorna ansåg att hon sökte 

kontroll och makt genom sina handlingar. Media beskrev även ingående hur kvinnornas 

utseende och sexualitet varit en dragkraft i brotten som begicks. Med det sagt fick kvinnornas 

personliga historia stort utrymme i mediernas rapportering samt hur detta låg till grund för 

brottet som de senare beskrevs ha planerat (Skilbrei, 2012). 

 

4.4. Uppsatsens bidrag till forskningen 

Debatten kring hur män och kvinnor framställs är ständigt pågående i det svenska samhället 

och i medievärlden. Kvinnor och mäns rättighet att framställas på ett likvärdigt sätt är något 

som många brinner för, speciellt när det gäller stora mediers framställning. Även om ett helt 

genomtänkt synsätt på genus generellt inte alltid finns i mediernas rapporteringar, brukar en 

debatt uppstå till följd av en eventuellt skev rapportering. Debatter kring framställningen av 

mördare verkar inte vara vanligt förekommande. Detta ledde till att vi var intresserade av att 

se hur ett medvetet genustänk fanns inkluderat när det handlade om mördare. Genom att se till 

tidigare forskning i kombination med materialet kunde det framkomma om skillnader fanns. 

Om skillnader identifieras är studiens uppgift att se hur skillnaderna existerar i texterna. 

Mördare i sig är en grupp människor som är relativt exkluderade från resterande delar av 
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samhället och som inte ofta kommer till tals. Kombinationen av genus, kriminalitet och 

svenska medier är tidigare outforskad och det är den forskningsluckan som ska behandlas i 

vår uppsats.  

 

Studier som liknar den vi har genomfört är främst baserade på utländska mediers texter och 

artiklar. Det är svårt att generalisera rapporteringen från olika länders medier direkt då 

klimatet ser olika ut medialt och samhälleligt på alla platser på jorden. Majoriteten av den 

tidigare forskningen kretsar kring könsstereotyper i media, studier av kvinnlig respektive 

manlig brottslighet samt rapportering av brott i allmänhet i media. Genom att konkretisera och 

kombinera skillnader i framställningarna mellan män respektive kvinnor som mördar hoppas 

vi därför kunna fylla den forskningslucka som finns. 
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5. Teori 

Detta avsnitt kommer att behandla uppsatsens teoretiska ramverk. De teorier som ligger till 

grund för uppsatsen och presenteras i detta avsnitt är genusteori inriktad på stereotyper, 

medielogik samt kritisk diskursanalys (CDA). 

 

5.1. Genusteori: Stereotyper 

Då studien utgår från frågor kring skillnader i framställningen mellan män och kvinnor är 

genusteori lämplig. En stor mängd genusforskning och genusteorier existerar vilket gör att vi 

kommer behöva precisera det teoriområde vi valt. Utifrån den studie vi ämnar utföra är 

genusteori inriktad på stereotyper den mest passande av teorier för att jämföra de undersökta 

artiklarnas språk med de etablerade stereotyperna för män och kvinnor. Här beskrivs 

genusteorin om stereotyper. 

 

Skillnaderna mellan män och kvinnor sett till de existerande stereotyperna beskrivs utförligt 

av Yvonne Hirdman. Det stereotypa genuskontraktet är Hirdmans teori om hur skillnader 

finns mellan det maskulina och feminina (Hirdman, 2003). Hon menar att stereotypa 

beteenden är inlärda och nedärvda i generationer vilket skapat den bild vi idag har av hur 

mannen och kvinnan är. Kvinnans stereotypa roll är fortfarande idag att bli omhändertagen av 

mannen samtidigt som hon även förväntas bana vägen för att mannen ska kunna ta hand om 

henne. Kvinnan förväntas ta hand om det emotionella och psykiska medan mannen förväntas 

ta hand om det kroppsliga och fysiska. Kvinnan ska då enligt stereotypen vara passiv i sitt 

fysiska handlande samtidigt som mannen ska vara aktiv. Med aktiv och passiv menas att 

mannen har kontroll och kvinnan är den som blir kontrollerad på olika sätt. Kontrollen över 

kvinnan behöver inte vara fysisk utan kan även vara att hon är under samhällets kontroll då 

hon förväntas vara och agera på ett sätt som är begränsande. Även om dagens samhälle har 

förändrats sedan stereotypers grunder skapades, lever uppfattningar av hur kvinnan och 

mannen ska vara kvar. Mannens fysiska och mentala funktion gör att han inte förväntas ha de 

känslomässiga spärrarna eller skyldigheterna som kvinnan förväntas ha. Mannen får ett större 

spelrum att agera som han vill samtidigt som kvinnan ska vara kontrollerad och inte förvänta 

sig ha något att säga till om, då hon endast är emotionellt ansvarig och inte mentalt star. Hur 

stereotyperna uttrycks idag är inte som för 50 år sedan, då stereotyperna kom till uttryck mer 

konkret än idag. Samtidigt lever många av levnadssätten kvar då kvinnan ofta har ett större 
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ansvar för att det sociala livet ska vara fungerande och mannen har mer ekonomisk makt och 

fortfarande har lättare att ta sig fram på exempelvis arbetsmarknaden i många aspekter. Än 

idag finns alltså olika förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig och agera (Hirdman, 

2003).  

 

Till Hirdmans teori om stereotypa roller kan Petterssons forskning om stereotypa egenskaper 

hos män och kvinnor kopplas. Den stereotypiska mannen är överordnad, aktiv, stark och 

rationell. Kvinnans stereotypa egenskaper är underordnad, passiv, svag och irrationell. Enligt 

stereotypen är våld ett maskulint drag, dock menar genusforskningen att sätta en stämpel på 

att våld är maskulint kan vara hämmande för forskningen i sig. Det är begränsande att direkt 

koppla våld till maskulinitet (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Normen om våld som 

maskulin stereotyp kommer dock att användas i den här uppsatsen då det hör till analysen att 

se om stereotyperna infrias.  

 

Pettersson kom fram till att kvinnor som begår våldsbrott har gemensamt att de är 

underordnade andra kvinnor. Detta till följd av att kvinnor ofta ser andra kvinnor som sina 

fiender snarare än att se män som sina fiender. Flickor sätter andra flickor på plats genom 

underordningen av varandra, vilket även hör till den kvinnliga stereotypen. Precis som att 

kvinnor infriar stereotypen infriar även män sin stereotyp gällande överordning genom att 

använda sig av våld mot både män och kvinnor, för att överordna sig dem. Både män och 

kvinnor försöker därför aktivt att infria stereotyperna som är dem tilldelade, men på olika sätt. 

Mannens tillvägagångssätt för att överordna sig går ut över både män och kvinnor. Samtidigt 

som kvinnor tenderar att underordna andra kvinnor för att överordna sig själv (Lander, 

Pettersson & Tiby, 2003).  

 

5.2. Medielogik 

Altheide & Snow är de som myntade begreppet medielogik. Landerer skriver att de beskrev 

den som en formateringslogik som bestämmer hur ett material kategoriseras och hur det sedan 

presenteras (Landerer, 2013). Grunden till medielogiken finns i att ett mediums innehåll inte 

endast baseras på det nyhetsutbud som finns vid tidpunkten. Innehållet beror på flera olika 

faktorer; mediets format, yrkesmässiga normer, organisation och vilket behov av 

uppmärksamhet som finns hos mediet. Skillnader finns mellan vad tv, radio, kvällstidningar, 

och dagstidningar rapporterar om utifrån vilken typ av medium det är. Hur redaktionen bakom 
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mediet arbetar formar också innehållet, exempelvis om mediet har egna reportrar som 

rapporterar från platser eller om de köper in nyheter från andra nyhetsbyråer. Det som 

påverkar mediet kan vara vilka värderingar mediet har, om en politisk agenda finns, om en 

ekonomisk aspekt är det som driver rapporteringen eller om mediet är finansierat på annat 

sätt. Den främsta aspekten som påverkar rapporteringen idag enligt medielogiken är den 

ekonomiska aspekten. Då mediet är beroende av ekonomin för att kunna fortsätta driva sin 

verksamhet formas rapporteringen av detta. Innehållet som genererar mest pengar är ofta det 

som idag rapporteras om och också det som får mycket plats i mediet (Strömbäck, 2014).  

 

Behoven som medierna har, samt medierna själva, formar också vad som rapporteras om och 

på vilket sätt det rapporteras på. Samtidigt är medierna idag en så central del av hur samhället 

fungerar att de som är beroende av medierna för att kommunicera även måste ta medielogiken 

i åtanke. Medielogiken påpekar att nyhetsvärdering och nyhetsurval inte handlar om objektiva 

egenskaper hos nyheten. Istället utgår medierna från nyhetens potential att omformas för att 

kunna reducera innehållet, vilket leder till att mediet lättare kan fånga läsarens 

uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till större intäkter för mediet. Medierna försöker få så 

mycket uppmärksamhet som möjligt för en mindre arbetsmässig insats (Strömbäck, 2014).  

 

5.3. Kritisk diskursanalys som teori 

Diskursanalys är främst en metod men kan även användas som teori. En diskurs definieras 

som “praktiker och regler som har med textproduktion att göra” (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.164). Det finns olika typer av diskursanalys och de har gemensamt att försöka hitta det 

underförstådda i texter. Språk och lingvistiska budskap kan komma till att skapa meningar i 

texten som inte alltid syns. Vi har i denna uppsats valt att utgå från en kritisk diskursanalys, 

eller CDA (Critical Discourse Analysis) som teorin och metoden heter på engelska. 

Fortsättningsvis i studien kommer kritisk diskursanalys att benämnas med ”CDA” som det 

även kallas, då det är den teori som passar uppsatsens frågeställningar och mål. I en kritisk 

diskursanalys ser man mycket till vad texten säger om samhället den är skriven i, men också 

hur makt representeras i diskurserna (Ahrne & Svensson, 2015). Teorin blir intressant i den 

här uppsatsen då en undersökning kan göras om skillnader finns och även vad de skillnaderna 

säger om kontexten de är skrivna i, det vill säga det svenska samhället.  
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Laclau och Mouffes teori om diskurser beskrivs av Whinter och Philips (2000) som att 

innefatta alla sociala fenomen och inte bara språket i sig. Det vill säga att uppförandet i 

samhället är till följd av en entydig struktur som alla individer är inlärda i. Mer specifikt kan 

det sägas att hur vi lever, lär och vad som anses vara accepterat är en ständigt pågående 

process som kan förändras genom budskap som vi får till oss, exempelvis genom lingvistiska 

tillvägagångssätt i texter. Samtidigt kan ingen fixeras helt så samhället är i ständig förändring. 

Intresset ligger i undersökningen om hur den här verkligheten skapas och gör sig självklar. 

Människor och samhället, är skapat utifrån diskursiva processer vilka är intressanta att 

undersöka då de även är skapade i mänskliga och samhälleliga processer. Mer konkret menas 

att inget i samhället sker ur ett vakuum, alla processer är ett resultat av något annat vilket gör 

att underliggande påverkande budskap är intressanta att se (Winther & Phillips, 2000). CDA 

kommer i den här studien främst att användas vid diskussionen av det som analysresultatet 

kommit fram till. CDA får då användas som den teori som beskriver vad texternas 

underliggande meningar eller lingvistiska tillvägagångssätt säger om samhället.  
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6. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp den metod som vi valt att analysera vårt material utifrån. 

Vi kommer att presentera metoden som helhet men även beskriva det specifika ramverk som 

vi valt att utgå från i vår analys. Hur metoden valts och på vilket sätt den kommer att 

användas beskrivs även i avsnittet.  

 

För att studera området fanns en mängd metoder som kunde användas. Den valda metoden, 

CDA, valdes efter att ett flertal andra metoder övervägts. Metoden valdes då den kan ge oss 

de språkmässiga analysverktyg vi behöver för att studien ska vara tillförlitlig och ej grundas i 

antaganden eller liknande. CDA är lämpligt då den visar diskurser vilket innefattas i en av 

våra frågeställningar. För att kunna dra någon slutsats kring vilka diskurser som materialet 

uppvisar behövs en kritisk diskursanalys utföras. 

 

6.1. Kritisk diskursanalys 

Det valda materialet analyserades enligt metoden CDA. För att underlätta analysarbetet och 

göra analysen mer konkret har vi valt ut ett tydligt ramverk för CDA inom media skapat av 

Carvalho (2008). Då detta är en specifik metod speciellt framtagen för analys av nyhetstexter 

såsom artiklar passar den vår analys. Ramverket består av två delar, en textanalys och en 

kontextanalys. I analysen har fokus lagts endast på textanalysen då en kontextuell analys 

kräver ett större material som vi i denna uppsats ej hade kunnat hantera. 

 

Carvalho skriver att enligt Chouliaraki och Fairclough börjar CDA när ett problem uppfattas i 

samhället. När detta problem identifierats kan insamlingen av material påbörjas. Vidare 

behöver en övergripande läsning genomföras för att skapa en uppfattning av materialet. 

Carvalho menar att det är viktigt att lägga stor uppmärksamhet vid titeln och de två första 

paragraferna i alla texter som utgör materialet. I denna fas är det även gynnsamt att ha ett 

öppet sinne då detta kan skapa intressanta frågeställningar. Första läsningen är viktig då det 

ger ett intryck av vad texten säger och inte säger. Vid ett mycket omfattande material bör 

endast ett bestämt urval analyseras (Carvalho, 2008). 

 

Efter den första övergripande läsningen och urvalet börjar den mer detaljerade 

diskursanalysen. Carvalho beskriver här ett ramverk med sex olika steg. Här analyseras först 
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varje enskild text för att sedan gå vidare och se till det större perspektivet. De sex olika stegen 

är layout, objekt, aktörer, språk, diskursiva strategier och ideologiska ståndpunkter. Viktigt 

med denna metod är att se till både vad som står skrivet i texten men också vad som inte står 

skrivet. Att utesluta något från en text kan säga lika mycket som det inkluderade i texten 

(Carvalho, 2008). I denna studie har vi valt att bortse från det första steget layout. Detta beror 

på att vi endast ska analysera texten i artiklarna och inte utseendet på dem.  

 

6.1.1. Objekt 

Carvalho beskriver termen objekt som de ämnen eller teman som artikeln tar upp. Objekten är 

inte alltid självklara och att identifiera dessa objekt är viktigt för att kunna förstå och 

analysera diskurserna i artikeln. Carvalho tar upp klimatförändring som ett exempel som gör 

det lättare att förstå detta steg i analysen. Det finns både breda och lite mer snäva objekt, i 

fallet av klimatförändring kan ett brett objekt vara exempelvis ekonomi, regering och natur. 

