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Titel 

”Det är mycket vanligt att sekter exploaterar sexualiteten” – en kritisk diskursanalys av händelserna i Knutby 
 
 
Sammanfattning 

Händelserna i Knutby 2004 har nog inte undgått någon. En kvinna i Knutbyförsamlingen sköts till döds och en man 
inom densamma skottskadades svårt. Även gärningsmannen tillhörde församlingen. Massmedias bevakning kring 
händelserna i Knutby var stor och på grund av ett makabert mord och mordförsök hamnade det lilla samhället i 
Uppland på den nationella kartan. I denna uppsats har jag skärskådat Dagens Nyheters och Expressens beskrivningar 
av Knutby med hjälp av kritisk diskursanalys. Jag har också använt teorier inom media och kommunikation i min 
uppsats.   
 
Nyckelord 

Knutby, församling, pastor, barnflicka, Kristi brud, medier, diskurs 
 



Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Martin Hultman, som har varit till stor hjälp och 
kommit med många bra synpunkter vad beträffar min uppsats.   
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Inledning 
Det var händelserna under natten den 10 januari 2004 som kom att sätta det lilla samhället 
Knutby i Uppland på den nationella kartan. En 26-årig kvinna, före detta medlem i 
pingstförsamlingen sköt ihjäl pastorsfrun Alexandra Fossmo, 23 och skottskadade den 31-årige 
Daniel Linde, medlem i pingstförsamlingen. Denna händelse, och framför allt församlingen i 
Knutby, kom att få stor massmedial uppmärksamhet i takt med mediernas ökade intresse. 
Finns det måhända några historiska exempel i medierna som liknar Knutby? Ett exempel är Hans 
Scheikes sexsekt, som fick massmedial fokus i slutet av 1980-talet då det uppdagades att tre 
småflickor utsattes för sexuella övergrepp i Bergslagen. Både Knutby och Scheikes sexsekt 
innehåller teman som medierna på ett effektivt sätt rubricerar som skandaler. I Scheikes fall var 
det ord som sekt, smisk, otukt och småflickor som skapade rubriker. I fallet Knutby var det 
istället ord som pingstförsamling, pastor, barnflicka, sex och Kristi brud. Min fokus kommer att 
kretsa kring vilken bild av Knutby Dagens Nyheter och Expressen valt att lyfta fram.  
 
När jag tänker på händelserna gällande Knutby uppkommer många funderingar och frågor. Även 
om det tyvärr inte går att finna svaren på dem i denna uppsats vill jag ändå ta upp vissa frågor 
som läsaren kan ha i åtanke vid läsningen av min uppsats. Några av mina funderingar handlar om 
följande: Kan själva församlingen helt och hållet beskyllas för de makabra händelserna i Knutby? 
Hur kunde det gå så långt att en människa i en kristen församling ser sig manad att döda? En 
fråga man också kan ställa i ljuset av det inträffade är om och när samhället har rätt att 
intervenera i religiösa samfunds angelägenheter? Vidare är det också intrikat att bedöma i vilken 
grad en ”sekt” (vilken Knutby, i media, har kritiserats för att vara) är destruktiv då man som 
utomstående inte har någon inblick i församlingens verksamhet eller med andra ord ska bilda sig 
en uppfattning om en grupp som man själv inte tillhör.  
 
Innan jag går in på mitt syfte och mina frågeställningar måste en viktig reservation göras. Detta är 
en kvalitativ studie vilket, för det första, innebär att tolkningarna i min analys kunde ha sett 
annorlunda ut om någon annan gripit an samma empiriska material. För det andra är mina 
subjektiva tolkningar i sin tur tolkningar av medias, eller närmare bestämt Dagens Nyheters och 
Expressens tolkningar av Knutby. Med största ödmjukhet är jag den förste att böja mig inför 
detta faktum. Emellertid bidrar jag förhoppningsvis med intressanta och tankeväckande 
resonemang men det är som sagt mina, subjektiva tolkningar som är genomgående i denna 
uppsats. 
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Syfte och frågeställningar 
Vad beträffar min uppsats har jag funnit det intressant att genomföra en kritisk diskursanalys av 
händelserna i Knutby 2004. Jag är således intresserad av att granska massmedias skriverier om 
Knutby. Varför finner jag då detta ämne intressant? Då Expressen är en kvällstidning och Dagens 
nyheter en dagstidning är min hypotes att medierna framställer en händelse som den i Knutby på 
lite olika sätt. I min analys är det just detta som ska nagelfaras. Vidare vill jag också 
uppmärksamma läsaren att jag, i uppsatsen initiala faser, inte var särskilt initierad i Knutby 
händelserna vilket medfört till extra inspiration i att gräva djupare och om möjligt kunna erhålla 
vidare förståelse för allt som hände i Knutby.  
 
Min allmänna frågeställning lyder som följer: hur manifesteras händelserna i Knutby diskursivt i Dagens 
Nyheter och Expressen?  Mina specifika frågeställningar relateras till de fyra olika kategorier som jag 
har i min analys. Kategorierna i analysen är följande: Åsa Waldau och Kristi brud, Kritiken mot 
församlingen, Pastorn och Barnflickan, samt Religion och Sexualitet. Specifika frågeställningar är 
således följande: 
 

• Vilken roll och betydelse ger medierna åt Åsa Waldau? 
• Hur framställer medierna kritiken mot församlingen i Knutby? 
• Hur ser diskursen ut vad gäller huvudaktörerna i Knutby, pastor Helge Fossmo och 

mördaren Sara Svensson (Barnflickan)? 
• Vilken koppling kan göras mellan begreppen Religion och Sexualitet i det empiriska 

materialet? 
 

En användbar definition av begreppet diskurs 
Innan jag redogör för mitt syfte och mina frågeställningar ämnar jag uppehålla mig kring en 
definition av begreppet diskurs som tangerar min egen förståelse. I boken Diskursanalys – som teori 
och metod ger Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips sin tolkning av den ena av Norman 
Faircloughs definitioner av begreppet diskurs. Där definieras diskurs ”som ett sätt att tala som ger 
betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv – det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas 
från andra diskurser”.1 I min uppsats är det således ur medias perspektiv som jag ämnar granska 
händelserna i Knutby.  
 

                                                 
1 Winther Jörgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 72 
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Empiriskt material och Diskursanalys som metod 
Vad gäller metod kommer jag att använda mig av kritisk diskursanalys. Jag ämnar, vilket jag 
nämnt tidigare, undersöka hur diskursen angående Knutby ser ut i Dagens Nyheter och 
Expressen. Anledningen till att jag föredrar båda dessa källor är att jag kan erhålla ett både 
intressant och jämförande material.  En annan orsak till att jag valt just dessa tidningar är behovet 
av en tillfredställande och lättillgänglig sökmotorfunktion. En sådan hittades på adressen 
www.bibl.liu.se. Eftersom det inte finns särskilt mycket skrivet om Knutby innan mordet den 10 
januari 2004 blir det istället relevant att granska hur diskursen kring Knutby ser ut efter detta 
datum. När det gäller själva sökningsförfarandet har jag utgått från nyckelordet ”Knutby”, och 
det gav så pass många träffar att jag kunde göra ett relevant urval till min uppsats. Sökningen 
efter material var från början koncentrerad till, av mig specifikt utvalda tidsintervall då tanken var 
att analysen skulle delas upp i olika tidsperioder. Men då jag under mitt analysarbete kom fram till 
att det var lämpligare att dela in materialet i olika kategorier övergavs idén om olika tidsintervall. I 
sin helhet har sökningen koncentrerats till perioden mellan den första januari 2004, drygt en 
vecka före mordet, och den 27 mars 2005, det vill säga drygt ett år efter mordet. Vad gäller 
sidomfång av tidningsartiklar har jag 107 sidor.  
 
När det gäller metodarbetet finns det en del aspekter som måste tas i beaktande. Vad gäller 
lingvistisk textanalys påpekar Jörgensen och Phillips följande: ”Den kritiska diskursanalysen gör 
en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion.”2 Av citatet att döma kan jag 
drista mig till att säga att lingvistisk textanalys är ett ingående element i kritisk diskursanalys. 
Detta skulle vidare innebära att jag ingalunda kan bortse från den. Vad i den lingvistiska 
textanalysen är då av intresse? Bergström och Boréus hävdar följande i Textens mening och makt3: 
”De analyser av syntax och ordval som vi använder har sitt ursprung i kritisk lingvistik.” 

