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Abstrakt 

In October 2017, the actor Alyssa Milano announced a wish that all women who, in 

some way, have been sexually abused would answer their tweets with the words 

"me too". Almost a day later, #metoo breaks into Swedish social media. There are 

testimonies of countless of sexual harassments and abuse both from known, 

unknown and anonymous women who testify to the breadth of the major problem 

that came to be resembled as a revolution within the next few days.  

During the news reporting in connection with the campaign we discovered how the 

Swedish media generally showed differences in how suspected offenders were 

portrayed in the media. Using formulated analysis tools dramaturgical narrative 

techniques and criteria for newsworthiness from theories of media logic and theories 

of news value, we aim to investigate how one of the largest newspapers in Sweden, 

Expressen, choose to figure suspected perpetrators into sexual offenses in the 

context of the #metoo campaign. Our main research question is; “How do suspected 

offenders appear in Expressen's reporting of #metoo in relation to certain 

dramaturgic narrative techniques?” and “How are some suspects perpetrated in 

Expressen's reporting of #metoo in relation to certain news value criteria?” With a 

qualitative content analysis we examined a total of 20 articles and identified results 

that indicate that the suspected perpetrators according to our interpretation are 

expressed in the Expressens news reporting in such a way that they are to be 

perceived as guilty to the crime they're accused for.  

By identifying our chosen news value criteria in the empirical material which our 

study is based on, our interpretation is that there's a high news value of reporting 

suspected offenders in context of the #metoo campaign. The result of our study aims 

at contributing knowledge about how suspicious perpetrators are portrayed in cases 

of crime in the media. During our literature review, we found that the research 

previously conducted on media and crime is primarily about how the victim is 

portrayed in the media. With our study we want to contribute to the knowledge of 

how suspected perpetrators are portrayed, which can raise the awareness of how the 

media through different dramatic storytelling techniques and news evaluation 

criteria can shape news in different ways.  

Nyckelord 

Metoo, perpetrator, Expressen, media, media logic, media ethic, news value, media 

and crime, newspaper, portrayal, offenders, sexual crime 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  
”I samband med ett antal anklagelser mot mäktiga män lyfte skådespelaren Alyssa 

Milano hashtaggen och plötsligt var det som om den olydiga Pandora öppnat den 

hemliga, förbjudna asken” (Pascalidou, 2017, s.8) 

I oktober 2017 utlyser ovan nämnda skådespelare en önskan om att alla kvinnor som 

på något sätt ofredats sexuellt skulle besvara hennes tweet med orden ”metoo”. 

Knappt ett dygn senare bryter #metoo ut även i svenska sociala medier. Det vittnas 

om otaliga sexuella trakasserier och övergrepp från både kända, okända och 

anonyma kvinnor som vittnar om bredden av det stora problem som inom de 

närmsta dygnen kom att liknas vid en revolution (TT, 2017, 22 november). 

 

En rad kända män pekas ut i samband med den snabbt spridande kampanjen, bland 

dem Martin Timell, Fredrik Virtanen och Lasse Kronér. Men även ”välkänd 

komiker”, ”expertkommentator på SVT” och ”högt uppsatt chef på Aftonbladet och 

Schibsted”. I samband med kampanjen kom vi att uppmärksamma hur svensk 

kvällspress i allmänhet uppvisat skillnader i hur misstänkta gärningsmän 

porträtterades i medierna. 

 

De utomrättsliga etiska yrkesregler som är gemensamt antagna av professionella 

journalister i Sverige säger att sådan publicitet som kan kränka privatlivets helgd 

bör noga övervägas, vidare skall sådan publicitet som inte utgör ett uppenbart 

allmänintresse som kräver offentlig belysning avstås. Vidare ska konsekvenser av 

namnpublicering som kan skada människor noga övervägas; anges inget namn skall 

identifikation inte heller vara möjlig genom publicering av uppgifter som yrke, titel, 

ålder, nationalitet eller kön (Svenska Journalistförbundet, u.å).  