Carvalho menar även att det finns en specifik fråga som är viktig att ställa sig som forskare i 

denna fas av analysen: “Vilka händelser eller specifika problem är förenade med det större 

problemet?” (Carvalho, 2008, s. 168). Frågan är viktig då svaret kan avslöja mycket om 

problem som har många olika perspektiv. Att kartlägga de kopplingar som görs av journalister 

mellan olika specifika händelser kan vara en intressant aspekt i diskursanalysen (Carvalho, 

2008)  

 

Objekt som verktyg användes för att kunna analysera vilka ämnen som materialet tar upp. Vi 

såg specifikt till vilka teman relaterade till fallen som togs upp, exempelvis om artiklarna 

handlade om rättegången, gärningspersonens personlighet mer i detalj, förhör eller vittnesmål. 

Genom att se hur stora delar av texterna som består av vilka teman kunde vi dra slutsatser om 

vilka objekt som främst togs upp. Genom att se vilka objekt som medierna har lagt fokus vid 

kan vi se vad medierna anser är av störst vikt att ta upp i sina artiklar. 

 

6.1.2. Aktörer 

De individer som nämns i artiklarna är aktörerna. Vilka som är med i texten och hur de 

beskrivs är det som undersöks. Aktörerna är både subjekt och objekt, vilket menas att de både 

gör saker samt pratas om eller beskrivs i texten. Hur individer beskrivs samt vilken plats de 

får ta i texten, skapar en sanning om hur relationer och identiteter ser ut för dem. Carvalho 
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menar att en stor del av hur texten uppfattas är till följd av vilka aktörer som får, och inte får, 

ta plats i texten samt vilka perspektiv som får ta plats. Ytterligare en aspekt är det som 

Carvalho kallar för “framing power”. Framing power, eller som vi valt att översätta till 

“inramningskraft”, är utsträckningen till vilken individerna i texten har lyckats kommunicera 

ut sitt budskap i mediet, samt hur mycket av deras grundtanke som journalisten som skriver 

artikeln väljer att ta upp (Carvalho, 2008). Social influens är det som blir till följd av hur 

mycket en individ kan forma en artikel med sitt budskap, vilket är viktigt för aktörer, menar 

Carvalho. Aktörens makt över texten kan därför variera, men också ha en avgörande del i hur 

texten utformas och hur andra beskrivs (Carvalho, 2008). 

 

Mediernas makt över att välja ut delar av fallen kan bli tydligt genom användningen av 

verktyget aktörer. Med hjälp av verktyget syns vilka namn och individer som tas upp i 

artiklarna. Vi ser även vilka som direkt kommer till tals i artiklarna, i exempelvis uttalanden, 

och de som nämns vid namn eller beskrivning. Genom att undersöka aktörer kan vi tydliggöra 

hur medierna prioriterar och väljer ut vilka som får påverka artikeln. Vittnen, personer inom 

rättsväsendet, offret, drabbade och gärningspersonerna kan på olika sätt påverka texterna med 

sin närvaro eller frånvaro. Det kan även vara intressant för studien att se vilka som för talan 

för gärningspersonerna, som har en begränsad tillgång till kommunikation med media och 

omvärlden.  

 

6.1.3. Språk 

Språk, grammatik och retorik är en vital del av den diskursiva analysen, samt att kunna 

identifiera grundläggande begrepp och koncept i texten. Det vokabulär och den stil som 

används i en artikel kan säga mycket om underliggande budskap som kan finnas i texten. 

Jämfört med språkanalyser av journalistiska texter som fokuserar mycket på pragmatik, 

semantik och syntax, är just denna del i analysen riktad åt ett annat håll. Den avgränsar sig till 

endast de ovannämnda; begrepp, vokabulär och stil. Grammatik är också en väsentlig del att 

undersöka i nyhetstexter, då det kan säga en hel del om bakomliggande premisser. Slutligen 

ser vi även till metaforer då dessa känslosamt laddade retoriska verktyg ofta finns i 

nyhetsrapportering samt har en viktig retorisk roll. Vi ser även mer specifikt till diskurser 

skapade av utomstående aktörer i artikeln samt journalistens retorik (Carvalho, 2008). 
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För att konkret kunna säga något om språk har vi hittat språkmässiga strategier och citat som 

upplevs ha påverkat hur artikeln vinklas och hur gärningspersonen framställts. De ord och 

beskrivningar som gärningspersonerna framställs med ligger som grund för analysen och vi 

har därmed gjort en ingående analys med hjälp av verktyget språk för att hitta dessa. Alla de 

retoriska tillvägagångssätt som skapar någon typ av känsla i texterna har analyserats och 

sedan undersökts hur de påverkar samt vad de tillför till artikeln. 

 

6.1.4. Diskursiva strategier 

Länkar mellan medias representation och källstrategier kan hittas genom diskursiva strategier. 

Makten bakom diskurserna kan därmed belysas vilket är viktigt när det gäller medier då de 

kan ha ett stort inflytande på omvärlden (Carvalho, 2008). Diskursiva strategier beskrivs vara 

en form av manipulering av verkligheten utförd av aktörer för att uppnå ett visst mål eller en 

önskad effekt. Det är därför viktigt att förstå hur diskurserna existerar i text, för att identifiera 

och förstå hur texter kan manipuleras som Carvalho beskriver det. Carvalho beskriver 

fortsättningsvis att vissa diskursiva strategier är mer framstående än andra. Exempelvis 

beskriver Carvalho att gestaltning, urval, inkludering och exkludering samt åsikter är andra 

diskurser som är bra att lägga vikt vid. Inkludering och exkludering handlar om vad som tas 

med och vad som ej tas med av journalisten. Gestaltning är inget som aktivt görs utan är något 

som sker när verkligheten beskrivs (Carvalho, 2008)  

 

Gällande diskursiva strategier är vårt främsta fokus att se hur medierna vinklat eller förändrat 

rapporteringen. Genom att vi undersökt artiklarna och ställt dem mot varandra kan vi se hur 

eventuella vinklingar förekommer i materialet. Intressant är även att se vilka som får vara en 

del av artikeln, likt vilka aktörer som får vara med, men i diskursiva strategier ligger fokus på 

vad som inkluderas och exkluderas. Genom att se till vilka citat som tas med samt vem det är 

som får uttala sig kan vi se vem som inkluderas och exkluderas ur texten.  

 

6.1.5. Ideologiska ståndpunkter 

Ideologiska ståndpunkter är den mest grundläggande faktorn som formar en text (Carvalho, 

2008). Ideologiska ståndpunkter är en stor del av kritisk diskursanalys och finns inneslutna i 

de flesta diskurser. Trots detta så kan ståndpunkterna inte alltid hittas med hjälp av en 

diskursanalys. Carvalho beskriver hur Fairclough menar att ideologi finns implicit i texter, 
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inte alltid tydligt utskrivet i ord medan Carvalho menar att det behövs ett bredare synsätt för 

att upptäcka ideologier i diskurser då ideologi är en omfattande del av text. Ideologi finns 

inbäddat i både objekt, aktörer, språk och diskursiva strategier. Dock finns inte alltid dessa 

ideologier uttryckta explicit i nyhetstexter. Journalister försöker ofta få ideologier att framstå 

naturligt för att spegla verkligheten i sina texter. På grund av de naturligt framställda 

ideologiska tankarna kan det vara svårt att identifiera dessa ideologiska ståndpunkter och 

forskaren måste ofta göra en egen tolkning för att komma fram till ett resultat (Carvalho, 

2008).  

 

Att finna ideologiska ståndpunkter kan vara invecklat och svårt med ett litet underlag, vilket 

är vad denna studie utgår från. Då en artikel ska vara objektiv och inte innehålla några åsikter 

från författaren, blir steget ideologiska ståndpunkter svårt att analysera. Ideologiska 

ståndpunkter i denna studie handlar främst om skillnaden mellan de medier materialet är 

hämtat från.  

 

6.2. Material 

Materialet i denna studie är hämtat från tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter samt 

hemsidan SVT Nyheter. Dessa tre medier valdes ut då de är tre av de mest lästa 

nyhetsmedierna i Sverige, men även för att de har olika politiska ställningar. Medierna är 

även olika typer av medier, Aftonbladet är en kvällspress, Dagens Nyheter är en 

morgontidning och SVT Nyheter tillhör Sveriges Television som är en public service-kanal. 

Spridningen av medier breddar analysen och kan ge ett mer omfattande resultat.  

 

Sammanlagt valdes 18 artiklar ut, 9 artiklar per fall. Då vi undersöker två olika fall är 

materialet likställt mellan de två, därför har tre artiklar valts från respektive medium per fall. 

Artiklarna publicerades mellan tidsperioden maj 2013 till mars 2015, då det var under denna 

period båda fallen var aktuella. Då detta är en tidsperiod på nästan två år finns artiklar från 

alla olika faser av fallen, både från det att de första fynden gjordes till att gärningspersonernas 

dom föll. 

 

I analysen kommer artiklarna att refereras till med en bokstav följt av en siffra för att 

underlätta läsningen. Aftonbladet kommer att ha bokstaven “A”, Dagens Nyheter får 

bokstaven “D” och SVT Nyheter tilldelas bokstaven “S”. Då alla medier har sex stycken 
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artiklar kopplade till sig, tre för varje fall, följs dessa bokstäver med en siffra mellan 1–6. I 

bilagan är artiklarna ordnade utefter fall, medium och sedan i kronologisk ordning. Den första 

artikeln skriven av Aftonbladet kommer därför att tilldelas förkortningen “A1” och nästa 

“A2”. Dessa förkortningar kommer att placeras i parentes efter citat eller referat från de olika 

medierna (se bilaga). 

 

6.2.1. Insamlingsmetod 

För att studien skulle vara så tillförlitlig som möjligt behövdes två fall hittas som hade många 

likheter med varandra. Brottorsaken, den mediala uppmärksamheten och tiden för brottet var 

faktorer som fick avgöra vilka fall som valdes ut. Fokus låg i att hitta två fall vars enda 

skillnad var gärningspersonernas kön. Vi började med att söka efter ett fall med en kvinnlig 

gärningsperson då det är mer ovanligt än manliga gärningspersoner (Brottsförebyggande 

Rådet, 2016). Efter vi hittat fallet, som i denna uppsats kommer att kallas Askersundsmordet, 

började sökandet efter ett fall som motsvarade detta men med en manlig gärningsperson. 

Fallet som passade bäst in var styckmordet i Boden, som i uppsatsen kommer kallas 

Bodenmordet. De båda fallen var ungefär lika uppmärksammade i media, vilket uppfyllde 

kravet för likställbar medial uppmärksamhet. Skillnader fanns i hur lång tid rättsprocessen 

tog, men det kommer i uppsatsen inte att vara en påverkande faktor då de valda artiklarna i 

båda fallen är från varierande tidpunkter i processerna. 

 

Materialet valdes sedan ut genom sökningar på de respektive medier vi valt att arbeta med; 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT Nyheter. Sökningarna genomfördes på de tre 

mediernas hemsidor för att hitta artiklar gällande de två valda fallen. Då det fanns många 

artiklar om båda fallen valde vi de artiklarna med mest information om fallen och 

gärningspersonerna. Ett stort antal artiklar fanns från varje medium, vilket gjorde att vi även 

här fick använda oss av vissa kriterier. Kriterierna var att artikeln skulle nämna 

gärningspersonen och vara längre enbart en notis. Urvalet resulterade i de 18 artiklar analysen 

är baserad på.  

 

6.3. Kvalitativ ansats 

Vår mening med uppsatsen är att identifiera om skillnader finns i framställningen mellan 

manliga och kvinnliga gärningspersoner samt hur de eventuella skillnaderna uppvisas. För att 
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på ett effektivt och bra sätt kunna genomföra undersökningen är en kvalitativ ansats ett 

passande sätt. Mer specifikt är det en kvalitativ textanalys som kommer att användas. Genom 

den kvalitativa textanalysen kan vi få fram de, för oss, viktigaste delarna genom att läsa texten 

som helhet men även se till alla delar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

6.4. Metodkritik 

Kritik har riktats mot kritisk diskursanalys som metod. Kritiken gäller främst att kritisk 

diskursanalys generellt avser att analysera ett fåtal artiklar (Machin & Mayr, 2012). Vi har 

valt att sprida materialinsamlingen över tre medier som alla har olika ståndpunkter, vilket gör 

att vi ser materialet som något mer tillförlitligt än om endast ett enskilt medium hade använts 

för analys. Kritik har även riktats mot att metoden är för ambitiös då social förändring 

försöker skapas. Samtidigt beskrivs det hur exempelvis politiska eller ideologiska intressen i 

artiklar effektivt påvisas med hjälp av CDA, vilket är vad vi till viss del söker efter i vår 

analys (Machin & Mayr, 2012).  

 

6.5. Metodreflektion 

Genom användningen av CDA fick vi önskad effekt på analysen. Vi kunde göra en 

djupgående språklig analys av texterna, vilket CDA med tillhörande verktyg hjälpte oss med. 

Vi valde att inte använda oss av alla de steg som innefattas i Carvalhos modell då steget 

“layout” inte var relevant i den studie vi ämnade att utföra. Vi fann även att stegen “språk” 

och “diskursiva strategier” fick mycket liknande analysresultat, något vi i efterhand fick lägga 

fokus vid att försöka förtydliga skillnaderna. Även steget “ideologiska ståndpunkter” 

analyserades efter att båda analyserna färdigställts, då en mer komplett analys behövdes för 

att urskilja de ideologiska ståndpunkterna. Vid försök att skapa en uppfattning om ideologiska 

ståndpunkter i samband med första analystillfället blev resultatet gissningar istället för att vara 

baserade på metod och teori. För att de ideologiska ståndpunkterna skulle ha analyserats på ett 

mer korrekt sätt hade ett större material behövts. Materialet hade även behövt bestå av texter 

med mer åsikter och ställningstaganden, t.ex. krönikor.  

 

Vi har före och under skrivandet tagit del av mer material om fallen i form av artiklar och 

podcasts som ej används vid skrivandet. Detta i syfte att få en bredare bild av vad som skett 

samt att undersöka mängden uppmärksamhet brotten fått. Detta har inte påverkat vår analys 
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utan var endast med syfte att få en större uppfattning kring mängden material som finns. Då 

vår studie avser att finna skillnader i språket bör våra egna kunskaper inte vara ofördelaktiga i 

sammanhanget. Då vi även är relativt insatta i hur olika medier rapporterar om brott kan det 

också vara så att kunskaperna ger oss möjlighet att se skillnaderna mer tydligt även i 

materialet som undersökts. Då artiklarna valdes ut manuellt och inte slumpmässigt kan det 

finnas en risk att materialet är vinklat till studiens fördel. Dock hade slumpmässigt urval av 

material skapat en skev bild i sig, då alla artiklar i en rapportering inte nödvändigtvis har med 

gärningspersonerna att göra. Studiens fokus ligger i hur medier framställer gärningspersoner, 

beroende på kön, därför behövde vi välja de artiklar som behandlade och beskrev 

gärningspersonerna. Trots detta upplevs att analysen har genomförts på ett effektivt och 

lämpligt sätt. 
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7. Analysresultat 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen att redovisas där Carvalhos analysmodell med 

tillhörande steg kommer att användas. Inledningsvis presenteras resultaten från artiklarna 

gällande Askersundsmordet, det vill säga framställning av den kvinnliga gärningspersonen. 

