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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks hur gärningspersonerna i fallen Arbogakvinnan och Styckmordet i 

Askersund representerats i svensk kvällspress. Syftet med uppsatsen är att med en kritiskt 

diskurspsykologisk ansats studera hur de kvinnliga mördarna representerades i 

brottsrapporteringen av fallen under de första sex månaderna efter att brotten begåtts. För att 

besvara syftet har jag analyserat artiklar publicerade av Expressen och Aftonbladet i samband 

med fallen. Analysen har gjorts på totalt 40 nyhetsartiklar som är av olika längd. Studien 

motiveras delvis av bristfällig aktuell forskning av kvinnliga mördare i media i Sverige, delvis av 

vikten att undersöka hur meningsproducenter, såsom kvällstidningar, (re)producerar bilder av 

kvinnliga kriminella.  Jag har använt mig av diskurspsykologisk teori och Stuart Halls teori om 

representation för att identifiera tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och könade 

föreställningar om kvinnliga förövare som ligger till grund för brottsrapporteringen. Analysen 

visar på två tolkningsrepertoarer som jag valt att benämna som Relaterbar normalitet och Icke-

relaterbar avvikelse. Vidare urskildes fem subjektspositioner: den okvinnliga kvinnan, den helt 

vanliga kvinnan, den känslostyrda kvinnan, den beräknande kvinnan och den oberäkneliga 

kvinnan. I tillägg till detta fanns tendenser till att konstruera den kvinnliga mördaren som häxlik 

och en reducerande kategorisering av henne som antingen “mad”, det vill säga galen, eller “bad”, 

det vill säga ond och farlig.  

Nyckelord: kvinnliga mördare, media, kritisk diskurspsykologi, representation 
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1. Inledning 

Everyone on the series may not have a happy ending, but every character, even ones that 

don’t necessarily have a completely resolved plotline, are shown to be fully realized 

people: complicated, human, deserving to be heard rather than hidden away (Bernstein, 

2019) 

Kulturskribenten Bernstein (2019) skriver i the Guardian om hur succéserien Orange is the New 

Black äntligen bevisat att det är fullt möjligt att framställa den kriminella kvinnans narrativ på ett 

detaljerat och nyanserat sätt. I tillägg har True Crime-genren blomstrat under det senaste året och 

även här tycks ett tydligt intresse för kvinnliga gärningspersoner kunna identifieras. På Netflix 

hittar man dokumentärserierna Jailbirds och Girls Incarcerated och när det kommer till svensk 

media har kanske kriminalpodcasts varit mest framstående med exempelvis Rättegångspodden 

och En mörk historia. Att kvällspressen intresserar sig för kvinnliga förövare är inget nytt. I 

Expressen återfinns listor över “Kvinnorna som mördar sina män och mammor” (Israelsson, 

2018) och hur “Sveriges farligaste kvinnor” (Hellberg m.fl.,2016) lever idag där man kartlägger 

och jämför kvinnliga mördare med varandra. 

Brottsrapportering spelar en central roll i att producera och reproducera idén av vem, eller vilka, 

som begår brott i samhället; i förlängningen påverkar det också samhällets kollektiva moral och 

värderingar (Brennan & Slakoff, 2019, s. 505). Förutom att bidra med nyheter till samhället, 

påverkar brottsrapporteringen av uppmärksammade och engagerande fall ibland även opinionen, 

lagstiftningsprocesser och den politiska agendan (Collins, 2016, s. 297; Pollack, 2001, s. 318). 

Åkerström (2008, s. 8) nyanserar dock bilden av att media endast skulle vara producenter - 

avsändare - och menar att de delvis också bör ses som mottagare av diskurser i omvärlden. 

Läsarna i sin tur, menar hon, bör också de ses som avsändare, eller till och med 

“medproducenter”, på så sätt att de fått en allt större roll i vad som får plats i dagens 

nyhetsmedia. Det kan handla om allt från interaktiva kommentarsfält till reaktioner på traditionell 

media i sociala medier till ett ökat flöde av information, bild- och filmmaterial till tidningar. Att 

nyhetskonsumenter har stort intresse för våldsbrott är väldokumenterat och i synnerhet tillhör 

ovanliga brott en av journalistikens mest populära genrer (Greer, 2007, s. 21; Lindgren & 

Lundström, 2010, s.10–11). Till kategorin ovanliga brott hör mord där gärningspersonen är 

kvinna, av anledningen att det är ovanligt att kvinnor begår våldsbrott. 

Kvällstidningars samhällsskildring utgör ofta en signifikant del av läsarens intryck av brott och 

straff, vilket alltså innebär att media har makt över diskursen om den kvinnliga förövaren. Det är 
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en meningsskapande process att göra aktiva val om sättet på vilket en händelse representeras och 

vilka detaljer man väljer att lyfta fram som centrala och värda att upprepa. Läsaren påverkas av 

vem som tillåts komma till tals och av vilka ordval som används för att beskriva en människa 

eller ett brott. Denna påverkan kan uppvigla känslor såsom frustration, förståelse eller fördomar. I 

denna uppsats ställs frågan om hur mediebilden av den kvinnliga förövaren reproducerar 

kvinnligt könade identiteter. Journalisters sätt att representera de kvinnliga förövarna kan både 

reproducera och/eller utmana människors mentala system genom meningsproducerande 

språkanvändning.  

Hur brottsrapporteringen om kvinnliga mördare ser ut är ett outforskat område i Sverige och 

särskilt saknas aktuell forskning om hur kvällstidningar representerar den kvinnliga förövaren. I 

denna uppsats ämnar jag undersöka detta, med fokus på kvällspressen och två uppmärksammade 

brottsfall från det senaste decenniet: i medierna kallat Arbogafallet och Styckmordet i Askersund. 

Två för uppsatsen centrala begrepp är tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. En 

tolknigsrepertoar är ett kluster av återkommande argument, beskrivningar och föreställningar som 

används i en viss diskurs (Edley, 2001, s. 198) och subjektspositioner produceras inom 

tolkningsrepertoarerna, dekan ses som positioner som konstrueras inom dessa (Edley,2001, s. 

210).     

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den kvinnliga mördaren representeras i 

kvällspressen. Med hjälp av en kritisk diskurspsykologisk ansats analyseras medias framställning 

av två kvinnliga mördare där målet är att identifiera återkommande mönster och bakomliggande 

föreställningar. För att uppnå detta syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

- Vilka tolkningsrepertoarer används i samband med kvällspressens rapportering om de 

kvinnliga mördarna? 

- Vilka subjektspositioner kan urskiljas i medierapporteringen om gärningspersonerna? 

- Vilka könade föreställningar om kvinnlighet förstärks eller utmanas i medias 

representation av förövarna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redogör jag för tidigare forskning om relationen mellan media och samhälle, 

föreställningar om könad kriminalitet; i synnerhet “kvinnlig” kriminalitet, samt hur internationell 

forskning visar på diskursiva uppfattningar om kvinnliga mördare som bland annat galen och 

ond. I kapitel 3 redogör jag för uppsatsens teoretiska ramverk som utgår från en 
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socialkonstruktionistisk grund med kritisk diskurspsykologi och Stuart Halls teori om 

representation som inriktningar. I kapitel 4 beskriver jag studiens metod. Detta inbegriper 

redogörelse för den metodologiska ansatsen (som även den är kritisk diskurspsykolgi), 

urvalsprocesserna, analysmaterialet, det analytiska tillvägagångssättet och slutligen en diskussion 

om uppsatsens validitet, reliabilitet, reflexivitet och etiska överväganden. I kapitel 5 redovisar jag 

studiens resultat och en analys av detta. I kapitel 6 sammanfattar jag uppsatsens analys och 

resultat för att sedan diskutera studien i relation till tidigare forskning, teoretiskt ramverk och 

metodologisk ansats. Avslutningsvis för jag en diskussion om studiens begränsningar och ger 

förslag till vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för den forskningslitteratur som är relevant för uppsatsens syfte och 

analys. För att rama in och ge kontext inleder jag med att diskutera medias roll i och påverkan på 

samhället. Därefter redogör jag för hur forskare menar att vissa föreställningar ligger bakom 

allmänna uppfattningar som präglar representationen av kvinnor som begår allvarliga våldsbrott. 

Därefter diskuterar jag internationell forskning som bland annat redogör för de stereotyper som 

används för att begripliggöra den våldsutövande kvinnan. Slutligen, för att placera och motivera 

studien, pekar jag på bristande forskning av kvinnliga mördare i svensk brottsrapportering och 

motiverar varför ett diskurspsykologiskt perspektiv är relevant.  

2.1. Medias påverkan på samhället 

Pollack (2001, s. 9, 13, 79) undersöker problematiska aspekter i relationen mellan medier och 

brott i Sverige och menar att vårt samhälle är besatt av våldsbrott när det gäller konsumtionen av 

nyheter.  Inom forskningsområdet är det tydligt att det är svårt att säkerställa en hundraprocentigt 

representativ gestaltning av brott och brottsutövare i medierepresentationer. Berrington och 

Honkatukia (2002, s. 50) menar till exempel att mediebilden snarare skapar ett intryck av 

händelser än att redogöra för en exakt och objektiv bild. Detta, i kombination med det till synes 

omättliga intresset, gör ämnet sociologiskt intressant och viktigt att kritiskt granska. Mycket 

bygger på det mediala intresset för och viljan att förstå det socialt avvikande, det vill säga olika 

beteenden och skeenden som går emot ett samhälles normer och förväntningar (Lander m.fl., 

2003, s. 35). I det socialt avvikande anses ett verkligt nyhetsvärde ligga. Nyhetsvärdet utgörs av 

dels en rad tekniska, politiska och ekonomiska krafter, dels läsarnas upplevda intressen (Jewkes, 

2015, s. 78).  



8 
 

Weatherby m.fl. (2008, s. 5) redogör för de delade meningar som råder om hur mycket de 

ekonomiska krafterna styr medierapporteringen. Medan vissa menar att medierapporteringen är 

objektiv hävdar ändå majoriteten att den hårda konkurrensen inom nyhetsmedia har haft en 

negativ påverkan på rapporteringen om kvinnor som mördat på så vis att man ibland kapitaliserat 

på människors missöden och misslyckanden. Det anses att journalister, speciellt inom 

kvällspressen, skriver om sådant de vet genererar ekonomisk vinning (Berrington & Honkatukia, 

2002, s. 56). Jewkes (2015, s. 78) utvecklar denna tes och menar att nyhetsvärden och 

nyhetsinnehållet i tillägg till den ekonomiska aspekten också formas av politiska och tekniska 

krafter. Detta har givetvis stor påverkan på de normer som styr de rådande mediebilderna. I 

många fall leder det till att vissa detaljer och aspekter av brott ges större fokus än andra, vilket 

riskerar att ge en missledande bild av brottet i fråga. Många av oss har inga egna erfarenheter av 

allvarliga brott och därför skapas och formas vår bild i stor utsträckning av det som rapporteras i 

media. Att brottsmedia motiverar sin rapportering med att den tänks tillgodose läsarens upplevda 

intressen blir en komplex fråga när man ser till den växelvisa påverkan mellan media och 

samhälle. 

 

2.2 Föreställningar om ”kvinnlig” kriminalitet 

Kvinnor begår förhållandevis få våldshandlingar, men när de gör det finns en tendens att det 

publiceras mycket om dem i kvällspressen. Dess nyhetsvärde höjs av sällsyntheten i sådant 

beteende och av den utmaning som det innebär för dominerande uppfattningar och stereotyper 

(bl. A Berrington & Honkatukia, 2002, s. 5; Jewkes, 2015, s. 134). Föreställningen om en 

kvinnlig mördare innefattar konstruktioner av både det avvikande och genus (Lander m.fl., 2003, 

s. 22).  När kvinnor mördar, menar man, placeras de i större utsträckning utanför samhällets 

ramar. Medierapporteringen om kvinnor som mördat blir ofta ensidig och redogör till stor del för 

åklagarsidan, och bland andra Eastal m.fl. (2015, s. 40) anser att en mer nyanserad rapportering 

har chansen att ge en mer mångsidig och på så vis mindre könsstereotypisk representation av 

dessa kvinnor. Könade antaganden om sunt förnuft och det "lämpliga" beteendet för män och 

kvinnor återspeglas i hur media rapporterar brott och brottslingar. Seal (2010, 24) diskuterar en 

könad representation av kvinnliga mördare som maskuliniserade där våldsamma kvinnor tilldelas 

manligt kodade egenskaper. Bilden av den normala kvinnan kan upprätthållas och kontrolleras 

genom konstruktionen och reproduktionen en kvinna som avviker. 
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Förutom tilldelningen av maskulina egenskaper så har det även visat sig att i rapporteringen om 

kvinnliga förövare så handlar det mer om deras eventuella äktenskap och familjesituationer 

medan man i relation till män talar om arbets- och karriärssituation (Jewkes, 2015, s. 141). 