 

Som nyhetsskapare besitter journalister en central funktion i att förmedla 

information kring aktuella händelser i vårt samhälle. Då efterfrågan på tillgänglighet 

av nyheter dygnet runt ökar behöver journalisterna leverera nyheter med snabba 

deadlines vilket medför behovet av ny information på kort tid. Tidsbristen leder till 

att journalisterna inte har möjlighet att reflektera över händelsens olika sidor och har 

inte heller samma möjlighet att kontrollera och verifiera huruvida viss information 

är trovärdig och källorna är tillförlitliga. Oavsett vilken typ av nyhet som förmedlas 

ska journalisterna hålla sig sanningen. Informationen kan leda till positiva som 

negativa följder och att ta hänsyn till bägge aspekterna påverkar journalistens 
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moraliska och etiska bedömningar. Vid brottsnyheter måste journalisterna beakta 

huruvida nyheter kan generera positiva konsekvenser för somliga men leda till 

motsatta effekt för andra och nyheterna måste förmedlas utan att på något vis döma 

eller kränka berörda personer (Nhamo & Chari, 2017). 

 

Enligt forskning som visar på att brottsstatistiken avviker från den rapportering som 

medierna presenterar, indikerar det om att det är en skev bild av verkligheten som 

presenteras för publiken. Det framkommer att allt fler bildar sin uppfattning om 

brottsligheten i samhället utifrån de insikter de får från nyhetsmedierna och av de 

anmälningar som kommer in till polisen består mindre än tio procent av våldsamma 

sexualbrott, ändå utgör de mer än hälften av den brottsrapportering som framställs i 

media (Kubrin & Grosholz, 2007). 

 

1.2 Studiens relevans  
Med vår forskning ämnar vi undersöka hur misstänkta gärningsmän gestaltas i 

svensk nyhetsförmedling i kölvattnet av den nyhetsrapportering som följde utbrottet 

av #metoo-kampanjen, vilket vi gör med hjälp av teorier om nyhetsurval och 

nyhetsvärdering samt medielogik och dramaturgi. Vi kommer även att belysa hur 

nyhetsrapporteringen ser ut i relation till pressetiska regler och hur mediehusen 

förhåller sig till dessa. 

 

I samband med kampanjen kom vi att uppmärksamma hur mediehusen trots ett 

gemensamt etiskt förhållningssätt och kontextuellt samma typ av brott (i detta fall 

sexualbrott) kan komma att uppvisa skillnader i hur rapporteringen av dessa brott 

framställs i svensk kvällspress. Detta med betoning på den misstänkte 

gärningsmannen och hur denne framställs genom olika identifierande uppgifter som 

på något sätt mer eller mindre avslöjar identiteten.  

 

Genom att undersöka hur misstänkta gärningsmän gestaltas beroende av om de är 

identifierade med namn eller genom andra attribut som på något sätt gör att 

identiteten kan utläsas vill vi lyfta betydelsen av att den som misstänks eller 

anklagas för brott är att räkna som oskyldig fram tills dess att motsatsen är bevisad. 

Vi vill också uppmärksamma att förekomsten av sensationsjournalistik i samband 

med nyhetsrapportering av brott kan öka publikens kännedom om en vinklad 

sanning. Vi anser att det är viktigt att belysa dessa aspekter med tanke på vikten av 

att publiken är kritisk till det innehåll de tar del av i medierna.  
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Vi vill också förtydliga att gestaltningen i sig inte är ett resultat av #metoo-

kampanjen, hur de misstänkta gärningsmännen porträtteras har ingenting med 

kampanjen att göra mer än att vi har valt att belysa det i kontexten av en stor 

kampanj som personligen intresserar oss. Vidare har vi alltså valt att avgränsa vårt 

material till artiklar som uppkom i samband med #metoo, vilket vi kommer 

presentera mer utförligt under metodkapitlet. Vi vill också poängtera att när vi 

uttalar oss om gärningsmän är det alltså misstänkta gärningsmän vi syftar på, alltså 

icke juridiskt dömda.  