Därefter presenteras resultaten från artiklarna gällande Bodenmordet och framställningen av 

den manliga gärningspersonen. Alla steg i Carvalhos modell kommer presenteras fall för fall, 

det vill säga att fallen inte kommer ställas mot varandra i steg-för-steg modellen. Resultaten 

som presenteras i varje kategori av Carvalhos modell är det innehåll som finns genomgående i 

alla artiklar.  

 

7.1. Framställning av kvinnlig mördare 

7.1.1. Objekt 

Genomgående i alla artiklar var att beskrivningar av morden och skeenden i rättsprocesserna 

togs upp. Domarna som beskrevs bestod främst av citat från åklagare, advokat eller liknande. 

I några artiklar, exempelvis S1, går det att återfinna andra teman, i detta fall talas det generellt 

om styckmord. Genomgående för alla artiklar från Aftonbladet, A1 till A3, var att objektet till 

stor del bestod av beskrivningar av mordet. Även Dagens Nyheter lade fokus vid 

mordprocessen (D3). Artiklarna från SVT Nyheter hade som främsta objekt rättsprocessen. 

 

Enligt medielogiken väljer medierna ut teman till artiklar, då även objekt, som gynnar mediet. 

Styckmord är ovanligt, i synnerhet när det begåtts av en kvinna (Kordon & Wetterqvist, 

2006), vilket väcker ett intresse hos allmänheten. De objekt som presenteras i artiklarna är 

utvalda då de är gynnsamma för mediet sett till ekonomiska aspekter (Strömbäck, 2014). SVT 

Nyheter som inte finansieras av antal läsare och reklamintäkter har då inte heller ett behov av 

att beskriva detaljerade mordprocesser som kan dra läsare och därmed gynna mediet 

ekonomiskt. Aftonbladet och Dagens Nyheter gör val av objekt som kan ge dem fler läsare då 

de publicerar ovanliga detaljer när det kommer till brott som begås av kvinnor. Därmed har de 

agerat enligt medielogikens tes om att valet av nyheter ska generera pengar och 

uppmärksamhet (Strömbäck, 2014). 
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7.1.2. Aktörer 

De flesta artiklar har samma eller liknande aktörer. De aktörer som nämns genomgående i alla 

artiklar är gärningspersonen samt offret. Hur individerna i artiklarna omtalas är olika för alla 

medier. Aftonbladet väljer att publicera gärningspersonens fulla namn (A3). I övriga medier 

tilltalas gärningspersonen främst som “25-åringen”, “styckmördaren”, “Jonna” och 

“ryttarinnan”. Offrets namn publiceras inte av något medium, varken med för- eller 

efternamn. Åklagare, advokater och ett flertal rättsliga institutioner är även aktörer i 

artiklarna, vilka är de som främst uttalar sig i samtliga artiklar.  

 

Offrets namn kan rimligtvis ha tagits bort av hänsyn till familjen vilket även kan vara fallet 

med gärningspersonen. I en senare del av rättsprocessen publiceras gärningspersonens 

fullständiga namn, vilket kan ha med rättsliga orsaker att göra.  

 

Då gärningspersonen är den aktör som är central i alla artiklar är det intressant att se hur det 

talas om henne. I en av artiklarna från Aftonbladet har en bekant till gärningspersonen 

intervjuats:  

 

“– Det är chockartat. Jag är förvånad. Ingenting händer i Kumla. Så plötsligt händer något 

sådant här och man förstår att det kan hända, säger en bekant till den häktade kvinnan och 

tillägger: 

– Hon har haft flera hundar och hästar. Hästarna sålde hon tidigare i våras för att hon inte 

verkade intresserad längre.” (A1) 

 

I samma artikel benämns hon även som en “vänlig hästtjej” (A1). Det faktum att hon har haft 

många djur och verkar ha haft ett intresse för att ta hand om dessa djur visar en 

omhändertagande sida som ingår i den kvinnliga stereotypen. Detta är en av de få gånger som 

vi ser att gärningspersonen beskrivs enligt denna kvinnliga stereotyp (Hirdman, 2003).   

 

7.1.3. Språk 

Genomgående i artiklarna är språket väl anpassat för den aktuella texttypen. Språket är ofta 

överdrivet, starkt och sparar inte på detaljer. Laddade ord finns mer ofta än sällan med i 

artiklarna, både vid beskrivningar av mordet samt när det talas om mördarens personlighet. 

Då hela artiklarnas språk formar hur mördaren framställs i media har vi inte enbart fokuserat 
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på vad som sägs direkt om personen, utan även med vilken typ av språk som hennes 

handlingar beskrivs med. Språket som används vid beskrivningar av den kvinnliga mördaren 

är sällan sparsamma med detaljer. Tillvägagångssättet vid mordet och följderna av dessa 

beskrivs ingående i ett flertal artiklar. 

 

“25-åringen ska sen ha dragit in sitt offer i hallen, tagit en handduk för att dämpa hennes skrik 

och sedan tagit en av de preparerade sprutorna och satt den i 22-åringens nacke och bål. Sedan 

ska hon, enligt åtalet, ha tagit fram förskäraren och huggit 22-åringen flera gånger i halsen och 

ansiktet. Från vardagsrummet hämtade hon därefter en jaktkniv som hon använde för att fortsätta 

hugga sitt offer”. (A2) 
 

Mordet beskrivs till viss del på ett sakligt sätt av de olika medierna, men även på att 

överdrivet och dramatiskt sätt. “Portens tidlås gick upp med ett klick. Hon gick upp en 

halvtrappa och ringde på. I handen höll hon en hammare” (A2). Författaren av artikeln gör 

att läsaren kan följa gärningspersonens steg innan mordet skedde och bygger upp en känsla av 

hur mordet planerades, trots att planeringen av mordet har visats svårt att bevisa under 

rättegången.  

 

Språkmässigt har journalisterna tagit frihet i att beskriva mordet på ett sätt som får mördaren 

att framstå som brutal och likgiltig. “Lugnt och sansat berättade hon för tingsrätten om de 

makabra och groteska detaljerna som inträffade under morgontimmarna i lägenheten i 

Askersund i somras”. Skrivsättet i artiklarna är avslappnat, exempelvis beskrivs mordet som 

att “det hela gick överstyr” och “det hela överklagades” (S3). Referensen till morden som 

“det hela” av SVT Nyheter gör att artikeln, samt då även hur gärningspersonen upplevs, 

verkar nonchalant i förhållande till det brott som begåtts.  

 

Rivaliteten som beskrivs ligga bakom mordet och svartsjukan har en stor närvaro i artiklarna. 

Offret beskrivs ofta som “kärleksrivalen” vilket också indikerar att någon form av bråk mellan 

de två kvinnorna har existerat tidigare. En form av sensationsjournalistik (Strömbäck, 2014) 

kan uppfattas när “rival” är det ordval som journalister använder för att beskriva någon som 

fallit offer för ett styckmord. Sättet som medierna kommunicerar ut svartsjukan bygger på 

bilden av gärningspersonen som den svartsjuka tjejen som vill ha revansch, exempelvis i 

stycket “förblindad av svartsjuka och hat mot kärleksrivalen där inne i lägenheten” (A2).  
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Gärningspersonen och offret benämns på många olika sätt i artiklarna. I de flesta fall 

omnämns de med fler olika namn i en och samma artikel, den vanligaste beskrivningen är 24-

åringen och 22-åringen. Dock beskrivs de ofta med mer målande namn, till exempel beskrivs 

gärningspersonen som “ryttarinnan” och “styckmörderskan” medan offret kallas för 

”kärleksrivalen”. Ytterligare en språkmässig detalj som ofta förekommer i artiklarna är 

användandet av tankstreck i meningar. Dessa exempel visar tydligt på detta: “Den dömer 

Jonna Henningsson till lagens strängaste straff – livstids fängelse.” (A3), “...borde 25-

åringen ha förstått – när allting spårade ur – att det hon gjorde skulle leda till att rivalen 

dog…” (D3). Dessa tankstreck kan hittas i flertalet artiklar och bidrar till den dramatisering 

som skapas kring gärningspersonen och hennes handlingar.  

 

Gärningspersonen beskrivs mer ofta än sällan i förhållande till sitt offer. Offret benämns ofta 

som kärleksrivalen vilket beskriver gärningspersonen mer än offret då det refererar till deras 

relation. Hirdman beskriver att kvinnor som begår våldsbrott gör det för att markera sin 

position i, vad hon kallar, underordningen. Både gärningspersonen och offret var i ett 

förhållande med en man på något sätt vilket även var den personen som “rivaliteten” kretsade 

kring. Gärningspersonens brott infriar att en kvinna främst dödar till följd av en känslomässig 

grund (Hirdman, 2003).  

 

”Ryttarinnan” är den benämning på gärningspersonen som återkommer i ett flertal av 

artiklarna som analyserats. Då ryttarinnor eller hästtjejer ofta är idrottare, atleter, gör denna 

titel att gärningspersonen kan ses som aktiv. Att gärningspersonen i detta fall blir aktiv 

motsäger de stereotyper som finns av kvinnor idag. (Lander, Pettersson & Tiby, 2003).  

 

Referenserna till gärningspersonen som “ryttarinnan” och den aktiva positionen som motsäger 

stereotypen ställs i förhållande till de ingående beskrivningarna kring mordet. Beskrivningen 

av “ryttarinnan” och alla de referenser som tillhör uttrycket blir uppseendeväckande när 

mordtillfället, dödandet och styckningen beskrivs detaljerat av medierna. Varken den aktiva 

rollen eller det detaljerade våldet hör till stereotypen av kvinnan (Hirdman, 2003). 

Medielogikens tes om journalistens aktiva val av information att inkludera i en artikel blir i 

förhållande till stereotypen om en kvinna intressant. Uppmärksamheten kan av journalisterna 

därför läggas på de delar av ett fall som är mest gynnsamma för artikelns framgång i att dra 

till sig uppmärksamhet. Genom att framställa gärningspersonen som motsägelsefull, att hon är 

både “ryttarinnan” samt att hon är gärningspersonen som grovt mördat och styckat sin 
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kärleksrival gör artiklarna intressanta. Likt det medielogiken beskriver, måste innehållet i en 

text anpassas för mediets behov. Strömbäck (2014) skriver att dessa behov ofta är av 

ekonomiska slag idag. Journalisternas omformning och beskrivningar av gärningspersonen 

gör, enligt medielogiken, innehållet mer intressant vilket också är gynnsamt för mediernas 

intäkter vilket i slutändan är motivationen för många medier (Strömbäck, 2014).  

 

Brottet som beskrivs detaljerat och ingående skapar en bild av gärningspersonen som 

hänsynslös och ond. Ett flertal medier nämner att styckmord som begås av en kvinna är 

ovanligt i sig, och där medierna även beskriver gärningspersonen som hänsynslös kan 

intresset från allmänheten bli större. Medierna gynnas enligt medielogiken av att skapa en bild 

av den ovanliga kvinnan som extrem då uppmärksamheten och efterfrågan efter ovanliga 

nyheter är stor. Nyheten fångar därmed läsarens uppmärksamhet och mediet har lyckats med 

sitt arbete, att få så många läsare som möjligt genom att göra nyheten sensationsartad eller 

unik (Strömbäck, 2014).  

 

Språkmässigt är gärningspersonen beskriven främst med de kopplingar som sällan görs till 

kvinnor rent stereotypt. Att hon ska ha planerat mordet, medveten om sina handlingar, skadat 

offret och sedan styckat henne tyder på aggressivitet och aktivt beteende, som enligt 

Hirdmans teori om stereotyper hör till ovanligheten. Journalisterna verkar ha valt att använda 

sig av ett språk som skapar en bild av gärningspersonen som motsägelsefull mot stereotypen 

(Hirdman, 2003). Genom att beskriva gärningspersonen på ett oväntat och motsägelsefullt sätt 

skapar journalisterna innehåll till sina artiklar som kan locka läsare, vilket enligt medielogiken 

är grunden till mycket av den journalistik som finns idag (Strömbäck, 2014).  

 

7.1.4. Diskursiva strategier 

Valen av citat i texten är en del av de diskursiva strategierna. Vilka citat som inkluderas i 

artiklarna och vad de säger visar hur journalisten kan vinkla en artikel, likt medielogiken 

säger (Strömbäck, 2014). Majoriteten av texternas citat består av uttalanden från personer 

inom rättsväsendet till exempel advokater, åklagare och ordföranden. Gärningspersonen själv 

citeras ett fåtal gånger, bland annat där hon beskriver hur hon städade upp efter mordet: 

 

“Jag moppade. Duschen är avtagbar liksom så jag spolade med den. Sen hade jag en 

disktrasa, sa hon i tingsrätten.” (A3) 



30 
 

 

Föregående citat är det enda citatet ur materialet där gärningspersonen direkt har talat, alltså 

inte genom en advokat eller liknande. Valet av citat förstärker bilden av gärningspersonen 

som brutal då hon talar om brottet, eller följderna av brottet avslappnat. Att inkludera och 

välja att använda sig av uttalandet är ett aktivt val av mediet; en diskursiv strategi. I alla andra 

fall uttalar sig andra personer om gärningspersonen. Beroende på vad dessa personer har för 

relation till gärningspersonen framställs hon på olika sätt. De som får komma till tals mest 

frekvent i artiklarna är då indirekt de som bestämmer hur gärningspersonen visas upp i media 

(Strömbäck, 2014).  

 

Intressant är även att det enda längre citatet som direkt uttalats av den kvinnliga 

gärningspersonen handlar om städning vilket även är en stereotypt kvinnlig syssla enligt 

Hirdman (2003). Ytterligare citat som inkluderats i artiklarna handlar om hur 

gärningspersonen beskriver att hon endast ville skrämma offret. “Jag skulle bara skrämma 

henne. Jag tänkte bara slå en gång, sa hon flera gånger när hon förhördes under 

rättegången” (A3). De citat och uttalanden som finns med i artiklarna, som är direkt från 

gärningspersonen, blir intressanta i kombination med den rapportering och diskursiva 

strategier som finns i övrigt. Citaten i övrigt från exempelvis åklagare och olika rättsinstanser 

beskriver kvinnan på ett sätt som inte är hur kvinnan stereotypt agerar, en kvinna som inte är 

emotionell (Hirdman, 2003).  