Weatherby (2008, s. 10) analyserar skillnaderna i rapporteringen om Yates och Wuornos, två 

kvinnliga mördare i USA, och riktar skarp kritik mot fokuset som riktats mot “irrelevanta fakta 

och åsikter” som hade med kvinnornas privatliv (exempelvis skilsmässor, sexualitet, femininitet 

och utbildningsnivå) att göra. Kvinnlighet kan anses vara oförenligt med ett våldsamt och 

brottsligt beteende, speciellt jämfört med mäns beteende i relation till manlighet, något som enligt 

Seal (2010, s. 1) gör könskonstruktioner av kvinnliga mördare ett viktigt område för feministisk 

analys.  

Lander m.fl. (2003, s. 38) och Jewkes (2015, s. 158) gör bägge antagandet att samhällets 

förväntningar på kvinnan präglas av föreställningar om henne som moralbärare, passiv, moderlig, 

kvinnlig och heterosexuell.  Även inom media görs naturalistiska antaganden om att kvinnligt 

beteende ska byggas på sunt förnuft utan avvikelser och att den acceptabla kvinnliga normen 

ligger nära föreställningar om att den kvinnliga biologin innebär av omtänksamhet, känslomässig 

värme och moderlighet (Marsh och Melville, 2009, s. 77). Kvinnor som mördar blir antitesen till 

myten om den goda modern (Jewkes, 2015, s. 159). Det språk som media använder är en 

nyckelfaktor här, och diskurs och språkligt maktutövande ses därmed som viktiga begrepp när 

man diskuterar den kvinnliga gärningsmannens mediebild (Marsh & Melville, 2009, s. 68). Det 

faktum att mediediskursen om dessa kvinnor ses som konstruerad kring essentialistiska 

uppfattningar om kvinnor förutsätter kvinnans väsensskillnad från mannen genom sitt syfte ta 

hand om och vårda. En stor del av den forskning som tagits del av hävdar alltså att när en kvinna 

begår ett brott kan man tolka mediebilden av henne som dubbelt bestraffande och/eller 

stigmatiserande. 

2.2.1 Den kvinnliga mördaren som “mad” eller “bad” (eller “sad”?) 

Många forskare delar in porträtteringen av kvinnor som mördat i de två kategorierna “mad” och 

“bad” (Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal, 2015; Noh m.fl., 2010). Diskurser i media som 

framställer kvinnan som galen, "mad", förklarar deras våld med hormoner eller deras biologi 

(Berrington & Honkatukia, 2002, s. 53). Andra gånger betraktas den våldsamma kvinnan 

dessutom som offer för karaktärsförändrande tragedi eller trauma som har förändrat hennes 

karaktär, till exempel på grund av en våldsam partner. I kontrast till detta finns alltså diskurser 

om en våldsam kvinna som är “bad”, där kvinnan ges ett större ansvar för sina handlingar. Här 

beskrivs gärningspersonen som en ond varelse: en skrämmande antites till den "normala 
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kvinnan".  Denna dikotomi anses riskera att individualisera det kvinnliga våldet för att “slippa” 

behöva utmana föreställningen om människans (och framförallt kvinnans) natur, och här 

återkommer alltså tanken om reproduktionen av kvinnligt våld som maskuliniserat och 

stigmatiserat.  

Det sägs att kvinnor som porträtteras som “bad” stannar kvar längre i mediebilden, något som 

bland annat bevisas av Berrington och Honkatukia (2002). I deras studie där de analyserat 

medierapporteringen kring två initialt uppmärksammade fall kom de fram till att Rosemary West, 

en brittisk kvinna som tillsammans med sin make mördat tio personer, framställdes av media som 

monstruöst “bad”. I tillägg till att dömas för att ha begått horribla brott gjordes hon till en ikon för 

ondskefull kvinnlighet, något hon återkommande “dömdes” för i media i åratal efteråt. Vid 

studiens utförande förutspådde man att media i decennier skulle fascineras inte bara över brottet 

utan kanske framförallt vad Rose West är. Sanna Sillanpääwas, en finsk kvinna som beskrevs 

som en enstörig dataprogrammerare och som sköt ihjäl för henne helt okända män på en 

skytteklubb, ansågs tidigt lida av mental ohälsa och framställdes istället som “mad”, det vill säga 

sjuk snarare än ond (Berrington & Honkatukia, 2002, s. 50). Det beskrivs då som att faktumet att 

hon ansågs vara psykiskt sjuk, och på så vis annorlunda av förklarliga skäl, ledde till att dådet 

förvandlades till ett “sad case” som det i efterhand inte skrivits lika mycket om (Berrington & 

Honkatukia, 2002, s. 52). 

Pelvin (2017, 352) menar att kvinnor som stämplas som “mad” kvinnor kan få sin handlingskraft 

och därmed skuld ursäktad därför att de anses vara psykiskt instabila medan kvinnor som 

stämplas som “bad” riskerar att bli dubbelt skuldbelagda eftersom de bryter mot de könade 

förväntningar som finns på kvinnor. Pelvin gör sedan en viktig poäng av att förståelsen av 

femininitet och våldsbenägenheten hos kvinnor begränsas när kvinnan bara kan framställas som 

god, ond eller sjuk (2017, s. 350). Jag drar slutsatsen att detta närmast dikotomiska synsätt 

riskerar att bli problematiskt vid för lättvindig applicering därför att det återigen riskerar att 

förenkla bilden av den våldsamma kvinnan. Man kan åtminstone säga att det är viktigt att man 

vidareutvecklar kategorierna “mad” och “bad” i en brottsrapporteringsanalys, till exempel genom 

att komplettera synsättet med att diskutera fler stereotypa karikatyrer som återfunnits genom 

mediehistorien. 

2.2.2 Den kvinnliga förövaren som häxlik och annat 

Seal (2010) identifierar fem könade representationer av kvinnor som mördar som hon menar, 

oavsett om det sker subtilt eller inte, påverkar läsarens förståelse av kvinnor som 
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gärningspersoner. Den första handlar om den ovan diskuterade maskulina kvinnan. Den andra 

berör en ”muse or mastermind”-dikotomi som uppstår när en kvinna begått brott tillsammans 

med sin partner och en fråga om hon blivit utnyttjad eller har utnyttjat. Den tredje, “damaged 

personality”, bygger vidare på kvinnan som “mad”. Den fjärde representationen handlar om den 

respektabla kvinnan; en kvinna som fortfarande anses vara kvinnlig eftersom hon varken är farlig 

eller hotfull och som ofta tros få mildare straff. Den femte och sista kategorin, som blir mest 

relevant i den kommande analysen, innefattar en häxlik kvinna. Här ingår kvinnor som är i 

medelåldern eller över och som misstänks vara ansvarig för flera mord, ofta personer relativt nära 

henne (Seal, 2010, s. 83). Även om dessa kvinnor inte ordagrant benämns som häxor eller tros ha 

övernaturliga krafter menar Seal att dessa kvinnor framställs som näst intill övernaturligt onda 

eftersom deras “ondska” ruckar på normerna som finns kring en äldre kvinna till en sådan extrem 

grad.  

Det kan handla om att framställa den häxlika kvinnan som stor, ful och stark, men det kan också 

handla om en mer komplex bild av en opålitlig och lynnig kvinna som har förmågan att “byta 

skepnad” (Seal, 2010, s. 77;82). Här vältras det i spekulationer om hur kvinnor använt gift eller 

andra dolda metoder för att mörda och om kvinnor som mördat med ekonomiska motiv. Det 

handlar också om en förmåga att kunna dölja ens tvivelaktiga beteenden bakom en fasad av gott 

arbete som kan anses bidra till samhället, exempelvis genom att arbeta med djur eller människor 

som socialarbetare. Dessa två sidor och karaktärsdrag blir svåra att förena i skildringen av en 

kvinnlig förövare, men verkar också skapa en fascination hos medier som resulterar i stor medial 

uppmärksamhet (Seal, 2010, s. 82).   

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I detta kapitel har jag presenterat de delar av den forskning som finns tillgänglig om medier, 

brottsrapportering och föreställningar om kvinnlig kriminalitet och som är av relevans till 

uppsatsens syfte. Detta gjordes för att skapa förförståelse och för att redogöra för 

förutsättningarna för min kommande analys. Som introduktion till ämnet diskuterades medias roll 

i och påverkan på samhället som meningsproducent och avsändare. Det finns bland annat 

ekonomiska incitament för att skriva sensationssökande och ofta stereotypiserande och 

förenklande om kvinnliga förövare med hjälp av könade representationer, även om det inte råder 

någon konsensus kring i vilken utsträckning detta är fallet på forskningsfältet.  

I kapitlets andra del presenterade jag forskning som beskriver en mediebild där de könade 

representationerna som finns av kvinnor ofta vilar på essentialistiska föreställningar om en 
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kvinnlig, moderlig, moralbärande kvinna med den våldsamma kvinnan som antites. Jag visade på 

forskning som delar upp medierapporteringen av kvinnliga förövaren som “bad”- eller “mad”-

stämplande, något som kommer att komma till användning i uppsatsens analysdel. Detsamma 

gäller representationen av den kvinnliga mördaren som häxa och andra könade representationer.  

Esther Pollack (2001) och Malin Åkerström (2003) är två av få som bidragit till forskningen om 

medierepresentationer av kvinnliga förövare i en svensk kontext, och detta för snart 20 år sedan. I 

övrigt kommer den tidigare forskning som finns tillgänglig från andra kulturella sammanhang 

och historiska kontexter. Denna uppsats vilar på en socialkonstruktivistisk grund som 

introduceras nedan, och enligt den är könade representationer i viss mån kulturellt och 

tidsmässigt specifika. Medierepresentationer kan berätta, eller åtminstone öppna upp 

diskussionen om, en större och bredare historia än den specifika gärningspersonen eftersom den 

“återspeglar och förstärker uppfattningar om kvinnlighet som är utbredd i ett visst samhälle eller 

tidpunkt” (Pelvin, 2017, s. 349). Genom att analysera två fall från det senaste decenniet 

möjliggörs en mer aktuell studie av detta. I tillägg till det har det sällan gjorts diskurspsykologisk 

forskning inom ämnet, och denna studie kan därför bidra till en ny och vidare förståelse av hur 

mediebilden ser ut i Sverige idag, och vilka antaganden som kan tänkas ligga bakom den.  

3. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenterar jag uppsatsens teoretiska ramverk. För att synliggöra diskursen om den 

kvinnliga mördarens olika beståndsdelar använder jag mig av kritisk diskurspsykologi och dess 

begrepp tolkningsrepertoar och subjektsposition. För att ge läsaren en bredare förståelse kommer 

jag att presentera Wetherell och Potters utveckling av diskurspsykologin och sedan utveckla 

Nigel Edleys fördjupning i den kritiska inriktningen. Vidare kommer jag redogöra för Stuart 

Halls teori om representation. I relation till uppsatsens syfte blir Halls teori om representation 

relevant på så sätt att brottsjournalistiken har en samhällelig makt i och med att mediebilden i 

olika utsträckning påverkar våra uppfattningar om brott, kriminalitet och gärningspersoner. Jag 

presenterar hans arbete om genus och representation, samt redogör för hur media har makten att 

påverka mottagarens mentala och språkliga representationssystem.  

Utgångspunkten för uppsatsens teoretiska ramverk, och den sociologiska positioneringen för 

densamma, är socialkonstruktionistisk. Detta är en bred beteckning där många teorier om 

samhälle och kultur ingår, däribland både diskurspsykologi och Stuart Halls teori om 

representation. Gemensamt för dessa ansatser är synen på språk, kunskap och verklighet. Vivien 

Burr (2015, s. 2–5) sammanfattar dessa uppfattningar och antaganden i fyra gemensamma 
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grundpremisser. Den första premissen handlar om en kritisk inställning till förgivettagen kunskap 

som objektiv, de menar snarare att kunskap är socialt konstruerad. Kunskap ges mening genom 

att människor kategoriserar in den på ett visst sätt, förutsatt att den accepteras av andra. Den 

andra premissen belyser att vår världsbild är bunden av den historiska och kulturella kontext den 

skapas inom. Den tredje premissen utgår från att kunskap produceras och reproduceras genom 

sociala processer, i synnerhet genom interaktion. Dessa processer handlar om att bygga en 

gemensam kunskapsgrund. Den fjärde och sista premissen berör maktrelationen som byggs av 

sambandet mellan kunskap och social handling. Det råder konkurrens om vilken kunskap som 

ska vara sann och vad som ska ses som onaturligt. Denna världsbild får direkta konsekvenser på 

våra handlingar och handlingsutrymmen. En central aspekt inom socialkonstruktionismen är 

emellertid att både kunskap och identiteter kan vara fixerade och begränsade inom en viss 

kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12). Inom socialkonstruktionismen studerar man 

ofta hur människan deltar i att konstruera sin upplevda verklighet genom att utforska 

utvecklingen av sociala fenomen.  