2 Bakgrund  

I den här delen redogör vi för sådan bakgrundsinformation som vi anser är av 

relevans för den vidare förståelsen av vår uppsats. Inledningsvis kommer vi 

kortfattat att återge händelseförloppet kring #metoo och dess spridning i svenska 

medier för att vidare leda in på begreppet hashtag-aktivism. Vidare ger vi en 

sammanfattad bild av hur dagens medielandskap ser ut sett till de pressetiska idealen 

som präglar den professionella journalistiken och vi kommer även att redogöra för 

vad som utgör sensationsjournalistik, mediernas ansvarighet och det allmänna 

intresset. Vi kommer redogöra kortfattat för de olika delarnas anknytning och vidare 

relevans till vår studie. Syftet med bakgrunden är att ge en samlad bild av den 

kontext ur vilken vår frågeställning grundar sig ur.  

 

2.1  #Metoo 
Denna del ämnar grundläggande förklara det fenomen och den bakgrund ur vilken 

vi kom att uppmärksamma hur misstänkta gärningsmän enligt vår tolkning gestaltas 

på olika sätt i tryckt press. Denna del syftar alltså till att kortfattat och 

övergripande förklara den kontext ur vilken de misstänkta gärningsmännen 

gestaltas.  

 

Metoo såg dagens ljus för första gången år 2006 när Tarana Burke från New York 

skapade hashtaggen med syfte att uppnå "empowerment through empathy" för att 

uppmärksamma och stärka de som blivit utsatta för sexuella trakasserier (Rodino-

Colocino, 2018). Den 17 oktober 2017 väcker skådespelaren Alyssa Milano rörelsen 

vid liv återigen i samband med att ett antal anklagelser om sexuella trakasserier 

riktas mot män i högre positioner. Under ett dygn publiceras inte mindre än tolv 

miljoner kommentarer på Facebook, där det vittnas om sexuella övergrepp, 

trakasserier, våld och ofredanden. Kvinnor från världens alla hörn bryter tystnaden 

som så länge osynliggjort problemet. Detta är metoo, rörelsen som blev en 

revolution (Pascalidou, 2017). 
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2.2      Hashtag-aktivism   

Denna del är av relevans med anledning av att metoo-kampanjens utbrott 

påbörjades via en hashtag. Vi ämnar här belysa och förklara fenomenet hashtag-

aktivism och hur det har kommit att bidra till spridningen av uppror på sociala 

medier samt dess inverkan på den offentliga debatten.  

 

Författaren till studien “Tweet Me Your First Assaults”: Writing Shame and the 

Rhetorical Work of #NotOkay” redogör för hur sexuella övergrepp inom den så 

kallade våldtäktskulturen ofta normaliseras för att undvika ansvar och när ansvaret 

inte går att kringgå misstros, beskylls och skambeläggs istället kvinnorna. 

Washington Post publicerade hösten år 2016 en inspelning av hur president Donald 

Trump uttalar sig om att hans status som känd person ger honom tillåtelse att 

sexuellt utnyttja kvinnor. Inspelningen gav upphov till en omfattande Twitter-tråd 

som anses vara något som kan ha påverkat en förändring i den offentliga 

medvetenheten kring sexuella övergrepp med anledning av att responsen blev en 

explosion av berättelser om kvinnors upplevelser. Stenberg (2018) menar att 

kvinnorna tenderade att svara på Twitter-tråden just för att de inte behövde övertyga 

och försvara sig om huruvida händelserna har ägt rum och såg snarare tråden som 

någon som lyssnade, utan krav. Som en stark gemensam röst bidrog kvinnornas 

olika berättelser under hashtagen #NotOkey till att lyfta det sociala problemet kring 

sexuella övergrepp (Stenberg, 2018). 

 

Att uttrycka sig på sociala medier som #NotOkey är ett sätt att framkalla 

sociopolitiska förändringar, vilket forskare kallar hashtag-aktivism. Det är en 

aktivism som uppkommer på sociala medier när gemensamma händelser och 

berättelser flätas samman med hashtags och blir till en gemensam röst (Clark, 2016). 

Clark (2016) menar att röster på sociala medier är minst lika starka som röster på 

gatan men att det ligger i massmediernas makt huruvida ett uppror kan komma att få 

spridning i nyheterna eller inte. Massmedierna bidrar å ena sidan till, genom att 

beskylla offret, att påverka hur människor känner sig ansvariga för händelsen de 

utsatts för och skäms för att be om hjälp samtidigt som medierna å andra sidan 

hjälper till att förstärka hashtagens budskap (Clark, 2016). 
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2.3 Etik i ett nytt medielandskap 
Denna del ämnar grundläggande förklara de aspekter som inverkar på de 

redaktionella beslut som tas i samband med publicering i media. Till dessa aspekter 

hör etiska principer, deltagande journalistik, sociala medier och hur de tekniska 

förutsättningarna spelar in. Redogörelsen ämnar skapa en insikt för vad som 

präglar ett redaktionellt beslut i dagens mediesamhälle, vilket syftar till att öka 

förståelsen för vår vidare slutdiskussion. 

