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Abstract 
 

Studiens fokus ligger på att undersöka om det förekommer skillnader i hur svenska tidningar 

skildrat två gärningspersoner med olika könstillhörigheter utifrån ett genusperspektiv. För att 

ställa forskningsfrågan på sin spets är de valda gärningspersonerna dömda för ett av Sveriges 

grövsta brott, styckmord. De två gärningspersonerna är i liknande ålder, deras offer är båda 

unga kvinnor och brotten begicks med endast cirka ett års mellanrum. Båda fallen prövades i 

hovrätten. Det som skiljer dem åt är att gärningspersonerna vid brottstillfällena hade olika 

könstillhörigheter. Genom en kritisk diskursanalys och med hjälp av genusteori, 

gestaltningsteori och teorin om det ideala offret ska mediernas gestaltning av 

gärningspersonerna undersökas för att ge svar på uppsatsens forskningsfråga: Hur skiljer sig 

mediegestaltningen av Jonna Henningsson och Kristoffer Johansson i Aftonbladets och 

Dagens Nyheters nyhetsrapportering på webben? 

 

Total analyserades 16 artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet där de nedslag i tiden som 

gjordes var gripandet, åtalet, tingsrättens dom och till sist Hovrättens dom. Genom att 

använda hovrättens dom som underlag för undersökningen har den fungerat som en bakgrund 

till det som skrivits i de båda tidningarna. Resultatet visade att det förekom fyra framträdande 

skillnader i hur de valda medierna gestaltade de båda gärningspersonerna. Dessa skillnader 

återfanns i hur gärningspersonerna benämndes, deras motiv, deras psykiska tillstånd och vilka 

roller de blev tilldelade. Genom att analysera detta resultat med hjälp av studiens valda teorier 

drogs slutsatsen att de valda tidningarna var påverkade av strukturella genusnormer i sina 

gestaltningar av de båda gärningspersonerna. Detta har resulterat i en skillnad i hur de 

rapporterade om gärningspersonerna på grund av deras könstillhörighet.  

 

Nyckelord 
 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Diskursanalys, Genusteori. Gestaltningsteori  
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1. Inledning 
 
Som nyhetskonsumenter läser vi ofta om våldsbrott och våldsutövare i de svenska medierna. 

Kriminaljournalistiken är för läsaren såväl skrämmande som spännande. Av de cirka hundra 

mord som begås i Sverige varje år rör det sig i ett eller två fall om styckmord. Ett brott som 

kan anses vara bland det mest makabra en människa kan begå. De allra flesta bekräftade 

styckmorden i Sverige begås av män. Därför riktades det stor medial uppmärksamhet mot 25-

åriga Jonna Henningsson som år 2014 greps i Askersund efter att ha mördat, styckat och 

dumpat en annan kvinnas kropp ute i en skog.  

 

”Om en man begår ett mord är det hemskt för att någon blivit dödad, men om en kvinna begår 

ett mord är det hemskt för att hon har dödat.” Skriver journalisterna Suzanne Kordon och 

Anna Wetterqvist i sin bok Gärningsmannen är en kvinna (Kordon och Wetterqvist 2006, sid. 

188). 

 

Det råder en underrepresentation av kvinnliga våldsutövare i allmänhet och kvinnliga 

styckmördare i synnerhet, vilket är anledningen till att det blir intressant att undersöka hur 

medierna förhåller sig till genus när de gestaltar manliga och kvinnliga styckmördare. Finns 

det några skillnader i mediegestaltningen mellan manliga och kvinnliga styckmördare och hur 

ser dessa skillnader i så fall ut? Mediehus, reportrar och redaktörer måste ofta göra etiska 

överväganden i förhållande till rapporteringen. Det kan tänkas att dessa överväganden är 

svåra när det kommer till något som styckmord eftersom medierna har en stor påverkan på 

hur människor uppfattar verkligheten enligt gestaltningsteorin. Därför anser vi det viktigt att 

analysera vilken bild av verkligheten som medierna sprider.  

 

Medieforskaren Madeleine Kleberg menar att nyhetsmedierna konstruerar snarare än speglar 

verkligheten (Kleberg 2006, sid. 3). Genom att analysera skillnaderna i gestaltningen mellan 

män och kvinnor kan vi få en ökad förståelse för vilken konstruktion av verkligheten som 

medierna förmedlar till läsaren. Få svenska kvinnor har gjort sig skyldiga till styckmord 

varför vi anser att det finns en forskningslucka i hur dessa gestaltats. Genom denna studie vill 

vi därför bidra till att öka förståelsen av mediernas gestaltningar av män och kvinnor genom 

att applicera genus- och gestaltningsteorin när vi undersöker hur styckmördare med olika 

könstillhörigheter framställs i nyhetsmedierna. Detta ska vi göra genom en kvalitativ 

diskursanalys där vi analyserar hur två av Sveriges största mediehus, Aftonbladet och Dagens 
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Nyheter har gestaltat en manlig och en kvinnlig styckmördare i sin nyhetsrapportering. Vi vill 

sedan analysera vad dessa eventuella skillnader kan ha grundat sig i. 

  

Fallet Henningsson är på många sätt unikt, men bortsett från gärningspersonens 

könstillhörighet finns ett fall som i mångt och mycket liknar detta. År 2013 mördade och 

styckade den då 22-årige Johansson sin vän och tidigare flickvän i en annan svensk småstad. 

Delar av kroppen kom senare att hittas i och utanför en ödestuga i närheten av brottsplatsen. 

De två fallen liknar varandra eftersom de båda offren var unga kvinnor och morden skedde på 

liknande sätt med endast ett års mellanrum. Båda gärningspersonerna är unga, deras ålder 

skiljer sig endast med tre år. Båda fallen prövades också i hovrätten. Det föll sig därför 

naturligt att använda oss av fallet Johansson i en komparativ kvalitativ analys i förhållande till 

fallet Henningsson. Vi har valt att analysera åtta artiklar från varje brottsfall. Av dessa artiklar 

är hälften hämtade från Aftonbladet och hälften hämtade från Dagens Nyheter.  

   

2. Bakgrund 
 

2.1 Etiska överväganden  
I Johansson-fallet har Aftonbladet i flertalet artiklar publicerat offrets namn. Vi har valt att 

inte namnge något av offren i vår uppsats. Detta för att visa respekt till deras familjer och 

anhöriga. Vi kommer därför att benämna offret i Johansson-fallet som XX och offret i 

Henningsson-fallet som YY.  

 

2.2 Styckmord 
Av de omkring hundra mord som begås varje år i Sverige är en till två procent styckmord. 

Man brukar skilja på två olika typer av styckmord - defensivt och offensivt. Det defensiva är 

det vanligare och karaktäriseras av att kroppen styckas för att lättare kunna transporteras eller 

bortforslas utan att bli upptäckt. Den offensiva styckningen är mer av ett sadistiskt slag där 

gärningspersonen styckar för egen njutning. I ungefär en fjärdedel av alla fall har mördaren en 

medhjälpare. I mer än hälften av fallen har mördaren professionell kännedom om styckning 

eller anatomi, som läkare, veterinär, slaktare eller jägare (Palmqvist 2003). 

 

Enligt kriminologen Leif G.W. Persson är kvinnliga styckmördare mycket sällsynta. Om 

offret är en kvinna är det oftast hennes man, sambo eller älskare som ligger bakom brottet. 

Om det styckmördade offret är en man har han ofta själv en kriminell bakgrund och mordet 
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begås ofta av en annan man. Många styckmord förblir olösta, i Sverige klarar polisen upp 

cirka 90 procent av alla mord, men bara 60 procent av alla styckmord. Detta eftersom en 

styckad kropp generellt försvårar identifieringen av kroppen och att fastställa dödsorsak och 

fallets brottsplats (Röstlund 2013). 

  

2.3 Skillnaden mellan mord och dråp 
Som redovisas nedan skiljer sig fallen åt i brottsrubriceringen, eftersom Henningsson blev 

dömd för mord och Johansson för dråp. Vad som avses med mord och dråp och vilka faktorer 

som spelar in i rubriceringen har vi för avsikt att kort förklara i detta avsnitt. 

 

Enligt Brottsförebyggande Rådet finns det 143 domslut från 2017 som avser mord eller dråp, 

en siffra som inkluderar försök, förberedelse och stämpling till brott. Av dessa dömdes 122 

personer för mord och 21 personer dömdes för dråp (BRÅ 2018). Dråp som brottsrubricering 

är således mer sällan förekommande än mord. 

  

För mord döms den som, enligt Brottsbalken 3 kap. 1 §, berövar annan livet. Enligt 2 § ska 

gärningspersonen istället dömas för dråp om omständigheterna som föranlett gärningen är att 

anse som mindre grova (SFS 1962:700). Det finns inga fastställda generella omständigheter 

som gör att brottet ska klassas som mindre grovt utan utgångspunkten är att hänsyn ska tas till 

samtliga omständigheter vid bedömningen av brottsrubriceringen. Högsta domstolen har 

prövat gränsdragningen mellan mord och dråp ett flertal gånger. Exempel på fall där 

gärningspersonen dömts till dråp är när denne lidit av en psykisk störning eller när gärningen 

föranletts av provokation från offret. Det har fastslagits att omständigheterna tillsammans 

måste framstå som klart förmildrande för att gärningspersonen ska dömas för dråp istället för 

mord. (Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 3 kap. 2 §, Lexino 2018-08-01). 

 

2.4 Fallen 
Vi har nu för avsikt att presentera de båda fallen för att ge en bakgrund till hur brotten begicks 

och vilka straff som gärningspersonerna blev tilldelade. Redovisningen nedan är summerade 

utifrån båda fallens domslut. 

 

2.4.1 Fallet Henningsson 

Onsdagen den 18 juni 2014 greps Jonna Henningsson. Tidigare på morgonen hade hon dödat, 

styckat och flyttat YYs kropp. Styckmordet skedde i en lägenhet i Askersund som tillhörde en 
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man som både YY och Henningsson hade en relation med. Offrets kvarlevor hittades utanför 

Kumla. 

  

Den 19 november 2014 åtalades Henningsson för mord och brott mot griftefriden i Örebros 

tingsrätt. Hon erkände brott mot griftefriden men nekade till mord, eftersom hon menade att 

hon inte haft uppsåt att ta livet av offret. En månad senare dömdes Henningsson till 16 års 

fängelse för mord och brott mot griftefriden då tingsrätten ansåg att det inte bevisats att 

Henningsson inte haft uppsåt. Det framkom även att hon inte vid gärningstillfället led av 

psykisk sjukdom och vilket gör att rättspsykiatrisk vård som påföljd utesluts.  

  

Domen överklagades till hovrätten och den 18 mars 2015 skärpte Göta hovrätt tingsrättens 

straff till livstids fängelse för Henningsson. Hovrätten grundade sitt beslut i att mordet ansågs 

planerat, att Henningsson hade haft uppsåt att ta YYs liv, att det var ett utdraget dödsförlopp 

och att kroppen hade behandlats skymfligt. (Göta hovrätt, 2015-03-18, mål nr B 93–

15).                                     