3.1. Kritisk diskurspsykologi 

Diskurspsykologi enligt Wetherell & Potter 

Det diskursanalytiska fältet har flera inriktningar som alla menar att språket är en central del för 

meningsskapande, och även här gäller premissen om att världsbilder, individer och kunskap 

skapas diskursivt. Diskurser är återkommande och fixerade sätt att tala inom ett visst 

sammanhang. Det är diskurserna som styr vad som är möjligt att tänka, säga och göra inom en 

viss kontext. Detta innebär emellertid inte att inget existerar utanför diskursen, utan att det är 

först genom diskursen som fenomen och ting ges mening. Hur vi talar om saker och ting skapar 

och förändrar vår omvärld, våra sociala relationer och våra identiteter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 7). Det faktum att ett språkbruk aldrig kan vara neutralt innebär således att 

språket är en central del av den diskursanalytiska inriktningar. 

Wetherell & Potter (1992, s. 90) har varit en viktig del av utvecklingen av diskurspsykologin och 

de menar att man bör se diskursen som en social praktik som skapar olika subjekt och objekt. 

Detta innebär att man använder språket för att göra saker och för att skapa mening. Det innebär 

därtill att man inte bara är en produkt av, utan också är med och producerar diskurser. 

Diskurspsykologin menar att både diskurs och icke-diskurs, men också förhållandet däremellan, 

är vitalt. Med den diskurspsykologiska teorin är det möjligt belysa den meningsproduktion som 

skapas genom interaktion, retorik. Den har dessutom ett tydligt fokus på produktionen av 
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identiteter. Identiteter uppfattas som diskursiva konstruktioner som skapas genom ett aktivt och 

meningsskapande språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 104–5). Man menar att 

individen har ett större handlingsutrymme att välja mellan, och utgå ifrån, skilda föreställningar 

och meningssjok och på så vis är individer både producenter och producerade av diskurser. I 

denna uppsats är Wetherell och Potters förklaring av retorikens del i meningsproduktion och 

uppbyggnad av diskurser ett centralt perspektiv. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 115). 

Kritisk diskurspsykologi enligt Edley 

Enligt Edley (2001, s. 190–1) är kritisk diskurspsykologi utformad för att belysa hur vi både 

utnyttjar och utnyttjas av befintliga diskurser. Man gör inte skillnad mellan ord och handlingar 

eftersom man ser språket som en form av handling. Språket används för att göra saker, till 

exempel att tillskriva saker och människor värde, eller att konstruera eller reproducera 

värderingar. Subjektet har agens, men är också påverkad av omgivning, kontext och diskurs. Man 

kan påverka sin subjektsposition, till exempel, men det krävs också att den accepteras och får 

plats att finnas inom den diskurs man befinner sig. Vissa förståelser eller antaganden blir 

kulturellt dominanta. Specifikt för kritisk diskurspsykologi är vikten av ett maktperspektiv, som 

styr vad som får finnas inom en diskurs, vad som ges status, och vad konsekvenserna av detta 

blir. Inom kritisk diskurspsykologi sätts fokus på att analysera normaliseringsprocessen för 

diskursformuleringar, och vilka som gynnas av detta. Kritisk diskurspsykologi uppmärksammar 

således diskursens produktiva förmåga och används för att demonstrera hur den strukturerar både 

upplevelser och vår känsla av vem vi är. 

Diskursivt handlande är med och konstruerar den sociala världen, inklusive kunskap och 

identiteter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 104–5). I föreliggande uppsats används denna 

teori för att förstå hur journalisters diskursiva handlande både kan utmana och/eller befästa en 

existerande världsbild. Teorin är således relevant för studien därför den möjliggör att på ett 

detaljerat och ingående sätt kunna analysera mekanismerna bakom medias brottsrapportering. 

Därtill har teorin inte använts inom svensk medieforskning på detta sätt tidigare och kan därför 

bidra till att fördjupa förståelse för brottsrapportering. 

3.1.1 Tolkningsrepertoarer  

Inom en språkkultur och dess samhällsdiskurser finns flera olika sätt att prata om och konstruera 

objekt och händelser, vilket innebär att talaren alltid måste göra olika val. Tolkningsrepertoarer är 

återkommande argument, beskrivningar och föreställningar som används i en viss diskurs (Edley, 

2001, s. 198). Tolkningsrepertoarer är mindre och mer specifika än diskurser och kan användas 
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för att urskilja variationer vad gäller föreställningar och framställningar som samexisterar inom 

en diskurs. Det finns alltid olika tolkningsrepertoarer inom en och samma diskurs, vilket även 

gäller för diskursen om den kvinnliga mördaren. Diskurspsykologi möjliggör en förståelse för 

diskursens innehåll och hur innehållet är organiserat (Wetherell & Potter, 1992, s. 90) Subjektet 

ges mer agens då det anpassar sitt språkbruk efter olika tolkningsrepertoarer, och på så vis 

demonstrerar sin ståndpunkt. Bergström och Boréus, (2018, s. 268) beskriver det som att 

individer “använder existerande uppfattningar på ett kreativt och flexibelt sätt för att skapa, 

modifiera eller reproducera en specifik tolkningsrepertoar”. Detta ser jag som applicerbart på 

journalistikens ständigt aktiva val av språkbruk i sin medierapportering. Genom sitt språkbruk 

konstruerar de inte bara verkligheten i deras direkta närhet utan skapar också en tolkning av 

verkligheten som läsaren i sin tur blir tvungen att förhålla sig till. Som människa rör man sig hela 

tiden bland olika kontexter vari det finns olika diskurser och människor kan förväntas agera 

inkonsekvent mellan dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 115).  

3.1.2 Subjektspositioner 

Subjektspositioner produceras inom tolkningsrepertoarerna och kan ses som positioner som 

konstrueras inom dessa, eller som ens position inom en diskussion (Edley, 2001, s. 210). Bakom 

detta ligger antagandet om att ett subjekt inte kan ha en identitet utan språkliga uttalanden som 

vilar på ideologiska grunder och är beroende av historiska och kulturella kontexter. Människors 

sätt att tala konstruerar människor och placerar in dem i fack (Edley, 2001, s. 210). Beroende på 

hur man talar skapas olika identiteter och positioner som man själv eller andra sedan får 

möjlighet att inta eller kategoriseras in i. Edley menar att dessa blir relevanta först när de 

diskuteras, och det är just att prata om olika typer av identiteter som kan befästa eller förändra de 

subjektspositioner som finns tillgängliga.  

Samtidigt som vi påverkas och begränsas av de narrativ som finns tillgängliga för oss är det inte 

alltid så att vi endast blir omtalade: subjektspositioner kan förhandlas (Edley, 2001, s. 217). Vi 

har agens nog att kunna skapa förändring genom att utmana och därmed bredda sättet som det 

pratas om oss. Precis som tolkningsrepertoarer är de subjektspositioner som finns tillgängliga 

instabila: de varierar över tid och kan förändras beroende på situation och tolkningsrepertoar. 

Detta innebär att vi med hjälp av språket har ett producerande och reproducerande intryck på 

identiteter och stereotyper. 
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3.2 Stuart Hall och representation 

Stuart Halls teori om representation utgår även den från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

handlar om den process där människor som ingår i en kultur använder någon form av språkligt 

uttryck för att skapa mening (Hall, 2013, s. 45). Den huvudsakliga inspirationen till teorier om 

representation hämtas från olika teorier om språk och dess aktiva och producerande funktion. 

Språket förmedlar inte bara mening, det skapar den också (Nixon, 2013, s. 299). Hall ser först 

och främst kultur som skapandet och utbytet av mening mellan människor som ingår i en grupp. 

Inom en sådan grupp tolkar och uppfattar man världen på ett liknande sätt och kan förstå 

varandras sätt att tänka, känna och prata, även om detta inte nödvändigtvis betyder att alla inom 

den kulturen håller med varandra. Representation är meningsskapandet som sker genom och med 

hjälp av språk (Hall, 2013, s. 14). Vi använder oss av tecken för att på ett meningsfullt sätt kunna 

kommunicera med andra. Hall poängterar att språkanvändning och personliga slutsatser inte 

fungerar som en spegel av verkligheten. Istället är den alltid en representation, en mer eller 

mindre personlig tolkning av verkligheten. Mening skapas inom människors 

representationssystem och delas genom språk/tecken.  

Hall introducerar två olika system av representation som innehåller koncept och tecken (Hall, 

2013, s. 3–5). Det första är systemet för de mentala representationerna. Dessa är system av 

koncept och bilder som formas mentalt som också möjliggör att vi kan referera till saker i vår 

kommunikation med andra. Systemet är komplext och har olika kedjemönster. De mentala 

representationerna har inte bara system för konkreta saker utan också för abstrakta koncept såsom 

krig, död och vänskap. I mitt fall appliceras teorin på det abstrakta konceptet av kvinnlig 

kriminalitet. Det andra systemet bygger på språkliga representationer. Vi måste ha ett gemensamt 

språk för att kunna förstå varandra och olika representationer. Språket möjliggör för oss att kunna 

översätta våra mentala representationer och konceptuella kedjor till ord, ljud eller bild. 

Samlingsordet för ord, ljud och bild är tecken. Visuella tecken såsom skriven text är, även när de 

liknar verkligheten, alltid bara tecken och behöver tolkas för att få mening hos den som tar del av 

det (Hall, 2013, s. 5).  

Den konstruktivistiska approachen inom representation gör skillnad på den materiella världen och 

symboliska praktiker och processer där representation, mening och språk finns. Nixon (2013, s. 

295–8) menar att maktrelationer opererar både mellan maskulinitet och femininitet och inom 

olika typer/uttryck av maskuliniteter. På liknande sätt utgår jag från antagandet att detta 

relationella synsätt även går att applicera på olika typer av femininiteter.  
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4. Metod 
I detta kapitel beskriver jag studiens metod. Inledningsvis kommer jag redogöra för den 

metodologiska ansatsen som tillämpats och varför denna är relevant. Sedan kommer jag att 

redogöra för hur jag gått tillväga i min urvalsprocess, en process som beskrivs stegvis utefter 

valet av tidningar, gärningspersoner och specifika nyhetsartiklar. För att ge bakgrundsinformation 

presenterar jag därefter en kort sammanfattning av de aktuella brottsfallen och analysmaterialet. 

Efter detta kommer jag beskriva mitt analytiska tillvägagångssätt med dess analysfrågor och hur 

jag resonerat om det så kallade kodningsstadiet. Till sist kommer jag diskutera frågor om 

validitet, reliabilitet, reflexivitet och etiska överväganden.  

4.1 Kritisk diskurspsykologi som metodologisk ansats 

Den diskursanalytiska metoden är flexibel på så vis att det är syftet, frågeställningarna och 

materialet som styr över den metodologiska analysprocessens utformning (Bergström & Boréus, 

2018, s. 290; Denscombe, 2016, s. 400). Analysens metodologiska ansats för denna uppsats 

byggs därför på Nigel Edleys kritiska diskurspsykologi, som diskuterats i föregående kapitel. 

Valet av denna metod motiverades med att analysen fokuserar på normaliseringen av 

diskursformuleringar och på vilket sätt makt kommer ur detta. Inom diskursanalys är, som 

nämnts, språkanvändningen i fokus, och man intresserar sig för vad som görs med språket 

(Denscombe, 2016, s. 399). Detta innebär att man söker implicit mening, bland annat med hjälp 

av extern information i form av teorier och tidigare forskning. För den valda metodansatsen är det 

avgörande med transparens och insyn i analysprocessen (Bergström & Boréus, 2018, s. 290). För 

att säkerställa detta är det således viktigt att förankra sina slutsatser och att ge exempel på de 

mönster man påstår sig ha funnit.  

Kritisk diskurspsykologi uppmärksammar diskursens produktiva förmåga och visar hur den 

strukturerar både upplevelser och vår känsla för vem vi är (Edley, 2001, s. 190–1). Enligt Edley 

är målet inte bara att undersöka hur identiteter produceras, utan även hur en hel kultur påverkar 

och påverkas av föreställningarna som återfinns i rådande diskurser. I denna uppsats användes 

kritisk diskurspsykologi som ett verktyg för att identifiera olika sätt som media konstruerar 

kriminalitet och kvinnlighet. Genom analysen av hur majoritetsgruppen, i detta fall 

journalistiken, framställer minoritetsgruppen, i detta fall kvinnliga mördare, studerades sättet på 

vilket majoritetsgruppen positionerar sig som normal (Bergström & Boréus, 2018, s. 282). 

Analysen drevs med hjälp av ovan diskuterade begrepp tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner. Edley beskriver tolkningsrepertoarer som något som ger subjektet mer agens 
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eftersom man till viss del kan välja vilka tolkningsrepertoarer man använder sig av i sitt 

språkbruk på ett flexibelt sätt. Detta sågs som relevant för studien speciellt därför att jag menar 

att även om mediediskursen till viss del är en produkt av de normer som råder, så gör journalister 

också aktiva val i samband med hur de rapporterar. För att identifiera tolkningsrepertoarer i mitt 

analysmaterial sökte jag därför efter återkommande sätt som journalisterna uttryckte sig om de 

berörda kvinnorna med målet att kunna urskilja mönster. Det är på detta vis vi kan identifiera 

sätten på vilka det är möjligt att prata om exempelvis kvinnliga mördare och på vilka sätt 

diskursen är begränsad, och i längden även subjektens handlingsutrymmen (Edley, 2001, s. 201). 

