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Sammanfattning 

Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias 

bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. Ett resultat av detta är bristande studier kring 

kvinnliga gärningspersoner: Hur representeras kvinnliga brottslingar? Finns där en skillnad i 

rapporteringens representation när en man begår liknande brott? Om så – varför? Genom en 

kvalitativ textanalys har vi studerat kvällstidningen Aftonbladets rapportering av två fall: 1. 

Styckmordet i Askersund, 2014. 2. Styckmordet i Boden, 2013. I Askersund-fallet är både 

förövare och offer kvinnor, medan i Boden-fallet är förövaren man och offret kvinna. Detta ger 

oss en möjlighet att se om representationen i fallen skiljer sig åt. För att finna dessa skillnader 

genomför vi en kritisk diskursanalys (CDA) med hjälp av semiotiska begrepp. Efter utförd CDA, 

tillämpar vi Jack Lules teori om traditionella myter inom journalistiken, för att se om skillnaderna 

kan kopplas till någon av Lules arketyper, eller förklaras genom genusteori knuten till medial 

representation. Sett till fallen, hittade vi flertalet skillnader i hur förövarna representerades. Jonna 

Henningsson, förövaren i Askersund-fallet, representeras som en farlig, oförutsägbar mördare, 

medan Kristoffer Johansson, förövaren i Boden-fallet, inte alls får samma utrymme eller betoning 

av någon av hans personliga attribut. Istället fokuserar rapporteringen i Boden-fallet på hans 

offer – Vatchareeya Bangsuan. Eftersom de båda fallen är snarlika i alla aspekter förutom 

förövarens kön, drar vi slutsatsen att denna skillnad springer ur konventionen att kvinnor inte 

mördar, och om de gör det så skapar det en fascination. Om män mördar, däremot, är det inom 

ramen för manligt beteende och därmed inte av samma nyhetsvärde, vilket leder till ett fokus på 

det kvinnliga offret. 

  

Nyckelord: Media, representation, genus, mord, styckmord, Aftonbladet, kriminaljournalistik 

  

Abstract 

Statistically, crimes of violence are predominantly a male phenomenon, leading to the media 

coverage of crimes such as manslaughter and homicide – and the media studies based on the 

reports – often portrays a male perpetrator. A logical result of this is a lack of studies regarding 

female crime offenders: How does the media represent female culprits? Does the representation 

differ from reports of a man committing a similar crime? If so – Why? Through a Critical 

Discourse Analysis (CDA), we have studied the newspaper Aftonbladets coverage of two murder 

cases: 1. The killing and dismemberment of Lovisa Lindh in Askersund, 2014. 2. The killing and 

dismemberment of Vatchareeya Bangsuan in Boden, 2013. The Askersund case has a female 

perpetrator and victim, while the Boden case has a male perpetrator and a female victim. This 
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gives us an opportunity to study if – and how – the representation in each case differs from one 

another. To locate eventual differences, we are performing a CDA using semiotic concepts. 

Then, we seek to apply Jack Lules theories of traditional myths in journalism, along with medial 

gender studies – to see if these differences may be connected to any of Lules stated archetypes, 

or to be explained by gender conventions of our culture. Looking at the cases, we found plenty 

of differences on how the two perpetrators were represented. Jonna Henningsson, the 

perpetrator in the Askersund case, is represented as a dangerously unpredictable murderer. 

Kristoffer Johansson, the perpetrator in the Boden case, does not at all get the same amount of 

coverage or emphasis on any of his personal traits. Instead, the Boden case reports are heavily 

revolving around his female victim – Vatchareeya Bangsuan. Since the cases are much alike in 

every other aspect but the perpetrators gender, we draw the conclusion that this difference hails 

from the established convention that women does not kill, and if they do – it creates a 

fascination. If men do – it’s somewhat along the lines of male behavior and therefore not nearly 

as newsworthy, leaving the journalists to focus on the female victim. 

  

Keywords: Media, representation, gender, homicide, dismemberment, Aftonbladet, journalism 
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1. Inledning och bakgrund 

I och med att män är överrepresenterade i våldsbrott med dödlig utgång är det en logisk följd att 

nyhetsmedier oftare rapporterar om brott där gärningspersonen är en man (Granath et al. 2016: 

202–207). Av samma anledning är det mediehanteringen av dessa fall forskare undersökt och 

studerat, vilket kan leda till en brist i vetskapen om hur kvinnliga gärningspersoner representeras. 

Då medier har stort inflytande på utformningen av vår världsbild, har de ett stort ansvar när det 

kommer till representationen av den verklighet de skildrar (Gripsrud 2011: 27–28, 73). Ser man 

till dagens mediestudier forskas det om kvinnor och män och deras representation i medier i 

stort, men när nyheterna rör våldsamma brottsfall studeras det inte lika ofta könsskillnader, utan 

fokus ligger vanligen på andra aspekter av rapporteringen. Vi ska därför undersöka – med 

utgångspunkt i svensk kvällspress – om gärningspersonens kön har en betydelse i rapporteringen 

av våldsbrott. 

  

Fallen vi studerar avgränsas till “Styckmordet i Askersund” som avser ett mord begånget 2014 av 

Jonna Henningsson (f. 1989). Offret, Lovisa Lindh, mördades av Henningsson i sin partners 

bostad i Askersund. Efter mordet styckades offret för att fraktas och slutligen bli nedgrävt. Då 

Henningsson tidigare ingått i ett förhållande med Lovisa Lindhs partner, uppges motivet till 

brottet vara svartsjuka. Henningsson dömdes i hovrätten till livstids fängelse (Aftonbladet 2014). 

  

“Styckmordet i Boden” avser ett mord begånget 2013 av Kristoffer Johansson (f. 1991). Offret, 

Vatchareeya Bangsuan, mördades av Johansson i dennes bostad i Boden. Efter mordet styckades 

offret och kroppsdelarna fraktades undan och gömdes. Johansson och Vatchareeya uppges 

tidigare ha ingått i ett förhållande, vilket möjliggör kärleksrelaterat motiv. Johansson dömdes i 

hovrätten till 14 års fängelse (Aftonbladet 2013). 

  

De två fallen är lika vad gäller brott och motiv, och skedde under 2010-talet i mindre svenska 

orter. Gärningspersonerna är i nära ålder till både varandra och offren, ingår i samma 

kulturella/socioekonomiska befolkningssegment, men skiljer sig vad gäller kön. 

  

I studien refererar Jonna Henningsson (alternativt Henningsson) till förövaren i styckmordet i 

Askersund, Kristoffer Johansson (alternativt Johansson) till förövaren i styckmordet i Boden och 

Vatchareeya Bangsuan (alternativt Vatchareeya) till offret i styckmordet i Boden. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera betydelsen av gärningspersoners kön i svensk 

kvällspress mediebevakning av styckmord. För att undersöka detta analyserar vi hur 

gärningspersonerna representeras i bevakningen: vilka skillnader/likheter finns i rapporteringen 

när förövaren är man respektive kvinna? För att uppfylla detta syfte använder vi frågeställningen: 

  

Vilken betydelse har gärningspersonens kön i svensk kvällspress rapportering av styckmord? 

  

Denna frågeställning besvaras genom en kritisk diskursanalys (CDA) i kombination av semiotiska 

begrepp utifrån ett urval om åtta artiklar från kvällstidningen Aftonbladet. För att besvara 

frågeställningen analyserar vi materialet utifrån två arbetsfrågor: 

• Hur representeras gärningsperson och offer i Askersund-fallet? 

• Hur representeras gärningsperson och offer i Boden-fallet? 

I studien avser begreppet kön en individs biologiska kön, medan genus betecknar hur kön 

konstrueras i texten. 

  

1.2 Empiriskt material 

1.2.1 Avgränsningar 

I det svenska medielandskapet finns det flera olika nyhetsmedier som skulle kunna utgöra källor 

till vårt undersökningsmaterial. Anledning till att vi väljer en tidning och inte ett annat format, är 

att vi vill fokusera på den skrivna rapporteringen. Kvällstidningen Aftonbladet – med sin stora 

läsarskara och räckvidd – är lämplig, vilket även motiverar den till att fungera som representativ 

för diskursen. Aftonbladet, grundad 1830, har sedan lanseringen av nyhetssidan 1994 besuttit en 

dominerande position i webbaserad journalistik. Över hälften av Sveriges befolkning besöker 

nyhetsportalen veckovis, och var fjärde svensk använder den som primär källa för nyheter (Levy 

et al. 2016: 50). 

  

Vår undersökning utgår från Aftonbladets rapportering om Askersund-fallet och Boden-fallet. 

Dessa brottsfall är valda på grund av deras likheter gällande brottets karaktär, motiv och tidpunkt. 

För att underlätta undersökningen, och lättare besvara frågeställningen, avgränsar vi materialet till 

fyra nyhetsartiklar per fall, vilka kan ställas mot varandra i och med att de ämnar täcka samma 

skeende i respektive bevakning. Denna avgränsning görs utifrån en urvalsmodell. 
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1.2.2 Urvalsmodell 

Urvalsmodellen hjälper oss göra ett urval som ska vara representativt för respektive rapportering. 

För att lyckas med detta har vi etablerat fyra huvudämnen som vi vill att artiklarna ska avhandla – 

huvudämnen vi sedan kan ställa mot varandra: 

1. Brottssummering från händelse till en skäligen misstänkt gärningsperson. 

2. Beskrivning av gärningspersonen efter de blivit utpekade som misstänkta, som vid åtal 

eller häktning. 

3. När rättegångsprocessen är avslutat och en dom fastställs. 

4. Gärningspersonerna efter verkställd dom – utifrån fängelset 

Dessa huvudämnen utgör såväl en kronologisk som logisk ordning att begränsa empirin efter. 