  

2.4.2 Fallet Johansson 

Den 4 maj år 2013 försvann XX efter att har varit hemma hos Johansson och pluggat. Ett stort 

sökpådrag sattes igång för att hitta henne. Mer än två veckor efter hennes försvinnande hittade 

man kvinnans kvarlevor i och utanför ett ödehus ute i en skog i Boden. Dödsorsaken 

fastställdes vara stickskador från ett vasst föremål innan kroppen har blivit styckad. Johansson 

greps och anhölls skäligen misstänkt, vilket är av lägre misstankegraden, för mord den 23 

maj, men misstankegraden höjdes snart till med sannolika skäl misstänkt. Johansson var den 

sista att se XX vid liv, det hittades blod från henne i hans bil samt tejp i hennes hår som 

matchade en tejprulle han hade i sitt hem. Han nekade under hela rättsprocessen till 

inblandning, något som försvårade för rätten då ytterst lite information finns om 

händelseförloppet. Detta gör det även svårare för media att rapportera.  

  

Johansson blev åtalad den 17 oktober och dömdes några månader senare till 14 års fängelse i 

Luleås tingsrätt trots sitt nekande. Tingsrätten fann honom skyldig till XX:s död ställt utom 

rimligt tvivel. Det framkom även att han vid gärningstillfället inte led av psykisk sjukdom 

varför han inte dömdes till rättspsykiatrisk vård. Både åklagare och den åtalade överklagade 

domen till hovrätten.  
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Den 16 april kom hovrättens dom mot Johansson. hovrätten ändrade tingsrättens 

brottsrubricering från mord till dråp. Han dömdes till tio års fängelse, vilket är det högsta 

straffet för dråp man kan få i Sverige. (Hovrätten för övre Norrland, 2014-04-16, mål nr B 

132–14). 

  

2.4.3 Likheter och skillnader 

De båda fallen delar många likheter. Brotten begicks med cirka ett års mellanrum. Det rör sig 

i båda fallen om styckmord, de båda gärningspersonerna blev dömda för brott mot 

griftefriden. Offren var båda unga kvinnor som kände sina mördare. Gärningspersonerna var 

även dem unga, 22 år respektive 25 år när de begick brotten. Gärningspersonerna har gått 

igenom samma rättsprocess, från gripande till en prövning i hovrätten. Under båda fallens 

gång är det brottets svårighetsgrad som har varit mest diskuterat, alltså huruvida brotten ska 

bedömas som dråp eller mord. Det som skiljer de båda fallen åt är att gärningspersonerna 

dömdes olika, Henningsson till livstids fängelse för mord och Johansson till 10 års fängelse 

för dråp. Det beror på att det i Johanssons fall inte fanns lika mycket information om brottets 

händelseförlopp samt att domstolen ansåg att det inte gick att utesluta att Johansson handlat i 

stark affekt, något som juridiskt anses vara förmildrande. Till skillnad från Henningsson har 

Johansson nekat till all inblandning i brottet. Den bristande utredningen i Johanssons fall har 

även påverkat rapporteringen om honom och hans rättegång, där det till skillnad från 

Henningssons fall inte finns lika omfattande information vilket föranlett en mindre 

detaljrikedom i rapporteringen om brottet. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka skillnaderna i hur media gestaltar en 

kvinnlig kontra en manlig styckmördare ur ett genusperspektiv i kombination med en 

gestaltningsteori och teorin om det ideala offret.  

  

3.2 Frågeställningar 
Genom en kritisk diskursanalys har vi för avsikt att besvara forskningsfrågan: Hur skiljer sig 

mediegestaltningen av Jonna Henningsson och Kristoffer Johansson i Aftonbladets och 

Dagens Nyheters nyhetsrapportering på webben?  
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För att besvara vår forskningsfråga har vi formulerat tre frågeställningar: 

1. Vad finns det för skillnader i hur de valda tidningarna gestaltar de två gärningspersonerna? 

2. Varför finns dessa eventuella skillnader i gestaltningen av gärningspersonerna? 

3. Hur har tidningarna gestaltat de två gärningspersonerna i relation till sina offer? 

     

4.Teori 
 

4.1 Genusteori 
Då vi kommer undersöka skillnader i hur en manlig och kvinnlig mördare har framställts i 

media är genusteorin högst relevant för vår undersökning. Ordet genus kan användas på ett 

flertal sätt vilket lett till att begreppets terminologi ofta blir svårbegripligt. Britt-Marie Thurén 

förklarar genus som en princip som bidrar till att vår kultur anser att det finns två typer av 

människor: män och kvinnor. Till dessa ger vi olika egenskaper som vi kallar feminina och 

maskulina. Genusforskningen går ut på att undersöka hur människan konstruerar detta. Vem 

är kvinna och vem är man? Genom att sätta ett genusperspektiv på sin forskning ser man 

genus som en princip för kulturell organisering och social organisation. Kön eller genus är 

inte bara något som finns av naturen, det är också något vi människor konstruerar. Beroende 

på hur vi konstruerar detta kan det få konsekvenser. Genusforskning bidrar till att försöka 

synliggöra och förstå detta fenomen (Thurén 2003, sid. 10–11). 

 

Kriminologen Tove Pettersson har förtydligat vad som normativt kan vara feminint och 

maskulint genom att strukturera upp sex dikotomiska begreppspar. Utifrån hennes tolkningar 

av hur Yvonne Hirdman, Robert Connell (numera Rewyn Connell) James Messerschmidt, 

Philip Leander och Thomas Johansson resonerat kring maskulint och feminint satte hon upp 

följande dikotomi för hur man kan kategorisera dessa skillnader (Pettersson 2003, sid. 142). 

 

 

 

Maskulint Feminint 

Överordnad Underordnad 

Aktiv    Passiv 

Stark Svag 

Rationell  Irrationell 

Sexuellt begär riktad mot kvinnor Sexuellt begär riktad mot män 

Åtrådd av kvinnor Åtrådd av män 
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4.2 Gestaltningsteori 
Gestaltningsteorin tar sin utgång i att medias gestaltning av verkligheten påverkar hur vi 

människor uppfattar samma verklighet, något som ger journalistiken beskrivningsmakt i 

rollen som nyhetsförmedlare. Dock hade gestaltningsteorin inte något med media att göra när 

teorin myntades av sociologen Erving Goffman. Han var först att skriva om frame analysis 

som enligt honom handlar om organiseringen av erfarenheter, alltså hur man begripliggör, 

tolkar och skapar mening ur sina erfarenheter (Strömbäck 2009, sid. 119). Jesper Strömbäck 

menar i sin bok Makt, medier och samhälle att det förhåller sig så, att vi människor söker efter 

att skapa en mening i vår tillvaro och det gör att gestaltningsprocesser är ofrånkomliga. 

Genom att kommunicera något gestaltar man verkligheten på ett eller annat sätt, detta gäller 

alla människor, journalister innefattade, som strävar efter ett objektivitetsideal. Media speglar 

nämligen inte verkligheten då verkligheten är obegränsad medan mediernas format inte är det. 

De begränsningar mediernas format har, tvingar journalister att konstant göra val. Dessa val 

handlar om val av ämne, berättarperspektiv, attribut, källor, fakta och av ord. Valen görs både 

medvetet och omedvetet då många av valen görs på rutin och ses som självklarheter i 

yrkessammanhanget. Därför är det viktigt att se nyheter som gestaltningar av verkligheten och 

inte som en spegelbild av den (Strömbäck 2009, sid. 118–120). 

 

Vidare menar Strömbäck att gestaltningar är när journalister, medvetet och/eller omedvetet, 

väljer ut och utelämnar vissa aspekter i skapandet av medieinnehåll, vilket framhäver till 

exempel orsaksförklaringar och värderingar genom ordval, fakta, perspektiv, källor och 

betoningar. Från gestaltningar aktiveras associationsbanor och tankar hos människor som 

påverkar oss till att dra slutsatser. Gestaltningar kan vara uttryck för försök till att påverka 

opinionen, men även för sådant som uppfattas som självklart genom de kulturella värderingar 

och normer som finns i vårt samhälle (Strömbäck 2009, sid. 120–124). 

 

Gestaltningsteorin är ytterst relevant att använda i vår studie, då vi vill undersöka hur media 

skildrat två styckmördare. Gestaltningsteorins egenskaper kommer bistå med att synliggöra 

hur gestaltningar verkar samt hur medias bild av verkligheten påverkar dess publik. Detta 

kommer att vara till hjälp när vi ska besvara uppsatsens frågeställningar. 
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4.3 Det ideala brottsoffret och den ideala gärningsmannen 
Teorin om det ideala brottsoffret skapades av den norske kriminologen Nils Christie och 

handlar om hur en person som drabbats av ett brott kan få fullständig och legitim status som 

offer. För att en person som utsatts för ett brott ska få den ultimata offerstatusen bör de leva 

upp till dessa sex kriterier: 

• Offret är svagt 

• Offret är involverat i en respektabel aktivitet 

• Offret är på väg till eller från en plats som han eller hon inte kan förebrås för 

• Gärningsmannen är i överläge och kan beskrivas i negativa termer 

• Offret har tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”. 

• Gärningsmannen är okänd för och saknar relation till offret 

(Lindgren 1998, sid. 48, 55, 96, 97). 

  

Personer som inte lever upp till bilden av det ideala brottsoffret kan ha svårt att få samma 

hjälp som hen har rätt till. Ett barn eller en äldre dam passar bra in på arketypen av ett 

idealiskt offer samtidigt som en hemlös person eller en full man på väg hem från krogen inte 

passar in i mallen. Huruvida gärningspersonen lever upp till att vara den ”ultimata 

gärningspersonen” beror till viss del enligt Christie på relationen mellan gärningsperson och 

offer (Christie 2001, sid. 55). Inom kriminologin har det länge funnits en tendens till att 

dikotomisera så till vida att man ser en person som antingen ett offer eller gärningsman 

(Pettersson 2003, sid. 77). Man kan förklara det som att den ideala gärningsmannen skapar 

det ideala offret och tvärtom. Utifrån Christies kriterier kan man med hjälp av Petterssons 

tidigare nämnda dikotomier tolka det ideala offret som någon med mer feminina drag (svag, 

underordnad) och den ideala gärningspersonen som någon med mer maskulina drag (stark, 

överordnad). Christie menar att en konsekvens av att kvinnor beskrivs som idealiska 

brottsoffer blir att de tvingas acceptera fortsatt underordning i samhället i förhållande till män 

(Pettersson 2003, sid. 262–263). I boken Mord, blod och moral menar kriminologen Jerzy 

Sarnecki att nyheterna ofta väljer att vinkla dödliga våldsbrott till att offret får den ultimata 

offerstatusen (Sarnecki 1994, sid. 52–54).  

 

I en forskningsstudie analyserade Tove Pettersson hur kvinnliga brottsoffer framställts i 274 

kriminalpolitiska motioner mellan åren 1971–2000. Hon kom fram till att de allra flesta 

stämde överens med Christies bild av det ideala offret med undantag från det sistnämnda 

kriteriet, att gärningsmannen är okänd för offret. Tvärtom levde offret tillsammans eller hade 



 13 

en nära relation med gärningsmannen. Pettersson menade dock att detta inte gjorde kvinnorna 

mindre ansedda som offer (Pettersson 2003, sid. 262–263). 