Eftersom mitt syfte är att granska vad och hur någonting sägs i pressen menar jag att närmare 
studier av syntax (meningsbyggnad) och ordval kan vara både intressant och relevant. När det 
gäller metoden har jag gjort en textanalys inspirerad av den kritiska diskursanalysen, men jag har 
inte för den skull förhållit mig till någon särskild modell eller liknande inom denna riktning. Jag 
har medvetet försökt ligga nära textmaterialet i min analys i syfte att utröna vilka diskurser som 
varit av intresse. 
 

                                                 
2 Winther Jörgensen & Phillips, s. 68 
3 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000), s. 180 
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En filosofisk diskussion gällande begreppet sanning 
En mer generell, men mycket viktig reservation angående denna uppsats handlar om 
diskussionen angående begreppet sanning. Eftersom mitt empiriska material har utgjorts av 
artiklar i Dagens Nyheter och Expressen, är de beskrivningar och framställningar som jag tagit 
del av journalisters tolkningar av det som inträffat i Knutby. Med andra ord är de analyser jag 
gjort i Dagens Nyheter och Expressen analyser av deras respektive beskrivningar av händelserna i 
Knutby.  Detta innebär att jag inom ramen för denna uppsats inte kan svara på en rad frågor som 
annars, enligt mig, skulle kunna vara av stort intresse. Det kan gälla frågor som hur mycket makt 
Åsa Waldau haft i församlingen eller om det ligger något i att pastorn kan beskyllas för att ha 
programmerat barnflickan att mörda. Eller frågan om hur avvikande församlingen i Knutby anses 
vara, och i så fall i förhållande till vad eller vilka. 
Finns det å andra sidan någon annan, alternativ sanningsenlig bild som kontrast till den mediala? 
Enligt min mening finns det inte en sanning som så att säga är mer legitim än någon annan 
sanning. Media förmedlar det de håller för att vara sant vad beträffar olika teman, som till 
exempel händelserna i Knutby, medan vi skulle kunna få en helt annan bild av Knutby om vi till 
exempel intervjuade några av församlingsmedlemmarna. Sanning är i mitt tycke ett godtyckligt 
begrepp och det finns således ingen sanning som är höljd över en annan. 
  

Teori - Medier och kommunikation 
Eftersom mitt empiriska material är artiklar i Dagens Nyheter och Expressen är det relevant att 
jag uppmärksammar pressen och dess roll i samhället. I boken Medier och kultur kan man läsa att 
en viktig funktion gällande pressen är den så kallade krönikefunktionen vilken är ämnad att 
uppdatera viktiga händelser och tendenser i vardagen.4 Viktigt att tänka på gällande detta är att 
medierna själva har makt och legitimitet att avgöra vad som betraktas som väsentliga händelser i 
vardagen. Vidare tar författarna till denna bok upp en annan aspekt som är viktig att tänka på i 
det kommande analysarbetet, nämligen vad de kallar mediespråket. Detta språk konstitueras av 
följande: 
 

Å ena sidan avspeglar och reproducerar mediespråket det samhälle det ingår i, med alla dess 
hierarkier, normer och värderingar; å andra sidan utgör språket […] i medierna också en resurs, 
som kan påverka och medverka till att förändra samhället och de villkor som medierna själva är 
underkastade.5

 

                                                 
4 Kirsten Drotner, Medier och kultur, (Lund 2000), s. 15 
5 Ibid., s. 107 
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Om det förutsätts att medierna är en resurs som kan ”påverka och medverka till att förändra 
samhället” innebär det att medierna intar en maktposition i större eller mindre utsträckning. Det 
är viktigt att beakta hur till exempel olika tidningar väljer att framställa alla de händelser som 
människor tar del av i sin vardag. Eftersom så många människor dagligen läser både dagstidningar 
och tidningar i tabloidformat menar jag att det ”ordets makt” som tidningarna alltjämt förfogar 
över, riskerar att få läsarna att verkligen tro på det tidningarna skriver. Det blir intressant att se, 
särskilt gällande Expressen, hur tidningen framställer det som hände i Knutby. Vilka 
beskrivningar av det inträffade är det verkligen som förmedlas till samhällets medlemmar? Som 
jag tidigare nämnt är det viktigt att ha i åtanke att det är medias tolkningar av händelserna i 
Knutby som både läsarna i allmänhet, och jag, inom ramen för denna uppsats, kunnat ta del av. 
 
Ett annat begrepp som är av vikt att skärskåda är kommunikativ intentionalitet vilket kortfattat 
innebär att det alltid finns ett syfte eller en poäng med det som skrivs. Intentionalitet ska vidare 
också förstås i relation till en samhällelig kontext.6 Förutom att studera själva texten och de 
diskursiva praktiker vilken den är behäftad med är det också av vikt att granska den sociala och 
kulturella domänen. 
 
Jostein Gripsrud ställer i Mediekultur, mediesamhälle frågan vad medierna egentligen kan bidraga 
med? Författaren skriver: 
 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka 
vi är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den […] och de lanserar 
idéer om vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. De visar oss delar 
och dimensioner av världen som vi inte själva upplevt och kanske aldrig kommer att få 
uppleva. Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning om var vi 
själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla omständigheter inte vill 
vara eller bli.7

 

I enlighet med detta citat är det inte obefogat att tro att medierna de facto har en viss makt över 
människorna. Mina grundvärderingar vilar på att nyhetsförmedling handlar om att förmedla en så 
trovärdig och rättvis bild som möjligt till läsarna, även om det inte går att finna någon allmängiltig 
och oberoende sanning. Min uppfattning är den, att om medierna helt och hållet nonchalerar 
anspråken på uppriktighet kan det få stora konsekvenser för de personer som hängs ut. En helt 
felaktig vinkling i media kring någons person kan få stor inverkan på den personens fortsatta 
privata liv, i synnerhet om en viss person misskrediteras av journalister.  

                                                 
6 Kirsten Drotner, Medier och kultur, (Lund 2000), s. 152 
7 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, (Göteborg 1999), s. 17, 18 
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Analys 
Innan jag går in på vad som är karakteristiskt för mina olika kategorier vill jag ta upp det faktum 
att det alltid, för forskaren, i analys av texter förekommer ett tolkningsarbete. John B Thompson 
tar i boken Medierna och moderniteten upp Hans Georg Gadamer och hans syn på tolkning. 
Gadamer säger: ”Tolkning är […] ingen förutsättningslös verksamhet: den är en aktiv, skapande 
process där uttolkaren tillämpar en rad antaganden och förväntningar på det budskap han eller 
hon försöker förstå”.8 Jag antar redan nu att det finns en rad olika begrepp där ens personliga 
antaganden och förväntningar kommer att ligga som ett raster över det som faktiskt sägs i 
texterna. Det kan exempelvis handla om synen på kristenhet, pingstförsamlingar, hur män och 
kvinnor förväntas uppträda i sådana miljöer, vad som är manligt respektive kvinnligt och så 
vidare. En annan aspekt som bör beaktas är frågan om hur olika former av makt och 
maktrelationer konstitueras, rättfärdigas och upprätthålls. 
 
En intressant aspekt angående händelserna i Knutby är att media, vilket inte är ovanligt, på ett 
genomgripande och kanske oetiskt sätt har blandat sig i människors privata angelägenheter. John 
B Thompson tangerar också denna problematik då han hävdar följande: ”Information eller 
beteenden som individer vill undanhålla eller dölja – det vill säga reservera för en bakre region av 
privata beteenden eller hemliga aktiviteter – kastas plötsligt ut i den offentliga sfären och görs 
synliga för ett stort antal mottagare.”9  Detta finner jag vara av intressant värde. De facto 
hamnade Knutby i nationellt fokus tack vare ett makabert mord och tillika mordförsök. Vad som 
verkligen är av nyhetsvärde är diskutabelt. Jag menar att det som hände i Knutby för medierna är 
en riktig godbit. Här hade de och göra med ett mord och ett mordförsök i en miljö som annars 
inte på något sätt sätts i samband med varandra. Det är just detta paradoxala förhållande som 
medierna spelat vidare på. Begrepp som pingströrelse och mord harmonierar inte med varandra 
och med detta som utgångspunkt har medierna på ett hänsynslöst sätt vidgått dess egentliga 
fokus, det vill säga mordet och mordförsöket, och istället grävt djupt i exempelvis 
församlingsmedlemmarnas sexuella relationer. Här har nämligen medierna ett utmärkt 
skandalbetonat stoff att skriva om, och som ovan nämnts, vissa specifika syften. Enligt min 
mening förstärks detta skandalbetonade ämne extra mycket just på grund av att det är just kristna 
människor som ekvivaleras med ord som sexuella utsvävningar och otrohetsaffärer. Av min egen 
förförståelse värderas äktenskapet inom kristenheten särskilt högt och brott mot densamma 
ekvivaleras med skandal. Jag är väl medveten om att denna utsaga kan kritiseras för att vara 
fördomsfull men jag tror i allmänhet att många skulle vara beredda att hålla med om att otrohet 
bara i sig luktar skandal. Skriverier om skandaler drar uppmärksamhet till sig, oavsett om 
skandalerna har inträffat i verkligheten eller inte. Frågan som naturligtvis uppkommer är om det 
är etiskt riktigt att framställa händelserna i Knutby så som medierna faktiskt har gjort. Vad vi 