Alla artiklarna som används i analysen har hittats genom Aftonbladets interna taggsystem där 

artiklarna taggats utefter deras brott, som “Styckmordet i Askersund”, “Jonna Henningsson”, 

“Askersund”, “Boden” och “Vatchareeya Bangsuan”. 

  

1.2.3 Urval 

Med denna modell begränsas det empiriska underlaget till åtta artiklar eftersom det är ett 

tillräckligt antal för att en textanalys ska kunna utföras. Hade antalet artiklar varit färre skulle 

undersökningen riskera bli bristfällig (Ekström & Larsson 2010: 14). De åtta artiklarna som valts 

presenteras nedan utefter urvalsmodellen (två artiklar per huvudämne): 

  

1. Brottssummering från händelse till en skäligen misstänkt gärningsperson 

• Detta har hänt (Aftonbladet 2014-06-24) 

• Vatchareeyas mamma: ”Det gör så ont” (Aftonbladet 2013-05-28) 

Dessa artiklar presenterar vad som hänt i brödtext respektive faktaruta. Artiklarna kommer att 

refereras till som DHH Boden och DHH Askersund. 

  

2. Beskrivning av gärningspersonen efter de blivit utpekade som misstänkta, som vid åtal eller 

häktning: 

• Styckade sin kärleksrival – nu åtalas hon för mordet (Aftonbladet 2014-11-19) 

• Misstänkt styckmördare: ”Jag glömde bort det, det var därför jag ändrade mig” 

(Aftonbladet 2013-10-23) 
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Dessa artiklar presenterar både en kort beskrivning av fallen och gärningspersonerna eftersom de 

blivit nyligen häktade eller åtalade. Artiklarna kommer att refereras till Häktning Boden och Åtal 

Askersund. 

  

3. När rättegångsprocessen är avslutad och en dom fastställs: 

• Ryttarinnan döms för styckmordet (Aftonbladet 2014-12-19) 

• 14 års fängelse för styckmord (Aftonbladet 2014-01-22) 

Dessa artiklar presenterar en dom och underlag för domen, samt en kort sammanfattande 

beskrivning av brotten. Här har rättslig process genomförts, vilket möjliggör att 

gärningspersonerna utan vidare kan namnges. Artiklarna kommer refereras till Dom Boden och 

Dom Askersund. 

  

4. Gärningspersonerna efter verkställd dom – utifrån fängelset: 

• Här är Sveriges farligaste kvinnor (Aftonbladet 2016-07-17) 

• Styckmördarnas liv – innanför murarna (Aftonbladet 2014-10-25) 

Dessa artiklar presenterar både gärningspersonerna och deras fall i ett dåtida perspektiv. Här 

berättas det utifrån artiklar som skildrar deras fängelsetid i två sammanhängande reportage om 

Sveriges flera fångar – där Jonna Henningsson och Kristoffer Johansson ingår. Den ena artikeln 

handlar om kvinnor i fängelse, den andra om män. Dessa artiklar omfattar en stor textmängd och 

är låsta bakom betalvägg. Efter att ha läst både fullständiga artiklarna gjorde vi bedömningen att 

endast analysera artiklarnas rubrik och ingress, eftersom det är de man som läsare kommer åt 

utan att betala, samt att det är rättvis mängd att analysera som del av empirin i en textanalys. 

Artiklarna kommer refereras till Fängelse Boden och Fängelse Askersund. 

  

När vi diskuterar alla fyra artiklar från Boden refererar vi till Boden-fallet och när vi diskuterar 

alla fyra artiklar från Askersund refererar vi till Askersund-fallet. 

  

Utöver de åtta artiklarna från Aftonbladet som utgör det empiriska materialet använder vi oss av 

rättegångsmaterial från Rättegångspodden (Bergman 2015). Detta för att vi ska kunna bilda oss 

en vidare uppfattning om rättsfallen utöver Aftonbladets rapportering, för att kunna se vad 

tidningen inte valt att ta upp, vilket är av vikt i en CDA (Ekström 2012: 129). 
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2. Tidigare forskning 

För att skapa förståelse och samla fakta inför undersökningen har vi studerat texter från 

Karlstads universitetsbibliotek, Google Scholar och DiVA portal. Texterna är funna genom olika 

kombinationer av sökorden “crime”, “murder”, “styckmord”, “genus” och “kön”. Forskningen 

har varit central för en vidgad uppfattning om kvinnlig brottslighet, men även för att förstå 

aktörernas roller som mediala representationer. Forskningen har hjälpt oss att tillämpa teorier i 

vår analys, och därmed förenklat och förstärkt våra egna tolkningar. 

  

Gärningsmannen är en kvinna: En bok om kvinnlig brottslighet (2006) 

Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist (2006) berättar om hur kvinnlig brottslighet fungerar 

som en fascination. I och med mäns överrepresentation i brottsjournalistik får den kvinnliga 

förövaren ett större medialt utrymme för möjlig dramatisering och därmed ett större nyhetsvärde. 

De menar att “När en man begår ett brott är det hemskt för att någon har blivit dödad, men om 

en kvinna begår ett brott är det hemskt för att hon har dödat” (Kordon & Wetterqvist 2006: 

189). De skriver även om vad som kallas för dubbel bestraffning; när den kvinnliga förövaren 

begår ett hemskt brott gör denna sig inte endast skyldig till brottet, utan bryter också mot det 

feminint kodade attribut som står i total motsats till brottslig aktivitet (Kordon & Wetterqvist 

2006). 

  

En studie i medier och brott (2001) 

I sin avhandling skriver medievetaren Ester Pollack (2001) hur medierna belyser det abnorma, 

vilken brottslighet faller väl in under – och framförallt kvinnlig sådan. Pollack visar även med 

hjälp av kvantitativa studier hur den allmänna brottsrapporteringen har sett ut i svensk 

mediehistoria, samt hur och när kvinnan började ta plats i brottsjournalistiken överlag. En av 

Pollacks slutsatser är att det ökade intresset för kvinnlig brottslighet är grundat i den allmänna 

kvinnofrågan och det förtryck som har rått (Pollack 2001). 

  

Gender, crime and victimisation (2011) 

Mediernas sätt att representera genus i brott och offerskap är inskränkt och förlöjligande enligt 

Pamela Davies (2011). Författaren menar att man kan enkelt se de framträdande mönster i 

medias genusskildring av gärningspersoner och offer, genom att tillämpa ett särskilt synsätt och 

därmed utvinna mediala stereotyper. I media tilldelas unga män snabbt rollen som 

gärningsperson, på bekostnad av en svårighet för publiken att se dem som offer. Davies menar 

också likt Kordon & Wetterqvist att när förövaren är av kvinnligt kön är det en abnormalitet, 
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medan när det är en manlig förövare så är det helt innanför ramarna av maskuliniteten (Davies 

2011; Kordon & Wetterqvist 2006). 
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3. Teori 

3.1 Teoretiskt ramverk 

I undersökningen använder vi oss av ett teoriramverk bestående av semiotik, diskursteori, Lules 

teori om traditionella myter inom journalistik, begreppet nyhetsvärdering samt genusteori. Dessa 

teorier grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som vi också utgår från i denna studie. 

Socialkonstruktivismen utgår från att kunskap är socialt konstruerad och således aldrig kan återge 

en exakt verklighet. Börjesson och Palmblad (2010) menar att “Så snart språk används så har en 

verklighet skildrats” (Börjesson & Palmblad 2010: 10). Vid förbindelse mellan uttryck och 

innehåll av fenomen uppstår ett sammanhang vilket ur en verklighet skapas. Det är dessa 

fenomen vi sedan kan studera för att förstå (Börjesson & Palmblad 2010: 9). 

  

Det teoretiska ramverk vi använder oss av är lämpligt för studien då semiotik förhåller sig till 

meningsskapande och hur ett uttryck förbinds med ett innehåll – och dess bakomliggande 

orsaker (Gripsrud 2011: 145–146). Detta tillsammans med diskursteori möjliggör att analysera 

den mening som skapas ur ett diskursivt perspektiv. Man kan således förstå en diskurs genom 

semiotik. En analys med kombination av dessa två teorier möjliggör användandet av Lules teori 

om traditionella myter inom journalistik och sedan genusteori. Begreppet genus används 

genomgående i studien för att förankra en traditionell myt med ett genus och vilken betydelse det 

har (Winther & Philips 2000: 31; Börjesson & Palmblad 2007: 9). 

  

3.2 Semiotik och representation 

I semiotik ses det till allt som kommunicerar och att man som betraktare ser på verkligheten som 

text, vilken man kan läsa och därmed tolka. Därav diskuteras det primärt tecken (Ekström 2012: 

17–18). Enligt lingvisten Ferdinand de Saussures teorier om tecken, ser man på dessa i två nivåer. 

Den ena nivån är uttrycket och den andra nivån innehållet, som Saussures benämnde som 

signifiant – det betecknande på svenska – och signifié – det betecknade på svenska. Uttrycket är det 

materiella, och innehållet är då den föreställning – det immateriella – vi förknippar med det. 

Dessa förbindelser gör vi utifrån regler eller koder, som vi lärt oss undermedvetet av vårt 

samhälle efter ett långt präglat användande av språk. Dessa regler och koder kallas konventioner 

och står därigenom för förbindelsen (Gripsrud 2011: 146). Genom semiotikens sätt att se på 

världen som en text kan man genom den försöka förstå det som kommunicerar: texter, filmer, 
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musik med mera. I dessa försök att förstå en kommunikativ företeelse i världen är det flertal olika 

begrepp som är av vikt: denotation, konnotation och myt (Ekström 2012: 17–18, 24–25). 

  

Inom samma ram är det även lämpligt att diskutera representation. Representation betyder från 

början “presentera igen” och avser numera något som står för något, till exempel: En bild på ett 

berg är en representation av ett berg. I en kontext av medieforskning talar man ofta om 

representationer som framställningar av fenomen – verkliga eller overkliga. Att texter kan stå för 

något mer och/eller något annat än vad de konkret gör. Man diskuterar även representationer 

som icke totalt objektiva framställningar av vad de avbildar, utan istället en konstruktion. Den 

representation som medierna konstruerar kan man analysera med semiotik och diskursteori. 