  

Denna teori är intressant för vår studie då vi kommer kunna undersöka huruvida Henningsson 

och Johansson passar in i mallen av den ideala gärningspersonen eller inte. Som vi ovan 

redovisat finns det en koppling mellan framställningen av offer och gärningsperson då det 

ideala offret ofta skapar den ideala gärningspersonen och tvärtom. De två kan också kopplas 

till normer om femininitet och maskulinitet. För att få en ännu djupare förståelse för hur 

gestaltningen av Henningsson och Johansson skapats är det därför intressant att använda 

denna teori för att analysera hur relationerna mellan gärningsperson och offer konstruerats i 

medierna. 

 

I det kommande kapitlet redovisar vi tidigare och relevant forskning inom vårt valda ämne. 

Studierna är främst hämtade från forskare inom kriminologi och medie- och 

kommunikationsvetenskap men samtliga berör genusstudier på ett eller annat sätt. 

  

5. Tidigare forskning 
 

5.1 Genus och media 
Det är inte helt främmande att man förklarar medierna som en ”spegling” av verkligheten, 

men Madeleine Kleberg menar att medierna också är en del av denna spegling, med egna 

värderingar, regler, normer och maktförhållanden för hur män och kvinnor skildras. En viktig 

del av skapelseprocessen av manligt och kvinnligt sker i medierna (Kleberg 2008, sid. 7). 

Genusforskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap har likt mycket annan 

medieforskning tagit avstånd från det teoretiska perspektiv som formats utifrån den så kallade 

överföringsmodellen. Denna modell består av en sändare, ett meddelande och en mottagare. 

Förenklat kan man säga att modellen utgår från att medierna speglar verkligheten, men genom 

speglingsperspektivet problematiserar man inte medieinnehållet eller vad det refererar till. I 

kritiken menar man istället att medieinnehållet aldrig kan vara helt sant, man gör istället ett 

urval och på så sätt en representation och en konstruktion. Genom att kritisera 

överföringsmodellen tar man också avstånd från idén om att det finns grundläggande 

sanningar om vad som är kvinnligt och manligt (Kleberg 2008, sid. 16–18). 
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5.2 Kvinnliga våldsutövare 
När en kvinna begår ett brott bryter hon inte bara mot lagen utan också mot feminina normer. 

Kvinnor som agerar med stereotypiskt maskulina handlingar till exempel genom våld kan 

därför uppfattas som onormala i jämförelse med kvinnor med mer feminina egenskaper 

(Gurian 2011, sid. 13). Kriminologen Elizabeth Gurians slutsats stämmer väl överens med de 

forskningsstudier vi har tagit del av om bilden av den våldsamma kvinnan. Ett annat 

återkommande resonemang som flertalet studier behandlar är att våldsamma kvinnor sällan 

gestaltas som särskilt nyanserade människor (se till exempel Gurian 2011, Pettersson 2003, 

Ballinger 1996). Pettersson menar att våldsamma kvinnor ofta beskrivs med dikotomier, de 

hamnar i ett spektrum av svart och vitt. De blir antingen onda eller goda, galna eller dåliga 

(Pettersson 2003, sid. 154). 

  

Kriminologen Anette Ballinger menar att hegemoniska diskurser har bidragit till en 

generaliserande mediegestaltning där våldsamma kvinnor gestaltas antingen som ”bad” 

(dåliga) eller ”mad” (galna). Man porträtterar den galna kvinnan genom att förklara hennes 

aktioner som en effekt av hennes hormoner. Man kan också se den galna kvinnan som ett 

offer till följd av ett trauma. Den onda kvinnan målas upp som ett hemskt monster. Hon blir 

endimensionell och porträtteras som en motsats till den ”normala” kvinnan (Ballinger 1996, 

sid. 50–53). Vad som påverkar vilket fack man hamnar i kan bero på hur man agerar i rätten, 

vilken grad av femininitet man visar upp med mera (Ballinger 1996, sid. 50–53).  

 

I forskningsstudien An Evil Monster and a Poor Thing: Female Violence in the Media 

jämförde kriminologerna Eileen Berrington och Paevi Honkatukia mediegestaltningen av två 

kvinnliga mördare. I det ena fallet undersökte man hur Storbritanniens största tidningar hade 

gestaltat den brittiska kvinnan Rosemary West, som tillsammans med sin man dömdes för att 

mördat och begravt tio kvinnliga offer. I det andra fallet undersökte man hur Finlands största 

tidningar gestaltat finska Sanna Sillanpää som gick in på en skytteklubb och sköt ihjäl tre män 

i Helsingfors. Resultatet stämde överens med Ballingers tes om den onda och den galna 

kvinnan. Den brittiska kvinnan framställdes som ett ont monster samtidigt som den finska 

kvinnans handlingar förklarades som en effekt av psykisk ohälsa. Det sistnämnda fallet blev 

senare ihågkommit som ett tragiskt fall och glömdes snabbt bort av allmänheten. Den brittiska 

kvinnan däremot gick till historien som en av Storbritanniens ondaste kvinnor (Berrington & 

Honkaukia 2010). 
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Gurian menar att män som mördar blir sedda som mördare, men kvinnor som mördar blir ofta 

sedda som kvinnliga mördare. Hon menar således att medierna väljer att uppmärksamma detta 

extra mycket och att kvinnliga mördare ofta får könsbestämda smeknamn kopplade till sitt 

brott (Gurian 2011, sid. 16). 

 

5.3 Manliga våldsutövare 
I flera forskningsstudier som vi tagit del av menar man att våld är något som anses vara 

maskulint (se till exempel Gurian 2011, Pettersson 2003). Tove Petterssons dikotomier som vi 

redovisade i teoriavsnittet ger en konkret förklaring på vad detta kan bero på. En 

våldshandling begås av en stark och aktiv person som överordnar sig en annan person. Just 

stark, aktiv och överordnad är något Pettersson menar är maskulint betingade ord (Pettersson 

2003, s. 142). Med andra ord kan man på ett stereotypiskt sätt se våld som något maskulint. 

Michael Kimmel menar att våld är den mest påtagliga markeringen av maskulinitet. Det 

handlar om att visa vad man inte är. Man är inte feminin, svag eller homosexuell. När en 

kvinna begår ett våldsbrott blir ämnet därför genusteoretiskt mycket intressant (Pettersson 

2003, sid. 139, 143).  

 

Genom sociologens Reawyn Connells konceptualisering om hegemonisk maskulinitet kan vi 

få en mer konkret förståelse för varför våld främst förknippats med manligt beteende. Connell 

beskriver hegemoni som en dominans som uppstått genom kulturella strukturer. Inom 

genusvetenskapen kan man beskriva den hegemoniska maskuliniteten som en glorifierande 

form av maskulinitet som är högst upp i makthierarkin i en kulturell och social miljö. Den har 

byggts upp genom normativa praktiker av manlig dominans där kvinnor underordnas. Men 

bara några få män kan leva upp till den glorifierade maskulinitetsbilden. För att komma högt 

upp i den hegemoniska hierarkin behöver därför en individ hävda sin manlighet genom att 

visa sin makt och överordnad. För män i överklassen kan pengar eller chefspositioner vara ett 

sätt att hävda sin makt. I en familj har mannen traditionellt varit den som arbetat och dragit in 

pengar. Kvinnan blir därför i beroendeposition till mannen och på så sätt hävdar han sin 

överordnade maskulinitet. I brist på ekonomisk, politisk eller social makt kan män av lägre 

klass i pressade lägen istället välja våldet för att visa sin överordnad gentemot både män och 

kvinnor (Haddow 2013, sid. 41–54, 62–64). 
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5.4 The witch and the warrior 
I studien THE WITCH AND THE WARRIOR: Archetypal and Framing Analyses of the 

News Coverage of Two Mass Shootings gjord av medieforskaren Miglena Sternadori, används 

gestaltning som ett analysverktyg i ett försök att undersöka genusgestaltning och arketyper i 

nyhetsrapporteringen om två masskjutningar där de misstänkta var vita 

medelklassprofessorer. En kvinna och en man. I båda skjutningar dog tre personer. Det skrevs 

fyra gånger fler nyhetsartiklar om den misstänkta kvinnan än den manliga, något som inte 

enbart kan förklaras genom omständigheterna kring skjutningarna. Trots att kvinnan mördade 

i sin arbetsmiljö på grund av missnöje med sina karriärmöjligheter valde media att fokusera 

på hennes privatliv och att hon var psykiskt instabil, vilket går i linje med arketypen om ”the 

female monster”. Detta är en kontrast till hur media valde att rapportera om den manliga 

massmördaren. Han mördade sin fru och två män under en picknick vilket gjorde att han 

passade in som en arketyp av en patriarkalisk man inblandad i ett brott om passion. Här 

handlade nyhetsrapporteringen mestadels om hans framgångsrika karriär och information att 

han hade varit våldsam i sin relation innan dådet undanhölls. Medias rapportering om fallen är 

till för att exemplifiera den samhälleliga diskursen om män och kvinnor som dödar 

(Sternadori 2012). 

  

6. Metod 
 

6.1 Diskursanalys 
Vi har valt ut delar av medie- och kommunikationsforskaren Peter Berglez 

diskurskonkretisering för att genomföra vår analys. I boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap beskriver han genom fem centrala analysmoment för hur en kritisk 

diskursanalys kan gå till (Berglez 2010, sid. 177–178). Vi kommer att använda oss av ett 

urval av dessa moment för att undersöka hur de två gärningspersonerna gestaltas i de utvalda 

medierna. Följande moment kommer att användas för analysen: 

  

1.  Nyhetstextens tematiska struktur (makronivå): Genom detta moment analyserar 

vi textens hierarkiska karaktär och tematiska struktur. Vi undersöker artikelns 

huvudtema, det vill säga artikelns övergripande handling, vilket ofta går att hitta i 

artikelns rubrik och ingress. Sekundära teman ska också studeras, dessa är delteman i 

texterna som har nedprioriterats i relation till huvudtemat. Dessa teman går ofta att 

finna längre ner i artiklarnas struktur och tar en mindre plats. Vi kommer också att 
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undersöka de teman som uteslutits helt från texten, men som skulle kunna anses ha en 

betydelse för förståelsen av fallet. Skäl till att utesluta vissa teman kan bero på att 

artikelförfattaren, redaktionen, redaktören eller någon annan som har kontroll över 

texten inte anser att temat är tillräckligt relevant för att ta plats i artikeln. Det kan 

också vara något som läsaren generellt bör ha en förkunskap om. Vi använder oss av 

detta moment för att se vad medierna anser är viktigast i artikeln. Är det 

gärningspersonen, offret eller något annat som ges störst plats? 

 

2. Textuella luckor (mikronivå): Med hjälp av en mikroanalys vill vi undersöka hur 

texten har konstruerats. Detta gör vi genom att analysera artiklarnas textuella luckor 

det vill säga underliggande och implicita meningar. Vi kommer här att undersöka vad 

reportern lämnar för tolkningar till läsaren utan att bokstavligen skriva ut det. 

 

3. Den lexikala stilen (mikronivå): Vi undersöker också artiklarnas lexikala stil för 

att undersöka hur texten konstruerats. Den lexikala stilen innebär de ordval och 

meningsuppbyggnader som artiklarna består av. Finns det några anmärkningsvärda, 

värdeladdade, iögonfallande ord som används i artiklarna? 