 

7.1.5. Ideologiska ståndpunkter 

Skillnader finns mellan hur medierna har valt att beskriva fallet. De ideologiska 

ståndpunkterna kan till viss del påvisas genom en jämförelse av hur medierna har valt att 

beskriva morden. Aftonbladet har valt att använda sig av detaljerade beskrivningar av mordet 

där gärningspersonens dag vid mordtillfället beskrivs i detalj fram tills dess att hon begår 

brottet. Genomgående använder sig Aftonbladet av beskrivningar på gärningspersonen som 

gör att hennes privata liv blir en del av artiklarna. Till exempel tar Aftonbladet upp att hon är 

en ryttarinna som varit del av en ridklubb (A1 & A2). Dagens Nyheters rapportering är mer 

sparsam när det gäller detaljer. De har valt att kort och sakligt beskriva mordtillfället och har 

ett större fokus vid rättsprocessen och uttalanden från advokater och åklagare. Dagens 

Nyheter bryter dock sina sakliga rapporteringar och väljer i en artikel (D3) att publicera 

detaljer kring mordet, vilket skiljer sig från den sparsamma inställning de andra två artiklarna 



31 
 

haft. SVT Nyheters rapportering innehåller få detaljer kring mordet. Artiklarna består främst 

av citat från advokat eller åklagare samt kortare beskrivningar av mordet. Det mest 

detaljerade som SVT Nyheter valt att ha med är beskrivningen att mordet skedde i 

badrummet. 

 

Att se ideologiska ståndpunkter kan vara svårt med det underlag som studien har. Samtidigt 

går det att se vissa mönster i hur medierna väljer att rapportera kring mordet. Aftonbladets 

ofta utförligt beskrivande texter blir i jämförelse med SVT Nyheters sparsamma texter nästan 

uppseendeväckande detaljerade i sina beskrivningar. Dagens Nyheter kan tänkas ligga mellan 

de två andra medierna i en skala på hur detaljrika mediernas beskrivningar av mordet är, med 

Aftonbladet som mycket detaljerad och SVT Nyheter som lite detaljerad. Slutsatser om 

ideologiska ståndpunkter kan vara felaktiga att dra från detaljrikedomen av ett mordförlopp, 

men samtidigt kan det tänkas säga något om mediet.  

 

7.2. Framställning av manlig mördare 

7.2.1. Objekt 

I artiklarna skrivs det främst om tre olika teman; mordet, rättsprocessen och gärningspersonen 

psykiska hälsa. Då detaljerna kring mordet är något oklara och på grund av att 

gärningspersonen nekade till brottet under hela rättsprocessen, tar beskrivningar om mordet 

inte någon större plats i artiklarna. De objekt som därmed får störst fokus är rättsprocessen 

och gärningspersonens psykiska hälsa. Det läggs även mycket fokus vid att offret var 

försvunnen en längre tid innan hon påträffades. Rättsprocessen är även ett objekt med fokus i 

Aftonbladet. Trots de få detaljer som finns kring brottsförloppet och mordet beskriver 

Aftonbladet detaljerat om delarna och fyndplatsen. De beskriver även ingående om mannens 

psykiska hälsa. De objekt Dagens Nyheter väljer att fokusera på är mannens psykiska hälsa 

samt mordtillfället. Mordtillfället beskrivs i viss utsträckning med detaljer men inte lika 

ingående som i Aftonbladets rapportering. SVT Nyheters främsta objekt, eller tema, är 

motivet och mannens psykiska hälsa. SVT Nyheter använder sig inte av beskrivande detaljer i 

sina artiklar.  

 

Mediernas främsta fokus när det kommer till objekt är gärningspersonens psykiska hälsa samt 

de oklarheter som finns kring brottet. Vad som lockar läsare är de unika detaljerna med fallet, 

vilka även är de som i stor utsträckning tas upp i artiklarna Ett selektivt fokus är enligt 
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medielogiken det som medierna arbetar med för att locka läsare. Medierna finner de objekt 

som är unika med fallet och fokuserar på dem (Strömbäck, 2014). 

 

7.2.2. Aktörer 

Artiklarnas aktörer är i stort sett samma i samtliga texter. Gärningspersonen Kristoffer 

benämns ofta vid förnamn eller med “22-åringen”. Offrets namn skrivs ut med för- och 

efternamn i ett flertal av artiklarna, antagligen till följd av att offret var anmäld försvunnen 

och namnet då offentliggjordes vid privata sökinsatser. Offrets föräldrar nämns i några av 

artiklarna samt även polis, åklagare, advokater osv liknande. Aftonbladet publicerar namn på 

både offret och gärningspersonen. SVT Nyheter har inga publicerade namn, vilket Dagens 

Nyheter inte heller har. 

 

Publiceringen av gärningspersonens fulla namn sker i två av Aftonbladets artiklar (A5 & A6). 

Dagens Nyheter och SVT Nyheter väljer att inte publicera gärningspersonens namn, vilket 

även gör att Aftonbladet står som enda medium av de tre att skriva ut mannens fullständiga 

namn. Namnpubliceringen gör att Aftonbladet har en form av exklusivitet och något som 

läsare kan vilja ta del av. Exklusivitet kan vara något som säljer vilket genererar ekonomisk 

vinning som även stämmer överens med medielogikens tes om finansiella grunder till 

rapportering (Strömbäck, 2014).  

 

7.2.3. Språk 

Skrivsättet som journalisterna använder sig av vid beskrivningar av gärningspersonen är 

sakligt och formellt vilket är gemensamt för alla utvalda medier. Sällan används laddade eller 

underliggande värderande ord vid beskrivningarna av gärningspersonen, mordet eller offret. 

Gärningspersonens diagnoser, aspberger och ADD, är vad som främst används för att 

beskriva honom. Samtidigt är språket kring gärningspersonen skrivet på ett sätt som verkar 

vilja väcka empatiska känslor hos läsaren. Samtliga medier har i någon av artiklarna 

inkluderat beskrivningar av hur dåligt gärningspersonen mår.  

 

Gärningspersonen erkände inte brottet men fälldes trots detta. I och med det finns inga 

förklaringar om brottsförloppet i artiklarna då det inte finns något underlag. Brottet beskrivs 

utan större detaljrikedom. De fynd som gjordes refererades till som “kvarlevorna” eller 

“delarna” i majoriteten av medierna. Alla medier rapporterade alla sakligt om brottet och 
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offret. Trots de få detaljer som finns kring hur mordet gick till samt vad som hittades på 

fyndplatsen, använder sig medierna till viss del av relativt ingående beskrivningar av 

förloppen. Dock är de detaljerade beskrivningarna som finns sakliga och håller sig ofta till 

den informationen som finns. Skribenterna har inte använt antaganden och svävar inte ut i 

beskrivningar utöver den sakliga information som har kommit från uttalanden och 

pressmeddelanden.  

 

“22-åringen dödade den 20-åriga kvinnan genom att flera gånger sticka eller hugga 

henne med ett knivliknande föremål i hjärttrakten. Efteråt avlägsnade han hennes ben och 

händer och placerade det mesta av kvarlevorna på två olika platser i ett skogsparti” (D6). 

 

Journalisternas beskrivningar av gärningspersonen använder sig också av “ursäktande” citat 

och beskrivningar. I artikeln beskrivs att “rätten har lagt tyngd på mannens 

funktionsnedsättning och hur den påverkat det han gjorde” (S6). Genom konsekventa 

beskrivningar och citat får läsaren ta del av gärningspersonen känslomässiga och psykiska 

tillstånd. Gärningspersonens försvarare citeras där han säger: “min klient mår mycket dåligt”, 

samt “Dom är sedan länge goda vänner och umgicks vänskapligt” (S4). Journalisterna lägger 

stor vikt vid att poängtera hur gärningspersonens funktionsnedsättningar har påverkat hans 

handlande. Citaten som valts ut till artiklarna har i regel en förklaring till varför 

gärningspersonen handlade som han gjorde.  

 

“Att han inte städat undan blodet i bilen kan bero på att hans funktionsnedsättning gör det 

svårt för honom att fullfölja saker, skriver rätten. Det kan också förklara varför inte 

kroppsdelarna gömts undan utan legat ganska öppet i ödehuset och skogen” (S6). 

 

Förväntningarna på en man är att han ska vara emotionellt stark eller inte uttrycka känslor 

enligt det stereotypa genuskontraktet. Medierna visar upp en motsägande bild av den manliga 

stereotypen då de lägger vikt på beskrivningar om gärningspersonens psykiska ohälsa. 

Gärningspersonens känslotillstånd beskrivs av advokater och sedan av medier att vara 

ångerfullt vilket även är ett drag som kopplas till den kvinnliga stereotypen. Medierna 

framställer mannen som den motsatta bilden av den klassiska stereotypen. Beskrivningarna av 

mannen som ångerfull och att neka till våldshandlingar gör att han blir en ovanlig bild av en 

manlig våldsbrottsling (Hirdman, 2003). Enligt medielogiken är det gynnsamt för medierna 

att framställa mannen som en ovanliga manlig våldsbrottsling. Medierna skapar något 
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ovanligt, den ångerfulla manliga brottslingen, vilket kan skapa ett intresse hos läsare. Då 

medierna lägger fokus på mannens psykiska ohälsa och känslotillstånd istället för det brott 

han misstänks för, blir bilden av gärningspersonen av en annan sort. Mannen blir i första hand 

inte mördaren som tagit livet av sin före detta flickvän, utan istället en man som mår dåligt 

över sina handlingar. Medielogikens tes om att medierna vinklar nyheter för att få fler läsare 

kan stämma i fallet med den manliga gärningspersonen, då det är mer ovanligt med en 

ångerfull och svag mördare jämfört med en som är våldsam och dominant (Strömbäck, 2014).  

 

Språkmässigt är samtliga analyserade artiklar mycket lika varandra. Saklighet och fokus på 

gärningspersonens mentala tillstånd får ett stort fokus. Mediernas behov av att förklara 

mannens beteende som en följd av hans psykiska och mentala tillstånd visas även i språket. 

Språket uppfattats som ursäktande. Hirdmans teori om stereotyper beskriver att uppfattningen 

om hur en man uppfattas är motsatsen till hur gärningspersonen beskrivits i texterna. Mannen 

ska enligt stereotypen vara känslokall, ha kontroll och vara aktiv. Gärningspersonens glömska 

sida då han beskriver hur han glömt bort att städa upp blodet gör att han fråntas de 

kontrollerande och dominanta drag som mannen stereotypt har (Hirdman, 2003).  

 

7.2.4. Diskursiva strategier 

De diskursiva strategier som var tydligast genom alla artiklar var inkludering, exkludering och 

urval. Då rättsprocesser ofta är långa och utdragna är det högst troligt att det finns mycket 

material att gå igenom när en artikel ska skrivas. Materialet som journalisten väljer att 

inkludera eller exkludera kan därför vara missvisande då endast en vinkel visas. Det som 

inkluderas och exkluderas i artikeln kan vara en indikation på medieklimatet och vad 

mediehusen anser vara intressant och viktigt att ta upp. Inkluderingen och exkluderingen hör 

även ihop med Altheide och Snows teori om medielogik som beskrivs av Landerer (2013). 

Många av de citat som valts ut till artiklarna handlar om gärningspersonens psykiska hälsa. 

Mycket fokus på att gärningspersonen inte är helt frisk psykiskt och att det har påverkat hans 

handlande. “Det kan inte uteslutas att hans säregna personlighet inverkat så att han handlat i 

mycket stor affekt, vilket är förmildrande” (A6). Valet att ha med citatet är medvetet och har 

syftet att visa upp gärningspersonen i ett visst ljus.  

 

Fortsättningsvis beskrivs att gärningspersonens diagnos “kan ha påverkat hans förmåga att 

kontrollera sitt handlande samt att inse hur hans hantering av den döda kroppen uppfattas av 
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andra” (S6), uttalandet gjordes av tingsrätten. Även detta citat har medvetet valts ut för att 

framställa gärningspersonen och hans handlingar på ett visst sätt. Mannen framställs som svag 

och förvirrad på grund av hans diagnos. Detta stämmer inte överens med den stereotyp som 

finns för män i dagens samhälle (Lander, Pettersson & Tiby, 2003).  

 

7.2.5. Ideologiska ståndpunkter 

Genom jämförelser av mediernas beskrivningar av morden har ideologiska ståndpunkter 

kunnat hittas. Detaljerade beskrivningar av mord är ett känsligt ämne vilket gör att 

ideologiska ståndpunkter kan tydliggöras i relation till vilka medier som beskriver ingående. 

Då få detaljer finns kring vad som skedde vid mordtillfället kan medierna inte heller 

rapportera detaljerat kring detta. Trots det använder sig Aftonbladet av ett detaljerat språk där 

de beskriver vad mannen tros ha gjort med kroppen och hur den återfanns. Dagens Nyheter 

har valt att publicera delar av beskrivningar av hur kroppen återfanns samt hur 

gärningspersonen misstänks ha tagit offrets liv. SVT Nyheter berättar om förloppet istället för 

att beskriva. Med det menas att de inte har några detaljer kring vad som skedde utan sakligt 

har en övergripande rapportering kring förloppet.  

 

 

  



36 
 

8. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen kommer vi att summera de analysresultat som tagits fram utifrån materialet 

och teorierna. Vi kommer att diskutera stereotyper, rapportering om brott i media och kvinnan 

som brottsling som utgör den tidigare forskningen för studien. Kapitlet kommer även att 

fokusera på hur studien fyller de forskningsluckor som existerar inom fältet.  

 
Studiens bidrag ligger främst i hur genusframställning ser ut i medias rapportering kring 

brottslighet. I materialet som undersökts har skillnader påvisats som alla säger något om 

samhället och hur medierna tar chansen att framställa individer på olika sätt när individerna i 

sig är några som sällan får medial upprättelse till följd av brotten som de begått. Dock kan vi 

endast se till det material och de fall som vi studerat för att dra slutsatser och diskutera dessa. 

Samtidigt kan resultatet visa på ett större sammanhang för mediers sätt att framställa manliga 

och kvinnliga gärningspersoner. Forskningsluckan och området gällande svenska mediers 

framställning av mördare kan efter denna studie ses som mer utforskat. Studiens resultat visar 

att skillnader finns i framställningen mellan manliga och kvinnliga mördare. Även om brotten 

i sig inte är identiska anser vi att studiens tillförlitlighet är stor då språket är det som 

analyserats främst och inte brotten i sig. Studiens resultat tydliggjordes genom användningen 

av genusteorin om stereotyper.  

 

8.1. Ryttarinnan 

Det är inte de traditionella stereotyperna som uppvisas i materialet kring Askersundmordet. 