Funktionen av att inkludera analys av subjektspositioner är att de kan säga något mer specifikt 

om vilka olika typer av kvinnor som konstrueras i talet om den kvinnliga mördaren. 

Medierapporteringen erbjuder information om vilka subjektspositioner som konstrueras för de 

kvinnliga förövarna inom mediebilden. Dessa kan både befästa rådande normer men också 

fungera som en utmaning av dem. Under analysens gång blev det tydligt att det fanns en större 

variation av subjektspositioner än tolkningsrepertoarer. I tillägg ämnade analysen att dra 

paralleller och/eller identifiera skillnader mellan sådant som tolkats som huvudsakliga drag i den 

tidigare forskningen som presenterats i kapitel 2. Eftersom mestadels av den forsknings som 

hittats är utförd i andra länder än Sverige är det intressant att göra denna jämförelse, för att 

undersöka forskningens relevans till dagens mediesverige. För att göra detta undersökte jag 

analysmaterialet med temana från kapitel två i åtanke. 

4.2 Urval och datainsamling  

4.2.1 Val av tidningar 

Det empiriska materialet som undersöktes består av tryckta nyhetsartiklar från kvällspressen, 

något jag fann relevant eftersom medierapporteringen om förövare påverkar vår syn på och våra 

känslor inför dem. Denscombe bekräftar att journalistik kan fungera väl som informationskälla 

eftersom den “kan ge bra aktuell information” (Denscombe, 2016, s. 321). Winther Jørgensen och 

Phillips (2001, s. 117) beskriver i sin tur att en annan fördel med att välja denna typ av material, 

som förekommer naturligt, är att jag som forskare inte har någon inverkan på materialets 

utformning. Det ska förstås ändå understrykas att jag som forskare inte bara valt vilka artiklar 

som ska analyseras, utan också avgör tolkningarna av materialet, vilket jag återkommer till senare 

i detta kapitel.  
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Nyhetsrapporteringen om kvinnliga mördare får mening i samband med att läsaren tar del av den. 

Jag begränsade mitt urval till tidningarna Aftonbladet och Expressen, de två mest lästa 

kvällstidningarna. Vidare begränsade jag urvalet till respektive tidnings tryckta artiklar eftersom 

de inte uppdateras i efterhand och därmed är definitiva. För att uppfylla mitt syfte och besvara 

mina frågeställningar bedömde jag det mest lämpligt att använda de största kvällstidningarnas 

rapportering kring uppmärksammade fall. Tack vare dessa tidningars stora räckvidd är det rimligt 

att anta att deras framställningar av kvinnliga förövare når fram till och påverkar många. På så vis 

kan de anses vara mer representativa än andra tidningar och säga mer om diskurserna jag är 

intresserad av. Av rikstäckande kvällstidningar är Expressen och Aftonbladet de största, bland 

annat enligt Andersson Schwarz och Hammarlund (2018, s. 27). De menar att det är något av ett 

signum för kvällspressen generellt att skriva om spektakulära och sällsynta brott.  

4.2.2 Val av gärningspersoner 

Urvalsprocessen kan beskrivas som uppdelad i två, varav den första gick ut på att bestämma vilka 

fall som skulle undersökas. Det som motiverar mitt val av att endast analysera 

medierapporteringen om två kvinnliga mördare och inte fler är att det inom diskurspsykologi är 

centralt med närläsning och djupgående analyser av vad som sägs. Till en början använde jag 

Mediearkivet Retriever Research för att få en allmän överblick kring vilka fall som verkar ha haft 

någorlunda täckning i media de senaste årtionden. Sökorden jag använde mig av i detta skede var 

exempelvis “kvinnlig mördare”, “kvinnor dömda för mord, lista” och “kvinnliga mördare 

Sverige”. För att få en översikt sammanställdes sökresultaten och protokollfördes utefter sju 

kategorier. Dessa bestod av “namn”, “smeknamn”, “händelse”, “år för mordet”, “ålder på 

förövare”, “relation till offret”, “påföljd” och slutligen antalet träffar i Mediearkivet Retriever 

Research. Denna process resulterade i en lista på tolv namn där händelserna inträffat mellan 2004 

och 2018 som alla hade fått substantiell uppmärksamhet i tryckt press. 

Att använda uppmärksammade fall är relevant därför att det då går att samla in en större mängd 

material för att på så vis kunna göra en mer grundläggande analys och trovärdiga och grundade 

tolkningar. Av etiska skäl bedömdes det viktigt att de kvinnor som medierapporteringen berörde 

faktiskt blivit dömda för de brott som de anklagats för, även om rapporteringen innan domslut 

även tagits med i beaktning. I ett försök att undvika att uppenbara skillnader tillkommit på grund 

av tidsenliga språknormer bedömdes det därtill lämpligt att analysera framställningen av två 

mord som skett nära varandra i tid. Målet med detta var att få ett trovärdigare slutresultat av 

analysen där olika subjektspositioner eller tolkningsrepertoarer inte hittats enkom på grund av 
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tidsskillnad.  Det bör nämnas att jag inte fann någon sammanfattande lista på mordfall med 

kvinnliga förövare och att det därför är svårt att veta vilka fall det är jag inte har övervägt.  

Jag kom fram till två för syftet och frågeställningarna relevanta och lämpliga mordfall vars 

medierapportering kom att bli ändamålet för min analys: den så kallade “Arbogakvinnan”, då 41, 

som var inblandad i mordet på hennes far och mordförsök på hennes mor 2016 och den så kallade 

“Ryttarinnan”, då 23, som gjort sig skyldig till ett styckmord på en annan, ej familjerelaterad 

kvinna i Askersund 2014. Båda fall beskrivs som sensationella och har därför fått mycket 

uppmärksamhet. En intressant skillnad mellan fallen är gärningspersonernas relation till offret. 

Att det finns skillnader mellan fallen är en fördel för studien, eftersom flera olika typer av 

subjektspositioner och tolkningsrepertoarer förväntas kunna identifieras i mediebilden när det rör 

sig om två olika typer av mord vad gäller motiv, relation till offret, ålder på förövare och 

förövarens livssituation. Dessa förutsättningar beskrivs senare i kapitlet. Tanken med detta urval 

var således att få en bredare bild av vad media skriver om kvinnor som mördar genom att 

undersöker olika “typer” av förövare.  

4.2.3 Val av nyhetsartiklar 

I den andra urvalsprocessen gjordes val av vilka artiklar som skulle inkluderas i analysprocessen. 

Det material jag till slut valde att analysera bestod av totalt 40 nyhetsartiklar från 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet, hämtade från Mediearkivet Retriever Research. 

Initialt gjordes sökningar på respektive förövares för- och efternamn, något som gav blandade 

resultat. För att komplettera sökte jag därför även på “Arbogakvinnan”, “Mord Arboga”, 

“Styckmord Askersund” och “Mord Askersund”. På grund av det stora antalet artiklar som 

återfanns vid dessa sökning bestämde jag mig för att göra en tidsavgränsning för när artiklarna 

skulle vara publicerade. Jag utförde då sökningar med en tidsram på sex månader, dels utifrån 

nyhetsartiklar publicerade direkt efter att mordet hade begåtts och dels sex månader efter den 

slutgiltiga Hovrättsdomen tillkännagivits. I tabellen nedan illustreras kvantiteterna på de fynd 

som gjordes.  
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Tabell 1. Sökträffar nyhetsartiklar 

Sökning Antal träffar från 

morddagen till 

27/11 2019 

Antal träffar 

närmsta 6 mån 

efter mordet 

Antal träffar 

närmsta 6 mån 

efter Hovrättsdom 

”Förnamn 

Efternamn” (A) 

253 35 52 

Arbogakvinnan 338 13 19 

Mord sommarstuga 

Arboga 

265 100 11 

Totalt: 856 148 82 

”Förnamn 

Efternamn” (R) 

36 0 7 

Styckmord 

Askersund 

18 10 2 

Mord Askersund 50 28 3 

Totalt 104 38 12 

Kommentar: Tabellen visar antalet sökträffar i Mediearkivet Retriever. 

För att begränsa urvalet ytterligare valdes artiklarna som publicerades i anslutning till att själva 

brottet begåtts, för att fokusera på hur information som framkommer om de berörda kvinnorna 

framställs av pressen för första gången. Bland de artiklarna som ingår i det slutgiltiga 

analysmaterialet återfinns till exempel de initiala porträtteringarna av gärningspersonerna där vi 

får ta del av journalisternas tolkningar och analyser av Arbogakvinnans och Ryttarinnans liv och 

personer. Tabell 1 visar att sökningarna resulterade i 86 antal artiklar och dessa sållades sedan 

efter relevans. Samtliga artiklar lästes igenom för att välja ut de mest relevanta. För att en artikel 

skulle anses vara relevant för studien skulle den innehålla beskrivningar om kvinnornas 

personligheter, deras liv och deras relationer till människor i deras närhet. Bland de träffar som 

jag exkluderade fanns bland annat löpsedlar utan någon egentlig text, notiser och artiklar som 

endast beskrev detaljer om exempelvis brottsplatser eller brottsoffer. Artiklar som innehöll 

intervjuer om gärningspersonerna inkluderades. Detta kom jag fram till därför att journalistiken 

ju gör aktiva val av vilka citat och uttalanden att inkludera i sina artiklar, och på så vis säger även 

dessa citat något om själva journalistiken.  Det slutgiltiga analysmaterialet bestod av totalt 40 

nyhetsartiklar. 22 av dessa handlade om Arbogakvinnan och 18 om Ryttarinnan. Längden på 

artiklarna som ingår i analysmaterialet varierar mycket men är generellt längre än 400 ord. Den 

kortaste artikeln består av 185 ord och den längsta 1421. 
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4.3 Presentation av analysmaterial 

Som bakgrundsinformation till kommande analys presenteras nedan översiktlig information om 

respektive gärningsperson och brottet som denne är dömd för. För att ha en tydlig anknytning till 

uppsatsens syfte bygger informationen på sådant som delgivits i de tidningsartiklar som ingår i 

analysmaterialet.  

41-åriga Arbogakvinnan är dömd mot sitt nekande i både tings- och hovrätt till livstids fängelse 

för mord på hennes pappa och mordförsök på hennes mamma. Dådet utfördes tillsammans med 

Arbogakvinnans dåvarande pojkvän i offrens sommarstuga i Arboga i augusti 2016. Delar av 

rapporteringen handlar även om andra brott som hon endast misstänkts för. Detta gäller 

framförallt misstanken om anstiftan till mord på sin ex-make som hon döms för i tingsrätt men 

frias för i hovrätt, samt det sexuellt utnyttjande som hon anklagas för att ha utfört på tonårspojkar 

på hennes jobb.  

I mars 2015 döms den då 25-åriga Ryttarinnan till livstids fängelse för mordet på en 23-årig 

kvinna. Dådet begicks i juni 2014 då Ryttarinnan tog sig in i offrets partners bostad i Askersund 

för att sedan utföra mordet och sedan styckning av kroppen som sedan fraktades iväg och grävdes 

ned. Personen som ägde bostaden var Ryttarinnans före detta kärlekspartner och motivet bakom 

brottet beskrivs vara svartsjuka på grund av ett så kallat triangeldrama som pågått under en längre 

tid.  En till synes viktig skillnad mellan fallen är att Ryttarinnan har erkänt att hon genomfört det 

mord som hon är dömd för. 

4.4 Analytiskt tillvägagångssätt 

De typer av verkligheter som representerades som sanna urskildes utifrån Stuart Halls teori om 

representation. Med hjälp av den kritiska diskurspsykologin urskildes tolkningsrepertoarer inom 

vilka subjektspositioner sedan preciserades. Inom diskursanalys är man delvis skeptisk till 

traditionell kodning, men genom att kategorisera återkommande diskursiva mönster med stöd 

från det teoretiska ramverket utförs ändå ett kodningsliknande stadium. Denscombe menar att 

man i denna typ av analys ska dekonstruera datan “för att avslöja de dolda budskap som den 

innehåller” (Denscombe, 2016, s. 319; 398). En kritisk diskurspsykologisk metod bygger på en 

deduktiv analys där man jobbar med delvis förutbestämda teman inom vilka det sedan 

uppkommer underkategorier. I mitt fall innebar detta att jag utformade analysfrågor som utgick 

från en kombination av de valda teorierna och de mönster jag på förhand misstänkte att jag skulle 

komma att hitta. Målet med dessa var att de skulle komplettera uppsatsens syfte och användas 

som ett verktyg för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar.  
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1. Vilka ord används för att beskriva Arbogakvinnans och Ryttarinnans personlighet, 

psykiska tillstånd och livssituation? 

2. Vad sägs om gärningspersonernas relation till sina offer och andra personer i deras 

närhet? 