 

6.2 Tillvägagångssätt  
Vi har analyserat samtliga 16 artiklar var för sig med hjälp av ovanstående metod genom att 

skriva ner allt relevant artikel för artikel utifrån de tre momenten tematisk struktur, textuella 

luckor och den lexikala stilen. När vi hade analyserats samtliga artiklar använde vi oss av vårt 

nedskrivna material från de åtta artiklarna som rörde Henningsson för att analysera mönster 

och återkommande företeelser i gestaltningen om henne, för att sedan göra likadant med 

artiklarna om Johansson. I resultatavsnittet redovisar vi de mönster vi hittat utifrån vårt 

omfattande material om artiklarnas gestaltning. För att våra analyser skulle ha så hög validitet 

som möjligt har vi noga undersökt samtliga artiklar tillsammans och begränsat analyserna till 

max två per dag. Detta för att minimera risken att missa något relevant på grund av slarv eller 

trötthet. 
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7. Material 

7.1 Tidningar 
Det material vi valt att använda oss av i vår studie är hämtat från Aftonbladets och Dagens 

Nyheters webbtidningar. Valet av tidningarna grundar sig i att de är två av de mest lästa i 

Sverige, men att de skiljer sig åt i sina politiska ställningar samt att de är kvälls– kontra 

morgontidning. Dessa skillnader möjliggör en större bredd i vårt resultat, vilket gynnar 

uppsatsen i sin helhet. Att vi valt att endast inrikta oss på webbartiklar är för att 

nyhetsrapporteringen idag är mer utbredd där, då mediehusens fokus läggs på webben. I 

2000-talets början passerade nämligen webben den traditionella papperstidningen som 

huvudsaklig nyhetskälla för den yngre och köpstarkare delen av den vuxna befolkningen i 

Sverige (Häger 2014 sid. 315). 

 

För att få fram ett jämförbart resultat har urvalet av artiklar gjorts genom att göra nedslag i 

fallens fyra olika steg i rättsväsendet. Gripandet, åtalet, tingsrättens dom och hovrättens dom. 

Följaktligen består vårt material av totalt 16 artiklar. Fyra artiklar om Henningssons fall i 

Aftonbladet och fyra artiklar i Dagens Nyheter, samma urval av material gäller i Johanssons 

fall. Valet av artiklar grundar sig i att rapporteringen om de båda fallen ska vara så lika 

varandra som möjligt i genre, textlängd och utformning. Vår avsikt är att jämföra helheten i 

rapporteringen om de båda fallen, vi kommer därför inte sätta nyhetsartiklarna om samma 

ämne mot varandra i vår analys utan snarare jämföra gestaltningen i det stora hela av de båda 

gärningspersonerna med utgångspunkt i de 16 artiklarna. 

 

7.2 Domar 
Utöver tidningsartiklarna kommer även hovrättens domar i de båda fallen att utgöra en del av 

vårt material. Domarna kommer inte att analyseras men kommer att fungera som en slags 

bakgrund för fallen. Utan den information som domarna ger hade det inte varit möjligt att 

hitta de teman som artiklarna uteslöt i rapporteringen, dessutom gav det oss en grund att stå 

på i att förstå artiklarnas empiri.  

  

7.3 Referens till artiklarna 
När vi refererar till artiklarna vill vi vara transparenta och tydliga. Vi har därför valt att koda 

artiklarna för att läsaren enkelt ska förstå vilken artikel vi avser. Artiklarna återfinns som 

bilagor i slutet av uppsatsen. 
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Koden för varje artikel kommer att bestå av tre bokstäver när de refereras till i den löpande 

texten. Den första bokstaven står för den person som artikeln handlar om, Henningsson eller 

Johansson (H, J). Den andra står för vilken tidning artikeln är skriven i, Aftonbladet eller 

Dagens Nyheter (A, D). Till sist under vilken del av händelseförloppet den är skriven i, 

gripandet, åtalet, tingsrätt eller hovrätt (G, Å, T, och H). Till exempel kommer artikeln om 

(H)enningsson i (A)ftonbladet som handlar om hennes (G)ripande vara kodad HAG. Se 

nedanstående tabell för ytterligare konkretisering av vår kodning. 

 

Första bokstaven = Gärningspersonens namn  

H = Henningsson 

 J = Johansson  

Andra Bokstaven = Tidningens namn 

A = Aftonbladet 

D = Dagens Nyheter 

Tredje bokstaven = Artikelns ämne 

G = Gripen 

Å = Åtalad 

T = Tingsrätt 

H = Hovrätt 

  

8. Resultat 
 

8.1 Inledning 
Nedan följer en summering av de genomgående mönster vi hittat i rapporteringen om de två 

gärningspersonerna utifrån vår diskursanalytiska metod. I sista delen av avsnittet har vi 

jämfört resultatet av gestaltningen av Henningsson kontra Johansson för att se om och i så fall 

vilka skillnader som finns. När vi har utdrag från tidningarnas artiklar refererar vi till dem 

enligt det kodsystem vi redovisat för i uppsatsens materialavsnitt (se avsnitt 7.3).  

 

8.2 Henningsson 
Efter att ha använt vår diskursanalytiska metod på de åtta texterna om Jonna Henningsson i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter har vi kommit fram till ett resultat som vi i detta avsnitt 

kommer redovisa. 
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8.2.1 Tematisk struktur 

Vi inledde med att undersöka den tematiska strukturen där vi letade efter artiklarnas 

huvudtema och sekundära teman. Med huvudtema menar vi det tema som ges mest plats och 

vanligtvis hamnar högst upp i artikeln. Sekundära teman är de teman som får mindre plats och 

placeras längre ner i texten. I fem av de åtta artiklarna fann vi att brottets händelseförlopp var 

huvudtemat. I Aftonbladets artiklar som rör åtalet, tingsrätten och hovrätten kan vi extra 

tydligt se att brottets händelseförlopp har blivit huvudtemat. I dessa tre artiklar gestaltas 

händelseförloppet på ett liknande sätt. För att exemplifiera likheten av dessa tre artiklarnas 

inledande stycke följer här utdrag från de tre artiklarna i Aftonbladet:   

 

Exempel 1:  

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. (HAÅ) 

  

Exempel 2:  

Tidigt på morgonen den 18 juni i år åkte 25-åringen till sin expojkväns lägenhet i Askersund. 

Han var inte i bostaden, men det var däremot hans flickvän, den 22-åriga kvinnan. 25-åringen 

attackerade sin kärleksrival med en hammare och knivhögg henne sedan upprepade gånger.” 

(HAT) 

  

Exempel 3:  

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. (HAH) 

  

När man sätter de tre olika inledande styckena från Aftonbladets artiklar bredvid varandra blir 

det tydligt hur snarlikt Aftonbladets reportrar valt att gestalta detta huvudtema. Dagens 

https://www.aftonbladet.se/tagg/6d1f67d7-958c-4e24-a1b2-f4ef3a7755d7
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4drzKV/beskrivs-som-vanlig-hasttjej--misstanks-for-styckmord
https://www.aftonbladet.se/tagg/6d1f67d7-958c-4e24-a1b2-f4ef3a7755d7
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2x9oq/styckade-sin-karleksrival--nu-atalas-hon-for-mordet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2x9oq/styckade-sin-karleksrival--nu-atalas-hon-for-mordet
https://www.aftonbladet.se/tagg/6d1f67d7-958c-4e24-a1b2-f4ef3a7755d7
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Nyheters sätt att gestalta händelseförloppet skiljer sig från Aftonbladets ovanstående exempel 

då deras artiklar är mindre tids- och platsspecifika och inte lika målande som Aftonbladets 

artiklar. Följande utdrag är ett exempel på Dagens Nyheters mindre målande beskrivning. 

  

Utrustad med hammare, kniv, insomningsmedicin, sömnhormon, vodka, sprutor och kanyler 

tog sig 25-åringen till Askersund i somras. Enligt hennes försvarare, Johan Eriksson, var syftet 

inte att åka dit för att döda den yngre kvinnan. Men det var så det slutade. (HDT) 

 

Till skillnad från Aftonbladet lämnar Dagens Nyheter i detta fall en större plats för fri 

tolkning. 

 

De enda artiklarna som inte har händelseförloppet som huvudtema är Aftonbladets och 

Dagens Nyheters rapportering om gripandet, vilket förefaller logiskt då medierna inte hade 

tillräckligt med information om händelseförloppet. Dagens Nyheters artikel om hovrättens 

dom har inte heller brottets händelseförlopp som huvudtema utan istället är det huvudsakliga 

temat rättegången i hovrätten. (HDH).  

 
Ett återkommande sekundärt tema i artiklarna om Henningsson, det vill säga ett tema som inte 

får lika mycket plats och struktureras längre ner i artiklarna, är konflikten mellan åklagare och 

försvarsadvokat. Konflikten handlar främst om huruvida Henningsson ska dömas för mord, 

dråp eller vållande till annans död. Argument från båda sidorna, åklagare och 

försvarsadvokat, lyfts upp i samtliga artiklar förutom i de som avhandlar gripandet. Vi kan se 

ett mönster i att åklagarens argument redovisas först för att sedan bli ifrågasatta och bemötas 

av försvarsadvokaten längst ner i texterna. Ett annat återkommande sekundärt tema handlar 

om vad Henningsson själv sagt och hävdat om brottet i efterhand. De gånger hon kommer till 

tals, genom referat från rättegången eller genom hennes advokat, hävdar hon att det inte var 

meningen att döda 22-åringen. Hon beskrivs i artiklarna som att vara någon som ångrar det 

hon gjort. Nedan ser vi två exempel på när Henningsson kommer till tals via citat eller genom 

hennes advokat. Båda utdrag är placerade långt ned i artiklarnas struktur vilket påvisar att 

hennes egna åsikter är ett sekundärt tema och på så sätt inte är lika prioriterat som 

huvudtemat.  
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Exempel 1: 

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. (HAÅ) 

  

Exempel 2:  

25-åringen har erkänt att hon dödat 22-åringen, men menar att det inte var planerat. 

– Jag skulle bara skrämma henne. Jag tänkte bara slå en gång, sa hon flera gånger när hon 

hördes under rättegången. (HAT) 

  

Ytterligare ett återkommande tema, som beroende på artikel har prioriterats som ett 

sekundärt- eller primärt tema är motivet, vilket menas vara svartsjuka. I Aftonbladets 

rapportering om Henningssons åtal är motivet utskrivet redan i ingressen (HAÅ). Teman som 

placeras i ingress och rubrik är ofta artikelns tydliga huvudtema (Berglez 2010, sid. 177). I 

Dagens Nyheters artikel om tingsrätten dom avslutar man istället artikeln med att berätta om 

att motivet är svartsjuka (HDT). Vilket indikerar att det är ett nedprioriterat tema, ett 

sekundärt tema.  

  

Vi har också undersökt uteslutna teman, det vill säga teman som inte tagits med alls i 

artiklarna, men som skulle kunna anses ha en betydelse för förståelsen av fallet. Skäl till att 

utesluta vissa teman kan bero på att artikelförfattaren inte anser att temat är tillräckligt 

relevant för att ta plats i texten. Det kan också vara något som läsaren generellt bör ha en 

förkunskap om. Ett tema som uteslutits i nyhetsrapporteringen om Henningsson-fallet är en 

gestaltning av offret. Som läsare får man nästan inte veta någonting om henne mer än att hon 

var en 22-årig kvinna som är sägs vara Henningssons kärleksrival. I artiklarna blir hon inte 

tilldelad någon större roll utan beskrivs mestadels som en död kropp. 