                                                 
8 John B Thompson, Medierna och moderniteten, (Göteborg 2001), s. 58  
9 Ibid., s. 180 
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faktiskt är inne på här är medieproducenterna och dess relation till mottagarna, vilket också 
Thompson uppmärksammar i sin bok. Thompson hävdar följande: 
 

Producenterna producerar i allmänhet mediebudskap för ett obestämt antal potentiella 
mottagare, och mottagarna tar i allmänhet emot dessa budskap under förhållanden som gör det 
omöjligt för dem att på något direkt och diskursivt sätt svara producenterna. Producentens och 
mottagarens roller är differentierade och relationen mellan dem är asymmetrisk.10

 

Vad blir då konsekvenserna av detta asymmetriska förhållande? Det är viktigt att klargöra att 
mediernas makt, vilket säkerligen framgått av ovanstående citat, är stor och med detta följer enligt 
mig också att det bör åläggas medieproducenterna ett stort ansvar. Det som människor 
dagligdags tar del av i pressen är inget annat än det som dessa producenter valt att framställa på 
ett visst sätt. Producenternas roll är att framställa tidningsstoff som säljer och antas vara av 
nyhetsvärde och då är det inte sällan, det i verkligheten inträffade, som får betala ett högt pris. 
Läsarnas roll är helt enkelt att tolka den information som står i tidningarna. Det är upp till en 
själv om man väljer att hålla med, ifrågasätta eller helt enkelt inte bry sig om det som skrivs. Ändå 
tror jag att läsarna i större eller mindre utsträckning är mer intresserade av tidningens 
underhållningsvärde framför dess trovärdighet eller sanningsvärde. Det problem som kan uppstå, 
i enlighet med mitt hypotetiska ställningstagande är att människor inte bryr sig huruvida 
tidningarnas skriverier är trovärdiga eller inte. Om det nu förhåller sig så att underhållningsvärdet 
är viktigare för läsarna än trovärdigheten i vad media framställer kommer tidningarna att fortsätta 
att sälja massvis med upplagor. Enligt mig är det visserligen lönsamt för tidningsägarna själva 
men det betyder samtidigt att människor dagligen riskerar att läsa om sådant som, av medierna, 
faktiskt kan vara rena lögner. Då vilar det på medias samvete om dess ställningstaganden är etiskt 
försvarbara.     

 

Det finns en hel del intressant i mitt material ifråga om maktrelationer. Det går, enligt mig, att 
urskönja olika nivåer av makt och de karakteristika vilka de är behäftade med. En nivå handlar 
pastorernas makt över övriga församlingen. En andra nivå handlar om maktasymmetrin som 
råder mellan män och kvinnor. Exempel på den senare är relationerna mellan pastor Helge 
Fossmo visavi å ena sidan frun Alexandra Fossmo och å den andra barnflickan Sara Svensson. 
En diskrepans i sammanhanget är den makt som Åsa Waldau eller som hon kallats ”Kristi brud” 
sägs ha haft, detta enligt framställningarna i Dagens Nyheter och Expressen. Hennes makt skulle 
kunna hänföras till den förra maktnivån, den om pastorernas makt över församlingen.  
 
 

                                                 
10 John B Thompson, Medierna och moderniteten, (Göteborg 2001), s. 304 
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Åsa Waldau och ”Kristi brud” läran 
En av de fyra kategorier i mitt analysmaterial har jag valt att kalla Åsa Waldau och Kristi brud- 
läran. Vilken roll och betydelse ger medierna åt Åsa Waldau? I Dagens Nyheter, dagarna efter 
mordet, står följande om Kristi brud- läran: ”Envisa rykten pekar ut en 38-årig kvinna som 
utsetts (eller utsett sig själv) till Kristi brud […] Jag har också hört det, säger Sten-Gunnar Hedin, 
talesman för pingströrelsen.”11 Av detta citat kan det vara av intresse att uppehålla sig vid vissa 
formuleringar. ”Envisa rykten” kan få läsaren att uppleva utsagan som trovärdig. Att sedan en 
auktoritet, talesmannen för hela pingströrelsen, också har ”hört det” förstärker bara 
sanningshalten i påståendena. Hedin kritiserar också församlingen längre fram i texten med 
orden: ”När man i en församling knyter alla slags kristna attribut till en människa är det totalt fel, 
det är inte kristet […] Det är ett mycket auktoritärt styre och sådant kan skapa grogrund för alla 
möjliga känslor.12 I denna utsaga ekvivaleras Knutby med saker som icke-kristet, auktoritärt styre, 
vantolkning av bibeln et cetera. Det är ingen ljus bild av församlingen som ges och citatet kan 
även tolkas som stark kritik mot Åsa Waldau, det vill säga den person som dessa kristna attribut, 
enligt Hedin, sägs åsyfta till. Hon åläggs ansvaret utåt för hela församlingen. Vad som är 
intressant är att en person som inte alls haft med själva mordet eller mordförsöket att göra fått så 
pass stort utrymme i medierna. Att det förhåller sig så skulle kunna bero på Åsa Waldaus 
förmenta makt. I Dagens Nyheter några månader efter mordet kan man läsa följande: 
 

Polisutredningen med den prosaiska titeln ”Knutby-ärendet” återkommer hela tiden till en viss 
person. En kvinna som inte misstänkts för något brott men med total makt över den säregna 
församlingen. Gång efter gång återkommer förhörsledarna med frågor om den kvinna som i 
församlingen kallas drottning Tirsa, som andra kallar Kristi brud. Frågorna kretsar kring 
hennes makt och karismatiska övertalningsförmåga.13

 

Här är det självklart av intresse att en person som inte är misstänkt för något brott får sådant 
stort utrymme i en utredning. Uttryck som kan diskuteras är ”total makt”, ”säregen församling” 
och ”karismatiska övertalningsförmåga”. En person med mycket makt förutsätts automatiskt ha 
med själva mordet och mordförsöket att göra. I citatet framställs församlingen vara annorlunda 
andra församlingar och karismatisk övertalningsförmåga vittnar om retorisk makt. Lägg även 
märke till att det i denna passage aldrig förekommer någon person som faktiskt har med själva 
brottet att göra. En plausibel tolkning är att Åsa Waldau, med sin förment stora makt i 
församlingen, indirekt beskylls vara medskyldig till den tragik som kom att drabba människorna i 
Knutby. Längre fram i samma artikel kan man också läsa följande: 
 

                                                 
11 Ulf Mattmar, ”Församlingen starkt ifrågasatt”, Expressen, (040114). 
12 Ulf Mattmar, ”Församlingen starkt ifrågasatt”, Expressen, (040114). 
13 Ulf Mattmar, ”Kristi brud bestämde allt”, Dagens Nyheter, (040514). 
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Hon har utsetts till pastor utan att församlingen tillfrågats och snabbt kommit på kant med de 
gamla medlemmarna […] ”Kristi brud” är inte församlingen utan en fysisk person. Vad ingen 
utomstående får veta är att det är hon som är utvald att äkta Kristus på den yttersta dagen […] 
Flera hörda avhoppare – och den häktade pastorn – bekräftar också att kvinnan ser sig själv 
som en av huvudpersonerna på bröllopet […] Pastorn berättar i förhören att Tirsa haft 
oinskränkt makt över honom och de andra församlingsmedlemmarna.14

 
Bilden som framställs av Åsa Waldau är allt annat än positiv. Hennes förmenta makt bestyrks av 
både den morddömde pastorn och före detta medlemmar. Att hon också påstås ha hamnat i 
konflikt med de gamla medlemmarna kan uppfattas som om de förändringar hon velat ha till 
stånd ensidigt vore negativa för församlingen. Indirekt beskylls hon även här ha stor del i den 
dekadenta miljö i Knutby som ansetts ha möjliggjort de makabra händelserna som gjorde att det 
lilla samhället i Uppland hamnade i nationellt fokus. I en artikel i Expressen, ett halvår efter 
mordet och mordförsöket, kan man ta del av Åsa Waldaus uttalanden i rättssalen om sin relation 
till den morddömde pastorn Helge Fossmo. Där står det följande: ”Han har upphöjt mig. Helge 
har pressat mig till att leva ett liv som inte varit jag […] när han inte kunde kuva mig så skulle han 
upphöja mig.”15 Enligt detta uttalande av Åsa kunde inte Helge dominera över henne så därför 
valde han att upphöja hennes person. En tolkning av detta skulle kunna vara att Helge ville 
bibehålla sin makt över församlingen. Kring läran om ”Kristi brud” hävdar Åsa: 
 