Den kvinnliga mördaren framställs med de attribut som ofta inte förväntas av en kvinna. 

Ingen av de undersökta medierna väljer att uttryckligen beskriva kvinnan som aggressiv, 

dominerande eller känslokall men ändå är det den uppfattningen som läsaren får av henne. 

Uppfattningen är till följd av vad medierna låter representera henne i artiklarna. Långa 

beskrivningar av mordförloppet gör att läsaren får ta del av obehagliga detaljer, hur kroppen 

transporterats i IKEA-kassar och hur hon åkt till sitt arbete när delar av offret låg kvar i bilen, 

vilket skapar alla en bild av gärningspersonen. Beskrivningar som inte fokuserar på 

gärningspersonens personlighet, tankar eller utseende får representera hur hon är som person. 

Framställningen av gärningspersonen blir den motsatta av hur en kvinna enligt det stereotypa 

genuskontraktet ska vara (Hirdman, 2003). Gärningspersonen uppfattas som våldsam, 

känslokall och dominant. Hon framställs med de attribut som traditionellt kopplas till en man 

(Hirdman, 2003). Framställningen av kvinnan som att ha motsatta stereotypa sidor drevs 
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främst av Aftonbladet. Aftonbladets rapportering hade med en mer detaljerad bild av mordet 

samt gärningspersonens handlingar vilket gjorde att hennes brott framställdes som grövre än i 

de andra mediernas beskrivningar.  

 

8.2. En man som mår mycket dåligt 

Mediernas rapportering kring Bodenmordet och den manliga gärningspersonen var på vissa 

sätt återhållsam. Mordet erkändes aldrig av gärningspersonen som nekade till brottet under 

hela rättsprocessen. Trots det publicerade medierna vissa detaljer som fanns gällande 

gärningspersonens mentala tillstånd vid fynden av kroppen och liknande. Samtidigt fanns en 

återhållsamhet i hur medierna valde att framställa mannen då de lät hans psykiska ohälsa och 

känslotillstånd representera honom som person och mördare. Män begår oftare grövre brott än 

kvinnor, exempelvis mord. Med det sagt är det mer väntat att en man begår ett grovt brott än 

att en kvinna gör det (Lander, Pettersson & Tiby, 2003). Gärningspersonen i Bodenmordet 

framställdes ofta med attribut som vanligtvis tillhör den kvinnliga stereotypen. Han beskrevs 

som känslosam, ångerfull och passiv vilka är stereotypa kvinnliga drag (Hirdman, 2003). 

Framställningen av den manliga gärningspersonen blev därmed oväntad för att vara om just 

en manlig mördare. Medierna presenterade en manlig mördare som inte var den våldsamma 

eller utåtagerande brottslingen som ofta uppvisas.  

 

Studiens intresse ligger inte i att värdera psykisk ohälsa eller gärningspersonens diagnos. 

Medias rapportering fokuserade till viss del på att rapportera om den psykiska ohälsan och 

diagnosen vilket har påverkat framställningen av mannen. Med det sagt är vår uppfattning att 

mannen fick en förmildrande behandling av medierna då de framställde honom på ett sätt som 

till viss del verkade vara med sympati i åtanke. Upplevelsen av mannen som mördare blev i 

vissa fall sekundärt då hans psykiska ohälsa tog upp stor del av artiklarna samt att brottet 

beskrevs vara en följd av ohälsan. Även om psykisk ohälsa kan vara en faktor som spelar in i 

fallet med Bodenmordet kan mediernas fokus på ohälsan ha påverkat uppfattningen av 

mannen som mördare. Mannen har nu dömts för att ha mördat och sedan styckat en kvinna 

han haft en relation till. Men trots domen väljer några av medierna att inkludera citat där det 

beskrivs hur “mannens säregna personlighet inverkat så att han handlat i mycket stor affekt” 

(D6). Mediernas val av att inkludera beskrivningar av gärningspersonens psykiska ohälsa har 

sin grund i att domen påverkats av mannens psykiska tillstånd.  
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Grunden till hur mannen framställs ligger i hur medierna lagt fokus på hans 

funktionsnedsättning. Gärningspersonens kön inte nödvändigtvis det som främst avgör hur 

han framställs då han till viss del istället blivit beskriven i relation till den diagnos han har. Vi 

tolkar det som att framställningen ändå är tillförlitlig och grundar sig till viss del i hans kön.   

 

Vår uppfattning är att medierna i brist på detaljer kring mordet istället har valt att skriva om 

mannens psykiska ohälsa för att göra artiklarna mer intressanta och läsvärda. Läsare vill ofta 

ta del av spektakulära nyheter vilket rapporteringen inte skulle bli utan detaljer kring mordet 

eller liknande. Medielogikens tes om att medierna väljer ut det ur ett skeende som kan skapa 

intressanta artiklar kan vara den faktor som gör att framställningen av gärningspersonen ser ut 

som den gör (Strömbäck, 2014).  

 

8.3. De motsatta stereotyperna 

Grundläggande för studien är vetskapen om att den manliga stereotypen förväntas ha en mer 

våldsam sida och våldsamt beteende till vardags. Med det menas att ett våldsamt beteende 

från en man inte är lika uppseendeväckande som hos en kvinna, även om det är en straffbar 

våldshandling. Den kvinnliga stereotypen är att hon ska vara mer lugn och samlad än mannen. 

Ett våldsamt beteende från en kvinna blir därmed mer uppseendeväckande och hon blir 

straffad i dubbel bemärkelse; straffad för att hon bryter stereotypen och straffad för att hon 

eventuellt begår en straffbar handling.  

 

Utifrån de stereotyper som kvinnor och män har till vardags förväntas ett mer våldsamt 

beteende av män. När en kvinna begår ett våldsbrott blir hon också mer straffad av 

handlingarna för att det inte förväntas att hon ska bete sig på det sättet. Då blir reaktionen 

starkare än om en man gör samma sak. Det ligger mer i hans natur enligt stereotypen och 

därför behandlas inte han lika hårt i till exempel media. Kvinnor förväntas ofta uppvisa en 

förnuftig sida som inte förväntas av män i samma utsträckning. Taguchi (2004) beskriver hur 

kvinnans roll ofta är att vara anpassningsbar och följsam mot mannen. Studierna visar upp de 

skillnader som kvinnor förväntas ha gentemot män; och sammanfatta det som att de ska ha 

drag som är mer förstående än vad mannen förväntas ha (Taguchi, 2004).  

 

Medielogikens tes om att delar av material kan väljas ut av medier för att passa in i deras 

rapportering kan stämma in på hur den kvinnliga och manliga mördaren framställs i medierna. 
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I dagens medieklimat behövs något som står ut bland rubrikerna och som därmed lockar 

läsare (Strömbäck, 2014). Detta kan kopplas till hur den manliga och den kvinnliga mördaren 

har framställts i de olika medierna, i vissa fall tydligare än andra. 

 

8.4. Vad skillnaderna kan säga 

Alla medierna har, med olika grad av tydlighet, valt att framställa den manliga respektive den 

kvinnliga gärningspersonen med att ha otraditionella stereotypa drag. Att en man beskrivs 

som kvinnlig är idag mer nedvärderande än vice versa då de kvinnliga attributen generellt är 

ansedda som “sämre” än de manliga (Lander, Pettersson & Tiby, 2003).  Då mannen blivit 

tilldelad de kvinnliga attributen och därmed kan tänkas få en negativ bild tillskriven sig går 

det att fundera kring om det är ett aktivt val som medierna gjort, att skapa en negativ bild av 

mannen. Det samma gäller den kvinnliga gärningspersonen. Om grunden till de omvända 

stereotypa bilderna av mannen och kvinnan är något som medierna har gjort medvetet kan det 

vara problematiskt. Genusforskningen idag menar att tydliga manliga och kvinnliga 

stereotyper är skadliga för människor och för samhället (Taguchi, 2004).  

 

Vad kan då diskurserna innebära i en samhällelig kontext? Om det är mediernas mening att 

skapa negativa bilder av gärningspersonerna genom att framställa dem med stereotypt 

motsägande bilder är svårt att bilda en uppfattning om, med det underlag som studien har. Vi 

kan endast se hur just det här medierna valt att framställa gärningspersonerna i de två 

undersökta fallen. Dock kan resultatet vara en indikation på hur det större medieklimatet ser 

ut. Samtidigt menas att medierna är en reflektion av samhällsklimatet, att medierna skriver om 

det som allmänheten vill läsa om. Är det då samhället som reflekteras i att motsatta stereotypa 

bilder är något negativt, och i sin tur att en kvinna och en man bör framställas stereotypt för 

att framstå som mindre provocerande? Till diskussionen hör att poängtera att individerna som 

studerats i denna studie är våldsbrottslingar som begått några av de värsta handlingar som 

finns och det kan i sin tur medföra att individernas framställning inte ses på ett lika kritiskt 

sätt av samhället som att det vore två icke-kriminella individer som beskrevs i medierna.  

 

En av anledningarna till att medierna framställer dessa brottslingar på detta sätt kan nog ligga 

i att det är svårt att identifiera sig med personerna. De har utfört ett våldsbrott som bryter mot 

normen i samhället och det kan därför vara svårt att se de som en jämlike. Att då framställa 

dessa personer med motsatta stereotyper kan vara ett sätt att ytterligare hjälpa läsaren att 
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distansera sig från brottslingen i fråga. Dock är en konsekvens av sättet medierna framställer 

gärningspersonerna på att stereotypa bilder av män och kvinnor infrias då de vänds till det 

negativa. De manliga och kvinnliga gärningspersonerna har dömts för brott som är mycket 

lika varandra. De har båda dödat en individ och sedan styckat dem. Ändå visar vår analys av 

materialet rent konkret på följande: framställningen av den kvinnliga gärningspersonen gör att 

hon i jämförelse framstår att ha begått ett värre brott än den manliga gärningspersonen. Detta 

till följd av att hennes brott beskrivs i större grad än vad mannens brott gör, även om det är till 

följd av att hans brott ej är erkänt och då ej finns beskrivet.  

 

Ytterligare en anledning till mediernas framställning av gärningspersonerna kan ligga i 

ekonomisk vinning. Det är intressant att läsa om ett spektakulärt brott som man aldrig trodde 

skulle ske. Att det dessutom utförts av någon så pass oväntad är ytterligare spännande. Detta 

leder till ett större intresse och fler läsare hos nyhetsmedierna. Aftonbladet och Dagens 

Nyheter är beroende av läsare och publik för att kunna fortsätta sin verksamhet. Om 

journalisterna då behöver vinkla, vrida på eller överdriva sanningen för att få artikeln att låta 

mer intressant kommer de att göra det.  

 

8.5. Förslag till vidare studier 

Studiens diskussion och resultat visar att framställningen av mördare i svenska medier skiljer 

sig beroende på gärningspersonens kön. Skiljer sig gör även de olika mediernas sätt att 

framställa individerna samt vilket fokus de använder sig av i framställningen. Vilken typ av 

journalistik olika medier använder sig av är ett område som redan är utforskat, men samtidigt 

finns en lucka i hur de beskriver kriminella som den här studien inte har fyllt. En studie med 

journalistisk utgångspunkt kan göras för att finna hur olika medier beskriver brott, som 

exempelvis mord, ur ett etiskt perspektiv. I studien fann vi att medierna använde sig av 

varierande mängd detaljer kring hur mordet skedde. Ur ett etiskt perspektiv är det något som 

vi reagerade på, och som därmed skulle kunna forskas vidare på.  

 

Vi fann även att genusforskningen hade bristande sidor när det kom till kriminalitet. För att 

finna tidigare forskning gällande kriminella och genusteori fick vissa antaganden göras av oss. 

En upplevelse som vi fick var att genusteorin till viss del exkluderade de som, på ett eller 

annat sätt, “står utanför samhället” som exempelvis kriminella gör. Forskning kring manlig 
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och kvinnlig kriminalitet finns men genusforskningen, som ofta anses vara inkluderande för 

många av samhällets grupper och klasser, inkluderar sällan kriminella.  

 

Brottsjournalistik är ett studerat område som, enligt vår uppfattning, kan breddas. Området av 

journalistik kan tänkas inkludera fler etiska sidor i forskningen då brott är något som alltid har 

ett offer och därmed kan behöva ha vissa etiska överväganden i forskningen. Vad som är 

acceptabelt att skriva i media om brott och mord kan behöva utforskas mer då vi upplevde att 

få studier haft ett perspektiv som visade vilka gränser som finns mer än riktlinjer för vad 

medier kan och får skriva om. Forskningen kan inkludera mer kring hur gärningspersoners 

framställning påverkar deras straff. Vidare intressant vore att se till hur lagligt det är att 

framställa individer på ett sätt som kan vara missvisande, endast för att de inte själva kan föra 

sin talan som brottsmisstänkta och dömda brottslingar inte har möjligheten till.  
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Bilaga  

A1 – Aftonbladet 
Beskrivs som ”vänlig hästtjej” – misstänks för styckmord 

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". 
Samtidigt uppges den jämnåriga mannen – som också är häktad – ha alibi för större delar av dagen 

mordet inträffade. 
  

Det har snart gått en vecka sedan den 22-åriga kvinnan hittades mördad i ett skogsområde utanför Kumla. 
Polisen misstänkte omedelbart att en 24-årig kvinna kunde ha något med händelsen att göra. I söndags häktades 
hon på sannolika skäl, den högre misstankegraden, misstänkt för mord. 

Kvinnan beskrivs som en "vänlig hästtjej". Hon har tidigare, senast förra året, tävlat för flera olika ridklubbar 
i trakterna kring Askersund och Kumla. På en av klubbarna är hästarna släppta på sommarbete och det är lugnt 
med aktiviteter i stallet. 

Erkände vållande till annans död 

Men uppgifterna om att en bekant till medlemmarna i klubben är misstänkt för mord är omskakande. 
– Det är chockartat. Jag är förvånad. Ingenting händer i Kumla. Så plötsligt händer något sådant här och man 

förstår att det kan hända, säger en bekant till den häktade kvinnan och tillägger: 
– Hon har haft flera hundar och hästar. Hästarna sålde hon tidigare i våras för att hon inte verkade intresserad 

längre. 
I samband med häktningsförhandlingen erkände den 24-åriga kvinnan misshandel och vållande till annans död. 

”Vi förstår ingenting” 

Samma dag häktades en jämnårig man. Inledningsvis var han misstänkt för medhjälp. Rubriceringen ändrades 
sedan till skyddande av brottsling. Mannen och kvinnan uppges ha varit ett par. 

På mannens arbetsplats är kollegorna "förvånade" över vad som har hänt. 
– Han är en normal kille. Vi förstår ingenting, säger en kollega. 
Dagen den 22-åriga kvinnan hittades mördad arbetade mannen precis som vanligt. 