  

8.2.2 Textuella luckor 

När reportrar skriver artiklar lämnar de, medvetet eller omedvetet, textuella luckor, det vill 

säga de underliggande meningar som inte bokstavligen skrivs ut i texten, utan istället kan 

läsas mellan raderna (Berglez 2010, sid, 177–178). I artiklarna om Henningsson 

uppmärksammas två återkommande textuella luckor som här redovisas. Den första textuella 

luckan artiklarna påvisar är att det rör sig om ett mord då det antyds att brottet var planerat. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BJ61jw/ryttarinnan-det-var-kaos-i-huvudet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BJ61jw/ryttarinnan-det-var-kaos-i-huvudet
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Som tidigare nämnt har det genom hela rättsprocessen, från gripande till hovrätten, funnits en 

konflikt om huruvida brottet ska betraktas som ett dråp eller mord. Henningssons försvarare 

menar att hennes intention var att skrämma 22-åringen vilket sedan spårade ur, medan 

åklagaren hävdar att mordet var planerat. Trots denna konflikt och oklarhet kring 

Henningssons avsikter ser vi ett mönster i att artikelförfattarna väljer att gå på åklagarens sida 

genom att antyda att brottet var planerat. Detta redan innan hon dömdes för att ha planerat 

mordet. Till exempel har Dagens Nyheter använt sig av följande rubrik i sin rapportering om 

när Henningsson åtalades: 

 

Åklagaren: 25-åriga kvinnan förberedde mordet noggrant (HDÅ).  

 

Flera av artiklarna beskriver också hur hon förberedde sig inför brottet med olika typer av 

tillhyggen. Ett exempel på denna beskrivning av Henningssons förberedelser kan vi se nedan.  

  

Utrustad med hammare, kniv, insomningsmedicin, sömnhormon, vodka, sprutor och kanyler 

tog sig 25-åringen till Askersund i somras (HDT). 

  

Ovanstående utdrag ger läsaren en uppfattning om att Henningsson var väl förberedd och 

“utrustad” innan hon begav sig till brottsplatsen, vilket också antyder att det rör sig om ett 

mord och inte ett dråp. Artiklarna gestaltar också hennes aktioner efter brottet som 

välplanerade och systematiskt utförda, vilket vi kan se i exemplet nedanför: 

  

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 (HAT). 

  

Dessa gestaltningar kan ge läsaren en känsla av att Henningsson hade intentionen att döda sitt 

offer. Reportrarna har inte konkret skrivit ut att det var ett planerat mord, men genom sina 

beskrivningar av händelseförloppet och valet av citat är den underliggande meningen att 

mordet var planerat.  
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Den andra återkommande textuella lucka som vi ser, alltså det som reportern inte uttrycker 

bokstavligen utan det vi ser mellan raderna, är att Henningsson är galen. I Aftonbladets artikel 

som behandlar åtalet kan vi till exempel förstå det som att hennes svartsjuka har drivit henne 

till ett galet tillstånd där hon inte kan hantera sitt handlande. Exempel: 

  

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 (HAÅ). 

  

Genom denna typ av gestaltning lämnar reportern en förutfattad mening om att Henningssons 

svartsjuka var så pass stor att den fick henne att mörda. Att olycklig kärlek skulle få henne att 

begå ett sådant grovt brott ger läsaren en implicit mening att svartsjukan har gjort henne 

galen. 

  

Det gjordes en rättspsykiatrisk undersökning på Henningsson som visade att hon inte var 

psykiskt sjuk. Trots detta ges det ändå i flera av texterna indikationer på att Henningsson inte 

är helt psykiskt frisk. Detta ser vi exempelvis i Aftonbladets artikel om tingsrättens dom, där 

artikelförfattaren väljer att skriva ut att hon har undergått en psykiatrisk undersökning som 

visar att “hon inte är allvarligt sjuk i juridisk mening” (HAT). Att använda sig av uttrycket “i 

juridisk mening” poängterar det faktum att hon fortfarande kan vara psykisk sjuk, bara inte i 

“juridisk mening”. När reportern i samma artikel även väljer att skriva att Henningsson inte är 

“allvarligt” psykiskt sjuk kan man förstå det som att hon fortfarande kan vara psykiskt sjuk.   

 

Ett annat exempel på en textuell lucka som indikerar att Henningsson är galen kan vi se i ett 

utdrag från Aftonbladets artikel om rättegången i hovrätten där det står följande: 

  

Lugnt och sansat berättade hon för tingsrätten om de makabra och groteska detaljerna som 

inträffade under morgontimmarna i lägenheten (HAH). 

  

Dessa ordval och typ av meningsbyggnad ger en klar textuell lucka i artikeln som antyder att 

Henningsson har vissa psykopatiska drag. Att artikelförfattaren skriver hur hon “lugnt och 

sansat” berättar om “makabra och groteska detaljer” får Henningsson att gestaltas som en 

känslokall person.  I Dagens Nyheters artikel om hovrättens dom berättar artikelförfattaren 

också att Henningsson enligt rättspsykiatrisk expertis har svårt att förstå konsekvenserna av 
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det hon gör (HDH). Dessa textuella luckor i kombination med gestaltningen om att det rör sig 

om ett svartsjukebrott bildar ett större mönster som insinuerar att Henningsson på ett eller 

annat sätt inte är helt psykiskt frisk eller rent av galen. Vi kommer i vår analys att gå djupare 

in på vad detta kan bero på. 

 

8.2.3 Lexikala stilen 

Artiklarnas lexikala stil syftar till det språkbruk som använts i artiklarna. Vi har i detta 

avsnitt undersökt vilka typer av ord och meningar som använts i artiklarnas gestaltning. Efter 

att vi undersökt artiklarnas lexikala stil ser vi en stor skillnad i språkbruket mellan Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Aftonbladet har använt sig utav fler värdeladdade ord, något som faller 

sig naturligt för vad som karaktäriserar kvällspress.  

  

I artiklarna har Henningsson benämnts på flera olika sätt, vissa benämningar är mer 

återkommande än andra. I Aftonbladet benämns hon ett flertal gånger med smeknamnet 

“ryttarinnan” vilket refererar till hennes hästintresse. I Dagens Nyheter å andra sidan benämns 

hon mestadels som “kvinnan ” eller “25-åringen”. I ett fall benämns hon också som 

“styckmörderska” (HDH).  

 

Anmärkningsvärt är att båda tidningarna benämner det 22-åriga offret som “kärleksrivalen” 

totalt 13 gånger i de åtta artiklarna. Flertal olika ord har använts för att beskriva Henningssons 

relation till offret. Bland annat benämns offret som rival och en yngre rival. Deras relation 

beskrivs att vara av karaktären svartsjukedrama och triangeldrama.   

 

Flera värdeladdade ord och meningar har använts i artiklarna för att beskriva brottets 

händelseförlopp. De värdeladdade ord som vi funnit i Aftonbladets artiklar är: “grotesk”, 

“makaber”, “tragik” och “brutalt”. De värdeladdade ord och ordkombinationer vi funnit i 

Dagens Nyheter är: “hänsynslös”, “svårt sargad” “massiv beväpning” och “skymflig 

behandling”.  

 

I flera av texterna finns det detaljerade beskrivningar som väcker konnotationer hos läsaren 

och är uppseendeväckande i det att tidningarna rekonstruerar brottets händelseförlopp. Bland 

annat berättar Aftonbladet att kroppsdelar lades i “blå Ikeapåsar” (HAH). De flesta läsare vet 

nog hur dessa påsar ser ut, men om vi skulle ha svårt att minnas hjälper adjektivet “blå” till att 

måla upp en bild av hur kroppsdelarna förflyttades. Dessa detaljerade beskrivningar 
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dramatiserar händelsen och påminner om hur en roman kan vara uppbyggd. Ett exempel på 

denna romanliknande gestaltning kan ses i ett utdrag från Aftonbladets rapportering om åtalet 

nedanför: 

 

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. (HAÅ). 

  

8.3 Johansson 
I ovanstående avsnitt analyserades samtliga artiklar om Henningsson med hjälp av vår valda 

metod. I nedanstående avsnitt följer en redovisning av vårt resultat från de åtta artiklar om 

Johansson som analyserats på samma sätt.  

  

8.3.1 Tematisk struktur 

I artiklarna rörande Johansson utspelar sig huvudtemat mestadels i nutid eller nära dåtid. Till 

exempel handlar artiklarna som publicerades efter rättegången i hovrätten i huvudsak om vad 

som hände just under rättegången. Detta kan låta som ett självklart val av huvudtema, men så 

är inte alltid fallet. För att återkoppla till den tematiska strukturen i Henningssons artiklar var 

huvudtemat där många gånger brottets händelseförlopp, även i de artiklar som släpptes långt 

efter att detta var ny information. Den enda artikel som sticker ut då huvudtemat inte är vad 

som nyligen hänt är Aftonbladets artikel om åtalet på Johansson. I denna artikel är 

huvudtemat istället en genomgång för hur mordet gått till (JAÅ). 

 

Ett tema som pendlade mellan att vara primärt och sekundärt är den bevisning som kunde 

knyta Johansson till mordet. Då Johansson under hela rättsprocessen nekat till sin inblandning 

i mordet, samt det faktum att brottets händelseförlopp är något oklart, läggs mycket fokus på 

att offrets blod hittades i Johanssons bil. Detta tema redovisas oftast högt upp i artiklarnas 

tematiska struktur. 

 

Ett sekundärt tema som fick plats i många av artiklarna var Johanssons diagnoser som är 

Aspergers syndrom och ADD. Hans diagnoser kom att bli en viktig del av huruvida rätten 

uppfattade hans handling som mord eller dråp. I till exempel Aftonbladets artikel om 

tingsrättens dom berättar hans försvarsadvokat att Johansson inte är kapabel till att begå ett 

mord på grund av sin funktionsnedsättning (JAT). Detta tema tas aldrig upp i någon rubrik 



 27 

eller ingress och placeras oftast i mitten eller slutet av artiklarna och blir således ett sekundärt 

tema. 

  

Vidare såg vi hur ett annat återkommande sekundärt tema var fallets händelseförlopp, från 

försvinnandet av offret till gripandet av Johansson. Något som troligtvis grundar sig i att man 

vill koppla Johansson till den tidigare följetångsrapporteringen om offrets försvinnande. Detta 

händelseförlopp summeras vanligtvis kort i övre eller undre halvan av artiklarna. Ett exempel 

på en sådan summering kan vi se nedan: 

  

Det var i maj i fjol som 20-åriga XX försvann. Nästan två veckor efter försvinnandet 

påträffades delar av hennes kropp i ett ödehus utanför Boden samt i terrängen omkring huset. 

(JAT). 

 

Ett annat återkommande sekundärt tema i artiklarna är att Johansson nekar till brottet. De få 

gånger man rapporterar om vad han sagt handlar det om att han nekar till brottet och kommer 

med bortförklaringar till vad som hänt (JAÅ).  

  

Ett tema som nästan helt uteslutits ur samtliga artiklar är Johanssons motiv. Då han själv 

nekar till brottet blir motivet aldrig utrett, detta är en informationslucka som tidningarna valt 

att inte fylla med spekulationer. Den enda artikel som går in på ämnet är Dagens Nyheters 

artikel om tingsrättens dom. I denna artikel står det följande: 

 

Varför 22-åringen dödat kvinnan vill inte tingsrätten spekulera i. Rätten skriver att något 

"dock otvivelaktigt hänt, som hos NN (gärningsmannens namn) väckt stark aggressivitet 

(JDT). 