Jag har prövat det hela tiden […] Jag har varit avskild i församlingen en tid för att söka […] vi 
har aldrig talat om det offentligt. Det är någonting jag personligen prövat i enskilda rum. Jag 
ser idag att Helge har utnyttjat det.16

 
Vad som framställs i citatet ovan är att Kristi brud- temat, enligt Åsa Waldau, inte haft någon 
central ställning i församlingen. Medierna kan alltjämt, i kraft av sin maktposition, lyfta fram 
teman som förväntas sälja och ”Kristi brud” är onekligen ett slående exempel på ett sådant tema. 
Ord som ”avskild” ”pröva” och ”söka” kan tänkas ingå i en religiös diskurs. Åsas avskildhet kan 
också, enligt mig, tolkas som att församlingen inte är värdiga hennes närvaro. Ur Helge Fossmos 
perspektiv kan det förmodas att han genom att befästa sin egen makt uppmuntrat henne till ett 
sökande i avskildhet. I ännu en artikel ur Expressen, ett halvår efter mordet, framställs Åsa 
Waldau på flera ställen som hjärnan bakom hur församlingen styrs. I artikeln går det att läsa 
följande: 
 

                                                 
14 Ulf Mattmar, ”Kristi brud bestämde allt”, Dagens Nyheter, (040514). 
15 Ida Thunberg, ” ’Jag trivdes med Helge’. Åsa Waldaus berättelse i rättssalen – ord för ord”, Expressen, (040604). 
16 Ida Thunberg, ” ’Jag trivdes med Helge’. Åsa Waldaus berättelse i rättssalen – ord för ord”, Expressen, (040604). 
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I ”den prövning hon har gjort” har hon gett sig själv dessa självgoda titlar […] Det är Helge 
Fossmo, hävdar Åsa Waldau, som har pressat henne att ta till sig tanken att hon är utvald […] 
Hon är extremt angelägen att fria sig själv och församlingen moraliskt och ge Helge Fossmo all 
skuld […] Han har till och med avgjort vilka tjusiga titlar individen Åsa Waldau ska tilldela sig 
själv.17

 

Här framställs Åsa Waldau som självgod och anklagande. Utan att Helge själv alls får komma till 
tals i texten, vilket skulle kunna vara ett fruktbart medel för att förtydliga Åsas dominerande roll i 
församlingen, framstår Åsa Waldau i artikeln som att hon själv anser att hon inte haft någon 
framträdande roll i hur församlingen i Knutby utformats på det sätt den gjort.            
 

Pastorn och Barnflickan 
En andra kategori fokuserar kring hur medierna framställer huvudaktörerna i Knutbydramat, 
pastor Helge Fossmo och den så kallade barnflickan, Sara Svensson. Förmedlar medierna bilden 
av pastorn som den drivande och hjärnan bakom det inträffade medan barnflickan beskrivs som 
den passiva och offer för någon annans (pastorns) vilja? 
I Dagens Nyheter dagen efter mordet på Alexandra Fossmo finns en intressant detalj. Strax efter 
att Daniel Linde skottskadats av barnflickan ringer han SOS och uppger att han skadats av en 
maskerad man. Längre fram i samma artikel går det att läsa följande: ”Ett stort antal polismän 
försökte på lördagen hitta den maskerade man som sköt 30-åringen och den 25-åriga kvinnan 
[…] Vi misstänker att det är en och samma man som har skjutit båda”.18 Här är det självklart att 
gärningsmannen måste ha varit en man. Frågan är om det hade varit lika självklart för polisen om 
Linde hade trott att gärningsmannen varit en kvinna? Vad gäller Sara Svensson, barnflickan som 
sköt ihjäl Alexandra Fossmo och sårade Daniel Linde, har jag funnit en intressant passage. I 
Dagens Nyheter den 15 januari 2004, således bara dagarna efter mordet, går det att läsa följande: 
 

[…] Det var en späd liten flicka med cendréfärgat långt hår, klädd i kriminalvårdens 
träningskläder och tofflor som kom med nedböjt huvud in i tingssalen […] Det här är en 
intelligent flicka, ovan vid den här miljön, ensam i häktningscell och nattliga förhör.19

 

I denna mening får man enligt mig direkt känslan av att hon (mördaren) ändå framställs som ett 
offer. Ord som en späd liten flicka och ensam i en häktningscell ger omedelbart dessa konnotationer. 

                                                 
17 Lars Lindström, ”Nu skyller de på varandra. Både Åsa och Helge försöker bevisa vilket litet inflytande de haft”, 
Expressen, (040604). 
18 Staffan Kihlström och Gunnar Sörbring, ”Kvinna dödad i skottdrama”, Dagens Nyheter, (040111). 
19 Bengt Falkkloo, ”26-åriga kvinnan häktad för mordet i Knutby”, Dagens Nyheter, (040115).  
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Detta är intressant eftersom det också kan relateras till vissa bestämda föreställningar om vad 
som är manligt och kvinnligt och dess stereotyper. Inte minst benämningen barnflickan ger också 
liknande konnotationer. Att flickan beskrivs som intelligent avviker däremot från föreställningen 
om mördaren som ett offer för det inträffade. Frågan om barnflickan har framställts som ett 
oskyldigt offer i Knutbydramat är relevant. I Expressen, två veckor efter mordet förmedlas den 
bilden på följande sätt då en vän till barnflickans familj uttalar sig: ”Hon kom hem och kröp upp i 
hans (faderns) knä, som när hon var ett litet barn”.20 I denna mening finns tydliga anspelningar 
på barnflickan som inget annat än en oskyldig liten flicka som fortfarande bara är ett litet barn. 
Barn och mördare är begrepp som inte hör ihop och därför kan detta också tolkas som att 
barnflickan betraktas som en passiv aktör i Knutbydramat. Ett annat exempel där Expressen 
framställer barnflickan som ett offer lyder som följer: 
 

Med löfte om evig kärlek blev den olyckligt förälskade barnflickan pastorns mordredskap […] 
Polis och åklagare hävdar att pastorn utnyttjade en svag, psykiskt sjuk kvinna – för sina egna 
syften […] Polis och åklagare anser sig ha bevis för att pastorn iskallt beräknande utnyttjade 
kvinnans kärlek och själsliga svaghet.21

 

I detta citat förstärks trovärdigheten om barnflickan som ett offer av att personer med auktoritet, 
poliser och åklagare, uttalar sig. Pastorn är den som skuldbeläggs med egenskaper som iskall, 
beräknande och utnyttjande. Barnflickan å andra sidan är svag och psykiskt sjuk och kan därför 
inte värja sig mot pastorns ambitioner. Återigen beskrivs barnflickan som en passiv aktör. I en 
artikel i Expressen, fyra månader efter mordet ges både en positiv och negativ bild av pastorn. I 
början av artikeln kan man läsa: ”I församlingen tyckte alla att Helge Fossmo var charmig. Många 
såg honom som sin pappa, kände sig trygga med honom och bad honom om hjälp vid kriser”.22 
Här framstår pastorn som en mycket omtyckt person med många positiva egenskaper. Han är 
inte bara charmig utan många ser upp till honom och anförtror sina problem åt honom. I senare 
passager i artikeln får man emellertid en negativ bild av pastorn gällande hans kvinnosyn. Det är 
den skottskadade Daniel Linde, vilken tidigare haft ett stort förtroende för pastorn, som säger: 
”Jag har en känsla av att Helge tycker det är intressant det som händer innan han blir gift med en 
kvinna. Det är att göra nya erövringar.”23 Att pastorn kopplas samman med nya erövringar 
förmedlar på ett tydligt sätt hans kvinnosyn och han kan också uppfattas som manschauvinist. I 
slutet av samma artikel lägger Helena Löfgren, beteendevetare, sektexpert, och specialiserad på 
manipulativa beteenden, fram sin teori kring pastorns egenheter. Löfgren hävdar följande: 
                                                 