3. Hur kopplas kvinnornas personer och relationer till motiv och brott?  

För att kunna tolka texterna och försöka identifiera dolda innebörder och strukturer krävdes 

flertalet genomläsningar av analysmaterialet. För att identifiera tolkningsrepertoarer och medias 

förgivettagna uppfattningar om kvinnliga mördare söktes materialet igenom efter upprepade 

metaforer, resonemang och skildringar. Bergström och Boréus (2018, s. 280–1) menar att det är 

lika väsentligt att även vara uppmärksam på motsägelser inom och mellan texter för att undvika 

att presentera en alltför förenklad bild. I mitt analysförfarande använde jag mig av de riktlinjer 

som sammanställts av Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 122–23) som utgångspunkt. Jag 

placerade textfragment i olika sektioner för att kunna läsa igenom dem tema för tema och på så 

vis kunna beskriva vad temat innebar och innehöll för något som var intressant för mina 

frågeställningar. Vid detta skede uppstod dessutom fler kategoriseringar än de redan 

förutbestämda medan andra kunde förkastas. Genom att arbeta med dessa kategorier och sätta ord 

på det jag tyckte mig se ökade också förståelsen av de mönster som började urskiljas, vilket 

möjliggjorde ett återvändande till materialet för att hitta fler exempel.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningens upplägg, analysmaterial och metod är relevant och 

produktivt för studiens syfte: att man faktiskt analyserar det man ämnar analysera (Bergström & 

Boréus, 2018, s. 39). För att uppnå detta har jag fokuserat på att genomföra en trovärdig analys 

genom att underbygga mina argument med empirisk bevisning. I och med denna hållning har det 

också varit viktigt att vara medveten om min egen roll som tolkare och det inflytande jag har på 

analysresultatet (Denscombe, 2016, s. 400). Till detta återkommer jag i avsnittet om reflexivitet. 

Det har ytterligare varit viktigt att använda applicerbara och användbara teorier för att stärka 

validiteten. Anledningen till att utgå från två olika men sammankopplade teorier som bägge har 

en socialkonstruktionistisk grund var att det bedömdes som ett bra verktyg för att kunna besvara 

mina frågeställningar om de diskursiva konstruktionerna av kvinnliga förövare.  

Winther Jørgensen och Phillips diskuterar hur man kan stärka just diskursanalytiska 

undersökningars validitet. Ett sådant sätt är att säkerställa att analytiska påståenden sätter 

diskursen i ett sammanhang, och att hålla påståenden inom detta sammanhang för att styrka 
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analysens trovärdighet. För att göra detta har jag försökt återkomma till den större mediala 

kontexten och journalisternas roll i meningsskapandet. Bryman (2018, s. 467) beskriver extern 

validitet som generaliserbarheten ens arbete har till andra sociala miljöer och situationer. 

Uppsatsens syfte är att analysera mediebilden hos specifikt Arbogakvinnan och Ryttarinnan i två 

specifika tidningar med förhoppningen om att resultatet kan bidra till det begränsade svenska 

forskningsfältet om mediediskursen om kvinnliga förövare. 

God reliabilitet innebär inom kvalitativ forskning att man på ett rättssäkert sätt har genomfört sin 

analys på ett korrekt och exakt sätt (Bergström & Boréus, 2018, s. 40–41). För att öka 

reliabiliteten och replikerbarheten har målet varit att vara transparent med mina metodologiska 

val och hur jag kommit fram till mina analytiska slutsatser, för att på så vis möjliggöra för andra 

att eventuellt kunna nå samma resultat vid ett likadant förfarande. Genom att demonstrera hur jag 

gått från analys till slutsatser vill jag göra det möjligt för läsaren att själv ta ställning och skapa 

sin egen uppfattning om processen och analysenheterna. I analys- och resultatavsnitten blir det 

alltså väsentligt att inte enbart grundligt redogöra för mina fynd utan därtill motivera de 

tolkningar som har gjorts så att läsaren kan förstå tankebanorna som förekommit. Winther 

Jørgensen & Phillips (2000, s. 117) menar att en fördel med att undersöka naturligt 

förekommande material är att det kan möjliggöra variation och bredd i ens analys. En fördel för 

reliabiliteten är dessutom att jag inte haft någon påverkan på analysmaterialet eftersom dessa 

medietexter står till allmän förfogan. Till skillnad från intervju- eller observationsstudier skulle 

analysmaterialet fortfarande ha samma form om den hämtats från en annan forskare. 

4.6 Reflexivitet 

Reflexivitet innebär dels att man motiverar de val man gör som forskare, men också att man ser 

över sin egen roll och hur den kan ha inverkan för undersökningens resultat (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 112). Det är viktigt att poängtera att detta är min tolkning och att andra 

potentiellt hade kunnat komma fram till andra slutsatser. Detta diskurspsykologiska arbete är i sig 

en diskursiv konstruktion som erbjuder en av flera potentiella tolkningar av det som undersöks, 

något som är viktigt att ha i åtanke vid läsningen. Det kan anses vara lämpligt att redogöra för 

eventuella relevanta personliga detaljer om undersökningens författare för att reflektera över hur 

ens “personliga erfarenheter och värderingar kan tänkas inverka” på arbetet (Denscombe, 2016, s. 

415) för att läsaren ska få underlag för egen bedömning av om och i så fall på vilket sätt 

författarens bakgrund kan ha påverkat undersökningens utformning och resultat. Min 

förförståelse i ämnet, den kulturella kontext jag befinner mig i samt mina tidigare erfarenheter 
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spelar roll på det sätt jag förstår och applicerar teorierna i min analys. Förförståelsen kan 

dessutom påverka hur jag tolkar ett visst ordval och vad jag anser vara relevant i mitt 

analysmaterial. Här hänvisar jag därför ännu en gång till vikten av att vara transparent i mitt 

förfarande.  

4.7 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet tillhandahåller vedertagna riktlinjer för forskningsetiska principer. Dessa gäller 

dock huvudsakligen för material som forskaren själv samlat in och därför är de inte applicerbara 

på min studie på redan offentligt material. Jag gjorde det aktiva valet att använda mig av 

vedertagna medier som utger sig för att vara förhållandevis opartiska och som försöker hålla sig 

objektiva, och journalisterna som skrivit de artiklar jag använt mig av har i sin tur pressetiska 

riktlinjer att följa. Min ambition har varit att visa hänsyn till offren och deras anhöriga genom att 

inte dela överflödiga detaljer om mordfallen på ett okänsligt sätt. Även om man enkelt kan söka 

upp vad dessa kvinnor heter eftersom media har delat med sig av deras namn upprepade gånger 

har jag valt att utelämna namnen på de aktuella förövarna eftersom det inte är relevant för min 

studie vad de heter. Jag har därför valt att använda mig av smeknamnen “Ryttarinnan” och 

“Arbogakvinnan” inte bara i min egen text, utan även avkodat namnen i de citat jag använt mig 

av. I ett arbete som detta finns alltid risken att stjälpa jämställdhetsmålet genom att reproducera 

de normer som jag ämnar belysa. Denna risk har övervägts och jag vill argumentera för att det 

ändå är ett skäligt val av ämne och att uppsatsen snarare synliggör och öppnar upp för ett 

problematiserande av negativa normer.  

5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. Inledningsvis diskuterar jag de 

tolkningsrepertoarer som jag identifierat: Relaterbar normalitet och Icke-relaterbar avvikelse. 

Därefter diskuterar jag de identifierade subjektspositionerna: den okvinnliga kvinnan och den helt 

vanliga kvinnan, känslostyrda kvinnan, den beräknande kvinnan och den oberäkneliga kvinnan. 

De identifierade tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna kommer att exemplifieras med 

utdrag från tidningsartiklarna. Alla artiklar behandlas som ett sammansatt material eftersom jag 

varken syftar till att undersöka specifika journalister eller jämföra Expressen och Aftonbladet. Av 

denna anledning hänvisar jag inte till artiklarnas författare eller publikationstyp när jag refererar 

till dem. Hänvisningen bygger istället på en differentiering av fallen där exempelvis A3 står för 

Arbogakvinnan, artikel nummer 3, och R5 står för Ryttaren, artikel nummer 5. En förteckning av 

artikelnumren återfinns i bilaga 1. 



26 
 

5.1. Tolkningsrepertoarerna 

Att urskilja tolkningsrepertoarer i analysmaterialet ger möjliggör att synliggöra på vilka sätt det 

är möjligt att tala om kvinnliga mördare och i förlängningen även förstå på vilka sätt diskursen 

begränsar individer och deras handlingsutrymmen. De tolkningsrepertoarer som identifierades 

har jag valt att kalla för relaterbar normalitet och icke-relaterbar avvikelse. Dessa symboliserar 

återkommande mönster som journalisterna rör sig inom när de uttrycker sig om kvinnliga 

förövare. Det är inte alltid självklart var en tolkningsrepertoar slutar och en annan tar vid och 

därför har jag gjort en grov indelning av variationerna av sättet att konstruera 

gärningspersonerna. Tolkningsrepertoarer är mindre och mer specifika än diskurser, och ger 

talaren mer agens. Man kan välja och skifta mellan tolkningsrepertoarer i sitt språkbruk på ett 

mer flexibelt sätt, något som blir tydligt i journalisternas skiftande framställningar.  

Inom en språkkultur och dess samhällsdiskurser finns flera olika sätt att prata om och konstruera 

objekt och händelser (Edley, 2001, s. 198). Detta innebär att författarna till de tidningsartiklar 

som ingår i analysmaterialet alltid måste göra olika val. I dessa fall konstrueras händelserna och 

kvinnorna som normala respektive avvikande, ibland växelvis för ökad effekt.  

5.1.1. Relaterbar normalitet 

Inom normalitets-tolkningsrepertoaren finns ett återkommande mönster av att beskriva en 

situation som är relaterbar och normal. De kvinnliga förövarna blir relaterbara på så vis att man 

lyfter fram sidor hos dem som anses vara normala, goda, snälla. I dessa fall möter situationerna 

runt kvinnorna de förväntningar på dem som känslomässigt varma och omtänksamma (Marsh och 

Melville, 2009, s. 77). 

Istället för att dubbelt bestraffa de våldsamma kvinnorna för att ha frångått normen håller man 

istället fast vid och förstärker de drag som ofta konnoteras till kvinnlighet. Genom att, åtminstone 

i det tidigare skedet av porträtteringarna, måla upp kvinnorna som normala och relaterbara ges de 

inte lika mycket ansvar. Inom denna tolkningsrepertoar blir gärningspersonerna relaterbara och 

ett tydligt exempel på detta är vid ett tillfälle där det beskrivs som rimligt att man nått 

bristningsgränsen och därför tappat kontrollen. Aftonbladet intervjuar en “psykiater och expert på 

gärningsmannaprofiler” som är med och bidrar till denna bild genom att beskriva brottet som ett 

“klassiskt svartsjukedrama som fått fatala konsekvenser” (artikel R8). Hen konstaterar vidare att 

“i de situationerna kan vem som helst tappa fattningen och totalt missa konsekvenserna”. Ett 

annat exempel är att konstruera omständigheterna kring mordet och förövaren som rofyllda och 

kanske till och med idylliska. 
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I augusti köpte de tillsammans en gård utanför Kumla och flyttade in med två hundar, två 

hästar och ett gäng katter. 

– De är jättebra grannar. Rara och fina. Kvinnan känner jag väl minst men hon har alltid 

varit bra. Hon red förbi på sina hästar och vinkade, och de har varit här och fikat. Ibland 

har han lånat min traktor och jag har hjälpt dem med lite grejer. De var alltid tacksamma 

och trevlig, säger grannen som känner dem bäst. Övriga grannar beskriver paret som ett 

oskrivet blad, men alltid trevliga, vanliga djurmänniskor. 

… Senast under onsdagsmorgonen såg grannar kvinnan när hon var ute och promenerade 

med sina hundar. (artikel R4) 

I citatet ovan får läsaren bekanta sig med ett par som är bra grannar, som är ”rara och fina”, där 

gärningspersonen är den ena partnern som den intervjuade berättar om. Genom att publicera 

intervjucitat som dessa bidrar journalistiken till att läsaren ska tillåtas relatera till förövaren. Ord 

som traktorer, djurmänniskor och hästar kan tänkas fungera som en symbol för ett idylliskt 

svenskt samhälle. Läsaren kan enkelt relatera till en person som vinkar till sina grannar och som 

promenerar med sina hundar. Genom att måla upp händelserna som normala först får det viss 

effekt när det normala bryts. Dessutom fungerar det ibland som en hävstång för att förstärka den 

andra tolkningsrepertoaren som är avvikelse. 

5.1.2. Icke relaterbar avvikelse 

Jewkes (2015, s. 159) visar exempel och bevis på att kvinnor som mördar blir antitesen till myten 

om den goda modern. Inom tolkningsrepertoaren av avvikelse presenteras läsaren för sådant som 

anses svårt att relatera till, det vill säga långt ifrån föreställningen man har om den typiska 

kvinnan. Detta innebär främst att begränsa talet om kvinnliga förövare till symboler för det 

barbariska, abstrakta och mystiska. Pollack (2001, s. 9, 13, 79) menar att Sverige är besatt av 

våldsbrott när det gäller konsumtionen av nyheter och jag drar slutsatsen att denna 

tolkningsrepertoar reproducerar det problematiska hon pekar ut i relationen mellan medier och 

brott.  