 

Digitaliseringen leder medielandskapet in i en förändring och det innebär att de 

tidigare omnämnda tidningsföretagen numera är benämna som medieföretag. I och 

med förändringen av medielandskapet sker också en förändring sett till det som vi 

känner till som pressetik, men som nu alltmera rubriceras som medieetik. Torbjörn 

von Krogh (2016) definierar medieetik enligt följande: ”Medieetik är både ett sätt 

att resonera om och ta frivilligt ansvar för publicistiskt innehåll i medier och olika 

reglerade fast frivilliga sätt att utkräva ansvar” (s. 9). Den journalistiska 

pressetiken är att benämnas som en levande organism i kontext till det samhälle ur 

vilken den praktiseras, vilket innebär att när samhället förändras gör så även etiken 

runt den. Den mediala utvecklingen av vårt nutida samhälle innebär att den 

offentliga sfären i vår tillvaro expanderar, och i takt med det krymper den privata. 

Hur det som tidigare var att räkna till den privata sfären numera tillhör det offentliga 

visar sig genom en allt öppnare syn på utpekande av individer, detta genom bland 

annat namnpublicering och identifiering i kritiska eller på annat sätt negativa 

sammanhang som exempelvis uppmärksammande av brott (Petersson, 2006). 

 

Något som också påverkas av digitaliseringen är den journalistiska pressetiken och 

förändringar i beteendet kring hur de etiska reglerna används i praktiken. Detta 

gäller särskilt förståelsen av den etik som rör namnpublicering på personer som 

misstänks (men ännu ej dömts) för brott. Svenska nyhetsmedier har traditionellt sett 

haft strikta restriktioner gällande etiken runt namnpubliceringar, men detta har alltså 

förändrats under de senaste åren enligt Nord. En potentiell förklaring, menar Nord, 

är att namnen på dessa gärningsmän redan florerar på "icke-mediewebbplatser" 

öppna för allmänheten till beskådning och att mediehusen då anser att det inte finns 

någon anledning att inte publicera namnet även i traditionell media (Nord, 2011). 

 

Den kontroll över nyhetsförmedlingen som journalister historiskt sett förfogat över 

är inte längre helt självklar. Man talar om en förskjutning från produktion till 

tillverkning vilket betyder att den journalistiska produktionen i det nya 

medielandskapet allt mer involverar publiken. När icke-journalister, "vanliga 

människor", ges tillfälle att medverka i skapandet av journalistiska nyheter inom 
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ramarna för den traditionella journalistiken definieras detta som deltagarjournalistik 

(Holt, 2016). Hur detta användargenererade innehåll behandlas på redaktionerna i 

traditionella massmedier utifrån aspekter av nyhetsvärdering har MyNewsDesk 

studerat i deras senaste journalistundersökning som genomfördes i juni år 2017. 

Studien visar på att journalisternas användande av sociala medier som 

informationskälla har minskat jämfört med tidigare; 2016 uppgav 66 % av de i 

studien deltagande journalisterna att de använder sociala medier som 

informationskälla i nyhetsrapporteringen. Enligt MyNewsDesks senaste rapport har 

denna siffra sjunkit till 53 %, vilket bland annat tros bero på de senaste årens 

diskussioner kring fake news. Studien visar däremot på att svenska journalister 

använder Twitter i högre utsträckning för att utföra research (48 %) än för att 

distribuera nyheter (39 %), men att varannan journalist också uttrycker oro över att 

medierna inte längre är en tillförlitlig källa för information (MyNewsDesk, 2018). 