20 Niclas Rislund, ”MORDET I KNUTBY. Här förs hon till rättspsyk. Mordmisstänkta barnflickan: ’Jag mår dåligt’, 
Expressen, (040123). 
21 Olle Eriksson-Hellberg, ”Pastorns redskap. Löfte om evig kärlek drev barnflickan till mordet”, Expressen, (040224). 
22 Magnus Hellberg och Terese Cristiansson, ”MORDET I KNUTBY. Så förnedrade han männen. Pastorns mål: Att 
stjäla deras fruar”, Expressen, (040517). 
23 Magnus Hellberg och Terese Cristiansson, ”MORDET I KNUTBY. Så förnedrade han männen. Pastorns mål: Att 
stjäla deras fruar”, Expressen, (040517).  
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Han har försökt manövrera ut männen för att få kvinnorna. Då har han valt att kränka och 
förnedra. Många har upplevt hans beteende som en form av psykopati. För mig som är […] 
insatt i hur manipulation fungerar så känns detta så ohyggligt utstuderat. Det känns som en 
oerhört stor avsaknad av empati. Det i kombination med hans dubbelnatur är ju en nyckeldel i 
det psykopatiska beteendet.24

 

I denna passage ekvivaleras pastorn med verben kränka och förnedra vilka ger negativa 
konnotationer. Hans beteende ges även epitetet psykopatiskt vilket förmedlar en bild av pastorn 
som patologisk. Att en person med expertkunskaper inom området uttalar sig förstärker också 
utsagans trovärdighet. I några artiklar, drygt fyra månader efter mordet, finns flera exempel där 
barnflickan mer eller mindre utsätts för hjärntvätt av Helge. I Expressen framgår detta på 
följande sätt: 
 

Jag ville bara tillbaka till Gud och Helge sa att det här var enda chansen […] Jag trodde på 
honom; Helges ord var min lag. Och jag ville inte blanda in Helge i min gärning, jag ville inte 
göra fel mot Helge […] Helge gav mig bibliska exempel på att det inte var fel att döda. Helge 
sa att det var lätt att döda. Han sa att det i krig bara är svårt att döda första gången, sedan blir 
det lättare.25

 

I ovanstående citat framställs det som om Helge haft stor makt över barnflickan. Barnflickan vill 
inte på något sätt blanda in Helge i den irreversibla gärning, som pastorn genom sin påverkan, 
har fått henne att tro är en rättfärdig handling som ger barnflickan förlåtelse från Gud. Helge 
duperar barnflickan med stöd i bibeln att det inte är fel att döda. Han utnyttjar således något som 
han vet att barnflickan tror blint på, just det som står i bibeln. I Expressen, dagen efter, kan man 
läsa då barnflickan redogör i rättssalen om mordet på Alexandra: 
 

Jag kan se det idag att alla ord, all påverkan, var en förberedelse. Den här dagen blev jag som 
en robot som var helt programmerad för att göra de här gärningarna, att döda. Det är läskigt 
för det är inte jag […] Jag var mycket en slav. Helge var min herre […] Han skulle inte ljuga 
om vad som var Guds vilja. Jag tänker på de anonyma sms:en […] Att jag måste göra det här. 
Återigen känner jag den här programmeringen om att jag ska döda […] Det viktigaste var att 
jag skulle döda, inte att jag skulle lyckas fly.26

 
                                                 
24 Magnus Hellberg och Terese Cristiansson, ”MORDET I KNUTBY. Så förnedrade han männen. Pastorns mål: Att 
stjäla deras fruar”, Expressen, (040517).  
25 Tommy Schönstedt, ”KNUTBY – RÄTTEGÅNGEN. ’Jag blev en robot’. Saras egen berättelse från rätten i 
morse”, Expressen, (040524). 
26 Ida Thunberg, ” ’Då känns det att hon dör’. Barnflickan Saras berättelse om mordnatten – ord för ord”, Expressen, 
(040525).  
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Här framställs barnflickan kanske ännu tydligare än tidigare som ett passivt offer för alla makabra 
händelser. Ord som robot, programmerad, slav, Guds vilja och anonyma sms vittnar om att 
barnflickan genom just kraftig påverkan av andra, utomstående faktorer drivits till att mörda.  
 

Kritiken mot församlingen i Knutby 
En tredje kategori handlar om all den kritik som församlingen i Knutby har fått utstå efter 
mordet och mordförsöket i januari 2004. Det är främst, men dock inte bara, pingstkyrkan som 
varit kritiska och hur framställer medierna detta?  
 
Daniel Grahn, chefredaktör för den kristna tidningen Dagen, är en av många kristna som riktar 
kritik mot Knutbyförsamlingen: ”Det som hänt i Knutby skiljer sig från den traditionella 
pingströrelsen, som präglas av öppenhet och gemenskap”.27 Expressens förre chefredaktör Bo 
Strömstedt, vilken varit aktiv inom pingströrelsen, går ännu längre i sin kritik: ”Jag kan inte se 
någon annan lösning än att ledningen lämnar församlingen. De har alla bidragit till den situation 
som uppstått, den katastrof som skapats. De måste lämna scenen i Knutby”.28 I det förra citatet 
framhåller Grahn att Knutbyförsamlingen är allt det som den traditionella pingströrelsen inte är. 
Ord som öppenhet och gemenskap harmonierar, enligt Grahn, inte med församlingen i Knutby. I 
det senare citatet är det församlingens ledning som beskylls för den makabra situation som 
uppstått i Knutby och enligt Strömstedt måste de ta sitt ansvar och lämna församlingen. En 
intressant detalj i denna artikel är hur själva texten byggs upp. Kritikerna mot 
Knutbyförsamlingen är de som tillåts komma till tals och som läsare är det då lockande att 
betrakta kritikernas syn på Knutbyförsamlingen som trovärdig eftersom blott den ena sidans 
version lyfts fram. Exempelvis spaltas alla Knutbys tolv budord upp i texten för att visa på allt 
det som inte pingströrelsen vill kännas vid. Intressanta delar som kan lyftas fram är följande: 
 

De (ledarna i Knutby) ville att vi (församlingsmedlemmarna) skulle köpa predikningarna på cd, 
så att vi kunde lyssna på dem i bilen, på jobbet och hemma. Nu ser jag det som ren hjärntvätt 
[…] Nästan all vår fritid gick åt till bön och tillbedjan. Idrott och andra hobbies kunde vi 
glömma […] De lade sig i allt, till och med våra samlagsställningar […] Ifrågasätts ledarna, 
säger de att du har en demon i dig.29

 

                                                 
27 Therese Christiansson, ”SÅ TOLKAR DE BIBELN. Citaten som ger Knutby – pastorerna deras makt”, Expressen, 
(040123). 
28 Therese Christiansson, ”SÅ TOLKAR DE BIBELN. Citaten som ger Knutby – pastorerna deras makt”, Expressen, 
(040123).  
29 Therese Christiansson, ”SÅ TOLKAR DE BIBELN. Citaten som ger Knutby – pastorerna deras makt”, Expressen, 
(040123). 
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Den bild av Knutbyförsamlingen som ges i detta citat är inte särskilt positiv. Lyssna på 
predikningar, bön och tillbedjan tar upp all tid, någon fritid finns det inte tid till. Miljön i Knutby 
framstår här som hierarkisk där medlemmarna har en underordnad position gentemot ledarna. 
Både Sten-Gunnar Hedin, pastor vid Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, och ärkebiskop KG 
Hammar tar i samma artikel avstånd från de idéer som florerar i Knutby där den förre hävdar att 
dessa regler är helt främmande för pingströrelsen och den senare menar att detta är raka 
motsatsen till hur en församling bör fungera. Ärkebiskopen beskriver till och med församlingen i 
Knutby rent av som en sekt: ”Jag tror att den här sektmentaliteten drivs fram av 
trygghetssökande, att den riskerar att växa till i väldigt slutna sammanhang med karismatiska 
ledare”.30

 
Vad har då församlingen i Knutby att säga till sitt försvar? Knutbypastorn Peter Gembäck om 
sektanklagelserna: ”De försöker väl rädda sitt eget skinn genom att kalla oss sekt”.31 I samma 
artikel i Dagens Nyheter ifrågasätter Knutbyförsamlingen pingströrelsen kritik. Patrik Waldau i 
församlingsledningen hävdar följande: ”Varför valde pingströrelsen att gå ut i pressen med att vi 
skulle vara så avvikande? […] Just då, när vi drabbats av en fruktansvärd tragisk situation”. I en 
annan artikel i Dagens Nyheter, bara några dagar efter mordet och mordförsöket, framställs det 
som självklart att församlingen i Knutby är starkt ifrågasatt. Med diskursanalytisk terminologi kan 
man säga att det i detta fall handlar om en naturalisering av Knutby som annorlunda. Ett 
passande citat får exemplifiera detta: ”Den hemlighetsfulla pingstförsamlingen i Knutby är starkt 
ifrågasatt inom pingströrelsen. Många menar att församlingen inte ens kan kallas kristen”.32