 

8.3.2 Textuella luckor 

I de undersökta artiklarna har vi upptäckt två återkommande textuella luckor. Den första 

textuella lucka är att artiklarna i många fall påvisar att Johansson är skyldig till mordet trots 

att han själv nekar. I Aftonbladets rapportering om åtalet är det extra tydligt att man vill 

framställa Johansson som skyldig. Texten börjar med att redogöra för vilka skador offret dog 

av, för att sedan gå igenom de bevis som talar för Johanssons skyldighet. Avslutningsvis 

redogör man för att Johansson inte har ett giltigt alibi (JAÅ). 
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Den andra textuella lucka som vi funnit är att Johansson inte är psykiskt frisk trots att han har 

genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar på att han inte anses vara psykisk sjuk. 

Flera olika beskrivningar och ordval ger läsaren uppfattningen att allting inte står rätt till och 

att han inte är som alla andra utan avvikande. Bland annat står det i två artiklar att han har en 

“säregen personlighet” som har påverkat hans sätt att kontrollera sitt handlande (JAH, JDH). 

Man berättar också om att han har en funktionsnedsättning och är diagnostiserad med 

Aspergers syndrom och ADD. I Aftonbladets rapportering om tingsrättens dom citeras 

åklagaren: 

  

 - Hans ungdom och funktionshinder har nog spelat in, säger hon (JAT). 

  

 I Aftonbladets artikel om åtalet mot Johansson skriver man ut ett av hans argument för varför 

offrets blod finns i hans bil. Ett argument som inte känns trovärdigt. Nedanför följer ett utdrag 

från denna artikel: 

  

Polisens tekniker har också påträffat rester av blod på en rulle med kirurgtejp i hans 

badrum. SKL:s DNA-analyser visar att spåren kommer från XX. 

22-åringen har inte kunnat ge någon entydig förklaring till blodet. I förhör har han 

sagt att en möjlighet är att hon kan varit skadad från sin karateträning. (JAÅ). 

  

Samtliga exempel som vi har tagit upp visar hur artiklarna gestaltar Johansson som en 

inkompetent och avvikande person. Detta skrivs inte ut bokstavligen ut, men den textuella 

luckan ger läsaren uppfattningen av Johansson som sådan. 

 

8.3.3 Lexikala stilen 

Den lexikala stilen i artiklarna är i princip fri från värdeladdade ord. Däremot beskriver man 

ibland fallet på ett detaljerat sätt, vilket dramatiserar brottet. Några utdrag som påvisar denna 

lexikala stil är bland annat då Aftonbladet berättar om att offrets händer saknas och då Dagens 

Nyheter beskriver hur styckningsprocessen gick till. Nedan följer två utdrag från artiklarna: 

  

Exempel 1:  

Två dagar senare påträffades ytterligare delar av den styckade kroppen i närheten av 

byggnaden. Sökningarna i skogsområdet fortsatte, men fortfarande har kvinnans händer 

inte hittats (JAÅ). 
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Exempel 2:  

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 (JDH). 

  

Johansson relation till sitt offer definieras olika i texterna. I Aftonbladet beskrivs deras 

relation enbart i två av de fyra artiklarna. De beskrivs då som bekanta (JAÅ, JAT). 

I Dagens Nyheter beskrivs relationen mer konsekvent men med olika benämningar, som 

exempelvis tidigare flickvän, vän och nära bekant.  

  

8.4 Jämförelse av resultaten 
Utifrån analyserna av de 16 artiklarna följer i nedanstående avsnitt en redovisning av de mest 

framträdande och anmärkningsvärda skillnader i rapporteringen om de två fallen vi fann. Vi 

har valt att dela upp detta avsnitt i fyra olika delar efter de mest framträdande skillnader som 

vi funnit i vår analys. Dessa delar har fått rubrikerna: Gärningspersonernas tilldelade roller, 

motivet, benämning på gärningspersonerna samt gärningspersonernas psykiska tillstånd. 

 

8.4.1 Gärningspersonernas tilldelade roller 

I nyhetsrapporteringen om Henningsson-fallet blir gärningspersonen, alltså Henningsson, 

tilldelad en tydlig huvudroll då hennes handlingar i brottet ges stor plats i artiklarna.  I 

Johansson-fallet är det mer svårtytt vem som tilldelas huvudrollen. Offret i Johansson-fallet 

får en stor plats i medierapporteringen samtidigt som offret i Henningsson-fallet knappt får 

någon plats alls. Detta kan man tydligt se i rubriksättningen. Nedanför följer utdrag från två 

rubriker i varje brottsfall för att påvisa dessa skillnader. Den första rubriken är från båda 

fallens åtalsartiklar. Det andra utdraget är från fallens hovrättsartiklar. 

 

Rubriker från Johansson-fallet: 

“Dog av stickskador – 22-åringen åtalas” (JAÅ). 

“Dömdes för mord på XX – ändras till dråp” (JAH). 

 

Rubriker från Henningsson-fallet: 

“Styckade sin kärleksrival – nu åtalas hon för mordet” (HAÅ). 

“Hovrätten dömer Jonna, 25, till livstid” (HAH). 
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I den första rubriken från Johansson-fallet berättar man om någon som blivit dödad. I den 

andra rubriken från Johansson-fallet lyfter man fram offrets namn. I Henningsson-fallets 

rubriker berättar man istället om någon som har dödat. I den andra rubriken är det 

gärningspersonens, alltså Henningssons namn som skrivs ut. Dessa utdrag blir tydliga 

exempel på hur Henningsson blivit tilldelad huvudrollen i sitt fall samtidigt som offret fått 

huvudrollen i Johansson-fallet. 

 

Det finns en tydlig skillnad i hur de båda gärningspersonerna kommer till tals i artiklarna. 

Deras försvarsadvokater för deras talan i majoriteten av artiklarna, där får vi ta del av deras 

nuvarande mående och syn på deras skuld och oskuld i fallen. Det som skiljer dem åt är att 

Henningsson blir citerad två gånger medan Johansson inte blir citerad alls. Citaten är tagna 

från rättegången och används i syfte att ge läsaren mer detaljer om mordet samt för att skapa 

en närvaro i texten. Ett exempel på detta går att hitta i Aftonbladet rapportering om 

rättegången i hovrätten där Henningsson berättar vad hon gjorde efter mordet: 

  

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

disktrasa, sa hon i tingsrätten (JAH). 

 

I båda fallen tycks det finnas en textuell lucka i att de båda gärningspersonerna är skyldiga till 

mord. I rapporteringen som pekar på att Henningsson är skyldig till mord gestaltar man 

händelseförloppet genom hennes handlingar. Som läsare får man känslan av att vara 

närvarande vid händelseförloppet.  Det ges mycket och detaljerad information om hur 

Henningsson gjorde sig av med kroppen och städade upp efter sig. I Johanssons fall är det 

ingen som vet vad som hände innan mordet begicks. Detsamma gäller tidningarnas 

beskrivning av händelseförloppet efter det att han dödat sitt offer. Därför berättar artiklarna 

främst om de bevis som finns och som tyder på att han är skyldig. Dessa två olika typer av 

gestaltningar av brottets händelseförlopp gör att Henningsson får mer plats i artiklarna om 

henne än vad Johansson får i artiklarna om honom. Nedanför följer två exempel på 

skillnaderna i hur man beskriver vart offrens kroppar lades: 

  

Johansson-fallet i Aftonbladet:  

Den 22 maj hittades de första kroppsdelarna inne i ett ödehus vid Gammelängsberget 

utanför Boden. Två dagar senare påträffades ytterligare delar av den styckade kroppen i 

närheten av byggnaden (JAH). 
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Henningsson-fallet i Aftonbladet:  

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 

(HAÅ). 

 

Det blir tydligt hur detaljerat detta beskrivs i Henningsson-fallet samtidigt som det beskrivs 

kortfattat i Johansson-fallet. 

  

8.4.2 Motivet 

I flera av artiklarna går man in på Henningsons motiv vilket enligt texterna är svartsjuka. I 

Johanssons fall får vi aldrig ens någon spekulation om vad motivet kan vara. Båda fallen har 

en koppling till en kärleksrelation, på olika sätt men bara i ett av fallen, Henningssons, väljer 

man att gräva djupare i detta. Återkommande ord som påvisar detta är i Henningssons fall ord 

som “triangeldrama”, “kärleksrival” och “svartsjukedrama”. I Johanssons fall beskrivs 

relationen mellan offer och gärningsperson mer otydligt genom ord som “bekant”, “vän” och 

“ex-flickvän”. 

8.4.3 Benämningar 

Som tidigare nämnts har Aftonbladets gett Henningsson smeknamnet “ryttarinnan”. Johansson 

ges inte något smeknamn utan benämns främst som 22-åringen. I båda tidningarna kallas de 

även för styckmördare och gärningsman. Henningsson benämns i ett fall som styckmörderska 

(HDH) vilket är anmärkningsvärt då styckmördare inte är ett könsbestämt ord. 

8.4.4 Gärningspersonernas psykiska tillstånd  

Vi ser en likhet i att både Henningsson och Johansson blir gestaltade som psykiskt sjuka, men 

på olika sätt, trots att ingen av dem är psykiskt sjuka i juridisk mening. Johansson har både 

ADD och Asperger ssyndrom vilket enligt tingsrätten förklarar en del av hans handlande. 

Exempel från Dagens Nyheter: 

  

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 

https://www.aftonbladet.se/tagg/627a5173-6397-4567-966e-1356ab9e6ee6
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hans förmåga att "kontrollera sitt handlande" samt att inse hur hans "hantering av den döda 

kroppen uppfattas av andra", skriver tingsrätten (JDT). 

  

Henningsson å andra sidan har ingen bekräftad diagnos, hennes agerande och mentala hälsa 

sägs rota sig i hennes svartsjuka som i texten kan likställas med en psykisk sjukdom, en 

förbannelse eller besatthet som hon inte kan rå för. Att hon ständigt visar upp ånger och skuld 

under rättsprocessen stärker denna tes om att hon inte var i en klar sinnesnärvaro när hon 

begick brottet. Följande utdrag är hämtade från Aftonbladets artikel om åtalet mot 

Henningsson: 

  

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. (HAÅ). 

  

Citat från Henningssons advokat i Aftonbladet: 

– Hon har under lång tid suttit häktad med fullständiga restriktioner. Hon känner skuld för det 

hon gjort. (HAÅ) 

 

8.5 Resultatsummering 
Inte helt oväntat återfanns de mest uppseendeväckande ämnen och exemplen i Aftonbladets 

rapportering, då det är en tidning som är mer inriktad på sensationsnyheter. Dagens Nyheters 

rapportering är mer objektiv och försiktig både när det gäller detaljrikedom, värdeord, 

namnpublicering och benämningar. Efter att ha jämfört framställningen av de två 

gärningspersonerna har vi hittat följande mönster som skiljer nyhetsrapporteringen kring de 

båda gärningspersonerna åt. Henningsson har en klar huvudroll i sina artiklar samtidigt som 

Johansson i många artiklar får agera biroll i ett sammanhang där hans offer har en huvudroll. 