 

Sociala medier erbjuder nya möjligheter för publicering men också nya 

infallsvinklar till de gamla journalistiska arbetsprocesserna: nya idéer föds, 

utvidgade källor för research och möjlighet till interaktivitet med publiken. Att 

journalister använder sig av sociala medier innebär att journalistikens normer 

utmanas när det gäller etiska bedömningar och nyhetsvärdering, samtidigt stärks 

kravet på korrekta nyheter och detta i förhållande till kravet på snabba nyheter. Det 

intensiva tempot i nyhetsproduktionen underminerar den journalistiska grundregeln 

kring att granska fakta och källor innan publicering. Nygren och Wiik redogör i 

SOU 2016:30 för att detta framförallt gäller de som arbetar med webbpublicering 

som uppges ha förändrat sin syn över de journalistiska grunderna och publicerar 

snabbare och med mindre kontroll över innehållet. Tanken är då istället att kontroll 

och korrekthet växer fram med tiden, att publiceringen är en del av arbetsprocessen 

och att publiken inkommer med nya uppgifter efterhand vilket successivt bidrar till 

en mer absolut bild av nyheten (Nygren & Wiik, 2016).  

 

 

Rollen som journalist bygger traditionellt sett på kontroll över arbetsprocessen 

vilket är att benämna som en förutsättning för det publicistiska ansvar som utgivaren 

tar på sig. När professionella journalister inte längre har någon ensamrätt över vad 

som produceras och publiceras, utmanas denna kontroll av andra aktörer i 

offentligheten. De publicistiska reglerna som ska kvalitetsgarantera det 

journalistiska innehållet sett till dess allsidighet, etik och källkritik ställs nu på sin 

spets i det redaktionella arbetet. Nygren och Wiik (2016) menar på att dessa 

förändringar i nyhetsvärderingen troligtvis kommer påverka synen på 

journalistikens roll i samhället. Denna reaktion skulle då kunna te sig motsatt: att de 

traditionella granskningsidealen stärks bland de professionella journalisterna som en 

slags motreaktion på medieutvecklingen (Nygren & Wiik, 2016). 
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Den allt mer konkurrerande mediemarknaden hänger också ihop med den mediala 

utvecklingen av vårt samhälle. Nyhetsförmedlarens strävan om hög trovärdighet 

stärks i och med digitaliseringen, en växande efterfrågan på dygnet-runt-

rapportering kan lätt spilla över på och inverka över kravet på sanning och relevans i 

nyhetsrapporteringen (von Krogh, 2016). Von Krogh redogör vidare för en studie 

från Reuters Institute for the Study of Journalism vid universitetet i Oxford, som 

dels resulterade i slutsatsen om att en viral spridning i kombination med högt tempo 

kan hota nyhetrapporteringens kvalitét sett till dess noggrannhet och rättvisa. 

Studien behandlar också ett antal exempel på där nyhetsförmedlingen i traditionella 

nyhetsmedier har använt sig av Twitter som nyhetskälla där historier nått snabb 

spridning, historier som vid senare granskning uppvisat sig vara både påhittade 

och/eller överdrivna. (von Krogh, 2016). 

 

 

När traditionella och sociala medier inte längre går att särskilja står mediehusen för 

nya utmaningar sett till den pressetiska hänsynen som skall tas inför 

nyhetspublicering. Sociala medier medför nya sätt att arbeta med journalistiskt 

innehåll för mediehusen, samtidigt som det innebär nya tillvägagångssätt för 

distribution av material. Sociala medier har således även skapat nya utmaningar för 

mediehusen i form av konkurrerande nyhetsförmedling genom alternativa medier 

och forum som inte nödvändigtvis följer de pressetiska regelverket gällande 

namnpubliceringar och källkritik. Den dominans som mediehusen traditionellt sett 

förfogat över gällande vilka nyheter som visas och vilka röster som hörs, är nu att 

klassa som bruten (Olsson, 2017).  

2.3.1 Spelregler för press, radio och TV  

Denna del ämnar förtydliga för och specificera de etiska press och publicitetsregler 

vi har valt att avgränsa oss till. Denna del är relevant för en vidare förståelse för de 

resonemang och argument vi vidare behandlar i vår slutdiskussion.  