 
Om detta citat finns en del att säga. Bland annat framställs det i citatet att församlingen är starkt 
ifrågasatt samt att många menar att den inte kan kallas kristen. För läsaren är dessa exempel enligt 
mig formulerat på ett sådant sätt att de inte kan ifrågasättas. En detalj värd att lägga märke till är 
att det inte är någon person som uttalar sig i citatet, även det en omständighet som styrker textens 
självklarhet. Så långt som efter ett halvår efter mordet vidhåller Sten-Gunnar Hedin sin åsikt om 
att händelserna i Knutby inte bara undergrävt pingströrelsen utan hela den kristna kyrkan. I 
Dagens Nyheter går det att läsa om Hedins uttalanden: […] ”Många kristna begrepp har använts 
på ett felaktigt sätt av församlingen och sedan citerats av medier […] Det kommer att ta tid att 
återskapa förtroendet för dessa.33

 
Jag menar att detta kan vara ett exempel på hur viktigt det är för medierna att förmedla det 
skrivna ordet på ett visst sätt så att tidningarna säljer många upplagor. Trovärdigheten verkar vara 
                                                 
30 Niclas Rislund, ”MORDET I KNUTBY, Ärkebiskopen skakad: Trodde inte sådana här församlingar fanns”, 
Expressen, (040121). 
31 Ulf Mattmar, ” ”Kristi bruds” roll tonas ner. Knutbyledarna försvarar sig mot domedagskritiken från 
pingströrelsen och Svenska kyrkan, Dagens Nyheter, (040204).  
32 Ulf Mattmar, ”Församlingen starkt ifrågasatt”, Expressen, (040114). 
33 Ewa Linden, ”KNUTBYDOMEN. Pingströrelsen har skakats om”, Dagens Nyheter, (040731). 
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av sekundär betydelse. Kritik mot Knutbyförsamlingen från före detta medlemmar finns det 
också exempel på. I en artikel ur Dagens Nyheter berättar avhopparen Diana Jonsson om vikten 
av att betala tionde: ”Jag kunde inte betala tiondet. Jag hade så dålig ekonomi […] Jag fick höra 
att det var att stjäla från Gud och att det var mycket allvarligt”.34  Den bild som ges av Knutby i 
denna artikel är att ledarna i församlingen är giriga och maktlystna. Vad gäller frågan om tiondet 
framstår det som en självklarhet att en av de styrande i församlingen, Åsa Waldau, menar att det 
är orättfärdigt att inte betala och att Gud aldrig skulle kunna välsigna en sådan handling.  
 

Religion och sexualitet 
En fjärde kategori fokuseras kring begreppen religion och sexualitet. I Knutby verkar det som det 
har väldigt mycket med varandra att göra. Kopplingen mellan religion och sexualitet har jag 
främst kunnat se i Expressen. Jag har bland annat funnit artiklar med titlar som vittnar om detta. 
Exempel på sådana artiklar är Experten: Medlemmarna kan uppmuntras till sex medan någon tittar på 
samt Vi hade sex varje natt. Barnflickan berättade i rätten om hur pastorn gjorde henne till slav. På vilket sätt 
framställs detta i Expressen? I Expressen, knappt två veckor efter mordet, kopplas begreppen 
sekt och sex ihop med Knutby. Helena Löfgren, beteendevetare, sektexpert, och specialiserad på 
manipulativa beteenden, hävdar följande: 
 

[…] Det är mycket vanligt att sekter exploaterar sexualiteten […] Att tvinga någon till sex blir 
ett sätt att bevisa att man har den människan helt i sitt våld […] Ofta handlar det om att man 
tvingas ha sex med ledarna, i andra fall uppmuntras medlemmarna att ha sex med varandra 
medan någon tittar på […] Man ska alltid vända sig uppåt till ledarna, på så sätt skaffar 
ledningen kontroll.35

 

I citatet ger Löfgren sin syn på vad som karaktäriserar en sekt. Det uttrycks inte explicit att 
församlingen i Knutby skulle passa in i den här beskrivningen men vissa formuleringar ger en 
antydan om att Löfgren lika gärna kunde ha ersatt begreppet sekt med Knutby. Framför allt 
utsagorna: ”tvingas ha sex med ledarna” och ”man ska alltid vända sig uppåt till ledarna” gör att 
avståndet till miljön i Knutby inte känns särskilt långt borta. Det faktum att begrepp som sex och 
religion är uppseendeväckande att skriva om, samt att det i förlängningen ökar tidningarnas 
upplagor kanske framgår ännu tydligare i en annan artikel i Expressen: 
 

                                                 
34 Knut Kainz-Rognerud, ”Mammon är gud i Knutby”, Dagens Nyheter, (040703).  
35 Niclas Rislund, ”Experten: Medlemmarna kan uppmuntras till sex medan någon tittar på”, Expressen, (040122). 
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[…] Sexualitet, och relationen mellan kvinna och man, är central i församlingens tro – lydnad 
och underkastelse gäller för kvinnorna […] Man ska alltid ställa upp på sex när mannen vill, 
säger en ung kvinna som hoppat av […] Många av äktenskapen sägs vara arrangerade. Både 
bland gifta och singlar förekommer […] många tillfälliga förbindelser.36

 
I artikeln tas det för givet att sexualitet intar en central ställning just i Knutby. Avhopparens 
inlägg förmedlar bilden av Knutby som ett utpräglat patriarkat. Det finns också ett inkräktande i 
människors privata liv på en annan nivå, nämligen den mellan ledare och församlingsmedlemmar. 
Arrangerade äktenskap har egentligen inte ett dugg med ett tragiskt mord att göra men dess 
funktion är alltjämt tänkt att förmedla en negativ bild av miljön i Knutby. Vad som är intressant 
är om man även försöker relatera detta citat till religionens betydelse. Kvinnlig underkastelse är, i 
alla fall för mig, inget obibliskt. Även sista meningen i citatet är väldigt intressant. Konceptionen 
gällande arrangerade äktenskap betraktar inte jag som något särskilt utmärkande drag för de 
kristna i västvärlden. Diskursen om arrangerade äktenskap menar jag ingår i en muslimsk 
tradition och just detta är av intresse för denna diskussion. Gemenligen, i ett västerländskt 
perspektiv, är vi emot sådana arrangemang. Det betyder att vi i förlängningen betraktar det som 
något onaturligt eller avvikande. Men i detta sammanhang är det inget annat än en svensk 
pingstförsamling som sammankopplas med denna, för oss avvikande, tradition. En tolkning kan 
vara att församlingen i Knutby har beskrivits i medierna på ett sätt som strider mot den kristna 
tron och dess värderingar.  
 
Som jag tidigare nämnt förekommer kopplingen mellan religion och sexualitet endast i artiklar 
från Expressen. Vad är det som gör att tabloidpressen skiljer sig så markant från dagspressen i 
detta avseende? Jostein Gripsrud låter den norske filosofen Hans Skjervheim komma till tals 
ifråga om tidningars förmenta avsaknad av affinitet gällande sanningshalten. Skjervheim menar 
följande: ”Att skapa uppseendeväckande och medryckande rubriker, inslag och reportage har […] 
blivit viktigare än att ge en saklig och sannfärdig framställning, något som framför allt gäller 
tabloidpressen”.37  Skjervheim hävdar i citatet att tabloidpressen undervärderar betydelsen att ge 
en så sannfärdig bild som möjligt av det de skildrar. Som jag tidigare påpekat finns det inte en 
oberoende sanning som kan ges legitimitet och med den vetskapen betyder det att den sexuella 
diskursen om Knutby i Expressen inte kan beskyllas för att vara mindre sann än någon annan av 
mina kategorier. Vad finns då mer av värde att ta upp? 
 