För att göra det icke relaterbara greppbart konstrueras kvinnliga förövare som ett generaliserbart 

(men isolerat och avvikande) fenomen. Jag tänker att man skulle kunna relatera detta till sättet 

som exempelvis terrorister eller våldtäktsmän ofta stereotypiseras. Man försöker här göra 

kvinnliga mördare till en förvisso stängd och utomstående, men fixerad kategori av människor. 

Det är ett återkommande mönster att jämföra, men framförallt letar likheter mellan de aktuella 

förövarna och andra kvinnliga mördare som begått brott historiskt.  
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Jag trodde att mördaren i Arboga var unik. Men nu finns ett nytt fall som är skrämmande 

likt. Den misstänkta 25-åriga styckmördaren i Askersund är en ny Christine Schürrer. 

Det finns skillnader. Men mycket är kusligt likt när det gäller 25-åringens motiv och 

tillvägagångssätt. 

Expressens kriminalreporter Magnus Hellberg, som skrev den skakande berättelsen om 

Askersundsmordet i gårdagens Expressen, håller med.… Det går inte att få ihop bilden av 

en sådan här tidigare ostraffad kvinna som plötsligt begår bestialiska mord. Den sjukliga 

svartsjukan finns där som drivkraft, men den räcker inte som förklaring till den 

häpnadsväckande beredskapen att använda grovt våld. Schürrer var en udda, men inte helt 

socialt marginaliserad person. (artikel R8) 

I detta exempel blir språkets meningsskapande roll tydligt. Att beskriva liknelserna mellan två 

mordfall som “kuslig” istället för exempelvis tydlig mystifierar det hela. Journalisten menar 

bestämt att Ryttarinnan är en ny version av en tidigare dömd kvinnlig mördare. I konstruktionen 

och förstärkandet av det avvikande avhumaniseras gärningspersonernas handlingar och beskrivs 

som djuriska, något som “inte går att få ihop” med den förväntade bild man har av en “tidigare 

ostraffad kvinna”. Svartsjukan beskrivs som sjuklig och berättelsen som skakande och 

häpnadsväckande. Journalisterna använder här sin makt för att tydligt påverka och begränsa de 

sätt som det är möjligt att tala om gärningspersonerna på.  

5.2. Subjektspositionering av gärningskvinnor 

Inom tolkningsrepertoarerna diskuterade ovan konstrueras olika subjektspositioner som förövarna 

kategoriseras in i och begränsas av (Edley, 2001). Edley menar att man själv har agens att 

påverka de subjektspositioner som finns tillgängliga, men i en situation där journalister 

rapporterar om frihetsberövade personer blir det framförallt journalisternas egna representationer 

som utgör meningsskapandet och som formar läsarens bild av gärningspersonernas liv, motiv och 

förutsättningar. Subjektspositioner kan säga något mer specifikt om vilka olika typer av kvinnor 

som konstrueras i talet om den kvinnliga mördaren.  

Media kan skapa olika subjektspositioner som också motsäger varandra för en och samma 

person, något som delvis har att göra med att rapporteringen varierat över tid. Detta gäller sättet 

på vilket gärningspersonerna framställts men också vilka aspekter av deras liv eller personer som 

framhävts. Vad som framhävs påverkas av att nya detaljer på ett eller annat sätt delges 

journalisterna och det blir sedan de som utför det aktivt sållande av vad som ska nå fram till 

läsaren. Trots att analysmaterialet endast berör två förövare har jag således identifierat fem olika 
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subjektspositioner: den okvinnliga, den helt vanliga, den känslostyrda, den beräknande och den 

oberäkneliga kvinnan.  

5.2.1. Den okvinnliga kvinnan och den helt vanliga kvinnan 

Två subjektspositioner som står i stark kontrast till varandra är kvinnan som framställs som 

okvinnlig eller maskulin, som faller in i tolkningsrepertoaren om det avvikande, och kvinnan som 

faller in i normerna och lever upp till förväntningarna på vad en kvinna ska vara, som faller in i 

tolkningsrepertoaren normalitet. Som tidigare redogjort tolkar jag det som att Nixon 

(2013, s. 295–8) menar att maktrelationer opererar både mellan maskulinitet och femininitet 

Och inom olika typer/uttryck av femininiteter. Den normföljande kvinnan uppfattas som mer 

relaterbar och som en person man kan känna sympati för. I exemplen nedan blir det tydligt att 

Ryttarinnan porträtteras som en helt vanlig kvinna, medan Arbogakvinnan framställs som en 

otypisk kvinna på ett sätt som kan tolkas som dubbelbestraffande.  

Kvinnor förväntas oftast inte vara drivna av pengar, vilket kan tolkas som anledningen till att det 

ges mycket utrymme till Arbogakvinnans affärspersonlighet. Arbogakvinnan framställs som en 

affärsperson som drev verksamheter i vilka man framställer ekonomisk vinning som det primära 

syftet, något som kan tolkas som extra uppseendeväckande. Innan den misstänkte 

gärningspersonen könas är det så hon beskrivs, som “en 41-åring” och “den 41-årige företagaren” 

(artikel A1). Arbogakvinnan hade före morden ägnat sig åt diverse tveksamma 

affärsverksamheter där bland annat nyanlända flyktingbarn uppges ha farit illa efter att kvinnan 

ska ha sexuellt utnyttjat personer som var i en beroendeställning till henne (se exempelvis artikel 

A3). Det återkommer frekvent i nyhetsrapporteringen trots att kvinnan aldrig blev dömd för det 

och förstärker bilden av henne som en avvikande kvinna som inte primärt sysslar med “naturligt” 

villkorslöst omhändertagande. Lander m.fl. (2003, s. 38) och Jewkes (2015, s. 158) gör bägge 

antagandet att samhällets förväntningar på kvinnan präglas av föreställningar om henne som 

moralbärare, passiv, moderlig för att kunna anses som kvinnlig. Kvinnlighet kan anses vara 

oförenligt med ett våldsamt och brottsligt beteende, speciellt jämfört med mäns beteende i 

relation till manlighet. Vidare beskrivs Arbogakvinnan som “En 41-årig känd kvinnlig 

företagare” (artikel A9; A2) och en “penninglysten” person som är “oerhört driven av pengar” 

(artikel A16). Att vara driven av pengar är inget brott utan kan snarare antas vara vanligt i det 

svenska samhället men detta framställs här som något negativt. En person beskriver 

Arbogakvinnans relation till sina föräldrar:  
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“Jag har mött dem, de är fina människor, och hon (41-åriga kvinnan) var 

alltid på god fot med dem när de gav henne pengar. Men varje gång de 

stängde plånboken var de inte vatten värda för henne” (artikel A16) 

Exemplet ovan demonstrerar en målande beskrivning av hur Arbogakvinnan endast var på god 

fot med sina föräldrar om de var beredda att förse henne med pengar. Hon framstår återigen som 

penninglysten och omänsklig. Som tidigare beskrivet innefattar föreställningen om en kvinnlig 

mördare konstruktioner av både det avvikande och genus (Lander m.fl., 2003, s. 22). När kvinnor 

mördar, menar man, placeras det i större utsträckning utanför samhällets ramar. I citatet ovan 

placeras Arbogakvinnan utanför de förväntningarna som finns på att en kvinna ska vårda sina 

relationer. 

I kontrast till den icke-relaterbara och okvinnliga kvinnan konstrueras Ryttarinnan som “en helt 

vanlig hästtjej”. Den tidigare forskningen visar att det anses finnas förväntningar om en naturligt 

omhändertagande och snäll kvinna, och representationen av Ryttarinnan stämmer delvis väl 

överens med en sådan bild. Hon beskrivs i mångt och mycket på ett sätt som framstår som 

oskyldigt och normalt. Att hon återkommande omnämns som bland annat “hästtjejen”, 

“ridtjejen”, “en liten rar tjej” och “den lilla tjejen” skapar en bild av en uppstyrd person som är 

liten och ofarlig. Trots att hästar inte har någonting med dådet att göra återkommer ordet häst, 

ofta i form av ordet “hästtjejen”, 76 gånger i analysmaterialet.  

Det riktas mycket fokus på hur normalt och lugnt liv Ryttarinnan har levt. Hon har bott på en 

gård ute på landsbygden och porträtteringen målar upp en lugn, skötsam och snäll djurvän som 

“har haft två hästar och ett par hundar och katter på gården” och vinkar till grannar medan hon 

genomför trädgårdsarbete (artikel R4; R5; R16). Att hon är sådan som påtar i trädgården och som 

vinkar till sina grannar antyder att hon är oskuldsfull och flickig och kan tyckas konstruera henne 

som en typisk “girl next door”. En journalist ställer sig frågan “hur kan en söt, munter 

hästintresserad tjej i Mellansverige ha fått en "dark passenger"?” (artikel R16) och en artikel har 

rubriken - Hon var jättegullig (artikel R5). Hon är alltså inte en person som levt isolerad utan en 

person som deltagit aktivt i sitt närsamhälle. Det pratas återkommande om att hon bor med sin 

före detta partner. Detta visar på en person som är kapabel till att ha ett normalt förhållande och 

som kan upprätthålla en vänskaplig relation även efter att kärleken tagit slut. Alltså har hon 

ordnade förhållanden och är en oväntad person att genomföra ett våldsamt mord.  

“Den 25-åriga hästtjejen är uppvuxen i ett mindre samhälle i Örebro. I en personutredning 

framgår det att hon har "levt under socialt välordnade förhållanden", haft många vänner, 
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fast bostad och arbete. Hon var duktig i skolan och gick naturvetenskapligt program på 

gymnasiet. Vid sidan av studierna var hästar det stora fritidsintresset. Två dagar före 

midsommarafton hände något. Det hade tagit slut med pojkvännen.” (artikel R17) 

Citatet ovan ger en målande beskrivning av en tjej som faller in i det normala. Det ges mening till 

att hon varit duktig i skolan, och det faktum att hon gått en naturvetenskaplig gymnasielinje 

fungerar ytterligare som en symbol för detta. Vidare är det intressant att poängtera att mycket 

uppmärksamhet riktas åt hennes relation till andra människor och till djur. Väldigt lite 

uppmärksamhet riktas däremot till hennes arbete eller relation till pengar, något som det 

fokuseras betydligt mer på när det kommer till Arbogakvinnan. Detta kan delvis förklaras med att 

ekonomiska skäl ingår i Arbogakvinnans motivbild och inte i Ryttarinnans, men oavsett är det 

tydligt att mediebilden som konstrueras framhäver Ryttarinnans normalitet. Det berättas 

exempelvis att Ryttarinnan tidigare är ostraffad, och även om detta gäller även för 

Arbogakvinnan, så är framgår det inte i rapporteringen om Arbogakvinnan.  

 

5.2.2. Den känslostyrda kvinnan  

En återkommande beskrivning är den om den kvinnliga förövaren som någon som saknar kontroll 

över vissa typer av känslor och när det kommer till Ryttarinnan är en sådan svartsjuka. Denna 

svartsjuka fungerar som det främsta exemplet på subjektspositioneringen av kvinnan som 

känslostyrd. Jag menar att denna aspekt av mediebilden förminskar Ryttarinnans agens och i viss 

mån omyndigförklarar henne. I denna subjektsposition reproduceras samhälle föreställningen om 

att kvinnor styrs av känslor och inte kan kontrollera sig själva på grund av dem.  

Olika former och böjningar av ordet svartsjuka återkommer 18 gånger i analysmaterialet som 

berör Ryttarinnan och är således frekvent återkommande i den bild som målas upp av henne. 

Ryttarinnan, “den svartsjuka hästtjejen”, beskrivs som en känslostyrd person som inte klarade av 

eller accepterade att en annan kvinna skulle “vinna” den man hon var kär i och tidigare haft en 

relation med. Denna svartsjuka beskrivs också vara motivet bakom dådet:  

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. (artikel R13)  

Trots att exemplet ovan är en beskrivning av en verklig händelse, ligger det en hel del bakom de 

aktiva val som journalisten gjort när det kommer till språkbruk. Det är till exempel retoriskt 
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intressant hur man i detta citat valt att arbeta dramaturgiskt med att beskriva att tidlåset gått upp 

med ett “klick” eftersom det snarare skapar en stämning av att läsaren får ta del av ett spännande 

drama. Den typ av representation som återfinns i citatet ovan riskerar att förmildra brottet och 

ursäkta agerandet. Berrington och Honkatukia (2002) diskuterar hur medias porträttering av 

kvinnliga förövare som galna, "mad", stundtals får funktionen att neutralisera eller ursäkta deras 

våld med biologiska förklaringar (Berrington & Honkatukia, 2002).  Att påstå att Ryttarinnan 

blivit “förblindad” av inte bara svartsjuka utan också hat symboliserar en påstådd kontrollförlust. 

I avsnitt två beskrevs det att Pelvin (2017, 352) menar att kvinnor som stämplas som “mad” kan 

få sin handlingskraft och därmed skuld ursäktad därför att de anses vara psykiskt instabila.  