Utifrån detta kan man få svar – som är relevant i vår studie – på hur gärningspersonerna 

representeras, och om det är beroende på kön eller inte (Gripsrud 2011: 27–28). 

  

3.3 Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation är semiotiska begrepp som avser ett ord, en bild eller en texts två 

betydelsenivåer. Denna distinktion mellan betydelsenivåer springer ur den strukturella lingvistiken 

och är en vidareutveckling av Ferdinand de Saussures teorier. Den denotativa nivån är det 

manifesta, det direkta och uppenbara. Ur den denotativa nivån öppnas sedan den konnotativa 

nivån. En konnotation är en kulturell association – en association ett kollektiv gör till det 

manifesta innehållet. Med andra ord kan en konnotation beskrivas som ett innehålls indirekta 

mening, medan denotation avser innehållets direkta mening (Ekström 2012: 24; Gripsrud 2011: 

148). 

  

3.4 Myt 

Roland Barthes utvecklade en tredje betydelsenivå – mytnivån. Denna nivå avser förklara den 

konnotativa nivån och avtäcka de kulturella och ideologiska värden som styr den. Barthes 

menade att myten upprätthåller samhällets maktordningar genom att neutralisera dem. “Myten 

upprätthåller samhällets maktordningar och får dessa att framstå som naturliga och självklara, till 

exempel synen på manligt och kvinnligt /…/” (Ekström 2008: 25). De konnotationer vi gör när 

vi läser in en texts betydelse, grundar sig i våra ideologiska föreställningar om världen, som till 

exempel de om genus (Ekström 2008: 25). 
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3.5 Diskursteori 

Diskursteori grundar sig i insikten om att fenomen skildrar olika verkligheter beroende på deras 

kontext. Därför ser man – som forskare – till fenomenets kontextuella betydelse. Med redskap ur 

diskursteorin försöker man etablera en förståelse av denna kontextuella betydelse, som i 

diskursteoretiska sammanhang kallas det sociala. Dessa sociala fenomen som undersöks påstås 

alltid vara pågående och aldrig totalt färdiga; diskurser är alltid flytande. Som diskursteoretiker 

söker man efter avgränsningar och beslut som går att studera i texter, och vilket inflytande som 

kan tänkas ligga bakom. Begrepp som är betydelsefulla inom diskursteori är makt och ideologi, 

eftersom det är dessa faktorer man undersöker och hur de kan påverka rådande diskurser. 

Diskursteorin anses vara en stabil teoretisk grund till att analysera något med en 

socialkonstruktivistisk infallsvinkel, vilket vi i denna studie gör när vi undersöker hur något 

konstrueras genom språk (Börjesson & Palmblad 2007: 9; Winther & Philips 2000: 31). 

  

I diskursteori är det vetenskapliga begreppet diskurs centralt och bör tydligt definieras. Bergström 

och Boréus definierar diskurs som ”/…/ en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett 

bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ 

och ’inte kan’ sägas eller skrivas i sammanhanget” (Bergström & Boréus 2000: 17). För att 

exemplifiera och tydliggöra diskurs och diskursteori använder vi oss av Michel Foucault (2010) 

och hans tankar om den psykiatriska diskursen. Där diskuterar han hur det som anses vara 

psykisk sjukdom – samt orsaken till det – förändras med tiden. Foucault (2010) använder detta 

som ett exempel på hur en diskurs förändras och är flytande. Foucault adderar också kunskap 

och makt-perspektivet till diskursteorin. Han menar att personerna som har kunskap även har 

makten att avgöra vad räknas som exempelvis psykisk sjukdom eller inte. På samma sätt kan man 

idag mena att media har makten att påverka vår världsbild genom sitt inflytande, och således 

avgöra vad vi ska läsa om samt vad vi ska tycka om det vi läser, till exempel om styckmord och 

styckmördare (Gripsrud 2011: 73). 

  

Utifrån diskursteori använder vi oss av en kritisk diskursanalys (CDA) som metod i studien, som 

grundar sig i Norman Faircloughs tredimensionella modell (se avsnitt Metod). 

  

3.6 Jack Lules teori om traditionella myter i journalistik 

För att komplettera det teoretiska ramverket använder vi oss även av Jack Lules teorier om 

traditionella myter. Lule sätter nyhetsrapportering i relation till de traditionella myter som 
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återfinns i oräkneliga kulturer och har gjort genom årtusendena; historier som avhandlar 

allmänmänskliga teman som födelse och återfödelse, död och undergång. Lule menar att dessa 

berättelser återanvänds i dagens nyhetsrapportering, vilket gör dem tillämpbara i vårt arbete (Lule 

2001). 

  
In fact, I will argue that archetypal myths can be found every day within national 

reports, international correspondence, sports columns, human interest features, 

editorials, and obituaries. I will suggest that any discussion of journalism that 

does not account for storytelling and myth will miss a vital part of the news. 

(Lule 2001: 3) 

  

Lule tar fasta på journalistens roll och funktion som historieberättare, och som arvtagare till alla 

tiders olika historieberättare, vars historier härrör från en “/.../ deep but nonetheless limited 

body of story forms and types that long ago proved their ability to hold audiences” (Lule 2001: 

3). 

  

Lule definierar myt som “/.../ a sacred, societal story that draws from archetypal figures and 

forms to offer exemplary models for human life” (Lule 2001: 15). I hans teori är myt – till 

skillnad från hur begreppet vardagligen används – inte en osann version av verkligheten. Detta 

innebär att de myter som används i nyhetsrapportering inte avser förvränga sanningen, utan 

används för att berätta “/.../ the great stories of humankind for humankind” (Lule 2001: 15). 

Lule beskriver sju olika myter han anser vara frekvent använda i samtida nyhetsrapportering: The 

Victim: Används för att berätta om offer och offrandet. The Scapegoat: Ämnar förkroppsliga 

ondska och skuld. The Hero: Avser förhöja ett subjekt och dennes gärning för att påvisa storhet. 

The Good Mother: Används för att tillskriva ett subjekt en moderlig trygghet och godhet. The 

Trickster: Avser påvisa det kluvna, dumma och primitiva i människan. The Other World: 

Används för att artikulera en distinktion mellan det kända och det okända. The Flood: Används 

för att skildra katastrofer och beskriva en kraft bortom mänsklig kontroll och förmåga (Lule 

2001: 21–25). 

  

I analysen kommer Lules myter refereras till som traditionella myter. Detta för att inte förväxla 

dem med Roland Barthes semiotiska mytnivå. 
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3.7 Nyhetsvärdering 

Då journalistiska traditionella myter används till att representera nyheter i ett välbekant format 

med avseende att höja dess värde, är begreppet nyhetsvärdering viktigt att definiera. Bakom de 

nyheter som finns i medierna har det som oftast skett en värderingsprocess. Där har man som 

journalist avvägt vilka händelser som ska bli nyheter, och vilka som uteblir. Denna värdering kan 

komma att kritiseras eftersom det strider mot det objektivitetsideal som redaktioner oftast arbetar 

mot: att den slutglitga nyheten kan vara vinklad eller förvrängd och därigenom vilseleda sin 

publik. Vad som slutligen oftast blir en nyhet brukar dock bero på tre dimensioner: tidsmässigt, 

kulturellt, och rumsligt avstånd. Nyhetsvärderingen vid styckmord är naturligtvis central, inte 

minst för att den skapar utrymmen för olika typer av representationer (Wadbring & Weibull 

2014: 281–282). 

  

3.8 Genusteori 

Med hjälp av genusteori och semiotiska begrepp kodar vi olika beskrivningar, arketyper och 

myter som feminina eller maskulina. Vi ser till av vilken vikt gärningspersonens kön har i 

rapporteringen av brotten, det vill säga ansett nyhetsvärde baserat på denna faktor. Därmed ingår 

begreppet genus i denna analys. Gällande genus i denna undersökning utgår vi ifrån en 

distinktion mellan kön och genus: Kön definieras i betydelse av det biologiska könet, medan 

genus betecknar den kulturella tolkningen av skillnaderna mellan män och kvinnor. Vårt intresse 

är att se hur genus konstrueras i den mediala framställningen av gärningspersoner. Således 

kommer det biologiska inflytandet på de sociala könsrollerna – och den sociobiologiska 

diskussionen om dessa – ej tas i vidare beaktning i denna undersökning (Jarlbro 2006; Lule 2001; 

Pinker 2002). 
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4. Metod 

För att besvara vår frågeställning genomför vi en kvalitativ textanalys av empirin. Den 

textanalytiska metod vi använder oss av är kritisk diskursanalys (CDA) utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell: textens praktik, den diskursiva praktiken och den sociokulturella 

praktiken, samt begreppen denotation, konnotation och myt från semiotiken (Ekström 2012: 24–

25, 129–130). 

  

4.1 Kvalitativ textanalys 

En utgångspunkt för kvalitativ textanalys är att texter är uppbyggda av tecken och därmed utgör 

representationer. En producent av text gör sitt arbete utifrån ett särskilt perspektiv i ett särskilt 

sammanhang. Den som tar del av en text, producerad av någon annan, skapar sedan å sin tur en 

uppfattning om innehållet, utifrån sitt egna perspektiv. Det är utifrån detta man som forskare 

bygger en textanalys; att man ställer frågor till texten utifrån teorier och teoretiska begrepp. Dessa 

teorier och begrepp härstammar från olika textanalytiska metoder som lämpar sig för det man 

avser att studera, exempelvis semiotik, diskursanalys, narratologi, filmanalys med flera (Ekström 

& Larsson 2010: 153, 155; Helland et al. 2013: 62). 