I två Expressen artiklar i slutet av maj 2004 berättar barnflickan om sin sexuella relation med 
pastor Helge Fossmo. Gemensamt för dessa båda artiklar, och viktigt att beakta, är att det i stort 
sett är barnflickan som får komma till tals. Det är således hennes version som medierna har valt 
                                                 
36 Terese Cristiansson och Niclas Rislund, ”Nu jagas dolda sexrelationer. Polisen kartlägger Knutbys hemliga 
förhållanden, Expressen, (040122). 
37 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, (Göteborg 1999), s. 193 
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att lyfta fram. Kanske detta beror på mediernas fördomsfulla inställning gentemot pastorn? 
Vilken eller vilka diskurser konstitueras då i dessa artiklar? Inte oväntat sammanblandas en 
religiös diskurs med en erotisk eller sexuell diskurs. Citatet nedan får exemplifiera detta: 
 

Efter ett tag skulle vi ingå ett förbund. Det skulle vara en lydnadshandling inför Gud. Vi skulle 
genomföra ett samlag […] Jag lämnar inte rummet med Helge på över sex månader. Jag var till 
för honom […] Jag trodde verkligen att det var en andlig strid. Varje natt började Helge skaka, 
han fick olika plågor, om jag gick ur rummet kunde Helge bara svimma av. Jag förstår inte hur 
man kan spela så otroligt bra […] Jag var slav och han var herre.38

 

Här kryllar det av termer som kan hänföras till en religiös diskurs. Som exempel kan nämnas: 
förbund, lydnadshandling, andlig strid och plågor. Helge duperar barnflickan genom att säga att 
det är olydnad inför Gud att inte genomföra dessa handlingar. Eftersom Helge vet att barnflickan 
inte skulle trotsa Guds vilja kan han därigenom få sina begär tillfredsställda. Barnflickans 
beskrivning av deras herre - och slav relation kan inplaceras i en diskurs om frågor kring makt 
och sexualitet. Herre ger konnotationer som dominant och aktiv medan slav får representera 
underkastelse och passivitet. Hur framställer medierna pastorns rättfärdigande av 
utomäktenskapliga förbindelser? Nedanstående citat med barnflickans ord tydliggör detta:  
 

[…] Han sa att det var en himmelsk kärlek mellan syskon, om jag skulle visa kärlek till honom 
skulle det inte vara otrohet för det här var en högre kärlek än annan kärlek […] Varje natt 
vanns seger för guds vilja genom ett samlag.39

 

I citatet rättfärdigar pastorn, enligt barnflickan, deras otrohetsaffär genom att benämna den som 
himmelsk kärlek, vilken kan sägas representera en transcendent eller andlig kärlek, vilken enligt 
pastorn upphöjs över all annan kärlek. Pastorns retoriska förmåga gör att barnflickan betraktar 
deras sexuella relation som något tillåtet. Återfinns några exempel där även barnflickan framställs 
i dålig dager? I ännu en Expressen artikel står följande: 
 

När det kom ut att Sara och Helge hade ett sexuellt förhållande var församlingens dom hård 
[…] De sade att jag var djävulens redskap, en fresterska som begått stora synder och att 
pastorn var oskyldigt förförd.40

                                                 
38 Ida Thunberg och Terese Cristiansson, ” ’Vi hade sex varje natt’. Barnflickan berättade i rätten om hur pastorn 
gjorde henne till slav”, Expressen, (040520). 
39 Ida Thunberg, ”Sara idag: Så blev jag lurad. Barnflickan i tårar under förhöret i förmiddags – berättade att pastorn 
lovade henne äktenskap”, Expressen, (040519). 
40 Ida Thunberg, ”Sara idag: Så blev jag lurad. Barnflickan i tårar under förhöret i förmiddags – berättade att pastorn 
lovade henne äktenskap”, Expressen, (040519). 
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Barnflickan tydliggör detta i en annan artikel, där hon hävdar: 
 

Han säger hela tiden hur vidrig jag är, hur falsk jag är. Han säger att jag har frestat honom, att 
jag är fresterskan och synderskan […] Helge säger att jag är så fel […] att det smittar av sig på 
andra. Så när det kommer folk får jag stänga in mig i ett annat rum […] Jag är så rädd att Gud 
ska lämna mig. Jag skriker om nåd och ber men får bara höra att jag är vidrig.41

 

I det förra citatet anklagas barnflickan för att gå djävulens ärenden, hon är ensam orsak till de 
sexuella utsvävningarna med pastorn och har därigenom begått en stor synd mot Gud. I det 
senare citatet förstärks bilden ytterligare av barnflickan. Framställningen att barnflickan isoleras 
från övriga församlingen vittnar om att hon i någon mening betraktas som patologisk, vilket ger 
en negativ bild av hennes person. Denna beskrivning av barnflickan är särskilt intressant eftersom 
hon tidigare har framställts som ett oskyldigt offer och pastorn å andra sidan som hjärnan bakom 
mordet och mordförsöket i Knutby. 
 

En jämförelse mellan Dagens Nyheter och Expressen 
I den initiala fasen av uppsatsen var mina förväntningar, då det gäller artiklarna i Dagens Nyheter 
och Expressen, att finna stora skillnader i deras respektive framställningar. Men under 
analysarbetet har jag emellertid kommit fram till att de största skillnaderna som föreligger mellan 
Dagens Nyheter och Expressen rör den sexuella diskursen som enbart gick att finna i Expressen. 
Ett annat intressant undantag återfinns emellertid i två intressanta artiklar som kan belysas i ett 
komparativt perspektiv. Båda artiklarna handlar om mordnatten den 10 januari 2004. En skillnad 
mellan artiklarna gäller berättarrösten. I Expressen återges berättelsen om mordnatten i jag – 
form, det är alltså barnflickans version som lyfts fram. I Dagens Nyheter är det inte mördaren 
själv som återger sin historia, vilket gör att det som förmedlas kanske inte upplevs med samma 
närvaro och trovärdighet som i artikeln i Expressen. Min mening är att läsaren upplever en text 
som mer trovärdig om en berättelse återges i jag – form, och inte som i Dagens Nyheter, med 
artikelförfattarens ord. Nedan återges en passage från Expressen: 
 

 

 

 

 

                                                 
41 Ida Thunberg och Terese Cristiansson, ” ’Vi hade sex varje natt’. Barnflickan berättade i rätten om hur pastorn 
gjorde henne till slav”, Expressen, (040520). 
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Det är helt tyst i Knutby. Jag ska döda två personer […] Jag tar på mig skoskydd, handskar, 
min maskering. Det var en brun damstrumpa som jag hade gjort hål i. Att se sig själv i spegeln, 
det är så sjukt […] Jag öppnar sovrumsdörren och där ligger Alexandra och sover […] Jag 
skjuter ett skott mot kroppen. Hon säger ett svagt ”aj” men det konstiga är att hon inte vaknar 
[…] Sen skjuter jag andra skottet. Och då känns det i hela rummet att hon dör […] Jag tog 
Alexandras liv, jag tryckte och hon dog […] Jag kan inte göra någonting för att få henne 
tillbaka […] Men jag trodde jag gjorde det för hennes skull.42

 

Att berättelsen återges i jag – form och att det förekommer många detaljerade uppgifter kan göra 
att den uppfattas som väldigt trovärdig och sanningsenlig. Att barnflickan duperats å det 
intensivaste av pastorn kan vara en fruktbar tolkning av sista meningen i citatet. Hon trodde 
verkligen att hon dödade Alexandra för Alexandras egen skull. I citatet dramatiseras också 
framställningen genom att läsaren får ta del av barnflickans känslor under den handling som hon 
utför. Exempelvis i passagen i slutet där hon säger: ”Jag tog Alexandras liv, jag tryckte och hon 
dog […] Jag kan inte göra någonting för att få henne tillbaka.” Det faktum att läsaren kan följa 
händelsen synkront med barnflickans handling har en dramatiserande effekt eftersom det kan få 
läsaren att identifiera sig med händelsen då skeendet berättas för läsaren i presens. Jämför denna 
passage med hur samma händelse återgavs i Dagens Nyheter: 
 

I polisförhör berättar hon hur hon har förberett sig med en avklippt nylonstrumpa […] blå 
skoskydd och plasthandskar […] I pastorsparets sovrum ser hon att hustrun ligger ensam i 
sängen […] Barnflickan skjuter ett skott och hör att pastorsfrun svagt säger ett ”aj” […] Hon 
går närmare skjuter ytterligare två gånger och noterar att ett skott träffar huvudet.43

 
I denna passage kan man se växlingar i tempus mellan preteritum och presens. I Expressen 
artikeln förekommer nästan uteslutande presensformen vilket gör att läsaren känner en samtidig 
närvaro med själva händelsen. Detta tror jag kan få framställningen att uppfattas som mer 
trovärdig jämfört med artikeln i Dagens Nyheter. I citatet framkommer också en tydlig avsaknad 
av dramatisering. Det är för det första en väsentlig skillnad att, som i Expressen artikeln, erhålla 
känslan av att vara åskådare till Barnflickans gärningar, mot att, som i den senare artikeln, höra 
talas om hennes förberedelser innan mordet. För det andra får man som läsare ingen beskrivning 
av Barnflickans känslor överhuvudtaget. Hon berättar visserligen kortfattat hur hon förberett sig 
men ingenting om hur hon upplevde detta. 
 