Henningsson har till och med fått ett smeknamn i Aftonbladets artiklar samtidigt som 

Johansson mestadels refereras till som 22-åringen. Spekulationer om motivet skiljer de båda 

åt då medierna i Henningssons fall flertalet gånger benämner det som ett svartsjukedrama 

samtidigt som de i Johanssons fall aldrig riktigt går in på ett eventuellt motiv. Henningsson 

kommer till tals några gånger i texterna samtidigt som Johansson nästan aldrig kommer till 

tals. De båda beskrivs som att de har någon form av psykisk störning, men på olika sätt.  
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9. Analys 
 

9.1 Inledning 
Vi kommer i detta kapitel analysera de skillnader som vi redovisade i vårt jämförande 

resultat.  Med hjälp av våra teorier samt tidigare forskning ska vi analysera och tolka vad 

dessa skillnader beror på. Vi har valt att dela upp vår analys i samma fyra delar som vi gick 

igenom i det jämförande resultatet. 

  

9.2 Analys av gärningspersonernas tilldelade roller 
I rapporteringen om de två fallen har Henningsson tilldelats en betydligt större roll än 

Johansson. Media ger henne en klar huvudroll samtidigt som Johanssons roll pendlar mellan 

att vara huvudroll kontra biroll till brottets offer. Henningsson kommer mer till tals än 

Johansson och hennes aktioner beskrivs i större utsträckning och detaljrikedom. Ett sätt att 

förklara Johansson biroll är att hans offer sen tidigare gjorts känd då hon varit försvunnen i 

två veckor innan Johansson greps. Det är därför mer naturligt för medierna att ge henne mer 

fokus då man vill fortsätta sin följetong om hennes försvinnande. Ett annat skäl till 

Henningssons huvudroll är att hon är en kvinna som begått ett mord vilket är mycket ovanligt. 

Hon får därför en större roll både då det är en unik nyhet samt att av hon bryter mot feminina 

normer (Gurian 2011, sid. 13). Detta går i linje med Kordon och Wetterqvists resonemang om 

hur man ser på kvinnor som mördar. 

 

”Om en man begår ett mord är det hemskt för att någon blivit dödad, men om en kvinna begår 

ett mord är det hemskt för att hon har dödat.” (Kordon och Wetterqvist 2006, sid. 188). 

  

Johansson och XX har gestaltats utifrån varandra vilket gjort att de nästan passat helt in i 

mallen av den ideala gärningsmannen och det ideala offret, med undantag för att de kände 

varandra. YY och Henningsson passar å andra sidan inte in på Christies teori om det ideala 

offret och den ideala gärningsmannen. Henningsson gestaltas både som en underordnad och 

överordnad, svag och stark samt hänsynslös och ångerfull i artiklarna vilket inte gör henne till 

en tydlig idealisk gärningsman enligt Christies teori. Samtidigt ger media för lite information 

om YY för att hon ska passa in som det ideala offret. Då medierna benämnt YY som en rival 

så kan det uppfattas som att hon stod i vägen för Henningsson, vilket gör att hon inte 

uppfattas i lika stor utsträckning som en svag, passiv och underordnat offer jämfört med XX 
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9.3 Analys av motivet 
En klar skillnad i rapporteringen om de båda fallen är att det i Henningsson-fallet skrevs om 

hennes motiv, medan medierna i Johansson-fallet inte lyfter upp ämnet alls. Den enkla 

förklaringen till detta är att Kammaråklagaren i Henningsson-fallet uttalade sig om motivet, 

något som media valde att tolka som en sanning. 

 

– 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.” (HAT). 

  

I medierapporteringen om Johanssons fall spekulerades det inte om huruvida motivet var 

svartsjuka eller något annat. Det vi finner intressant med detta är att det enligt hovrättens dom 

finns det en klar indikation på att Johanssons brott också kan ha rört sig om svartsjuka. 

Utifrån vad Johansson själv angett i förhör har han tidigare haft en sexuell relation med offret. 

Enbart två av de åtta nyhetsartiklarna nämner detta. I hovrättens domslut får vi också veta att 

Johansson fortfarande var kär i XX trots att de bara var vänner.                      

                                                                                                     

“Kristoffer Johansson har dock uppgett att han var ”högst olyckligt kär” i XX och att han 

försökte ”stöta” på henne men att hon avvisat honom.” (Hovrätten för övre Norrland, 2014-

04-16, mål nr B 132–14, sid. 72). 

  

Från domen får vi också veta att offret hade en sexuell relation med en annan man vilket 

Johansson visste om. Offret hade SMS-kontakt med den andra mannen när hon var hemma 

hos Johansson den kvällen hon försvann. (Hovrätten för övre Norrland, 2014-04-16, mål nr B 

132–14) 

  

I båda fallen hade medierna kunnat gestalta brotten som effekten av ett svartsjuke- eller 

triangeldrama, men bara i ett av fallen, Henningssons valde man att gestalta det så. Att begå 

våld på grund av svartsjuka är inget som indirekt behöver vara typiskt feminint eller 

maskulint. Pettersson menar att kvinnor som begår våldsbrott mot andra kvinnor kan ses som 

ett sätt att yttra sin heterosexualitet genom femininitet. Man markerar sitt kvinnliga revir 

(Pettersson 2003, sid. 147–148). Samtidigt menar Miglena Sternadori att män som begår 

“crimes of passion” mot sina respektive agerar genom vad som kan anses vara mer manligt 
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rationellt beteende (Sternadori 2014, sid. 304). Ett sätt att förklara dessa gestaltningsskillnader 

är att återigen referera till att våld är något normativt för maskulinitet och att det därför blir 

mindre anmärkningsvärt när en man begår ett våldsbrott (Pettersson 2003, sid. 139). Därför 

letar man inte lika hårt efter ett skäl till varför Johansson begick brottet. En förklaring till hans 

handling är att han är en man och män anses vara våldsamma. I Henningssons fall vill 

tidningarna istället försöka förklara och förmedla hur en kvinna kan ha brutit mot de feminina 

normerna och det blir därför viktigare att gestalta brottet som en konsekvens av ett 

svartsjukedrama. 

  

De gångerna tidningarna medvetet eller omedvetet väljer att inte berätta mer om Johanssons 

relation till sitt offer bidrar de också till konstruktionen av henne som det “ideala offret”. Hon 

blir en person som potentiellt inte känner gärningsmannen och passar då bättre in på Christies 

kriterier om vem som får den ultimata offerstatusen (Christie 2001). Detta stämmer också 

överens med Sarneckis påstående om hur nyheterna ofta väljer att vinkla nyheterna så att 

offret får den ideala offerstatusen (Sarnecki 1994, sid. 52–54). Offer och gärningsperson 

används ofta som dikotomier till varandra. Offret ses som svagt och passivt och 

gärningsmannen stark och aktiv och på så sätt bidrar denna konstruktion av offret som någon 

feminin och gärningspersonen som någon maskulin (Pettersson 2003, sid. 77).  

  

9.4 Analys av benämningar på gärningspersonerna 
Hur kan man då förklara hur Henningsson fick en könsbestämd benämning och Johansson 

enbart kallades för 22-åringen eller sitt riktiga namn, och vilken bild av Henningsson 

konstruerar Aftonbladet genom att kalla henne för ryttarinnan? För att gå tillbaka till vår 

tidigare forskning förklarar Elizabeth Gurian att det är ett vanligt fenomen att kvinnliga 

mördare får könsbestämda smeknamn kopplade till det brott de begått. Hon menar således att 

smeknamnet drar uppmärksamhet både till brottet samt överskridandet av det könsnormativa 

våldet. Våldsamma män å andra sidan får inte någon liknande kategorisering då deras aktioner 

tillhör det mer normativa för maskulinitet, vilket kan förklara att Johansson mestadels 

benämndes som den 22-åriga mannen (Gurian 2011, sid. 16).  

 

Gestaltningen av Henningsson stämmer delvis in på bilden av Gurians förklaring men hennes 

smeknamn är inte kopplat till det brott hon begått. Det är istället en referens till hennes 

hästintresse. Det går att argumentera för att några av de verktyg Henningsson hade med sig 

till brottsplatsen var hämtade från stallet men detta resonemang är svagt. Gurians tes går 
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också att kritisera då det, i alla fall i Sverige, finns kriminella män som fått smeknamn som 

både varit könsbestämda och kopplade till sitt brott. Exempel på sådana män är Lasermannen, 

HIV-mannen, Hagamannen med flera. De nämnda männens brott är dock mer 

uppseendeväckande och deras brott har involverat fler offer. Man skulle därför kunna tolka 

Gurians påstående som att kriminella kvinnor lättare blir tilldelade smeknamn av medierna än 

kriminella män. 

  

Henningsson-fallet är en uppseendeväckande nyhet. Att ett mord i sig har ägt rum är en stor 

nyhet, men som tidigare nämnts blir det en extra stor nyhet när det är en kvinna som begått 

mordet. I det att Aftonbladet ger Henningsson smeknamnet ”ryttarinnan” skapar de en person 

som blir bekant för allmänheten och väcker intresse. Ju fler nyheter som publiceras om henne 

desto mer syns smeknamnet i medierna. Aftonbladet kan därför anses ha gjort en stor nyhet 

till en ännu större nyhet. De har givit Henningsson ett smeknamn och på så vis skapat en 

igenkännbar brottsling som läsaren snabbt kopplar ihop med fallet. Benämningen 

“ryttarinnan” säger betydligt mer än smeknamnet “22-åringen” som Johansson benämns som i 

rapporteringen. Med detta resonemang stärks Madeleines Kleberg kritik mot 

överföringsmodellen som utgår från att medierna speglar verkligheten (Kleberg 2008, sid. 16–

18). Aftonbladet snarare skapar en bild av verkligheten genom sin konstruktion av 

Henningsson som “ryttarinnan” än speglar den. 

  

Benämningen ryttarinnan förknippas med något feminint, dels då ordet är könsbestämt, dels 

då hästsporten är en kvinnodominerad aktivitet. Enligt sajten www.ridsport.se är hela 90 

procent av de licensierade ridsportutövarna kvinnor (Svenska Ridsportförbundet 2017). 

Nationalencyklopedin förklarar ordet ryttare som ”person som rider särsk. på häst; tillfälligt 

el. vanemässigt” (NE 2018). Med andra ord är det inte ett könsbestämt ord, men Aftonbladet 

har i detta fall valt att könsbestämma smeknamnet och gör det på så sätt feminint. 

Förtydligandet av att Henningsson är en kvinna har vi också stött på i andra artiklar. I till 

exempel Dagens Nyheters artikel om hovrättens dom mot Henningsson använde de sig av 

rubriken “Styckmörderska i Askersund får livstids fängelse” (HDH). I detta fall har Dagens 

Nyheter förtydligat att Henningsson är en kvinna genom att använda ett könsbestämt ord som 

inte ens finns med i Svenska Akademiens ordlista. Ovanstående argument stärker idén om att 

Henningsson har fått smeknamnet på grund av att hon är en kvinna.   
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9.5 Analys av gärningspersonernas psykiska tillstånd 
I de två fallen vi analyserat fanns en underliggande ton att de båda gärningspersonerna var 

psykiskt sjuka. När den rättspsykiatriska undersökningen visade att Johansson inte var 

psykisk sjuk och att Henningsson inte var psykiskt sjuk i “juridisk mening” så stod 

tidningarna fortfarande kvar i sitt resonemang att de iallafall inte var helt friska. När en person 

begått ett mord blir förövarens psykiska sjukdom ofta en godtagbar förklaring till varför 

denna begått mordet. Detta kunde vi till exempel se i finska tidningars gestaltning av Sanna 

Sillanpää som sköt ihjäl tre män på en skjutbana. Hennes psykiska ohälsa blev mediernas 

entydiga förklaring till varför hon begått brottet (Berrington & Honkaukia 2010). 