“Alibi för hela dagen” 

– Han var här hela dagen, han jobbade till och med över. Vi förstår inte varför han sitter kvar. 
Även mannens advokat, Andreas Simon, berättar att mannen var på arbetet den dagen. 
– Han har i stort sett alibi för hela dagen. Han har redogjort för det han exakt gjorde och varit samarbetsvillig. 

Jag är övertygad om att han kommer att släppas, säger han.  
Träffade din klient den misstänkta kvinnan den aktuella dagen? 
– Jag vill varken bekräfta eller dementera det, säger Andreas Simon. 
Polisen hittade på måndagen det som antas vara mordvapnet. En poliskälla har tidigare uppgett för 

Aftonbladet att kroppen var styckad. I dag bekräftades uppgifterna. 
– Det senaste är att vi från polisen kan bekräfta att den döda kroppen var illa tilltygad och att den var i delar.  

Vi har anträffat samtliga kroppsdelar. De är hittade i skogsområdet utanför Hällabrottet, säger Mats Nylén, 
presstalesperson på polisen i Örebro län. 

Vad vet ni om vad som hände den aktuella dagen? 
– Vi har nu i flera dagar försökt samla in den informationen. Vi har pratat med människor och har någon form 

av bild av vad som inträffat. Det måste vi kunna styrka med teknisk bevisning. 
Kvarstår misstankarna mot de två häktade? 
– Ja, det gör de. 

tis 24 jun 2014 
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A2 – Aftonbladet 

Styckade sin kärleksrival – nu åtalas hon för mordet 

ASKERSUND/STOCKHOLM. Den 25-åriga ryttarinnan högg ihjäl sin kärleksrival, styckade kroppen 
och gömde den i ett skogsparti. 

I dag åtalades hon för mord på den 22-åriga kvinnan och brott mot griftefriden. 

– Motivet är svartsjuka, säger kammaråklagare Lars Duberg. 

Strax före klockan 06 på onsdagsmorgonen den 18 juni stod den misstänkta 25-åriga kvinnan utanför sin 
expojkväns lägenhet i Askersund. 

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. 

I handen höll hon en -hammare. 
Enligt åtalet hade kvinnan också med sig en förskärare, sprutor, kanyler och vodka. Åklagaren menar att hon 

hade preparerat sprutorna med sprit, insomningsmedicin och sömnhormon. 

Hämtade kökskniv 

När den 22-åriga kvinnan öppnade stod den 25-åriga ryttarinnan gömd och väntade, men så snart 22-åringen gick 
ut ur lägenheten för att se efter vem som ringt på gick den mordmisstänkta kvinnan till attack. Hon ska ha slagit 
22-åringen i bakhuvudet med hammaren flera gånger så att hon förlorade medvetandet. 

25-åringen ska sen ha dragit in sitt offer i hallen, tagit en handduk för att dämpa hennes skrik och sedan tagit 
en av de preparerade sprutorna och satt den i 22-åringens nacke och bål. Sedan ska hon, enligt åtalet, ha tagit 
fram förskäraren och huggit 22-åringen flera gånger i halsen och ansiktet. Från vardagsrummet hämtade hon 
därefter en jaktkniv som hon använde för att fortsätta hugga sitt offer. 
Från den döende 22-åringen tog hon nycklarna till bil och lägenhet och försvann. 

Den misstänkta hämtade en såg i sin bostad och återkom några timmar senare till mordlägenheten. 
I polisförhör har hon berättat hur hon sedan stycka-de 22-åringen i badrummet, innan hon bar ner kvinnans 

kroppsdelar till sin egen bil. 

Dumpade kroppen 

Hon parkerade bilen på Coop Konsums parkering ett par hundra meter från mordlägenheten. Sen tog hon offrets 
bil och körde till jobbet. 

Under hela eftermiddagen stod den andra bilen på Konsums parkering, med offret i bagageutrymmet. När 
kvinnan kom tillbaka, efter att ha lämnat sitt arbete lite tidigare än vanligt, körde hon och dumpade 
kroppsdelarna i ett skogsparti i Kumla, i ett friluftsområde vid Hällabrottet. 

Någon timme senare ringde kvinnan polisen och angav sig själv. Redan samma kväll hittade polisen den 
styckade 22-åringens kropp i skogspartiet. 

Kvinnan anhölls och häktades senare, misstänkt för mord. 
I dag väckte kammaråklagare Lars Duberg åtal mot henne gällande mord och brott mot griftefriden. 
– Min klient medger att hon tagit livet av den andra kvinnan, men det var inget som var planerat, säger hennes 

advokat Johan Eriksson. 

Omfattande bevis 

Han vänder sig mot rubriceringen mord. 
– Vi hävdar att det rör sig om vållande till annans död, hon har inte haft något uppsåt i detta. 
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. 
Kvinnan har tillsammans med sin advokat nu fått ta del av polisens förundersökning mot henne. 
– Jag vill inte kommentera det i nuläget, men naturligtvis har vi lite synpunkter på den, säger -Eriksson. 
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Bevisningen mot den 25-åriga ryttarinnan är omfattande. Bland annat har polisen kvinnans eget erkännande 
och har återfunnit hammaren, kniven och sågen. Dessutom har polisens -tekniker gjort mycket -noggranna 
undersökningar på mord- och styckplatsen, i 25-åringens bostad i Kumla, i bägge bilarna och på fyndplatsen i 
Hälla-brottet. 
– 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. 

En rättspsykiatrisk undersökning visar att 25-åringen inte är psykiskt störd i juridisk mening, skriver TT. Om 
hon fälls för brotten kan hon därmed inte överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 
  
ons 19 nov 2014 

 

 

 

A3 – Aftonbladet 

Hovrätten dömer Jonna, 25, till livstid 

Jonna Henningsson, 25, dömdes till 16 års fängelse för att ha mördat och styckat sin kärleksrival. 

I dag skärpte Göta hovrätt tingsrättens dom och dömde ryttarinnan till lagens strängaste straff – 
livstids fängelse. 

– Jag är mycket besviken, säger Jonna Henningssons advokat Johan Eriksson. 

Det var tidigt på morgonen den 18 juni när 25-åriga Jonna Henningsson åkte till sin ex-pojkväns lägenhet i 
Askersund. 

Mannen var inte i sin bostad, men det var däremot hans nya flickvän, en 22-årig kvinna. 
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 även med en medhavd spruta. 

”Skulle bara skrämma henne” 

Efter det brutala våldet i hallen styckade Jonna Henningsson 22-åringens kropp, la delarna i blå ikea-kassar och 
placerade dem i sin bil som hon sedan lämnade på Konsums parkering i Askersund. Efter det tog hon offrets bil 
till jobbet. 

Först när hon slutade arbetet körde hon till ett friluftsområde vid Hällabrottet utanför Kumla och gömde 
kroppsdelarna. Under kvällen ringde hon sedan själv polisen och berättade att något hänt. Senare samma kväll 
hittade utredarna kroppsdelarna i skogspartiet. 
Jonna Henningsson erkände i förhör att hon dödat sin 22-åriga kärleksrival, men menade att det inte var planerat. 

– Jag skulle bara skrämma henne. Jag tänkte bara slå en gång, sa hon flera gånger när hon förhördes under 
rättegången. 

Lugnt 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. 

– Jag moppade. Duschen är avtagbar liksom så jag spolade med den. Sen hade jag en disktrasa, sa hon i 
tingsrätten. 

”Präglats av tragik” 

Åklagare Lars Duberg yrkade i tingsrätten på livstids fängelse. Som bevis mot ryttarinnan presenterade han 
bland annat listor på sökningar som den 25-åriga kvinnan gjort på internet dagarna innan och under morddagen – 
sökningar som ”bära ett lik” och ”åka dit för mord utan kropp”. 
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Jonna Henningsson hävdade att hon inte googlat som ett led i någon planering utan att sökningarna fungerat 
som ”en form av terapi”. 

Örebro tingsrätt ansåg att Henningsson gjort sig skyldig till mord och brott mot griftefriden och dömde henne 
till 16 års fängelse. 

Tingsrätten ansåg emellertid inte att att åklagaren lyckats bevisa att hon hade för avsikt att döda 22-åringen 
när hon åkte till expojkvännens lägenhet, men dömde henne trots det för mord: 

”På grund av bland annat det omfattande våldet, skadebilden, karaktären av tillhyggen som använts och att 
händelseförloppet inte varit helt kortvarigt, anser ändå tingsrätten att den åtalade kvinnan dödat offret 
uppsåtligen”, heter det i domen. 

– Det har varit väldigt säreget det här fallet, det har präglats av tragik, sa rättens ordförande Björn Lindén på 
en presskonferens efter att domen fallit. 

”Synnerligen brutalt sätt” 

Såväl åklagare Lars Duberg som advokat Johan Eriksson överklagade till hovrätten och alldeles nyss föll domen. 
Hovrätten gick på åklagarens linje och skärpte tingsrättens dom. Den dömer Jonna Henningsson till lagens 

strängaste straff – livstids fängelse. 
– Målet är unikt. En kvinnlig gärningsman, ett svartsjukedrama, ett planerat mord och att styckmordet görs av 

en kvinnlig gärningsman. Det är ju inte så vanligt, säger åklagare Lars Duberg som är nöjd med domen. 
Hovrätten  hävdar att ”mordet som Jonna Henningsson ska dömas för utfördes med direkt uppsåt och föregicks 
av planering från hennes sida. Jonna Henningsson tog helt oprovocerat livet av N.N. på ett synnerligen brutalt 
sätt. Händelseförloppet när N.N.  dödades var utdraget i tiden samt innebar ett svårt lidande och dödsångest för 
henne.” 

Vidare har Göta hovrätt beaktat ”att gärningsmannen efter mordet skymfligt behandlade offrets kropp med 
syfte att försvåra polisens utredning. Varken det som har kommit fram om gärningsmannens psykiska tillstånd 
eller gärningsmannens kontakter med polisen efter mordet är tillräckligt för att påverka valet av påföljd eller 
straffets längd.” 

Henningssons advokat Johan Eriksson är mycket besviken och menar att omständigheten att hans klient själv 
angav sig skulle vara förmildrande i bedömningen. 

Han uppger för Aftonbladet att han kommer överklaga domen till Högsta domstolen. 
  
ons 18 mar 2015 
 
 
 
 
D1 – DN 
”Kvinnan erkänner styckmord” 

Kvinnan som tidigare erkänt att hon orsakat en 22-årig kvinnas död i Askersund har nu gått längre i sina 
erkännande och medger såväl att hon mördat som styckat 22-åringen. Det uppger en poliskälla enligt 
Aftonbladet. 

Gärningskvinnan, som är 24 år gammal, sitter häktad för mordet och enligt Aftonbladet uppger en poliskälla 
alltså att hon nu ska ha erkänt att hon styckade 22-åringen efter att hon dödat henne. 

Kvinnans advokat vill inte kommentera uppgifterna. 
 
Kvarlevorna efter den mördade 22-åringen hittades i onsdags i förra veckan i ett stenbrott i Kumla, inte långt 
från Askersund. 
 
Upptäckten gjordes efter att polisen fått ett tipssamtal och den 24-åriga kvinnan kunde gripas redan samma natt.  
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Även en man sitter häktad misstänkt för skyddande av brottsling. Ytterligare en man greps initialt men har 
därefter släppts. 
 
PUBLICERAD 2014-06-25 
 
 
 
 
D2 – DN 
 
Mordmisstänkt 24-årig kvinna omhäktad 
Den 24-åriga kvinnan som misstänks för styckmord i Askersund har omhäktats. Kvinnan har erkänt att 
hon dödade sin rival, men hävdar att det var ett misstag. 
 
Örebro tingsrätt omhäktar den 24-åriga kvinnan till den 13 augusti eftersom utredningen bland annat väntar på 
analyssvar från den tekniska undersökningen av föremål som kan ha använts för att stycka kroppen, skriver 
Nerikes Allehanda. 
 
Kvinnan har suttit häktad sedan den 22 juni på sannolika skäl misstänkt för mord på en 22-årig kvinna. 
Motivet till mordet tros ha varit svartsjuka, 24-åringen hade tidigare en relation med den mördades pojkvän. 
 
Händelseförloppet kring mordet pågick under en ganska lång tid. Tidigt på onsdagsmorgonen den 18 juni tros 
kvinnan ha dödat 22-åringen i en lägenhet i Askersund som tillhörde mannen. 
 
Efteråt körde 24-åringen hem – i offrets bil. Hon ska sedan ha kommit tillbaka för att stycka offrets kropp som 
hon misstänks ha kört till Hällabrottet utanför Kumla. 
 
Sent på kvällen larmade kvinnan polisen på uppmaning av sin expojkvän, som bodde med henne. Strax därefter 
hittades offrets kropp styckad på den angivna platsen.  
 
Mannen är inte misstänkt för något brott. 
 
PUBLICERAD 2014-07-03 
 
 
 
 
 
D3 – DN 

Styckmörderskan i Askersund får livstids fängelse 

Hovrätten skärper straffet för den 25-åriga kvinna i Askersund som dödade och styckade en 22-årig 
kärleksrival i somras. 
  
Trots att 25-åringen hade förberett sig med hammare, kniv och sprutor med bland annat sömnmedel, hade hon 
inte för avsikt att döda sin rival. Syftet var att skada och skrämma henne – den förklaringen accepterade 
tingsrätten i domen i december. 
  
Åklagaren hade yrkat på livstids fängelse, men tingsrätten gav 25-åringen 16 år för mord med 
likgiltighetsuppsåt. 
  



50 
 

Bakgrunden var ett svartsjukedrama. 25-åringen åkte till sin förre pojkväns lägenhet, där 22-åringen övernattat, 
och överrumplade henne först med hammarslag i trappuppgången. 
  
Enligt psykiatrisk expertis som undersökt 25-åringen har hon ibland svårt att förstå konsekvenserna av det hon 
gör. Själv förklarade hon att hade ställt in sig på att offret skulle svimma. Men när hon inte gjorde det, utan skrek 
och levde om, fick 25-åringen panik. 
  
Även om syftet inte varit att rivalen skulle dö, borde 25-åringen ha förstått – när allting spårade ur – att det hon 
gjorde skulle leda till att rivalen dog, menade tingsrätten. 
  
25-åringen lämnade till exempel offret under misshandeln, och gick efter en bättre kniv. 
  
Eftersom det blev en utdragen process måste 25-åringen ha insett vad hon höll på med, och hon var därmed 
likgiltig inför att rivalen skulle dö, resonerade tingsrätten. 
  