Flertalet gånger bagatelliseras händelsen till ett “svartsjukedrama” där en person “fått ihop det” 

(artikel R10) med en annan. Förklaringen som flera journalister väljer att presentera för att 

mordet skett är att det var ett kärleksdrama som gick överstyr mellan förövare och offer, och de 

beskrivs 62 gånger som varandras kärleksrivaler. Detta ger ett sken av att det så kallade 

svartsjukedramat, eller “triangeldramat”, var något som man på något sätt skulle kunna vinna, där 

priset är en man. Det gör också offret till samma sorts person som mördaren. I detta fall riskerar 

journalisterna att bagatellisera mekanismerna bakom det utförda dådet och på så vis reducera 

såväl förövare som offrets livsöde.  

5.2.3. Den beräknande och den oberäkneliga kvinnan 

I de fall journalisterna använder sig av tolkningsrepertoaren om avvikelse understryks avvikande 

drag av en kvinna som subjektpositioneras som obehaglig och otäck. Den avvikande kvinnan blir 

alltså den som inte är relaterbar, antingen för att hon är beräknande eller för att hon är 

oberäknelig. Med hjälp av ordval som har underliggande meningar av något mörkt och okänt 

skapar Expressens och Aftonbladets journalister bilden av en kvinna som inte går att relatera till. 

Denna strategi verkar fungera som ett sätt att skapa sensationer för att dra till sig läsare och 

verkar ha bidragit till att åtminstone Arbogakvinnan stannat kvar länge i mediebilden. Med tanke 

på att Hall (2013, s. 14) poängterar att denna typ av representationer inte fungerar som en spegel 

av verkligheten utan istället alltid är en mer eller mindre personlig tolkning av verkligheten kan 

man anta att denna typ av formuleringar tydligt präglar bilden som läsaren skapar av 

gärningspersonerna. Oavsett om dessa narrativ stämmer eller inte fungerar denna redogörelse 

som en demonstration för hur media har makt att konstruera bilden av ett händelseförlopp eller en 

person åt oss, och på så vis påverka vår världsbild. 



33 
 

I positioneringen av förövaren som beräknande skapas en representation av en manipulativ 

kvinna. Ordet manipulativ återkommer 15 gånger i analysmaterialet som berör Arbogakvinnan, 

något som bidrar till att befästa denna idé.   

 "Konstiga idéer"  

Många har beskrivit kvinnan som manipulativ, kall och impulsstyrd.  

– Hon har alltid varit extremt manipulativ, är extremt duktig att få folk att tycka synd om 

henne om hon vill det. Hon är också duktig på att få folk att tro att hon pratar sanning, 

säger en person som känt kvinnan länge. (artikel A12) 

I citatet ovan beskrivs Arbogakvinnan inte bara som manipulativ utan också kall och impulsstyrd. 

Genom sättet som det beskrivs att hon är duktig på att få folk att tycka synd om henne lämnas 

rum för tolkning att det tvärtom inte på något sätt är synd om henne. Trots att hon beskrivs som 

impulsstyrd kan man läsa in att Arbogakvinnan anses vara beräknande för att hon framställs som 

“duktig” på att ljuga. Att beskriva att citatet kommer från en “person som känt kvinnan länge” 

skapar en bild av att detta är trovärdigt. 

 

Journalisternas positionering av Arbogakvinnan som beräknande tas till stor del i uttryck i hennes 

relation till den 18-åriga medmisstänkta mannen. En återkommande bild som målas upp är att 

hon ska ha utnyttjat honom som ett vapen. Detta diskuteras flitigt, bland annat i rubriker såsom 

“18-åringen: ett verktyg - och älskare” (artikel A13). Hon framställs som inkapabel att 

upprätthålla relationer om det inte är på grund av dolda motiv. Det beskrivs vidare som att hon 

lyckats “manipulera sin unge älskare”, även kallad “marionett” (artikel A18).  

 Expressen har tidigare berättat om hur den mordmisstänkte 41-åringen ska ha kunnat styra 

sin 18-årige pojkvän. Personer i Eskilstunas afghanska minoritet har berättat om hur den 

äldre kvinnan ska ha skickat honom för att driva in påstådda skulder. 

– Han var hennes vapen, har en person med insyn i kretsen kring 18-åringen sagt. 

En person med kunskap om utredningen bekräftar att 41-åringen verkar ha varit den som 

styrt i förhållandet: 

– Folk har varit förfärade över hennes manipulativa förmåga och kontrollbehov. (artikel 

A13) 

I exemplet ovan beskrivs pojkvännen som en person utan agens eller egen vilja. Arbogakvinnan 

konstrueras då som en dominant person med kontrollbehov som kan få honom att utföra sina 

egna onda planer. Att använda ord som vapen, verktyg och marionett avhumaniserar pojkvännen 

till ett objekt som Arbogakvinnan använt sig av för egen vinning. Det diskuteras mycket om 

Arbogakvinnans kärleksrelationer och hur hon betett sig inom dessa. Detta är inte oväntat 
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eftersom hon anklagas för att ha mördat sin ex-man och uppges ha fått en annan pojkvän att 

mörda hennes far, men det är fortfarande relevant och intressant att analysera sättet på vilket 

hennes beteende beskrivs. Det kan dessutom uppfattas retoriskt effektfullt att beskriva folks 

reaktioner med superlativ som förfäran. Även detta belyser medias producerande roll i skapandet 

av en avvikande kvinna. 

Porträtteringen av ryttarinnan kan beskrivas som eskalerande från en helt vanlig kvinna till en 

farlig och oberäknelig förövare, även detta på ett dramaturgiskt effektfullt sätt. Att 

representationen delvis målar upp en person som är relaterbar, lugn och snäll kan göra effekten 

av hennes farlighet och avvikelse starkare. Denna typ av återberättande där hon å ena sidan 

framstår som lugn och å andra sidan kallsinnig bidrar till och befäster den oberäkneliga 

subjektspositionen. 

Hon dödade och styckade sin 22-åriga kärleksrival i expojkvännens lägenhet. Sedan 

städade 24-åringen undan blodet och skrev en lapp till exet där hon berättade att hon 

hämtat sina grejer. Och önskade honom lycka till med den nya tjejen. 

Den 24-åriga hästtjejens agerande den 18 juni framstår som alltmer kallsinnigt. (artikel 

R11) 

I citatet ovan beskrivs Ryttarinnans, eller “hästtjejens”, agerande som allt mer kallsinnigt vilket 

bekräftar att porträtteringen av hennes person förvärras. Från att ha beskrivits som en känslig 

person som på grund av kontrollförlust genomfört mordet skiftar representationen till någon som 

snarare stängt av sina känslor och istället agerat mekaniskt. Att lägga denna typ av värdering i 

hennes agerande blir på ett sätt ett dubbelbestraffande av att inte bara ha genomfört ett 

fruktansvärt dåd, utan också frångått positionen som en “normal”, snäll och lugn kvinna. Trots att 

Ryttarinnan beter sig kallsinnigt och likgiltigt under mordet gör pendlandet i porträtteringen att 

detta exempel faller in i subjektspositionen av den oberäkneliga kvinnan. 

I mångt och mycket framställs även Arbogakvinnan som farlig och oberäknelig. I mediebilden 

understryks detta gång efter annan i kombination med ett språk som skapar mystik på ett sätt som 

skulle kunna tolkas som häxlikt. Här blir Arbogakvinnan en person som man bör vara rädd för 

men som också lyckas maskera och dölja vissa sidor av sig själv genom att ge skenet av att syssla 

med en legitim verksamhet. 

“I Sverige lärde 18-åringen känna den 41-åriga kvinnan, vars 42-åriga make hade 

drunknat under mystiska omständigheter i sjön Hjälmaren bara några månader tidigare. 
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Hon hade nyligen sagt upp sig från jobbet på Eskilstunas socialförvaltning, där hon 

sysslade med familjehemsplaceringar, för att pröva vingarna som entreprenör i den 

lukrativa flyktingindustrin.” (artikel A11)  

Detta exempel kan tolkas som att Arbogakvinnan arbetat flitigt för att dölja sina intentioner. 

Man uttrycker sig svepande om att makens död skett på ett gåtfullt sätt. Vidare diskuteras 

Arbogakvinnans arbete och karriär som något hon tagit lättvindigt på. Man skulle kunna tolka 

språket som används, med “att pröva vingarna” som exempel, som illegitim. Även här kan det 

tolkas som att hennes arbete utförts enkom för personlig vinning och med onda aningar. Denna 

mystik och ovan nämnda komponenter passar väl in i representationen av häxan som Seal 

diskuterar.  

I de tre olika fall som Seal (2010, s. 83) exemplifierar häxdiskursen med återfinns flera likheter 

med fallet Arbogakvinnan. Där finns kvinnor som mördat för ekonomiska motiv och som 

framställts som starka och manipulativa. Dessutom menar hon att journalister har fascinerats av 

och varit sensationssökande kring kvinnor som använt gift för att mörda sina offer, och för att ha 

skadat människor som är i utsatta situationer. Även om Arbogakvinnan aldrig blev dömd för det 

spekulerar journalisterna oändligt mycket om dels Arbogakvinnans misstänkta inblandning i 

hennes ex-makes död där hon anklagats för att ha använt gift, och även uttömmande om hur hon 

som socialarbetare har utnyttjat och manipulerat de asylsökande personer som hon haft hand om. 

Man skulle kunna hävda att det var dessa aspekter som gjorde att journalisterna blev så pass 

fokuserade även bland på omständigheter som aldrig bekräftades. Att konstruera den kvinnliga 

mördaren som häxlik och mystisk ingår därför i subjektspositionen av den oberäkneliga kvinnan. 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Vid analysen identifierades två tolkningsrepertoarer. Den första valde jag att kalla för relaterbar 

normalitet därför att jag kunde se mönster av att journalisterna försökte framställa 

omständigheterna kring mordfallen som bekanta, normala och rofyllda. Inom denna 

tolkningsrepertoar befästes dessutom de könade förväntningarna som finns om att kvinnor ska 

vara omhändertagande och snälla. Inom denna tolkningsrepertoar återfanns även tendenser till att 

bagatellisera brotten, till exempel genom att kalla bakgrunden till ett mord för ett “klassiskt 

svartsjukedrama”. Den andra tolkningsrepertoaren benämndes icke relaterbar avvikelse och inom 

denna presenteras en kontrasterande bild där man snarare avhumaniserar kvinnliga förövare till 

en isolerad grupp utanför det normala. Genom att använda en mystifierande retorik och jämföra 
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de aktuella gärningspersoner med förövare som begått vad man menar liknande brott tidigare 

reduceras kvinnorna till abstrakta samtidigt som de också generaliseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattning av tolkningsrepertoarerna (mörkgröna) och deras respektive 

subjektspositioner (ljusgröna). 

Inom de två tolkningsrepertoarerna identifierades totalt fem subjektspositioner. Den första är den 

okvinnliga kvinnan, som demonstrerades genom exempel om hur Arbogakvinnan framställs som 

penninglysten och dålig på att vårda sina relationer. Jag fann att hon straffades medialt för att inte 

vara “naturligt” omhändertagande när medierna förde oproportionerliga diskussioner om brott 

hon aldrig dömdes för. I kontrast till detta fanns den andra subjektspositionen var den helt vanliga 

kvinnan, vars medierepresentation konstruerade en snäll och lugn djurvän som ofta benämndes 

som “hästtjej”.  Denna typ av retorik, menar jag, riskerar att förminska Ryttarinnan agens. Den 

tredje subjektspositionen var den känslostyrda kvinnan. Jag demonstrerade detta genom att 

exemplifiera hur Ryttarinnan beskrevs som någon som tappade kontrollen på grund av sin 

svartsjuka. Även här riskerar man att reducera hennes ansvar för situationen, och språkbruket 

bidrar aktivt till detta. Den fjärde tolkningsrepertoaren var den beräknande kvinnan och handlar 

om att reducera gärningspersonen till manipulativ och därför farlig och otäck. Den femte och 

sista subjektspositionen som studien fann var den oberäkneliga kvinnan, som fortfarande 

framställs som farlig och otäck, men snarare på grund av sin kallsinnighet och mystiska 

häxlikhet.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel sammanfattar jag uppsatsen. Därefter diskuterar jag min studie i relation till 

tidigare forskning genom empirisk reflektion. Sedan diskuterar jag studiens resultat i relation till 

det teoretiska och metodologiska ramverket. Slutligen, i den avslutande diskussionen, reflekterar 

jag över studiens begränsningar och resonerar kring vidare forskning.  

6.1 Summering 

Denna studie har haft som syfte att undersöka mediekonstruktionen av kvinnliga mördare i 

Sverige idag genom att undersöka två aktuella fall. Studien motiverades delvis av bristfällig 

aktuell forskning av kvinnliga mördare i media i Sverige, delvis av vikten att undersöka hur 

meningsproducenter, såsom kvällstidningar, (re)producerar bilder av kvinnliga kriminella. Jag 

har använt kritisk diskurspsykologi och Stuart Halls representationsteori för att analysera vilka 

antaganden och föreställningar som produceras och reproduceras inom Expressens och 

Aftonbladets representationer av Arbogakvinnan och Ryttarinnan under de första sex månaderna 

efter att brotten begåtts. Analysen gjordes på totalt 40 nyhetsartiklar som är av olika längd. Min 

analys har syftat till att, med stöd från analysfrågor, kunna besvara studiens frågeställningar som 

handlade om att identifiera tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och könade föreställningar. 