 

Publicitetsreglerna är ett frivillig etiskt komplement till våra grundlagar vilka 

reglerar yttrande- och tryckfriheten i Sverige. Reglerna beskrivs av 

journalistförbundet som etiska riktlinjer gällande publicering, och berör områden 

som namn- och bildpublicering samt respekten för den personliga integriteten. Det 

finns totalt 17 publicitetsregler och vi har avgränsat oss till att redogöra för de regler 

som främst berör vår studie, vilka lyder enligt följande:  
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Punkt 7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från 

sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

 

Punkt 10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar 

betydelse i sammanhanget och är missaktande. 

 

Punkt 13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material 

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda 

syfte att skada den som blivit anmäld. 

 

Punkt 14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas 

som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad 

rättssak bör redovisas. 

 

Punkt 15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 

människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver 

att namn anges. 

 

Punkt 16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, 

ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.  

(Svenska Journalistförbundet, u.å) 

 

Principen om respekt för den enskilde är central i det pressetiska regelsystemet och 

utgår från att det i samhället finns två sfärer: den privata och den offentliga sfären. 

Varför man utgår från denna syn är att det skall finnas en gräns mellan sfärerna, 

men att denna gräns under särskilda förutsättningar kan överträdas då det privata på 

ett väsentligt sätt inverkar på det offentliga. Vidare talar de etiska reglerna för 

individer som privata och offentliga och här är gränsdragningen något otydlig då 

individer som rubriceras offentliga är centrala objekt inom journalistiken. Det 

pressetiska regelverket säger däremot att trots att en individ är att räkna som 

offentlig, har denna rätt till en skyddad och privat sektor. Gränsdragningen mellan 

vad som är offentligt och privat är emellertid inte definitiv; den är i stort påverkad 

av individen och händelsens karaktär (Holmberg & Weibull, 2000). 
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2.4      Sensationsjournalistik 

Vi ämnar i denna del redovisa för hur mediehusen prioriterar och värderar vid 

nyhetsrapportering med hänsyn till nyheternas sensationella faktorer och de 

aspekter som påverkar dessa beslut. Denna del belyser även den journalistiska 

pressetiken i relation till namnpublicering och hur detta kommer till uttryck i 

praktiken. Detta är av betydelse för att vidare skapa en förståelse för våra 

tankegångar i studiens analys och slutdiskussion. 

 

 

Ghersetti (2012) menar att sensationell journalistik handlar om rapportering av 

oförutsedda och oväntade situationer, oftast med prioritering av sådant innehåll som 

rör kändisskap, sex och olyckor. Att sådana nyheter värderas över rapporteringar 

som torde vara av mer samhällelig relevans, handlar om att det i den avvikande 

händelsen finns något uppseendeväckande som skapar nyfikenhet och intresse. De 

sensationella nyhetsinslagen är ofta av negativ karaktär och fler studier visar på att 

just denna typ av nyhetsrapportering är överrepresenterad i nyhetsflödet, troligen för 

att de i större omfattning skiljer sig från vad som är att räkna som normalt 

vardagsliv. Ghersetti (2012) menar vidare på att de händelser som blir till nyheter i 

medierna besitter mer eller mindre gemensamma attribut som tar sig till uttryck 

genom olika omfattningar. En sådan egenskap är dels det vi nyligen presenterat; den 

sensationella faktorn, men även vad som handlar om de aktörer som förekommer 

mest frekvent i nyheterna: elitcentreringen. Till elitcentringen hör individer med 

någon form av ekonomisk, politisk, idrottslig eller kulturell elit. Individer som är att 

räkna till denna elitcentrering innehar en hög position i samhället och dess 

handlingar är viktiga för många eftersom deras livsstil i stort avviker från ”vanliga” 

individers vardag ur flertalet aspekter som har att göra med dess yrke, inkomst och 

livsstil etc. (Ghersetti, 2012). 

2.5 Mediernas ansvarighet  
Denna del ämnar belysa för mediernas roll gällande publikens bild av omvärlden 

och hur mediehusen bemöter kritiken kring nyhetsrapporteringens trovärdighet. För 

att skapa vidare förståelse för våra resonemang i analys och slutdiskussion ämnar 

denna del redogöra för kunskap kring nyhetsförmedlingens ansvarighet och knyter 

an till de pressetiska spelreglerna. 