Åklagaren, som yrkat på livstids fängelse för överlagt mord, överklagade domen till hovrätten. Även försvaret 
överklagade domen, eftersom man ansåg att kvinnan bara borde ha dömts för misshandel, samt för att ha styckat 
kroppen 
  
Göta hovrätt gick på onsdagen på åklagarens sida och skärpte straffet till livstids fängelse. Hovrätten 
underkänner helt resonemanget om att det inte varit uppsåtligt dödande: 
  
”Hovrätten anser att gärningsmannens faktiska handlande före, under och efter händelsen visar att hon dödade 
offret med direkt uppsåt (avsiktsuppsåt) och att dödandet var planerat. Gärningsmannen ville att hovrätten skulle 
frikänna henne från ansvar för mord och endast döma henne för misshandel och brott mot griftefriden. Hovrätten 
godtar dock inte gärningsmannens uppgifter om att hon inte förstod att offret kunde dö när hon slog med 
hammaren och högg med kniven. Vidare anser hovrätten att gärningsmannens skymfliga behandling av det döda 
offret ska ses som en del av mordet” skriver hovrätten i ett pressmeddelande. 
  
Inte heller det som kommit fram om 25-åringens psykiska läggning påverkar påföljden, enligt hovrätten. 
  
Tingsrättens dom i den del som gäller skadeståndet står fast, vilket betyder att 25-åringen ska betala drygt 
284.000 plus ränta till den mördade 22-åringens närstående. 
 
UPPDATERAD 2015-03-18 
PUBLICERAD 2015-03-18 
 
 
 
 
S1 – SVT Nyheter 
16 års fängelse för styckmordet i Askersund 

Driven av svartsjuka dödade och styckade den 25-åriga kvinnan sin kärleksrival. I dag dömdes hon till 16 
års fängelse för mord och brott mot griftefriden av Örebro tingsrätt. 

Den 25-åriga kvinna som stått åtalad för styckmordet i Askersund dömdes i dag till 16 års fängelse för mord och 
brott mot griftefriden. Förutom det ska hon också betala totalt 284.000 kronor i skadestånd till offrets anhöriga 
 
Åklagaren däremot yrkade på livstids fängelse för mordet. 
 
– Det är ju som så att åklagaren måste bevisa att man handlat med uppsåt, och det var där som åklagaren fick en 
rejäl uppförsbacke, säger lagmannen Björn Lindén. 
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Styckades i badrummet 
Det var den 18 juni i somras som den 25-åriga kvinnan på morgonen åkte till en lägenhet i Askersund. Utrustad 
med hammare, kniv och sömnmedicin gick hon till attack mot den 22-åriga kvinnan som var hennes kärleksrival. 
 
Hon slog henne med hammaren och utdelade dödande knivhugg innan hon styckade kroppen i badrummet och 
gömde delarna på olika platser i Hällabrottet utanför Kumla. Anledningen till svartsjukan var det triangeldrama 
som uppstått mellan 25-åringen och 22-åringen, som båda hade haft ett förhållande med samma kille. 
 
Nekade till mord 
25-åringen har hela tiden nekat till mord, men har erkänt grov misshandel, vållande till annans död och brott mot 
griftefriden. 
 
Fallet är unikt, med tanke på att det i genomsnitt sker ett eller två styckmord per år, och vanligtvis är den 
skyldige en man. Antingen en kriminell man som mördat en annan kriminell man, eller en man som mördat en 
kvinna. 
 
Publicerad: 19 december 2014 11.04 
Uppdaterad: 19 december 2014 18.21 

 

S2 – SVT Nyheter 

Styckmordet i Askersund tas upp i hovrätten 

Den 25-åriga kvinnan dömdes till 16 års fängelse av Örebro tingsrätt. Nu ska det uppmärksammade 
styckmordet i Askersund tas upp av Göta hovrätt. 

Det var den 18 juni förra året som den 25-åriga kvinnan driven av svartsjuka dödade och styckade en 22-årig 
kvinnlig kärleksrival. 
 
Efter en uppmärksammad rättegång i Örebro tingsrätt i december dömdes 25-åringen till 16 års fängelse för 
mord och brott mot griftefriden.  
 
Enligt tingsrätten var det likgiltighetsuppsåtet som var huvudfrågan och anledningen till påföljden.Båda parterna 
valde dock att överklaga domen. 
 
Åklagaren Lars Duberg vill att 25-åringen ska dömas till livstids fängelse. Duberg menar att gärningen var 
planerad och anser att bevisningen är god. 
 
”Haft direkt uppsåt 
– Det handlar om skriftlig bevisning och alla webbsökningar jag redogjort för i rätten, de visar att 25-åringen 
haft ett direkt uppsåt att döda personen, sa Lars Duberg tidigare till SVT Tvärsnytt. 
 
Försvaret däremot menar att mordet aldrig var planerat. 
 
– Hon säger att hon aldrig haft något sådant uppsåt, sa 25-åringens advokat Johan Eriksson tidigare. 
 
Förhandlingen i Göta hovrätt beräknas pågå i fem dagar med avslut den 4 mars. 
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Publicerad: 25 februari 2015 07.49 
Uppdaterad: 25 februari 2015 09.22 

 

S3 – SVT Nyheter 

Livstids fängelse för styckmordet i Askersund 

På onsdagen föll domen i Göta hovrätt mot den 25-åriga kvinnan som stått åtalad för styckmordet i Askersund. 
Och hovrätten skärpte straffet och dömde kvinnan till livstids fängelse för mord och brott mot griftefriden. 

Hon påstod under rättegången att hon bara försökte skrämma sin kärleksrival. Men att det hela gick överstyr och 
slutade med ett styckmord. 
 
Örebro tingsrätt trodde dock inte på förklaringen och den 19 december dömdes den 25-åriga kvinnan till 16 års 
fängelse för mord och brott mot griftefriden. Tingsrätten ansåg dock inte att det kunde bevisas att mordet var 
planerat, och därför dömdes kvinnan för mord med likgiltighetsuppsåt. 
 
Det hela överklagades av både åklagaren och försvaret, och i dag föll domen i Göta hovrätt som valde att skärpa 
straffet för kvinnan. Hon döms till livstids fängelse, ett straff som åklagaren yrkat på under hela rättsprocessen. 
 
I pressmeddelandet skriver hovrätten att man anser att hon dödade offret med direkt uppsåt. Man godtar heller 
inte hennes uppgifter om att hon inte förstod att offret kunde dö när hon träffade med hammaren och högg med 
kniven. 
 
”Vidare har hovrätten beaktat att gärningsmannen efter mordet skymfligt behandlade offrets kropp med syfte att 
försvåra polisens utredning”, skriver Göta hovrätt i pressmeddelandet. 
 
Bara ett fåtal kvinnor i Sverige har tidigare dömts till livstids fängelse. 
 
Publicerad:18 mars 2015 11.03 
Uppdaterad:18 mars 2015 18.15 

 

A4 – Aftonbladet 

Misstänkt styckmördare: ”Jag glömde bort det, det var därför jag ändrade mig” 

Först nekade 22-åringen men efter tuffa polisförhör medgav han att han varit i ödehuset utanför Boden. 

– Jag glömde bort det, det var därför jag ändrade mig, säger han själv. 

Ett förhör som sänds av TV 3:s Efterlyst i kväll. 

20-åriga Vatchareeya Bangsuan försvinner den 4 maj i Boden. Tre dagar senare anmäls hon försvunnen av sina 
föräldrar. Ytterligare två dagar senare, den 9 maj, inleder polisen en förundersökning gällande människorov. 

En stor sökinsats genomförs, förutom polisen deltar även hemvärnet, frivilliga från organisationen Missing 
people och privatpersoner. 

”Glömde bort det” 
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Samma dag besöker den misstänkta mördaren platsen där kroppsdelar efter Vatchareeya senare hittas – ett 
ödehus på Mjösjöberget strax utanför Boden. 

Något 22-åringen först nekar till i förhör. 
– De måste ha sett fel för jag har inte varit där, säger han i polisförhöret som i kväll publiceras av TV 3:s 

Efterlyst. 
Men en dag senare ändrar han sin historia. 
– Jag glömde bort det, det var därför jag ändrade mig, säger han. 
Den 22-årige misstänkta mördaren greps bara några dagar efter att Vatchareeyas kroppsdelar hade hittats. Han 

har sedan dess konsekvent nekat till mordet. 
 

Beviset: Blodig tejp 

De tyngsta bevisen mot mannen är blodspår i bagageutrymmet på hans bil och mindre blodrester på en rulle med 
kirurgtejp som hittades i hans lägenhet. Samma typ av tejp hittades i Vatchareeyas hår och runt hennes hals och 
även i 22-åringens bil. 

I bilen hittades även spår av hennes blod på ett par handskar och en plastpåse. 
22-åringens telefonkontakter med Vatchareeya har återskapats – och åklagare Anna Bergström pekar på en för 

22-åringen besvärande omständighet. 
– Han försökte inte kontakta henne en enda gång efter den 4 maj, sa hon till Aftonbladet efter att hon väckt 

åtal mot mannen i förra veckan. 

Dog efter 11 hugg 

Vatchareeyas mobiltelefon har ännu inte hittats. Enligt polisen ska mobilen inte ha blivit avslagen på ett naturligt 
sätt, de misstänker att den kan ha blivit sönderslagen. 

Polisens utredare har inte heller hittat mordvapnet eller brottsplatsen. 
Enligt den rättsmedicinska undersökningen mördades Vatchareeya med en mängd våldsamma hugg. På 

ryggen hittades nio skador orsakade av ett eggvasst föremål. På framsidan av kroppen fanns två skador - varav 
den ena gick fram till hjärtat. 

Efter mordet styckade gärningsmannen kroppen. 
Rättegången mot 22-åringen startar nästa vecka. 

ons 23 okt 2013 

  

 

A5 – Aftonbladet 

14 års fängelse för styckmordet 

LULEÅ/STOCKHOLM. 22-årige Kristoffer Johansson döms till 14 års fängelse för styckmordet på 
Vatchareeya Bangsuan. 

Enligt Luleå Tingsrätt står det klart att mannen har mördat sitt offer, därefter styckat kroppen och 
slutligen gömt kvarlevorna. 

– Vi kommer att överklaga domen, säger Johanssons advokat Bo Forssberg. 

Det var i maj i fjol som 20-åriga Vatchareeya Bangsuan försvann. Nästan två veckor efter försvinnandet 
påträffades delar av hennes kropp i ett ödehus utanför Boden samt i terrängen omkring huset. 

Det stod klart att den unga studenten hade mördats och att hennes kropp styckats. 
I dag sätter Luleå Tingsrätt punkt för fallet när de dömer en 22-årig bekant till Vatchareeya, Kristoffer 

Johansson, till 14 års fängelse för det brutala styckmordet. Det är fyra år mindre än vad åklagarna hade yrkat på. 
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Kammaråklagarna Ulrika Schönbeck och Anna Bergström hade yrkat på minst 18 års fängelse för 22-åringen. 

Blodspår i bilen 

Trots att polisen aldrig kunnat hitta något mordvapen eller med säkerhet lyckats slå fast var Vatchareeya 
mördades och var hon styckades anser tingsrätten att det är bevisat bortom allt rimligt tvivel att det är 22-åringen 
som är skyldig till mordet. 

Mannen är den sista personen som såg Vatchareeya vid liv då hon besökte hans hem under kvällen den sjunde 
maj. I mannens bil påträffade polisen blodspår från den mördade kvinnan och i hans lägenhet hittades en särskild 
typ av sårtejp som även fanns på hennes kropp. 
– Det finns luckor i händelseförloppet men den starkaste bevisningen är den tekniska. Blodet i hans bagagelucka 
och tejpen som hittades i hans bostad, säger åklagare Ulrika Schönbeck till Aftonbladet. 

Nekat konsekvent 

Kristoffer Johansson döms mot sitt nekande. I polisförhör och under rättegången har han sagt att Vatchareeya 
lämnade hans hem och att han därefter aldrig har sett henne. 

Hans advokat Bo Forssberg har hela tiden hävdat att åklagarnas bevisning inte alls är tillräcklig för att binda 
hans klient till mordet. 

Advokaten anser att Johansson inte är kapabel till att genomföra ett sådant allvarligt brott eftersom han lider 
av Aspergers syndrom. 

Ulrika Schönbeck, en av åklagarna, säger till Aftonbladet att det kan ha spelat in i tingsrättens bedömning. 
– Hans ungdom och funktionshinder har nog spelat in, säger hon. 

”Finns en rad försvårande omständigheter” 

Målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz tycker att 14 års fängelse är ett för kort straff. 
– Som jag nämnt i min plädering och som tingsrätten själv skriver finns en rad försvårande omständigheter 

inte bara under själva mordet och den skadebild vi kan se på offret. Även efter mordet har kroppen hanterats på 
ett synnerligen hänsynslöst sätt, säger hon. 

Ett strängare straff är ett måste, hävdar Elisabeth Massi Fritz. 
– Alla kroppsdelar är ännu ej funna. Den tilltalade har även gjort sig av med offrets kläder, telefon med mera. 

Han har "låtsats" leta efter kroppen trots att han är gärningsman. 

Ingen allvarlig störning 

Luleå tingsrätt slog redan i höstas fast att mannen är skyldig. 
Att domen har dröjt fram till i dag beror på att mannen har genomgått en stor rättspsykiatrisk undersökning. 

Det står efter den klart att mannen inte lider av någon allvarlig psykisk störning och därför kan han inte dömas 
till vård. 

22-åringen döms även att betala 80 000 kronor i skadestånd till Vatchareeya Bangsuans anhöriga. 
Advokat Bo Forssberg är besviken att hans klient blivit fälld för mord. 

– Jag tycker inte bevisningen räcker till. Vi kommer att överklaga domen, säger han. 

ons 22 jan 2014 

 
 
 

A6 – Aftonbladet 

Dömdes för mord på Vatchareeya – ändras till dråp 

Hovrätten sänker 22-åringens straff 

Kristoffer Johansson, 22, dömdes i januari till 14 års fängelse för styckmordet på Vatchareeya Bangsuan i 
Boden. 
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Nu sänker hovrätten straffet. 

22-åringen döms i stället till tio års fängelse för dråp. 

– Vem har egentligen hört talas om ett styckdråp? frågar sig åklagare Ulrika Schönbeck som är kritisk 
till domen. 

22-årige Kristoffer Johansson dömdes i januari till 14 års fängelse för mordet på Vatchareeya Bangsuan i Boden. 
Enligt Luleå tingsrätt stod det klart att han mördat den unga kvinnan, därefter styckat kroppen, för att sedan 
gömma kvarlevorna i och omkring ett ödehus utanför Boden. 

Kristoffer Johansson dömdes i tingsrätten mot sitt nekande. 
I dag kom hovrättens dom - de dömer honom som skyldig till dråp och ändrar påföljden till tio års fängelse 

vilket är maxstraffet för brottet. 