 

4.2 Kritisk diskursanalys (CDA) 

CDA är en metod som syftar till att genom ett kritiskt perspektiv analysera språk, och därigenom 

maktstrukturer. Maktstrukturer i sig är ett centralt begrepp i CDA. Dessa strukturer utläser man 

genom att undersöka vad i språket som dominerar och vad som är underkastat. Detta ger i sin tur 

upphov till frågan varför dessa strukturer finns. Att vissa ideér, uppfattningar och språkbruk 

anses normala och acceptabla medan andra anses tabu är ofta en central tankegång i arbetet med 

en CDA – i synnerhet i relation till ideologi och makt. I och med att CDA är en metod med 

fokus på språk är olika typer av kommunikation väl lämpade att analysera, som exempelvis 

tidningsartiklar (Ekström 2010: 122–123). 

  

Faircloughs tredimensionella modell 

CDA kan användas med hjälp av en tredimensionell modell utvecklad av Norman Fairclough. 

Fairclough menar att det finns tre olika nivåer av en text: Text, diskursiv praktik och 

sociokulturell praktik. Text står för den detaljerade språkanalysen av den konkreta texten. På 
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denna nivå är det bland annat av intresse att undersöka vad som närvarar och prioriteras i texten. 

Även vad som inte närvarar, och varför det i sådana fall inte gör det, är relevant. Det är även 

inom denna praktik ytterligare två nivåer finns: mikro- och makronivån. På makronivån ser man 

till textens övergripande teman, samt hierarkin av ämnen och kategorier. På mikronivån går man 

in i texten för att se till dess inre struktur, såsom exempelvis ordval. Den diskursiva praktiken 

definieras i sin tur av Ekström (2010) som “De meningsskapande processerna av produktion och 

reception” (Ekström 2010: 130, kurs. i originalet). Detta syftar till exempel på den journalistiska 

praktiken som producerar nyhetstexter. Här lyfter man blicken från texten och läser istället in 

varför (fortsatt i det journalistiska exemplet) man som journalist representerar händelser eller 

personer på ett visst sätt och inte ett annat. På denna nivå blir begrepp som normer, 

konventioner och rutiner relevanta att utläsa. Förutom den producerande delen av den diskursiva 

praktiken finns även den receptiva delen som istället syftar på mottagarsidan. Dessa praktiker 

analyseras inom ramen av den övergripande och slutgitliga praktiken – den sociokulturella 

praktiken. Ekström (2010) definierar denna som “De samhällsstrukturer som mediernas innehåll 

såväl produceras som konsumeras inom” (Ekström 2010: 129–131). 

  

Det är viktigt att poängtera att de tre olika praktikerna förhåller sig till varandra. I analysen av en 

text utifrån denna teori är det viktigt att betona relationerna praktikerna emellan. Det är av 

särskilt vikt att se till den diskursiva praktiken i relation till den sociokulturella praktiken, då det är 

genom denna kontextuellt rotade analys man kan diskutera frågor som berör inflytande, 

förändring och ideologi (Ekström 2010: 131). För att på ett konkret och begripligt sätt förstå de 

olika praktikerna och deras relation kan man illustrera teorin som Ekström (2010) gör på följande 

vis: 

  

4.3 Faircloughs modell (Figur 1) 

Sociokulturell praktik 

 

 

Diskursiv praktik 

 

 

Text 
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CDA, utefter Faircloughs modell, används för att analysera texternas olika fokus, bortfall och 

utformning. Texten kan sedan analyseras med semiotiska begrepp. Detta tillsammans med Lules 

traditionella myter utgör en lämplig grund att applicera en relevant traditionell myt på. Därefter 

kan det undersökas vilka traditionella myter som knyter an till gärningspersonens genus, vilket 

gör genusteorin tillämplig. 

  

4.4 Tillvägagångssätt 

För att analysera materialet använder vi oss först av vår urvalsmodell som tidigare beskrivits i 

uppsatsens inledning. Urvalsmodellen gav oss fyra huvudämnen som vi eftersöker artiklar inom 

på Aftonbladets hemsida. Dessa ämnen menar att representera Aftonbladets bevakning av de 

båda fallen i stort. När urvalsmodellen gett oss åtta artiklar att arbeta med påbörjar vi vår analys. 

Dessa åtta artiklar består av fyra från Askersund-fallet och fyra från Boden-fallet. Alla artiklar går 

sedan att ställas mot varandra i en kronologisk ordning och det är enligt den ordningen vi också 

genomför analysen. Uppdelningen av artiklarna ser ut på följande vis: 

  

A1 jämförs med B1 

A2 jämförs med B2 

A3 jämförs med B3 

A4 jämförs med B4 

  

A=Askersund, kvinnlig gärningsperson. B=Boden, manlig gärningsperson. Siffra=vilken artikel 

och vilken ordning den har i kronologin. 

  

Vi jämför artiklarna enligt schemat ovan var för sig och sedan som en helhet, som då i sin tur 

ämnar öka förståelsen av delarna, vilket liknar det hermeneutiska arbetet (Gripsrud 2011: 182). 

  

I jämförelserna av artiklarna analyserar vi genom diskursteori utefter metoden CDA (Faircloughs 

tredimensionella modell och textens mikro- och makroperspektiv). I vår CDA analyserar vi först 

utefter Faircloughs första praktik: text. Där analyserar vi artiklarna del för del med början i rubrik, 

vidare till ingress, brödtext och dess underrubriker, samt eventuella faktarutor. Det är även här i 

textanalysen vi använder oss av de semiotiska begreppen denotation, konnotation och mytnivå 

som verktyg för att strukturera textens delars olika betydelsenivåer. Mytnivån använder vi oss av 
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för att utforska varför vissa konnotationer uppenbarar sig som manliga respektive kvinnliga. 

Genusaspekten kan då undersökas på ett djupare plan. I denna del analyserar vi även vilka aktörer, 

av betydelse, som artiklarna väljer att beskriva, vilka det är som är passiva kontra aktiva och 

primära kontra sekundära. Det ligger även i intresse att analysera vilka roller som 

gärningspersonerna Kristoffer Johansson och Jonna Henningsson får, samt deras offer – i vilken 

utsträckning det rapporteras utifrån dem. Vi kommer även fastslå vilket tema varje artikel har, 

vilken vinkel den väljer att rapporteras från och artikelns fokus. Skiljer sig artiklarna där 

gärningspersonen är en man respektive en kvinna? Här använder vi då också genusteori (Ekström 

2010: 24–25, 122–123, 129–130). 

  

Efter genomförd analys av textens praktik, söker vi tillämpa Lules teori om traditionella myter 

inom journalistiken. Om en traditionell myt går att urskönja i analyserad artikel kommer vi 

undersöka huruvida denna används för att representera aktörernas genus. Om så är fallet, ser vi 

till huruvida den traditionella myten är övervägande feminint eller maskulint kodad (Gripsrud 

2011: 27–28; Lule 2001). 

  

Därefter analyserar vi artiklarna utefter den diskursiva praktiken, textens producerade och 

receptiva nivå (samt mytnivå). Då vi använder oss av en kvalitativ textanalys som inte fokuserar 

på mottagarna, läggs det inget fokus på exakt vad de tycker, då vi aldrig kan ta reda på det utan 

att komplettera studien med intervjuer eller enkäter som tar mottagarnas upplevelse i större 

beaktning. Här analyserar vi istället primärt den producerande sidan: Vilket diskursivt inflytande 

finns det som påverkar journalistiken? Diskurser och inflytande blir i detta skeende viktigt att 

analysera för att öka förståelse om det analytiska utfallet från textens praktik. Till exempel när vi 

analyserat hur en rubrik ser ut, vilka ord som valts – vad de konnoterar – kan vi sedan med den 

diskursiva praktiken försöka förstå varför. Sedan vidrör vi kort den sociokulturella praktiken för 

att diskutera inflytande i relation till den diskursiva praktiken. I relation till detta blir det även 

lämpligt att diskutera nyhetsvärdering: påverkar det diskursiva inflytandet vilka händelser som blir 

en nyhet, och hur de representeras? (Ekström 2010: 122–123, 130–131).   

  

När detta är utfört kan vi dra slutsatser om hur texterna är uppbyggda och vad som orsakar detta. 

Däri kan vi sedan se vilka traditionella myter som kan utgöra rapporteringens grund. Detta för att 

undersöka om genus är en av anledningarna till valet av just dessa traditionella myter i 

rapporteringens utformning, vilket ger upphov till förståelsen om genus betydelse i 

rapporteringarna. 
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4.5 Textanalysens problem och lösningar 

Tolkande vetenskaper undersöker den betydelse som finns i en text, social handling eller andra 

kulturella produkter; en aktiv process som utan en förförståelse kommer resultera i fruktlösa 

tolkningsresultat. I och med detta påstående kan det diskuteras om metoden anses vara 

vetenskaplig överhuvudtaget. För att påvisa vetenskaplighet inom denna tolkningsmetod har 

olika kriterier utvecklats som vi under studien har förhållit oss till: koherens, intersubjektivitet, 

öppenhet, djup, kontextualitet. I vår studie arbetar vi konsekvent efter dessa kriterier då all empiri 

undersöks på ett sammanhängande sätt; vi förhåller oss kritiska till vår egen förförståelse, söker 

efter latenta betydelser i materialet och placerar undersökningen i relevant kontext. Detta leder till 

att alla artiklar som utgör vår empiri närmas på samma sätt analysarbetet igenom – förankrat i 

tidigare forskning och teorier. Med detta förhållningssätt skulle man kunna hävda studien som 

valid och reliabel (Ekström & Larsson 2010: 15–17). 
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5. Analys 

5.1 Detta har hänt Boden och Detta har hänt Askersund (DHH Boden och 
DHH Askersund) 

I dessa artiklar presenteras vad som hänt en vecka efter mordet i Askersund, respektive tre 

veckor i Boden. Detta är således tidigt i rättsprocessen, vilket möjliggör att fakta till förfogande 

för journalisterna är begränsat. 