Analysen visade på två tolkningsrepertoarer som jag valde att benämna som Relaterbar 

normalitet och Icke-relaterbar avvikelse. Vidare urskildes fem subjektspositioner: den okvinnliga 

kvinnan, den helt vanliga kvinnan, den känslostyrda kvinnan, den beräknande kvinnan och den 

oberäkneliga kvinnan. I tillägg till detta fanns tendenser till att konstruera den kvinnliga 

mördaren som häxlik och en reducerande kategorisering av henne som antingen “mad”, det vill 

säga galen, eller “bad”, det vill säga ond och farlig. 

6.2. Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen indikerar att det finns könade föreställningar om kriminella kvinnor 

som påverkar nyhetsrapporteringen om dem, en slutsats som även min analys har nått.  Med 

utgångspunkt i de två aktuella fallen har jag dock visat på indikationer till att den svenska 

mediebilden är något mer nyanserad än delar av den tidigare forskningen presenterat. Ett exempel 

på detta är att bland annat Weatherby (2008, s. 10) menar att medierapporteringen framförallt 

fokuserat på kvinnliga förövares eventuella äktenskap och familjesituationer, och att det i fallet 

om Arbogakvinnan tvärtom lagts mycket tonvikt vid hennes karriär. Detta kan såklart ha att göra 

med fallets unika omständigheter, men oavsett så förstärker det bilden av den våldsamma 

kvinnliga som avvikande. 
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Bland andra Eastal m.fl. (2015) Och Lander m.fl. (2003) menar att medierapporteringen om 

kvinnor som mördat tenderar att ge en ensidig bild. Detta stämmer bara delvis överens om de 

fynd som gjordes i studien. Det fanns en bredd på de subjektspositioner som identifierades som 

man skulle kunna hävda ger en mer mångfacetterad bild. Å andra sidan menar jag att kontentan 

av subjektspositionerna ändå lämnar läsaren med en förstärkt negativ bild av förövarna utan att 

erbjuda en nyanserad rapportering. Bilderna som målas upp vilar fortfarande på en rad könade 

föreställningar såsom att en kvinna ska vara moderlig eller att en kvinnlig mördare också är ond 

och mystisk. Marsh och Melville (2009, s. 77) diskuterar dessa naturalistiska antaganden och att 

en acceptabel kvinna dessutom förväntas vara omtänksam och erbjuda känslomässig värme. I 

mediekonstruktionen av Ryttarinnan tillskrivs hon flera av dessa drag, framförallt genom att 

lägga fokus på hennes djurvänlighet och kärlek till hästar. Arbogakvinnan, däremot, framställs 

som en antites till detta redan från början och blir istället stämplad som ond och manipulativ.  

Studiens analys kan återkopplas till tidigare forskning om att kriminella kvinnor kategoriseras 

som “mad” och “bad” (Berrington & Honkatukia, 2002; Easteal, 2015; Noh m.fl., 2010). 

Arbogakvinnan framställs konsekvent som “bad”, alltså ond och våldsam. Ryttarinnan framställs 

delvis, åtminstone till en början, som “mad”, som någon som gått från normal till att tappa 

kontrollen på ett förklarligt sätt. Det skulle även kunna tolkas som ett “sad case” på så vis att 

händelseförloppet ibland beskrivs som ett tragiskt slut på ett triangeldrama (Berrington & 

Honkatukia, 2002, s. 50). Seal (2010) identifierar fem könade representationer och den som 

tydligast gått att urskilja i min analys är framställningen av kvinnliga mördare som häxlika. I 

representationen av Arbogakvinnan skapas en fascination kring hennes yrke som socialarbetare 

och flyktingförläggare samt spekulationer om att hon förgiftat sin före detta make trots att hon 

friats för detta brott: nyckelscener som anspelar på konstruktioner av häxan. 

6.3 Teoretisk och metodologisk reflektion 

Denna studie har haft kritisk diskurspsykologi som både teoretisk utgångspunkt och 

metodologisk ansats. Kritisk diskurspsykologi har lämpat sig väl eftersom den möjliggjort en 

ingående analys av språkets meningsskapande roll i brottsrapporteringen om Arbogakvinnan och 

Ryttarinnan, exempelvis genom retoriska strategier. Teorin synliggör vilka sätt som anses möjliga 

att uttrycka sig på i talet om den kvinnliga gärningspersonen, samt hur denna diskurs begränsas. 

Genom att söka efter tolknigsrepertoarer har jag kunnat identifiera övergripande mönster i hur 

diskursen byggs upp kring dessa gärningspersoner, medan subjektspositionerna tillåtit mig att 

demonstrera mer närgående exempel på hur språkbruket producerat och begränsat personernas 
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narrativ. Bergström och Boréus (2018, s. 268) beskriver hur man kan använda sig av olika 

konstruktioner för att modifiera, producera eller reproducera en tolkningsrepertoar, något jag 

tolkat som applicerbart på journalistikens ständigt aktiva val av språkbruk i sin 

brottsrapportering. Med det sagt begränsar ett diskursanalytiskt angreppssätt möjligheten att 

redovisa flertalet exempel, eftersom den föredrar djupare analys av färre, längre utdrag. Vidare är 

det möjligt att ifrågasätta det faktum att tolkningsrepertoarer och subjektspositionerna flyter 

såpass mycket in i varandra och det är därför på sin plats att återigen understryka att andra 

gränsdragningar hade varit fullt möjliga. Studien utgör en möjlig tolkning, ett exempel jag anser 

demonstrerar komplexiteten som en diskurspsykologisk analys tillåter.  

I studiens teoretiska ramverk har jag dessutom använt mig av Stuart Halls teori om 

representation. En djupare förståelse har därmed kunnat nås vad gäller de könade föreställningar 

som delvis reproduceras i och med representationen av den kvinnliga mördaren och som kan 

påverka läsarens världsbild. Även om det å ena sidan kan ses som en styrka att använda sig av två 

teorier som ligger relativt nära varandra inom det socialkonstruktionistiska spektret, kan man 

även argumentera för att detta begränsat analysens bredd. Jag anser dessutom att analysen bättre 

hade kunnat använda sig av Halls tes om att det finns både mentala och språkliga 

representationssystem. 

6.4 Avslutande diskussion 

En av studiens största begränsningar kan anses var det tidslimiterade analysmaterialet. Det är 

viktigt att poängtera att denna analys har gjorts på material från en tidsbestämd period, nämligen 

nyhetsartiklar publicerade inom ett halvår efter att brottet begåtts. Rapporteringen kan ha sett 

annorlunda ut och varit vinklad annorlunda efter denna period i takt med att man fått reda på mer 

om fallen och gärningspersonerna. Det är svårt att bevisa att diskursens mönster inte sett 

annorlunda ut om man istället analyserat artiklar som publicerats efter fällande domar. Det är 

således värt att ta i beaktande att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om analysmaterialet 

bestått av artiklar från en annan tidsperiod även om gärningspersonerna varit desamma. 

I representationen av de kvinnliga förövarna existerar konfliktande diskurser, där de å ena sidan 

framställs som “helt vanliga” och å andra sidan som avvikande. Inom diskursen om kvinnliga 

mördare anspelas det på olika typer av feminiteter samtidigt. Effekterna av denna typ av narrativ, 

där kontrasterande bilder samexisterar, bidrar till att kvinnorna framställs som ännu brutalare. Det 

denna studie framförallt bidrar med till forskningsfältet är att analysera och synliggöra mönster 

inom den svenska mediebilden av kvinnliga förövare. Genom att göra det blir det också möjligt 
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att problematisera och motverka stigmatiserande representationer. En större medvetenhet om 

problematiska aspekter i porträtteringen av kvinnliga mördare skulle i längden kunna leda till att 

ett aktivt arbete för att förändra diskursen. I vidare forskning vore det intressant att kvantifiera 

denna typ av studie för att kunna få en mer övergripande bild av flera fall. Därtill skulle man 

säkerligen kunna göra intressanta fynd i liknande diskurspsykologiska studier av andra sorters 

medier, till exempel dagstidningar, podcasts eller dokumentärserier.  
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Bilaga 1. Förteckning tidningsartiklar 
 

Referens Titel 

A1 Ronge, J. (2016, 16 aug). En 41-årig företagare är polisens huvudspår. 

Expressen 

A2 Malmgren, K. & Ronge, J. (2016, 17 aug). Dottern misstänkt för mordet. 

Expressen  

A3 Allard, L., Dickson, S, Forsberg, O & Hjertén, L. (2016, 17 aug). Dottern greps 

- på Arlanda. Aftonbladet 

A4 Malmgren, K. (2016, 17 aug). Sarnecki: polisen tvingades att ingripa. Expressen 

A5 Forsberg, O. & Hjertén, L. (2016 ,18 aug). Hon bad mig misshandla en person - 

för pengar. Aftonbladet 

A6 Cantwell, O. (2016, 18 aug). Detaljerna i fallet är minst sagt udda. Aftonbladet 

A7 Malmgren, K. (2016, 18 aug). Kvinnans plan: gifta sig med 18-åring. Expressen 

A8 Hjertén, L. & Micic, M. (2016, 19 aug). "Han var rädd för henne" Aftonbladet 

A9 Frid, S. (2016, 21 aug). Hon utreds dubbelt upp. Expressen 

A10 Silahu, D. (2016, 1 sep). Kvinnans dubbelliv. Expressen 

A11 Ronge, J. (2016, 3 sep). 18-åringen: ett verktyg - och älskare. Expressen 

A12 Nordström, I. (2016, 5 sep). "Har alltid varit extremt manipulativ". Aftonbladet 

A13 Ronge, J. & Tures, E. (2016, 7 sep). 41-åringens dödsorder. Expressen 

A14 Holm, G.  (2016, 8 sep). 41-åringens skräckvälde. Expressen 

A15 Persson, L.GW.  (2016, 11 Sep). Det är ovanligt med kvinnliga mördare. 

Expressen 

A16 Hjertén, L. (2016, 14 sep). 'Hotade att hänga honom - i ett träd'. Aftonbladet 

A17 Enn Henricsson, K. (2016, 18 sep). 41-åringens isolerade liv i häktet. Expressen 

A18 Ronge, J. & Töpffer, M. (2016, 24 sep). Kvinnorna som gör sina män till 

mördare. Expressen 

A19 Carlsson, T. & Ronge, J. (2016, 21 okt). Klasskamrat: "Ingen person som stack 

ut". Expressen 

A20 Hjertén, L. & Nordström, I. (2016, 22 okt). Kvinnan: Jag fick en stroke. 

Aftonbladet 
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A21 Carlsson, T. & Rydhagen, M. (2016, 22 okt). 41-åringens egna ord om sitt liv. 

Expressen 

A22 Hjerén, L. (2017, 3 jan). En av tio mördare är kvinna. Aftonbladet 

  

R1 Wågenberg, J. (2014, 25 jun). - Hon var jättegullig. Aftonbladet 

R2 Malm, C. & Dickson, S. (2014, 23 jun). ‘Har mått dåligt under längre tid’. 

Aftonbladet 

R3 Lennander, F., Julén, J & Sohl Stjernberg, M. (2014, 23 jun). “Oerhört svårt och 

tragiskt”. Expressen 

R4 Julén, J. (2014, 22 jun). Mordet en gåta för vännerna. Expressen  

R5 Expressen. (2014, 21 jun). De anhölls för mordet. Expressen 

R6 Cantwell, O. (2014, 3 dec) Styckade sin kärleksrival - sen googlade hon 

kattungar. Aftonbladet 

R7 Hellberg, M. (2014, 2 dec). Hästtjejens ord om styckmordet. Expressen 

R8 Svensson, B. (2014, 21 nov). En ny Schürrer. Expressen 

R9 Johansson, A., Roström Andersson, S. & Svensson, O. Hon googlade "bära ett 

lik". Aftonbladet 

R10 Hellberg, M. (2014, 20 nov). Hästtjejen sökte mordtips på internet. Expressen 

R11 Forsberg, O. (2014, 18 nov). Styckade sin kärleksrival. Aftonbladet 

R12 Hellberg, M. (2014, 12 aug). Har erkänt styckmord - flyttas. Expressen 

R13 Aschberg, R. & Tagesson, E. (2014, 30 jun). Hälsningen till exet: Lycka till. 

Aftonbladet 

R14 Aschberg, R. & Tagesson, E. (2014, 23 jun). Stoppades i offrets bil. Aftonbladet 

R15 Persson, D. (2014, 29 jun). Ett mord som går till historien. Expressen 

R16 Aschberg, R., Granlund, J. & Tagesson, E. (2014, 28 jun). Dödade - sen gav hon 

offret spruta. Aftonbladet 

R17 Persson, D. (2014, 27 juni). Kvinnan slogs ihjäl - med en hammare. Expressen 

R18 Asplind, Å., Julén, J., Martikainen, R. & Persson, D. (2014, 26 jun). 

Mordmotiv: svartsjuka. Expressen 

 