Okunskap om händelseförloppet 

Enligt hovrätten är det oklart om det varit fråga om ett utdraget dödsförlopp och inget nytt har framkommit som 
närmare kunnat förklara gärningsmannens handlande. 

– I skuldfrågan är vi helt överens med tingsrätten. Frågan är hur själva gärningen gick till. Vi vet mycket lite 
om det, säger hovrättspresidenten Margareta Bergström. 

– Bristen på information rörande händelseförloppet kan inte gå ut över honom (22-åringen, förf. anm.). 
Hovrätten lägger i domen vikt vid 22-åringens ”säregna personlighet”. 

”Det kan inte uteslutas att hans säregna personlighet inverkat så att han handlat i mycket stor affekt, vilket är 
förmildrande”, skriver man i domen. 

Dråp i stället för mord 

Domstolen påtalar också i sin dom att det finns ovissheter i vissa skeenden i det av åklagaren beskrivna 
händelseförloppet, varför Johansson i stället för mord döms för dråp. 

”Frågan om brottet är att bedöma som mord eller dråp ska således avgöras med hänsyn till samtliga 
omständigheter vid gärningen, däribland vad som föranlett den. Det är åklagaren som har att styrka de 
omständigheter som är av betydelse för bedömningen. Ovisshet i relevanta hänseenden leder till att det för 
Kristoffer Johansson lindrigare alternativet ska tillämpas”, skriver man i domen. 

22-åringens försvarare, advokat Thomas Olsson, har ännu inte tagit del av hovrättens dom och vill därför inte 
kommentera den. 

– Jag kan inte kommentera domen i detalj eftersom jag inte läst den, säger han till Aftonbladet. 

Åklagaren: ”En märklig dom” 

Ulrika Schönbeck, en av två åklagare i målet, ville att hovrätten skulle skärpa straffet till 18 års fängelse. 
Hon är väldigt överraskad över dagens dom. 
– Jag tycker den är märklig. Det måste ha varit ett utdraget dödsförlopp. Hon har fått ett stort antal hugg mot 

rygg och bröst och han borde kunnat besinna sig under tiden. Det är fastställt genom det rättsmedicinska 
protokollet, säger hon. 

Schönbeck har, liksom advokat Olsson, ännu inte hunnit läsa domen, men uppger att fallet borde prövas i 
högsta instans. 

–Det är inte helt omöjligt att det blir prövningstillstånd, säger hon. 

ons 16 apr 2014 
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D4 – DN 
22-åringen omhäktad för styckmordet 

Den 22-årige mannen som misstänks för styckmordet på en 20-årig kvinna i Boden omhäktades på 
fredagen sedan misstankegraden mot honom höjts. Mannen nekar fortfarande till brott. 

– Hon har avlidit på grund av skarpt våld mot vitala delar, det vill säga stickskador. Det är inte bara de här 
blodanalyssvaren, utan en hel rad omständigheter, som gör att misstankarna nu har skärpts, säger åklagare Ulrika 
Schönbeck. 
 
Blod från kvinnan har återfunnits på ett sätt som kan kopplas till den misstänkte, säger kollegan Anna 
Bergström, men ingen av dem vill precisera var blodet hittats. De är sparsamma med detaljer, bland annat för att 
de ännu inte kan utesluta att fler varit inblandade. 
 
Den 20-åriga kvinnan försvann vid 21-tiden lördagen den 4 maj och anmäldes saknad på tisdagseftermiddagen.  
 
Enligt åklagarna dödades hon antingen då eller dagen därpå. Sökandet har varit intensivt och involverat polis och 
militär såväl som hemvärn och frivilliga. 
 
Förra måndagen hittade en grupp från Missing People de första kvarlevorna efter henne, två dagar senare hade 
ytterligare fynd gjorts. En 22 årig man kunde snart gripas och i måndags häktades han mot sitt nekande som 
skäligen misstänkt. 
 
– Jag anser inte att de fynd som gjorts vid husrannsakan motiverar en högre misstankegraden, säger 22-åringens 
advokat Bo Forssberg. 
 
22-åringen nekar till brott. Han har varit frihetsberövad sedan förra torsdagen, den 23 maj, och mår mycket 
dåligt, enligt advokaten. 
– Han är deprimerad och nedstämd, men får hjälp i häktet. 
 
Analyssvar från SKL hör till de saker som lett till att misstankarna mot honom skärpts och han omhäktades på  
fredagseftermiddagen på sannolika skäl. Det handlar bland annat om fynd som gjorts i samband med en 
husrannsakan i mannens bostad och i fordon han haft tillgång till. 
 
Mannen sitter frihetsberövad på en rättspsykiatrisk avdelning – ett beslut från Kriminalvården – men han har 
ännu inte genomgått en regelrätt rättpsykiatrisk utredning. Åtal ska väckas senast den 14 juni. 
 
UPPDATERAD 2013-05-31 
PUBLICERAD 2013-05-31 

 

 

D5 – DN 

Mordmisstänkt kan lida av allvarlig psykisk störning 

22-åringen som misstänks för mordet på en 20-årig kvinna i Boden kan misstänkas lida av en allvarlig 
psykisk störning. Det visar ett intyg från Rättsmedicinalverket i Umeå, skriver Norrbottens-Kuriren på 
nätet. 
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Mannen har genomgått en så kallad liten sinnesundersökning, en paragraf sju undersökning. Läkaren som 
undersökte 22-åringen menar att det kan misstänkas att han led av en allvarlig psykisk störning vid gärningen 
och även vid utredningen, uppger Norrbottens-Kuriren. 

Läkaren bedömer att det finns skäl att låta mannen genomgå en fullständig rättspsykiatrisk undersökning för att 
utröna om han kan dömas till fängelse eller ska dömas till vård. Men en sådan undersökning kan bli aktuell först 
om domstolen anser att det finns övertygande bevisning mot den åtalade. 
 
Mannen sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för styckmordet på den 20-åriga kvinnan. 
 
– Han förnekar fortfarande brott, säger kammaråklagare Ulrika Schönbeck till Norrbottens-Kuriren. 
 
Senast på fredag den 28 juni måste åklagarna väcka åtal mot 22-åringen. 
 
PUBLICERAD 2013-06-25 

D6 – DN 
Hovrätten sänker styckmördares straff 

22-åringen från Boden som av Luleå tingsrätt i januari dömdes till 14 års fängelse för mord på en 20-årig 
kvinna, får straffet sänkt. Hovrätten anser att han ska dömas för dråp i stället för mord och sänker 
straffet från 14 till 10 års fängelse. Det är maximistaffet för dråp. 

Enligt Hovrätten för övre Norrland kan det inte uteslutas att ”mannens säregna personlighet inverkat så att han 
handlat i mycket stor affekt”, vilket räknas som förmildrande. 
 
Enligt personutredningen av 22-åringen anses han lida av add och Aspergers syndrom. Hovrätten trycker på att 
det finns oklarheter vad gäller hans vittnesmål, att han har svårt att skilja på vad han minns och vad han berättat 
tidigare. 
 
22-åringen dödade den 20-åriga kvinnan genom att flera gånger sticka eller hugga henne med ett knivliknande 
föremål i hjärttrakten. Efteråt avlägsnade han hennes ben och händer och placerade det mesta av kvarlevorna på 
två olika platser i ett skogsparti, skriver hovrätten. 
 
Hovrätten anser att det oklart om det varit fråga om ett utdraget dödsförlopp, och att inget har framkommit som 
närmare kunnat förklara gärningsmannens handlande. 
 
Både åklagaren och försvaret hade överklagat tingsrättsdomen. Åklagaren krävde en straffskärpning till 18 år,  
men hovrätten gick alltså på försvarets sida. 
 
Åklagaren har inte gått att nå för en kommentar. 
 
22-åringens försvarare, advokat Thomas Olsson, säger att domen gick försvarets väg när det gällde rubriceringen 
av dådet. 
 
– Men vår utgångspunkt är att han är dömd mot sitt nekande. Vi får ta ställning till om och hur vi går vidare när 
vi läst domen ordentligt, säger han. 
 
UPPDATERAD 2014-04-16 
PUBLICERAD 2014-04-16 
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S4 – SVT Nyheter 

”Han mår mycket dåligt” 

- Min klient mår mycket dåligt, säger 22-åringens försvarare Bo Forssberg. 
Den misstänkte mannen, en 22-årig bodensare, har fått en försvarare och det blev Bo Forssberg från 
advokatfirman Lundberg Åkerlund i Luleå. Häktningsförhandlingar kan komma att hållas under dagen. 
 
-Han förnekar bestämt att han har något med bortföranden eller dödsfall att göra. Dom är sedan länge goda 
vänner och umgicks vänskapligt, säger Bo Forssberg. 
 
22-åringen är skäligen misstänkt för mord på den försvunna 20-åriga kvinnan, vilket är den lägre 
misstankegraden. Polis och åklagare är mycket förtegna om honom och vill till exempel inte säga om han känner 
kvinnan. 
 
Det är inte helt bekräftat att det är den försvunna kvinnans kvarlevor som har hittats, men enligt såväl polis som 
åklagare pekar allt på det. Stora delar av kroppen är hittad men fortfarande saknas delar. 
 
Publicerad: 24 maj 2013 13.55 
Uppdaterad: 28 maj 2013 14.04 

S5 – SVT Nyheter 
 
I dag åtalas 22-åringen för styckmord 

Idag väntas åklagaren väcka åtal mot den 22-årige man från Boden som sedan slutet av maj sitter häktad 
misstänkt för att ha mördat och styckat en 20-årig kvinna i Boden. 

Den misstänkte har suttit häktad sedan slutet av maj och har hela tiden nekat till anklagelserna. 
 
Det var i början av maj i år som den 20-åriga kvinnan anmäldes försvunnen. Polis och militär sattes in i sökande 
och det var frivilliga i organisationen Missing Peoples som ett par veckor efter försvinnandet gjorde ett fynd. 
 
I en ödefastighet norr om Boden fann man kroppsdelar som senare visade sig komma från den försvunna 
kvinnan. Hon hade mördats och kroppen hade styckats. Några dagar senare anhölls en 22-åring man, bekant med 
den mördade kvinnan och den 27 maj häktades han misstänkt för mord. 
 
Stor förstämning 
Mordet väckte starka känslor, stor vrede och sorg bland allmänheten i Boden som under dom här veckorna i maj 
var på tidningslöpsedlar över hela Sverige. Under sökandet kopplades Rikskriminalen in för att göra en 
gärningsmannaprofil och polisen höll mängder av förhör. 
 
Efter att 22-årigen häktats fortsatte sökandet efter fler kroppsdelar från den mördade kvinnan men utan resultat. 
Under sommaren stärktes misstankarna mot 22-åringen när polisen hittade spår av blod från den mördade 
kvinnan i den misstänktes bil och bostad. 
 
Nekat hela tiden 
22-åringen har har under större delen av häktningstiden suttit på rättpsykiatrin i Öjebyn. Han har enligt sin 
advokat Bo Forsberg mått dåligt men hela tiden hållit fast vid att han är oskyldig till mordanklagelserna. 
 
På torsdag klockan 14.00 väntas åklagaren lämna in sin stämningsansökan till tingsrätten och då väcks åtalet mot 
22-åringen. Samma dag klockan 15.00 hålls en presskonferens som rör utredningen mot den misstänkte mannen. 
 
Nordnytt direktsänder på webben från presskonferensen. 
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Publicerad: 17 oktober 2013 07.25 
Uppdaterad: 17 oktober 2013 14.09 

 

S6 – SVT Nyheter 

22-åringen döms till 14 års fängelse för mord 

22-åringen döms till 14 års fängelse för att ha mördat och styckat en 20-årig kvinna i Boden. 

Enligt Luleå tingsrätt har han uppsåtligen dödat den 20-åriga kvinnan i början av maj förra året. Domen 
meddelades vid 14-tiden på onsdagen. Åklagarna Ulrika Schönbeck och Anna Bergström yrkade på fängelse i 
minst 18 år. 
 
Kortare straff 
Straffet blir alltså fyra år kortare än vad åklagarna hade yrkat på. Att straffet inte blev livstids fängelse eller de 
18 år som åklagarna ville se beror dels på att mannen varit så pass ung, dels på att han har en 
funktionsnedsättning. Det kan ha påverkat hans förmåga att ”kontrollera sitt handlande” samt att inse hur hans 
”hantering av den döda kroppen uppfattas av andra”, skriver tingsrätten. 
 
22-åringen har två neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – både Aspberger och ADD. 
 
- Domstolen har gjort en straffmätning som i större grad än vi har tagit hänsyn till mannens personliga 
tillkortakommanden och ringa ålder, säger åklagare Ulrika Schönbeck . 
 
Hon konstaterar att rätten lagt mer tyngd på mannens funktionsnedsättning och hur den påverkat det han gjorde. 
 
-  Det gäller ju att väga det förmildrande och det försvårande mot varandra. Vi anser att hänsynslösheten i 
brotten varit så stor och att dödsförloppet måste ha medfört kraftig dödsångest. Det måste väga tyngre, säger 
hon. 
 
Motiv förblir oklart 
Domstolen konstaterar att de tunga bevisen är att kvinnans blod fanns i bagageluckan på hans bil, på listen till 
bagageluckan, på handskar och plastpåse som hittades i bilen och på en tejprulle som hittades i mannens hem. 
 
Det är inte utrett var mordet skedde, men rätten tvekar inte att mannen utförde det. Det är osannolikt att han 
skulle ha transporterat kroppen utan att ha varit den som dödade kvinnan, enligt domen. 
 
Att han sedan inte städat undan blodet i bilen kan bero på att hans funktionsnedsättning gör det svårt för honom 
att fullfölja saker, skriver rätten. Det kan också förklara varför inte kroppsdelarna gömts undan utan legat ganska 
öppet i ödehuset och skogen. Varför 22-åringen dödat kvinnan vill inte tingsrätten spekulera i. Rätten skriver att 
något ”dock otvivelaktigt hänt, som hos honom väckt stark aggressivitet”. 
 
Överklagar 
22-åringen har aldrig erkänt sig skyldig till mord. 
 
– Jag anser att min klient är oskyldig. Men döms man för ett mord av den här graden är 14 år inte så mycket att 
säga om, säger advokat Bo Forssberg. 
 
Men det betyder inte att 22-åringen och hans försvar accepterar domen. 
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– Vi kommer att överklaga domen, säger Bo Forssberg. 
 
– Om motparten överklagar kommer vi sannolikt att också överklaga och då kräva ett längre fängelsestraff, säger 
åklagare Anna Bergström. 
 
Publicerad: 22 januari 2014 14.09 
Uppdaterad: 22 januari 2014 18.12 

 

 

 

 

 