  

Detta har hänt Askersund (A1) 

Rubrik: “DETTA HAR HÄNT” 

Detta har hänt Boden (B1) 

Rubrik: “Vatchareeyas mamma: ‘Det gör så ont’” 

  

Trots att dessa artiklar ämnar täcka samma skeende i respektive fall skiljer sig de åt redan på 

makronivå. I DHH Boden presenteras händelseförloppet som ett mindre komplement till 

artikelns huvudspår – offret Vatchareeya Basanguans mamma. I DHH Askersund följer artikeln 

ett mer klassiskt detta har hänt-format, utan ingress och brödtext, där en faktaruta istället utgör 

artikeln. 

  

Ser man till mikronivån konstaterar rubriken i DHH Askersund att någonting har skett. Detta 

någonting tycks vara av allvarligt slag då rubriken är skriven i versaler. DHH Boden har ett annat 

fokus med ett citat från offrets mamma, följt av offrets födelsenamn. Att använda sig av både 

offret och mamman redan i rubriken, möjliggör en direkt koppling till de drabbade av mordet. 

Relationen mellan moder och barn är något med potential att konnotera fundamentala känslor 

hos läsaren, vilket står i kontrast till DHH Askersund, där rubriken saknar aktörer, och versalerna 

manar till uppmärksamhet. 

  

I ingressen till DHH Boden fortsätter relationen mellan mor och dotter att etableras, för att i 

brödtexten bekräfta konnotationerna som rubrik och ingress ger upphov till: att Vatchareeya 

Bangsuan, en harmlös kvinna, fallit offer för något fruktansvärt. Vidare ges det ytterligare 

utrymme åt citat från modern: “Det går inte att beskriva hur det känns. Det känns som att jag 

dött samtidigt som min dotter”. Gärningspersonen Kristoffer Johansson som vid artikelns 

publicering blivit häktad som skäligen misstänkt, nämns aldrig i brödtexten. Istället vigs den åt 

det kvinnliga offret och hennes mamma. Avslutningsvis följer den faktaruta som etablerar en 
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tidslinje från eftersökningen till fyndet av offret, vidare till häktning och artikelns nutid. Återigen 

är det Vatchareeya Bangsuan som står som subjekt, och hennes försvinnande det som kartläggs 

mest utförligt. Kristoffer Johansson introduceras som “kompisen” och “22-åringen” och nämns 

endast två gånger. I DHH Askersund ligger fokuset enkom på Jonna Henningssons 

förehavanden. Redan i första meningen: ” /.../ åker den 24-åriga kvinnan till sin ex-pojkväns 

lägenhet i Askersund” etableras gärningspersonens kön. Vidare i texten används benämningar 

som vittnar om aktörernas kön artikeln igenom. En ytterligare – påfallande – skillnad finns i 

beskrivningen av Henningssons gärning: “/.../ Där styckar hon den 22-åriga kvinnans kropp, och 

bär ner kroppsdelarna till sin bil”. Detta språkbruk konnoterar en brutalitet som inte finns att 

skönja i DHH Boden. Istället poängteras Vatchareeyas försvinnande: “/.../ gör frivilliga från 

Missing people fynd nedanför Gammelängsfortet, ett övergivet militärt övningsområde /.../” 

vilket konnoterar en spänning, men samtidigt godhjärtad samverkan i bygden. 

  

Aktiva aktörer: Jonna Henningsson, Vatchareeya Bangsuan. 

Passiv aktör: Lovisa Lindh. 

Primära aktörer: Jonna Henningsson, Vatchareeya Bangsuan. 

Sekundär aktör: Kristoffer Johansson. 

  

5.2 Åtal Askersund och Häktning Boden. 

Artiklarna består av en kort beskrivning av de två fallen och det som föranlett häktning, 

respektive åtal. 

  

Åtal Askersund (A2) 

Rubrik: “Styckade sin kärleksrival – nu åtalas hon för mordet” 

Häktning Boden (B2) 

Rubrik: “Misstänkt styckmördare: ‘Jag glömde bort det, det var därför jag ändrade mig’” 

  

Sett till textnivån i Faircloughs modell – på denotativ nivå – vittnar båda artiklarna om att ett 

styckmord har begåtts (Ekström 2012: 129). I Åtal Askersund utgås det redan från att den åtalade 

(Jonna Henningsson) gjort sig skyldig till brottet, medan i Häktning Boden klassas Kristoffer 

Johansson ännu som misstänkt. I Häktning Boden manifesterar sig styckmordet dock genom att 

tillskriva Johansson epitetet “styckmördare”, medan i Åtal Askersund skrivs det ut genom ett 

verb: “Styckade”. Johanssons citat står i sammanhanget att betrakta som vagt och svårbegripligt, 
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då något åsyftas ha glömts bort, utan att presentera vad. I Åtal Askersund hålls det manifesta 

innehållet kort och tydligt – dock med ett visst dramatiskt anspråk, där gärningspersonens motiv 

– i och med användandet av “kärleksrival” – inkorporeras redan här. Detta i kombination med 

etableringen av att denna kärleksrival styckats, samt att det nu har väckts ett åtal. Rubriken har 

alltså tre punkter som kan väcka intresse hos läsaren. Denna kompakthet står i viss kontrast till 

rubriken i Häktning Boden, som i sin utformning är betydligt mer odefinierad och fattig på 

information. 

  

Det är först i ingressen som rubriken i Häktning Boden får sitt sammanhang. Det Kristoffer 

Johansson hävdar ha glömt rör huruvida han befunnit sig på kroppens fyndplats eller ej, vilket 

han initialt i förhör nekat till, för att nu ha ändrat sig. Ingressen fungerar således mer som en 

förklaring av rubriken i Häktning Boden, medan ingressen i Åtal Askersund fokuserar på Jonna 

Henningssons gärning och broderar ut den ytterligare genom att addera detaljer kring 

undanskaffandet av kroppen. Henningsson, som i rubriken bara refereras till “hon”, tilldelas i 

ingressen epitetet “25-åriga ryttarinnan”. Detta epitet står i kontrast till Kristoffer Johanssons 

“Styckmördare” på flera sätt. ”Ryttarinnan” vittnar om gärningspersonens genus (“ryttarinnan”), 

vilket även finns i Johanssons (“styckmördare”), då det är av maskulint grammatiskt genus. Dock 

har “Styckmördare” kommit att användas för att beteckna både kvinnliga och manliga 

gärningspersoner som begått styckmord, vilket grumlar epitetets genus. Däremot finns en 

uppenbar skillnad beträffande mängden information inarbetat i epiteten. “Ryttarinnan” bygger på 

gärningspersonens intresse för hästar och ridsport, vilket förtäljer något ytterligare och mer 

personligt än “Styckmördare”. Detta bygger inte bara “Ryttarinnan” till en gärningsperson som är 

något ytterligare än sin gärning, utan konnoterar också ett kvinnligt genus baserat på att ridsport, i 

svensk samtid, är en feminint kodad aktivitet. Vidare förtäljer ingressen i Åtal Askersund på vilka 

punkter gärningspersonen är åtalad och att motivet till brottet är svartsjuka. Skillnaden mellan 

tematiken i de två ingresserna är tydlig, där den i Häktning Boden snarare har en kort förklarande 

funktion av rubriken, medan man i Åtal Askersund fördjupar och broderar ut berättelsen om 

brottet och dess gärningsperson. 

  

I Åtal Askersund fortsätter samma utbrodering i brödtexten. Majoriteten av det denotativa 

innehållet beskriver gärningspersonens förehavanden innan, under och efter brottet. Texten 

redogör sakligt händelseförloppet, men använder förstärkande element för att dramatisera det. 

Jonna Henningsson beskrivs vara “Förblindad av svartsjuka och hat mot kärleksrivalen /.../” och 

tålmodigt vänta utanför bostaden (mordplatsen) tills “Portens tidlås gick upp med ett klick. Hon 
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gick en halvtrappa upp och ringde på. I handen höll hon en hammare”. Denna typ av språkbruk 

konnoterar skönlitteratur, vilket vittnar om en ambition att stöpa innehållet i en mer dramatiserad 

form. Häktning Boden, däremot, gör inga större dramatiska anspråk i brödtexten. Subjektet i de 

inledande styckena är här är istället offret, 22-åriga Vatchareeya Bangsuan, vars försvinnande och 

följande eftersökning beskrivs i korthet. Kristoffer Johansson refereras till som “22-åringen” och 

“mannen”, medan offret refereras till vid födelsenamn. Detta skiljer sig från Åtal Askersund, där 

varken gärningspersonen eller offer skrivs ut med födelsenamn. Offret i Åtal Askersund refereras 

till som “Kärleksrivalen”, “22-åringen” och “kvinnan”, medan gärningspersonen konsekvent 

benämns som “Ryttarinnan”, “25-åriga kvinnan” eller “25-åriga ryttarinnan”. 

  

Skillnaderna mellan de två artiklarna är i huvudsak den tematiska differens som manifesteras sett 

till artiklarnas helhet. Åtal Askersund har en mer uttömmande brottsbeskrivning gestaltad i 

dramatiska ordalag, där gärningspersonen och dess gärning står i fokus. Häktning Boden 

däremot, är som helhet betraktad mer innehållsfattig och avskalad, där rubrik och ingress lyfter 

fram en detalj i utredningen snarare än gärningen i stort. 

  

Aktiva aktörer: Jonna Henningsson, Kristoffer Johansson, Vatchareeya Bangsuan. 

Passiv aktör: Lovisa Lindh. 

Primära aktörer: Jonna Henningsson, Vatchareeya Bangsuan. 

Sekundär aktör: Kristoffer Johansson. 