 
 
                                                 
42 Ida Thunberg, ” ’Då känns det att hon dör’. Barnflickan Saras berättelse om mordnatten – ord för ord”, Expressen, 
(040525). 
43 Ulf Mattmar och Anita Sjöblom, ”Barnflickans berättelse om mordet på pastorns fru”, Dagens Nyheter, (040513). 
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En viktig detalj är att barnflickan i Expressen artikeln konstrueras som en person med känslor, 
vilket inte artikeln i Dagens Nyheter gör. Jag tror att detta är ett grepp av Expressen för att 
läsarna skall känna sympati med någon som beskriver sina känslor, till skillnad från artikeln i 
Dagens Nyheter där en oberoende part, nämligen journalisten återberättar vad som inträffat.  

 

Avslutande diskussion 
I exemplet ovan kunde vi se den skillnad som förelåg mellan Expressen och Dagens Nyheters 
sätt att framställa sitt material. Som jag tidigare nämnt hade jag förväntat mig en ännu större 
skillnad tidningarna emellan, ifråga om framställningen av Knutbyhändelserna, men annars har 
jag som sagt funnit fler likheter än skillnader. Dock ämnar jag ta upp några intressanta skillnader i 
min avslutande diskussion, men jag börjar med mina kategorier. Vilka delar av mina kategorier i 
analysen är då av intresse att lyfta fram i uppsatsens avslutande del? 
 
Om vi börjar med Åsa Waldau och Kristi brud - temat finns en del tänkvärda spörsmål. Jag 
hävdar att orsaken till att just Åsa Waldau fick så mycket utrymme i medierna beror på medias 
hänförelse kring Kristi brud - temat i sig. Som jag tidigare nämnt är medierna mycket väl 
medvetna om att ord som Kristi brud inte bara säljer utan drar uppmärksamhet till sig. Jag menar 
att det bara är ett grepp av medierna att lyfta fram obskyra begrepp. Hur många i gemen visste 
vad Kristi brud var för något innan det uppmärksammades i samband med Knutby? Inte många 
enligt min mening och det är just detta som medierna utnyttjar. Jag är i alla fall inte särskilt 
förvånad över att ovan nämnda Kristi brud- tema genererar ett intresse hos läsarna och skapar 
nyfikenhet för vad tidningarna skriver. En annan viktig aspekt kring detta är frågan om vad som 
är nyhetsvärde. När det gäller media och journalister är Kristi brud ett slående exempel på vad 
dessa grupper betraktar som just nyhetsvärde. Vad har egentligen Kristi brud- temat med alla de 
hemskheter som hemsökte Knutby i januari 2004? Faktiskt ingenting, enligt min mening, men för 
medierna spelar detta inte någon nämnvärd roll då det primära målet handlar om att underhålla, 
sälja många tidningar och gå med vinst. 
 
Medias framställning av pastorn och barnflickan är också intressant. När dessa två aktörer 
kommit på tal har media oftast betecknat dem med benämningar behäftade med vissa förmodade 
och bestämda föreställningar. Att tala om pastorn respektive barnflickan ger enligt mig större tyngd 
än att bara skriva Helge Fossmo och Sara Svensson, eftersom namnen i sig inte säger så mycket. 
Något som är av intresse är att ordet pastor hos de flesta människor förväntas höra till en religiös 
diskurs. Ordet barnflicka å andra sidan kanske inte direkt förväntas tillhöra den religiösa 
diskursen. Det är just medias sammanblandning av dessa två begrepp som ger dess dynamik. Vad 
har egentligen begreppen pastor och barnflicka gemensamt? Enligt mig inte mycket och det är 
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just det som är det paradoxala. Återigen har medierna här funnit intresseväckande begrepp som 
tilldrar sig människors eller mer specifikt läsarnas uppmärksamhet. 
 
När det gäller själva framställningen av dessa karaktärer är det som jag tidigare nämnt pastorn 
som ekvivaleras med egenskaper som ond, skyldig, beräknande, aktiv, och manipulerande. 
Barnflickan å andra sidan är oskyldig, styrd, manipulerad, godtrogen, passiv och försvarslös. 
Dessa framställningar skulle kunna kopplas till en diskussion vad som, i allmänhet, förväntas vara 
specifikt manliga och kvinnliga egenskaper. Enligt mig är mediernas beskrivningar ett 
upprätthållande av manliga och kvinnliga stereotyper, där bland annat män förväntas vara aktiva 
och kvinnor passiva. Ett intressant undantag från dessa beskrivningar handlar om den förändrade 
diskursen gällande barnflickan. Som tidigare nämnts i analysen framställs barnflickan inte bara 
som ett oskyldigt offer, utan även som en falsk och vidrig synderska och fresterska. Här kan man 
se att rollerna mellan pastorn och barnflickan är omvända. Barnflickan har nu övertagit pastorns 
roll som den aktiva aktören. Barnflickan kan också betraktas som patologisk då hon tvingats leva 
isolerad från övriga församlingen, vilket manifesterar pastorns inflytande än en gång. Vad som 
även kan relateras till denna diskussion är att media reproducerar gemene mans syn gällande 
begreppet mördare. I Knutbydramat var det när allt kommer omkring faktiskt Barnflickan som 
dödade Alexandra Fossmo och skottskadade Daniel Linde, inte pastorn. Media kan således, i 
kraft av sin makt, välja vad som känns viktigt att skriva om, vad som är bra eller dåligt, intressant 
eller ointressant och så vidare. 
 

Media har som sagt denna makt och de är mycket väl medvetna om att begrepp som mördare 
och kvinna inte harmonierar men att man och mördare gör det. Med denna diskussion i åtanke 
kanske det är lättare att förstå varför Helge Fossmo och Sara Svensson har framställts på det sätt 
dom gjort i media. Ytterligare en omständighet som jag menar föll journalister och media i 
smaken är pingstförsamlingen och svenska kyrkans kritik av församlingen i Knutby. Kritiken 
handlade främst om hur avvikande församlingen i Knutby var. Här har vi återigen att göra med 
begrepp som passar bra ihop, nämligen mord och avvikelse. Få är nog beredda att hålla med om 
att mord är en normal gärning. För medierna var, enligt mig, pingstförsamlingens kritik av 
Knutby passande. Precis som med Hans Scheike och hans sexsekt säljer tidningarna många 
upplagor om de får höra talas om en avvikande och sektliknande pingstförsamling där det 
dessutom har begåtts ett makabert mord. 
 
Vad gäller kopplingen mellan sexualitet och religion har jag, vilket tidigare nämnts, blott kunnat 
se denna koppling i några av artiklarna i Expressen. Min tolkning när det gäller detta är att 
Expressen valt att göra en sexualisering av händelserna i Knutby. I min analys har jag, som 
tidigare påvisats, granskat hur församlingen i Knutby genom medierna ekvivalerats med ord som 
avvikande, sekt, och erotik. Här ser vi återigen två dynamiskt sammanvävda begrepp, nämligen 
sexualitet och religion. Med andra ord menar jag att Expressen medvetet har valt att framställa 
miljön och människorna i Knutby med teman som är uppseendeväckande, vilket i förlängningen 
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säljer många upplagor. Min mening är att många läsare tycker det är underhållande att läsa om, en 
av medierna beskriven, isolerad pingstförsamling full av intriger och sexuella relationer. Att 
medierna så att säga har konstruerat denna bild av Knutby är för mig föga överraskande. Teman 
som kristenhet och pingstförsamling sammanblandas med erotik och otrohetsaffärer, och det är 
just detta som ger hela framställningen av Knutby dess dynamik. Vad beträffar media och dess 
framställning av händelserna i Knutby är det som sagt inte svårt att se vad de egentligen vill 
uppnå. Beskrivningen av Knutby som en avvikande sekt där erotiken står i centrum talar sitt 
tydliga språk. Media har inte bara makten att skriva om det som de själva tycker är viktigt, utan de 
utnyttjar även denna makt till fullo. Det är bara att konstatera att skriverierna kring exempelvis 
dessa uppseendeväckande begrepp fått långt större utrymme än framställningen kring själva 
mordet och mordförsöket. En avvikande pingstförsamling där sex står i centrum har, för 
medierna, ett väldigt stort underhållningsvärde, vilket är perfekt. Då har medierna de facto inget 
annat än uppnått sina syften.     
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