Även då Henningsson och Johansson inte förklarades psykiskt sjuka så gestaltade medierna i 

brist på bättre förklaring dem som avvikande, konstiga och inte psykiskt friska.    

  

I Henningssons fall beskriver man hennes svartsjuka som en sjukdom eller besatthet. 

Tidningarna skriver att hon ångrar sig i efterhand vilket ger bilden av att hon helt enkelt inte 

kunde kontrollera sina känslor. Enligt psykiatrisk expertis framgick det i Dagens Nyheter att 

hon har svårt att förstå konsekvenserna av det hon gör. Henningsson faller här in på hur 

Ballinger menar att nyheterna ofta målar upp kvinnliga mördare som galna. Deras aktioner 

förklaras som en effekt av den kvinnliga biologin. De gestaltas som om de var styrda av sina 

kroppar och faktorer som till exempel PMS, förlossningsdepression med mera kan resultera i 

att de begår våldsamma handlingar (Ballinger 1996, sid. 50–53). Hur medierna senare väljer 

berätta hur Henningsson i rätten ursäktar sig för vad som hänt och berättar att hon känner 

skuld bidrar till att uppfattningen om Henningsson som oskuldsfull och feminin. 

  

Johansson blir återkommande i artiklarna gestaltad som socialt avvikande, där hans olika 

diagnoser och “säregna personlighet” beskrivs i förbifarten utan en vidare bakgrund. Valet 

medierna gör, medvetet eller omedvetet, att inte gräva djupare eller ge en förklaring till hur 

hans diagnoser eller hans “säregna personlighet” karaktäriserar honom öppnar en textuell 

lucka som läsaren omedvetet fyller i, att han på grund av sina diagnoser har en fallenhet för 

att begå ett våldsbrott. Detta gestaltar honom som sjuk och farlig och går i linje med hur 

media genom sin gestaltning tolkar en verklighet för att leda sin publik till att se Johanssons 

diagnoser och säregna personlighet som bidragande till hans brott (Strömbäck 2009, sid. 122). 
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Trots att ingen av gärningspersonerna lider av en psykisk sjukdom i juridisk mening har 

medierna till viss del gestaltat dem båda som just det, men i Henningssons fall grundar det sig 

som ovan nämnt i stereotypiska synen på kvinnliga våldsutövare (Ballinger 1996, sid. 50–53).  

  

10. Slutsats, diskussion och förslag till vidare forskning 
 

10.1 Slutsats 
Utifrån våra tolkningar i den redovisade analysen har vi hittat fyra stora skillnader i 

rapporteringen om Johansson och Henningsson. Dessa skillnader beror dels på att det finns 

mer information om fallet Henningsson, men det beror också på att medierna gestaltat de båda 

fallen olika på grund av förövarens könstillhörighet. 

 

En tydlig skillnad som vår analys belyst är att gärningspersonerna fick olika tilldelade roller. 

Detta på grund av att det fanns mindre information i fallet Johansson men också för att 

Henningsson brutit mot feminina normer och därför blivit mer intressant för medierna. I 

Johansson-fallet har media valt att fokusera på hela händelsen med olika infallsvinklar från 

XX försvinnande till hovrättens domslut. I Henningsson-fallet har artiklarna istället lagt mest 

fokus på personen Henningsson, och vem hon är, vilket lett fram till att personerna i 

Johansson-fallet passar bättre in på Christies teori om det ideala offret och den ideala 

gärningsmannen i mediernas gestaltning då dessa två roller ofta definieras utifrån varandra 

(Christie 2001, sid. 55). 

 

Johansson definieras utifrån sin handling och sitt offer, han gestaltas som en avvikande och 

endimensionell mördare och gärningsman. Henningsson gestaltas som mer än så. Hon är en 

mördare, kvinna, en ryttarinna och olyckligt kär. Johansson blir således sedd som en mördare 

samtidigt som Henningsson blir sedd som en kvinnlig mördare. Deras olika roller grundar sig 

i deras olika könstillhörigheter. Det finns likheter mellan gestaltningen av henne och 

Sternadoris arketyp av ”The Female Monster” då medierna lyft fram information om hennes 

hästintresse och privatliv. Johansson å andra sidan passar inte in i Standoris arketyp av hur en 

manlig mördare vanligtvis gestaltas. Det ges helt enkelt för lite information om honom för att 

han ska passa in i arketypen. 
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Medierna har lagt mer fokus på att gestalta Henningsson som en kvinna än vad de gestaltat 

Johansson som en man. Detta blir tydligt då Henningsson fått ett könsbestämt smeknamn 

samtidigt Johansson vanligtvis benämnts som 22-åringen.  

 

Gestaltningen av gärningspersonens motiv är också något som skiljer sig i artiklarna. I 

Henningssons fall är det utskrivna motivet svartsjuka vilket beskrivs nästan som en 

förbannelse som ligger över henne vilket gör att hon i detta fall stämmer överens med 

Ballinger tes om den galna kvinnan (Ballinger 1996, sid. 50–53). 

 

I Johansson-fallet nämns inget motiv. En förklaring till att man inte letar lika intensivt efter ett 

motiv i Johanssons fall är att medierna helt enkelt nöjt sig med förklaringen till att Johansson 

är en man och män normativt är mer våldsamma än kvinnor. För att ge ytterligare förklaring 

till Johanssons våldsamma beteende gestaltar medierna honom som en aningen udda person, 

med en säregen personlighet och två diagnoser. 

  

Utifrån vår analys och slutsats kan vi summera det som att Johansson gestaltas sparsamt med 

detaljer vilket gör att man som läsare har svårt att få en bild om hur han är. Henningsson 

gestaltas mer som en mångdimensionell person. I kontrast till Johansson är hon inte bara en 

styckmördare utan även en kvinna. Henningsson faller dock inte riktigt in i Ballingers mall 

om hur nyheterna vanligtvis gestaltar en kriminell kvinna antingen som ”galen” eller ”ond”. 

Snarare hamnar hon till viss del i båda facken. Å ena sidan har hon begått ett brott som 

gestaltats som välplanerat där värdeladdade ord om groteska detaljer gestaltar henne som ond, 

å andra sidan väljer medierna att lyfta fram att hon bara var en kvinna förblindad av 

svartsjuka som ville “skrämma” sin kärleksrival och att hon efteråt kände skuld för vad hon 

gjort. Inte heller kan man enligt Gurians påstående sätta in henne som oerhört ond eller god. 

Hon hamnar närmare det sistnämnda men en gestaltning som bara påvisar ren ondska är inget 

som framkommer i artiklarna. 

 

Utifrån denna uppsats kan vi konstatera att Aftonbladet och Dagens Nyheter varit påverkade 

av strukturella genusnormer i sin gestaltning av de två förövarna. Detta har lett till att de båda 

förövarna blivit rapporterade om på olika sätt, till viss del på grund av sina olika 

könstillhörigheter.  
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10.2 Diskussion                                                                              
Efter vår slutförda studie har vi konstaterat att mycket av vårt resultat grundar sig i de 

textuella luckor vi hittat. Inom den journalistiska genrer som inte rör krönikor, reportage, 

ledare och insändare är texterna ofta fria från värdeladdade ord och tydliga värderingar. I vår 

tolkning av de textuella luckorna måste vi också komma ihåg att vi själva är individer med 

egna värderingar, uppfattningar och erfarenheter och trots att vi försöker lägga undan dessa 

värderingar i vårt arbete finns det ändå en tanke om att andra individer hade kunnat tolka de 

textuella luckorna annorlunda och på så sätt få fram ett annat resultat. 

 

De skillnader som vi fann under arbetet med vår uppsats var vid första anblick relativt svåra 

att hitta. Inte förrän vi konkret bröt ner samtliga texter med hjälp av vår metod kunde vi 

urskilja skillnader mellan rapporteringen av fallen. Vi tror därför att dessa skillnader är svåra 

att upptäcka för den allmänna nyhetskonsumenten. Hade vi inkluderat fler artiklar som inte 

endast rörde våra nedslag hade troligtvis skillnaderna varit mer tydliga. I speciellt 

Henningssons fall finns det flertal artiklar där anhöriga till henne berättar om hur hon är som 

person. I Aftonbladet och Expressen har det också skrivits om hur de båda förövarna har det i 

fängelse. Dessa artiklar är mer i genren skvallerpress än kriminaljournalistik, där det används 

mer gestaltande och värdeladdade ord. Det hade därför blivit ett mer tydligt resultat i 

gestaltningens skillnader men det hade inte varit lika uppseendeväckande. 

 

Huruvida vi anser att medierna i detta sammanhang borde utformat texterna annorlunda är 

svårt att svara på. Alla brottsfall är unika och således blir rapporteringen även det. Då vi 

analyserade gestaltningen av två gärningspersoner där en nekat till brott och den andra erkänt, 

vet vi att detta till stor del påverkat medierapporteringen. Något så pass ovanligt som ett fall 

där en kvinna styckmördat kanske har ett stort allmänintresse då kvinnor är betydligt 

underrepresenterade i våldsbrottstatistiken, men att nämna personens intressen och privatliv 

anser inte vi är relevant för rapporteringen om brottet. 

 

10.3 Förslag till vidare forskning 
Då vårt resultat inte riktigt stämde överens med den tidigare forskning som Ballinger och 

Gurian publicerat angående framställningen av den kriminella kvinnan väcks en del frågor om 

varför. Ett svar skulle kunna vara att mediegestaltningen förändrats med tiden då den tidigare 

forskningen som vi redovisat publicerades mellan fyra och elva år innan fallet Henningsson 

inträffade. Därför tror vi att det skulle vara intressant att jämföra mediegestaltningen av 
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Henningsson med en mediegestaltning av en annan kvinnlig styckmördare som begått ett brott 

under en tidigare tidsperiod. Det finns väldigt få kvinnor i Sverige som dömts för styckmord, 

men ett uppmärksammat fall inträffade 1998 då 47-årige Maria Kisch styckade sin 81-årige 

man i deras lägenhet i södra Stockholm. Kroppen dumpades sedan i Riddarfjärden. Kisch 

dömdes i hovrätten mot sitt nekande till livstids fängelse och utvisning. Motivet ska enligt 

domen ha varit att Kisch ville komma åt sin mans ekonomiska tillgångar (Johansson 2000). 

En jämförelse av mediernas gestaltning av dessa två kvinnliga styckmördare hade varit 

intressant, men den för också med sig ett antal svårigheter. Det finns många skillnader i hur 

morden gick till och förövarens ålder, motiv och ursprung skiljer sig också från varandra. 

Webben var inte särskilt etablerad 1998, val av material för en analys hade därför också varit 

svårt. En annan intressant vidare forskningsstudie skulle vara att likt Berrington & Honkaukia 

jämföra två fall i olika länder för att se hur dessa skiljer sig. Förslagsvis skulle man kunna 

jämföra gestaltningen av Henningsson med en liknande förövare i Storbritannien då Anette 

Ballinger grundat sina studier i Storbritannien.  
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