  

5.3 Dom Boden och Dom Askersund. 

Båda artiklar rapporterar liknande händelse ur respektive fall. Artiklarna handlar om när domen 

för gärningspersonen har fastställts och rättegången avslutats. 

  

Dom Askersund (A3) 

Rubrik: “Ryttarinnan döms för styckmordet” 

Dom Boden (B3) 

Rubrik: “14 års fängelse för styckmord” 

  

Ser man till textens nivå, ur Faircloughs modell, är artiklarna ur ett makroperspektiv snarlika. 

Artiklarnas tema och uppbyggnad följer samma ram och består i att beskriva domen, summera 

brotten och gärningspersonerna. 
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Ser man till textens mikroperspektiv presenterar artiklarnas rubriker samma typ av händelse i 

respektive utredning och där finns det uppenbara skillnader att urskönja. I Dom Askersund 

används gärningspersonens epitet “Ryttarinnan”, vilket – inte bara i och med sitt grammatiska 

genus – konnoterar en feminint kodad aktivitet. Detta skiljer sig från Dom Boden, där rubriken 

sakligt framlägger rättegångens utfall och helt utan att förtälja genus. Utifrån den denotativa 

skillnaden kan man utläsa hur det i Dom Askersund tycks vara av intresse att redan i rubriken 

etablera gärningspersonens genus, medan i Dom Boden framhävs endast sakligheter rörande 

domen. 

  

Sett till ingresserna har de en rad skillnader vad beträffar innehåll. De båda presenterar 

gärningspersonernas ålder, men följs i Dom Askersund av en dramatiskt koncis 

brottsbeskrivning: “25-åringen högg ihjäl sin kärleksrival – sedan styckade och gömde hon 

kroppen”. Detta skiljer sig från i Dom Boden, där den första meningen lyder: “22-årige Kristoffer 

Johansson döms till 14 års fängelse för styckmordet på Vatchareeya Bangsuan.” I Dom Boden 

rör det sig om en formell redogörelse av nyheten – med både gärningsperson och offret 

namngivna, vilket står i kontrast till Dom Askersunds dramatiserade skildring. Straffets längd 

presenteras i Dom Askersund först i ingressens andra mening, till skillnad från Dom Boden där 

det både utgör rubrik och ingressens första mening. Detta innebär ett skifte av fokus, där den å 

ena sidan åter fokuserar på brottet, å andra sidan på just domen. Brottets beskrivs dock sedan i 

Dom Bodens ingress som: “/.../ står det klart att mannen har mördat sitt offer, därefter styckat 

kroppen och slutligen gömt kvarlevorna.”. Dock kan denna beskrivning betraktas som deskriptiv 

snarare än dramatisk. 

  

Båda artiklarna har även en respektive brottsbeskrivning i brödtexten. I Dom Askersund 

summeras det som: “25-åringen attackerade sin kärleksrival med en hammare och knivhögg 

henne sedan upprepade gånger”. Detta kontrasteras i Dom Boden genom: “Det stod klart att den 

unga studenten hade mördats och att hennes kropp styckats”. Med andra ord beskrivs brottet i 

Dom Askersund betydligt mer grafiskt. Där används även ordet “Kärleksrival” – vilket kan 

konnotera ett narrativ; att det hänt något enligt ett händelseförlopp; en tragisk berättelse om 

kärleksrivaler som slutade i styckmord. Att hon attackerade med hammare målar upp en brutal 

bild av dådet. En hammare, i sammanhanget, konnoterar en väldig grymhet, liksom “knivhögg 

upprepade gånger”. När Jonna Henningsson mördar är det skildrat genom ett dramatiskt 

berättande. Detta står i kontrast till Kristoffer Johanssons gärning, som presenteras “/…/ att den 
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unga studenten hade mördats och att hennes kropp styckats”. I Dom Bodens beskrivning skiljer 

sig det även i dess representation av offret, där hon beskrivs som: “den unga studenten”, till 

skillnad från Dom Askersund där offret aldrig beskrivs. Denna sats konnoterar att kvinnan var 

ung och hade hela sitt liv framför sig – innan en mördare kom emellan. 

  

Artiklarna skiljer sig också åt i sin representation av aktörerna. I Dom Boden representeras offret, 

Vatchareeya Bangsuan, som en aktiv primär aktör. Detta saknas helt i Dom Askersund, där 

nämns varken offret vid namn eller ålder, vilket resulterar i en passiv aktör. Beträffande 

gärningspersonernas status som aktiva eller passiva, är Jonna Henningsson oerhört aktiv 

rapporteringen igenom, till skillnad från Kristoffer Johansson, som förvisso är aktiv – men i stort 

förpassad till en marginaliserad sekundär aktör. 

  

Aktiva aktörer: Kristoffer Johansson, Jonna Henningsson, Vatchareeya Bangsuan. 

Passiv aktör: Lovisa Lindh (offer Askersund). 

Primära aktörer: Jonna Henningsson, Vatchareeya Bangsuan. 

Sekundär aktör: Kristoffer Johansson 

  

5.4 Fängelse Boden och Fängelse Askersund. 

Båda artiklarna som representerar rapporteringen om Jonna Henningsson och Kristoffer 

Johanssons tid i fängelse är Plus-artiklar – artiklar låsta bakom betalvägg. Båda är större samlade 

artiklar om svenska mördare: Den ena om män, den andra om kvinnor. I dessa fall analyseras 

endast rubrik och ingress, då detta är det man som läsare får tillgång till utan att betala (se 

ytterligare motivering i avsnittet Inledning).   

  

Fängelse Askersund (A4) 

Rubrik: “Här är Sveriges farligaste kvinnor” 

Fängelse Boden (B4) 

Rubrik: “Styckmördarnas liv – innanför murarna” 

  

Trots att artiklarna har en klar könsuppdelning – då den ena presenterar män och den andra 

kvinnor – är det endast en av rubrikerna som påvisar detta. Fängelse Askersund presenterar 

artikeln: “Här är Sveriges farligaste kvinnor”. Detta i kontrast till Fängelse Boden, vars rubrik har 

ett mer berättande format: “Styckmördarnas liv – innanför murarna”. Att artikeln avhandlar 
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manliga styckmördare går inte att urskönja annat än genom den maskulina grammatiken 

(“styckmördarnas”), vilket i sin tur även används på kvinnliga styckmördare i bestämd form, och 

därmed neutraliserar genuset. Att mördare är farliga, vilket belyses i Fängelse Askersund, bör 

betraktas som en självklarhet. Ändå poängteras det i Fängelse Askersund, då mördarna är 

kvinnor. I Fängelse Askersund finns även en underrubrik: “8 fall som skakade landet”. Denna 

vittnar också om fallens status som avvikelser, om det abnorma i det som skett (Kordon & 

Wetterqvist 2006: 189). Att fallen “skakade” landet konnoterar dramatik och att många blev 

berörda. Fängelse Boden är utan liknande språkbruk som kan ge upphov till samma 

konnotationer. Jämför man morden i sig, skiljer sig dessa inte drastiskt åt. Detta motiverar frågan: 

varför behövs det poängteras extra när det är kvinnor som styckmördar?   

  

På textens makronivå finns en strukturell skillnad mellan artiklarna. I Fängelse Boden berättas det 

i nutid om vad styckmördarna gör i fängelset, medan i Fängelse Askersund endast om dessa 

farliga kvinnor. Artiklarna har alltså olika teman. Sett till textens mikronivå, etableras det redan i 

ingressen i Fängelse Askersund hur “Jonna Henningsson sökte på ‘mord’ och 

‘obduktionsprotokoll’ på nätet innan hon dödade sin kärleksrival.” Detta skiljer sig från Fängelse 

Boden där ingressen är mer allmänt hållen, utan specifikationer såsom namn eller särskilda fall: 

“De tar gitarrlektioner, skickar nallebjörnar till syskonbarn, drömmer om att läsa till revisor och 

träffar sina flickvänner. Sex unga män som alla dömts för uppmärksammade styckmord och sitter 

på olika anstalter runt om i landet. Så lever de i dag.” I detta vittnar Fängelse Boden om att 

artikeln enbart avhandlar manliga styckmördare och deras liv idag. Deras brott – vad de gjort – 

utelämnas i mån om plats för vad de gör nu och drömmer om. I Fängelse Askersund, där Jonna 

Henningsson får en egen del, är presentationen den motsatta. Hennes namn och handlande 

skrivs ut, samt hennes uppseendeväckande Google-sökningar innan hon utförde mordet. Detta 

framhävs som dumt i den digitaliserade värld vi lever i. Henningsson representeras ut som en 

aktiv aktör och är därmed central i ingressen, till skillnad från Fängelse Boden där de sex männen 

presenteras mer som passiva i relation till deras handlingar och i kontrast till Henningssons 

representation. Det handlar snarare om vad de sex männen gör under sin fängelsetid: “/.../ tar 

gitarrlektioner, skickar nallebjörnar till syskonbarn, drömmer om att läsa till revisor och träffar 

sina flickvänner /.../ ”. Dessa är vardagliga handlingar som även Henningsson – med stor 

sannolikhet – också ägnar sin fängelsetid åt, men som inte väljs att lyftas fram i artikeln. 
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Aktiv aktör: Jonna Henningsson. 

Passiv aktör: Kristoffer Johansson. 

 Primär aktör: Jonna Henningsson. 

Sekundär aktör: Kristoffer Johansson. 

  

5.5 Sammanfattning och vidare analys 

Sett till alla åtta artiklarna kan vi sammanfatta den semiotiska och textnära analysen. Eftersom de 

åtta artiklarna vi valt – enligt urvalsmodellen – representerar respektive bevakning från 

Aftonbladet, sammanfattar vi här de likheter och skillnaderna som finns, och vad de består av. 

  

Skillnader och likheter 

Ser vi först till de olika texternas makronivå så finns skillnader. Artiklarna vi valt att studera är 

artiklar som ämnar presentera samma skeende i respektive rapportering, vilket ger upphov till att 

Aftonbladet kan ha jobbat utefter samma mall vad gällande bilder, faktarutor, textmängd, 

etcetera. Således kan den strukturella makronivån sägas vara genomgående lik, till skillnad från 

den tematiska makronivån där skillnaderna är mer påtagliga beträffande vinkel. I Askersund-fallet 

rapporteras det med Jonna Henningsson i centrum, medan i Boden-fallet från Vatchareeya 

Bangsuan. 

  

Sammanfattningsvis är skillnaderna i texterna delvis en fråga om aktörernas representation. I 

Askersund-fallet är Jonna Henningsson en aktiv primär aktör. Majoriteten av meningarna hon 

nämns i är hon subjektet. Till representationen av henne anspelas det – i stor utsträckning – på 

hennes kvinnliga genus. Det är påtagligt att Aftonbladet vill poängtera detta, med en frekvent 

användning av de epitet som konnoterar ytterligare kvinnlighet, såsom “ryttarinnan”. Kristoffer 

Johansson är som aktör platt i jämförelse med Henningson. Han är styckmördare, och vidare än 

så representeras han inte. Den enda utvecklingen av honom som karaktär presenteras i ett fåtal 

rader om hans barndom och psykiska problem. Men denna fördjupning förpassas till bisatser 

eller avslutande rader i artiklarna. Detta är anmärkningsvärt, då det i både förundersökning- och 

rättegångsprotokoll finns tydlig information som möjliggör en mer nyanserad representation av 

Johansson. Hans problem till följd av sitt Aspergers syndrom är väl dokumenterade, men 

utelämnas i stort i rapporteringen vi granskat (Bergman 2015). I representationen av Jonna 

Henningsson utelämnas däremot inga betydande detaljer, som till skillnad från Johansson får nog 

med utrymme att konstrueras som karaktär. Ser man istället till offeraktörerna, är det primära 
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fokus i Boden-fallet Vatchareeya Bangsuans liv, medan i Askersund-fallet är offret nästintill 

osynligt och nämns endast i kontexten till att Henningsson mördat denna. Varför offrets identitet 

och liv är utelämnat motiveras aldrig. 

  

Även i artiklarnas språkbruk finns stora skillnader. I Askersund-fallet tenderar det att berättas i en 

mer dramatiserad format – mer likt en skönlitterär historia, med förstärkande och kraftfulla 

ordval, utbroderade beskrivningar och karaktärsdrag. Detta skiljer från Boden-fallet där språket, i 

de flesta fall, är formellt. Visserligen är det en brottshistoria – vilket i enlighet med sin genre ofta 

använder sig av en dramatiserad rapportering – men inte alls i samma utsträckning som i 

Askersund-fallet. I Boden-fallet skrivs det hellre – så när som på moderns upplevelse om brottet 

– om formaliteter och förhör, domar, straff och juridik. I Askersund-fallet beskrivs istället 

mordvapen, motiv och det triangeldrama som föranledde mordet. 

  

Från representationer till Lules journalistiska traditionella myter 

Utifrån dessa skillnader kan man se till huruvida rapporteringen som helhet använder sig av Lules 

journalistiska traditionella myter. Av de sju traditionella myter Lule presenterar som frekvent 

använda, tycks två vara särskilt applicerbara på dessa fall (Lule 2001). 

  

I Askersund-fallet, sett till dessa fyra artiklar, representeras Jonna Henningsson i mångt och 

mycket enligt den traditionella myten The Trickster, vilket Lule definierar: 

  
The myth of the Trickster often portrays a crude and stupid figure, half animal 

an half human. /…/ News too often tell stories of crude, contemptible people, 

governed by seemingly animal instincts, who bring ridicule and destruction on 

themselves. In some stories, stupid criminals /…/ (Lule, 2001: 24) 

  

Hos Lule är The Trickster en dum och ond figur, som liknas oftas med djuret och dennes brutalitet 

(Lule, 2001: 24). Drag av denna traditionella myt återfinns i rapporteringens representation av 

Jonna Henningsson. “Jag skulle bara skrämma henne” är ett citat Aftonbladet väljer att lyfta 

fram, åsyftande de slag Jonna Henningsson utdelade mot offret med sin medhavda hovhammare. 

Detta vittnar om Henningsson bristande verklighetsförankring. En människa med sunt förnuft 

bör förstå att ett slag med en hammare mot huvudet gör en skada bortom skrämsel. Dessa typ av 

citat och formuleringar lyfter Aftonbladet för att påvisa Henningssons “dumhet” – vilket 

överensstämmer med bilden av The Trickster. Formuleringar som “Attackerade kärleksrivalen” 

och “hon ville inte sluta skrika” används i beskrivningen av Henningssons mord. Dessa 
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konnoterar en oerhörd grymhet, där “attackerar” anspelar på ett aggressivt och närmast primitivt 

beteende. Denna anspelning på råhet, grymhet och djurlikt beteende stämmer även dessa väl 

överens med The Trickster. Jonna Henningsson passar även väl in på The Tricksters flytande 

identitet och oförutsägbara natur, då Henningsson själv bryter med föreställningen av vad 

kvinnor gör och inte gör. Hennes gärningar gör henne således okonventionell, vilket underlättar 

hennes mytologisering (Lule, 2001: 24). 

  

I Boden-fallet går det att se en annan traditionell myt i rapporteringen. Snarare än att utmåla 

gärningspersonen som en galning, väljs det istället att representera offret i enlighet med den 

traditionella myten The Victim som Lule definierar: 

  
The Victim lies at the heart of many myths. News tell stories of innocent 

victims killed in car accidents, airline crashes, hijackings, fires, robberies, 

drownings. The news, as myth, elevates and transform death into sacrifice. A life 

story is gathered and told. A passing is marked and mourned. (Lule, 2001: 22) 

  

Gärningspersonen i Boden-fallet, Kristoffer Johansson, är inte den primära aktören i 

rapporteringen av brottet. Denna tilldelas istället offret, Vatchareeya Bangsuan, som 

representeras i enlighet med The Victim. Vatchareeya beskrivs utefter hennes liv: att hon, som ung 

student, togs av daga till hennes anhörigas stora sorg. Att hon fallit offer för våldet av en man är 

fokuset – snarare än på denne man och hans bakgrund eller motiv, psykiska ohälsa eller 

eventuella diagnoser (Lule 2001: 22). 

  

Rapporteringen utifrån den diskursiva praktiken 

Med dessa uppenbara skillnader i rapporteringen av de två fallen, kan man i enlighet med 

Faircloughs andra praktik; den diskursiva praktiken, se till textens producerande och receptiva 

nivå (Ekström 2012: 131). Att Aftonbladet väljer att representera Askersund-fallet genom The 

Trickster, och Boden-fallet genom The Victim, kan grundas i den statistiska anomalin en kvinnlig 

styckmördare utgör, vilket med stor sannolikhet bidrar till ett förhöjt nyhetsvärde (Kordon & 

Wetterqvist 2006; Lule 2001: 22, 24). Men huruvida detta är hela förklaringen till de drastiska 

skillnaderna tåls att diskutera. Skillnaderna kan även grunda sig i genusaspekten som sådan. Att 

Aftonbladets representerar Jonna Henningsson utefter kvinnligt genus, kan springa ur det 

konventionsbrott som skett i uppfattningen om kvinnlighet (Jarlbro 2006). Denna mediala 

anomali som kvinnlig brottslighet utgör bekräftar även Ester Pollack (2001) med sin forskning 

om medier och abnormalitet. En mördare konnoterar primärt inte en kvinna, utan en man. Detta 
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kan förklaras först på mytnivån – genom det samhälle och den ideologi som präglar både 

Aftonbladet och läsaren (Ekström 2012: 24–25). De koder och konventioner vi förknippar med 

kvinnlighet ligger långt ifrån mord och våld, vilket konstruerar ett språkbruk och därigenom en 

verklighet inom vilken texterna konsumeras. Genom en kombination den statistiska avvikelsen 

och det konventionsbrott beträffande gärningspersonens genus, gör således Askersund-fallet till 

ett brottsfall som har högt nyhetsvärde, med två större normbrott (Ekström 2012: 24–25; 

Kordon & Wetterqvist 2006). Av dessa anledningar finns det goda skäl att tro att Aftonbladet 

konstruerar en bevakning på sådant sätt när gärningspersonen är en kvinna. Att detta också är 

skildrat i ett mer skönlitterärt språkbruk är således ett verktyg ämnat att lyfta läsningen om 

kvinnan som mördat. Detta är alltså inte en rapportering av ett brott – utan en spännande 

historia. 

  

Kristoffer Johansson och rapporteringen av Boden-fallet är av helt annan karaktär. Detta kan 

bero på mäns statistiska överrepresentation som förövare av våldsbrott, vilket kan resultera i 

avtrubbning beträffande dessa gärningar och således lägre grad av fascination (Granath et al. 

2016: 202–207; Kordon & Wetterqvist 2006). Men återigen, att man på grund av statistiska 

faktorer skulle välja att konstruera bevakningen av dessa på två vitt skilda sätt, vore att bortse 

från de kulturella aspekterna som inverkar. Anledningen till att Kristoffer Johansson inte tilldelas 

rollen som huvudaktör, utöver den statistiska faktorn, kan också förklaras genom mytnivån 

(Ekström 2012: 24–25). Den idé och allmänna föreställning om att män är våldsamma, vilket 

media bidrar till att etablera, konstrueras som verklighet. Våldsamhet konnoterar alltså det 

manliga genuset. Därför behöver inte Johansson målas upp som våldsam, då detta är 

underförstått genom dennes genus. Att ännu en man dödar innebär inget konventionsbrott mot 

det manliga genuset och höjer därmed inte statusen på händelsen som nyhet. 

  

Aftonbladet konstruerar istället rapporteringen av Boden-fallet efter offret, Vatchareeya 

Bangsuan, som i enlighet med det kvinnliga genuset ofta faller offer för mäns våld (för statistik, 

se Granath et al. 2016; 202–207). Således befinner sig både gärningsperson och offer i linje med 

konventionerna knutna till dess genus. Ändå väljs Vatchareeya som huvudaktör, vilket vittnar om 

att bedömningen gjorts att – i just detta fall – offret är av större nyhetsvärde än 

gärningspersonen. Detta kan förklaras i enligt med Pamela Davies (2011) forskning, att unga män 

har svårt att representeras som offer. Därav kan Aftonbladet ha gjort valet att rikta fokus till 

Vatchareeya för att locka läsning genom sympati, snarare än genom hat gentemot Kristoffer 

Johansson. 
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6. Slutsatser & diskussion 

Hur representeras gärningsperson och offer i Askersund-fallet? 

Utifrån det material vi analyserat kan vi dra slutsatsen att gärningspersonen i Askersund-fallet 

representeras som en obehärskad, korttänkt och hänsynslös mördare. Valen av citat, fokus och 

det dramatiserade språkbruket beskrivande henne vittnar om en ambition att konstruera en 

gärningsperson utöver det vanliga – förlagd i det vanliga. Jonna Henningsson representeras som 

en vanlig kvinna med ett vanligt liv tills det att svartsjukan tog överhanden. Sättet på vilket hon 

representeras, och de attribut som tillskrivs henne, stämmer väl överens med den traditionella 

myten The Trickster – med sin oberäknelighet, dumhet och otyglade drifter (Lule 2001: 22). Att 

Henningsson är kvinna framhävs genom frekventa referenser till hennes genus i rubriker och 

ingresser. Detta indikerar på att hennes genus är av betydelse i rapporteringen, och utgör därmed 

en betydande del av representationen – en slutsats som överensstämmer med Kordon och 

Wetterqvist (2016): att kvinnlig brottslighet anses vara en medial fascination. 

  

Offret, Lovisa Lindh, nämns aldrig vid födelsenamn och utgör en närmast marginell del av 

rapporteringen. Hennes enda funktion är att vara den yta Jonna Henningsson projicerar sin 

galenskap på – ett slags nödvändigt ont för att bygga gärningspersonen. Med andra ord 

representeras offret inte som en egen person i någon större utsträckning. De gånger hon nämns 

är det vid åldersbaserat epitet, eller som “kärleksrivalen”, vilket återigen endast fungerar i relation 

till Henningsson. 

  

Hur representeras gärningsperson och offer i Boden-fallet? 

I den mån Kristoffer Johansson tar plats (vilken är att betrakta som ynka), representeras han som 

en kall och kufisk figur. De karaktärsdanande drag som i förbifarten lyfts fram skisserar en vag 

bild av en antisocial man med eventuella psykiska diagnoser. Men någon vidare fördjupning eller 

etablerande av tydlig karaktär sker aldrig. Johanssons manliga genus framhävs inte nämnvärt i 

rapporteringen, vilket indikerar på att detta inte används som ett betydande element i 

representationen av gärningspersonen. 

  

Istället är det offret som blir det primära fokuset i rapporteringen. Offret, Vatchareeya Bangsuan, 

representeras som en harmlös, oskuldsfull ung student med hela livet framför sig. Detta faller väl 

i linje med Lules traditionella myt The Victim, vilket ämnar förhöja tragiken i oskuldens besudling 

och död; att ännu ett offer krossats under vikten av den onda verkligheten (Lule 2001: 24). 
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Vilken betydelse har gärningspersonens genus i svensk kvällspress rapportering av 

styckmord? 

Utifrån det analysunderlag vi har – framtaget utifrån våra teorier och metoder – kan vi fastslå att 

genuset tycks vara av stor betydelse. Båda fall utspelar sig i mindre svenska orter, under samma 

årtionde och gärningspersonerna tillhör samma generation och kultur, samt socioekonomiska 

befolkningssegment. Dessutom är motiven besläktade, och tillvägagångssättet det samma: mordet 

utförs i någon av aktörernas bostad, kroppen styckas och undanskaffas annorstädes. Båda 

gärningspersoner visar sig – i förundersökningsprotokollen – ha en historia av mer eller mindre 

uppseendeväckande beteenden (Bergman 2015). Ändå skiljer sig rapporteringen fallen emellan 

markant. Nyhetsvärde motiveras utefter dimensionerna rumsligt, kulturellt och tidsmässigt 

avstånd. Jämförs dessa dimensioner våra brottsfall emellan, får man ett påfallande likt resultat, 

vilket indikerar på att en ytterligare faktor ger upphov till deras markanta skillnad (Wadbring & 

Weibull 2014: 281–282). Denna faktor menar vi är gärningspersonernas genus. 

  

Hur denna betydelse kommer sig ämnar vi svara på sett till den diskursiva praktiken (Ekström 

2012 132–133). Att Aftonbladet väljer att lägga vikt vid denna betydelse, kan vi i enlighet med 

tidigare forskning och vår analys, koppla till nyhetsvärdering och graden av läsvärde. Den anomali 

som är en kvinnlig styckmördare antas intressera läsaren, vilket gör att gärningspersonens genus 

betonas i representationen av denne. Att denne sedan rapporteras utefter i enlighet med The 

Trickster är bara ett ytterligare sätt bygga den mediala karaktären av en kvinnlig styckmördare 

(Lule 2001: 22). Aftonbladets rapportering av Boden-fallet går också att svara på genom tidigare 

forskning och vår analys; en man som dödar är inget konventionsbrott och erhåller således inget 

extraordinärt nyhetsvärde. Därför belyses inte Kristoffer Johanssons genus särskilt i 

rapporteringen, utan rapporteringen fokuserar på offret, vilket anses vara ett starkare material att 

bygga historien av. Känslan rapporteringen ämnar framkalla blir alltså sympati och sorg, snarare 

än förskräckelse och aversion (Kordon & Wetterqvist 2006). 

  

De val som grundar sig i ansett nyhetsvärde, kan man diskutera utefter det sociokulturella 

inflytande (Faircloughs tredje praktik) Aftonbladets är under: Nyhetsvärde genererar läsare, vilket 

i sin tur genererar ekonomiskt kapital (Ekström 2012: 131). Hos en publikation som Aftonbladet 

tycks det vara det primära intresset, vilket i sin tur påverkar den journalistik som bedrivs. 

Journalisterna konstruerar – logiskt nog – den rapportering som hoppas generera ekonomisk 

tillväxt. Därför antas gärningspersonens genus spela en betydande roll i rapportering av 

styckmord i svensk kvällspress. 
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Diskussion 

Med syftet att söka betydelsen av genus i ett avgränsat material var en kvalitativ metod lämplig, 

då det gav oss möjligheten att undersöka materialet på ett djupare plan. Nyhetsartiklar som 

empiri motiverade en kvalitativ textanalys, och då vi ämnade att undersöka språk och inflytande, 

lämpade sig en CDA. Teorierna semiotik och diskursteori möjliggjorde lokaliseringen av 

rapporteringens skillnader, medan genusteori och Lules teorier har använts för att försöka förstå 

dessa. En fördel i denna studie hade varit att metodiskt triangulera undersökningen med en 

metod som tar den mänskliga upplevelsen i större beaktning, exempelvis genom att intervjua 

journalister eller utföra en observationsstudie. Detta för att få ett ytterligare perspektiv på hur 

Aftonbladet kan konstruera sin rapportering. Något som även kan stärka studien hade varit att 

inkludera ytterligare teorier om nyhetsvärdering (Ekström & Larsson 2010: 15–17). 

  

Den tidigare forskningen har visat sig vara av stor betydelse i undersökningen. Den har bidragit 

till ökad förförståelse och på så vis givit en stabil utgångspunkt för studien. Även om den tidigare 

forskningen skiljer sig från vår så knyter den i hög utsträckning an till resultatet: en kvinna som 

begår våldsbrott är ett konventionsbrott, genererar ett stort intresse och därmed anses ha ett högt 

nyhetsvärde. En man som begår våldsbrott agerar mer i linje med den gängse föreställning som 

finns kopplat till dennes genus, vilket leder till en minskad fascination (Davies 2011; Kordon & 

Wetterqvist 2006; Pollack 2001). 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv samt framtida 

forskning 

Sett till den journalistiska yrkespraktiken finns här mycket att diskutera. Med tanke på att 

nyhetsvärdering är en process som sker på redaktionell nivå är det ett ämne som allmänheten 

saknar vidare insyn i. Att belysa Aftonbladets sätt att konstruera händelser till innehållsmässigt 

högt värderade nyheter kan generera en etisk komplikation för tidningen. Om läsare – i hög grad 

– skulle börja ifrågasätta nyheternas autenticitet kan detta utlösa en negativ spiral. Med läsarens 

ökade medvetenhet gällande denna typ av konstruktioner bör Aftonbladet hantera detta 

arbetssätt med försiktighet, då det inte är lika lätt idag – i den digitaliserade världen – att bortse 

fakta för att stärka det narrativ tidningarna önskar sälja. 

  

7.1 Framtida forskning 

Utifrån studiens slutsats – att genus har en stor betydelse i rapportering om styckmord – vore det 

intressant att undersöka andra faktorers eventuella inverkan på representationen. Om 

gärningspersonen är av samma kön – vilka faktorer används då för att ta ut varandra? (Jarlbro 

2006).   

  

Konstaterandet att Aftonbladet konstruerar nyheter efter stereotyper och berättelser för att höja 

nyhetsvärdet ger också upphov till ytterligare diskussioner: Hur långt kan en tidning gå i sin 

konstruktion av nyheter tills det de rapporterar om inte längre hör till “verkligheten”? Detta 

skulle kunna knytas an till forskning om fake news och mediers trovärdighet i stort; såväl 

gammelmedia som nyare medier. 
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