 

Människor behöver få ta del av nyheter som inte endast handlar om negativa 

händelser som våld och krig, en jämn fördelning av bra och dåliga händelser behövs 

för att innehållet skall vara rättvist och demokratiskt. Samtidigt belyses problemet 

kring vem som avgör huruvida en nyhet är bra eller dålig. Är det staten som ska 
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bestämma? Är en skattehöjning en bra eller en dålig nyhet? Von Krogh (2008) 

menar att medierna besitter en viktig roll eftersom de påverkar människorna och för 

att kunna ge publiken en så sann bild som möjligt av omvärlden behöver medierna 

ta ansvar för det innehåll de väljer att förmedla. 

 

Digitaliseringen och människornas nya medievanor bidrar till att de enklare kan 

uttrycka och sprida sina åsikter kring det medieinnehåll de tar del av. Von Krogh 

(2008) skriver om kritiken kring informationsurval, källkritik och nyhetsförmedling 

som flertal nyhetsbyråer fick utstå i takt med utvecklingen av den digitala eran och 

menar att medieföretagen blundade för de trovärdighetsproblem som kom till följd 

av att publiken började ifrågasätta kvaliteten på nyhetsförmedlingen. För att bemöta 

problemet kring nyheternas trovärdighet har nyhetsbyråerna därför kommit att bli 

mer transparenta just för att visa att de tar hänsyn till de pressetiska reglerna och vill 

ta sitt ansvar. Många av de etiska beslut som tas inom Sveriges stora dagstidningar 

grundar sig på spelreglerna och utgör en slags guide eller en vägledning i 

redaktionernas dagliga arbete (von Krogh, 2008). 

 

2.6 Det allmänna intresset  
Denna del ämnar grundläggande förklara ytterligare en aspekt, det allmänna 

intresse, vilket inverkar på de redaktionella beslut som tas i samband med vad som 

publiceras i media. Denna kunskap är relevant för att ytterligare knyta an till 

relationen mellan texternas innehåll och etiska principer som innehållet och 

framställningen av innehållet kan tänkas beröra. Denna del är vidare relevant för 

fördjupad förståelse kring våra vidare resonemang i den avslutande analys och 

slutdiskussionen.  

 

Till den grundlag som i Sverige skyddar både yttrandefrihet och tryckfrihet följer ett 

antal etiska regler som journalister bör följa. Dessa utomrättsliga regler är 

gemensamt antagna av Svenska Journalistförbundet, Svenska 

Tidningsutgivareföreningen och Publicistklubben. I det gemensamt antagna 

regelverket “Spelregler för press, radio och tv” ingår ett antal publicistregler vars 

områden bland annat täcker bild och namnpublicering samt respekten för den 

personliga integriteten. En av publicistreglerna lyder som följer: Överväg noga 

publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett 

uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning (Svenska Journalistförbundet, 

u.å).  
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Frågan om vad som egentligen är att räkna till det som benämns det allmänna 

intresset diskuteras av Thorbjörn von Krogh (2016) med stöd från Hans-Gunnar 

Axberger, professor i juridik. Von Krogh skriver att Axberger menar på att 

begreppet allmänintresse kan efterliknas vid en gummisnodd; det är töjbart och svårt 

att precisera. Allmänintresset är också nära relaterat till samhällsintresse, vilken 

beskrivs som en skala vars slutpunkt tillskrivs nyfikenhet och sensationslystnad. 

Frågan om definition av begreppet allmänintresse väcks främst när en publicering 

leder till eller riskerar leda till skada för den enskilde individen, vilket oftast leder 

till en besvärlig balansgång för mediehusen. Von Krogh definierar själv begreppet 

som något som (von Krogh, 2016) “[...] omfattar sådan information som 

medborgarna har nytta av för att kunna fatta beslut om sina liv och om landets 

skötsel. Allmänintresset betyder inte allmän nyfikenhet angående andras privatliv” 

(s.190) vilket han formulerade som en reaktion mot att chefredaktörer vid ett 

mediehus som inte nämns vid namn, hade försvarat sina publiceringar gällande 

utlämnande av kändisars privatliv med argumentationen om att det låg i 

allmänhetens intresse (von Krogh, 2016). Sammantaget kan vi alltså konstatera att 

definitionen av vad som är att räkna som allmänintresse i sig inte är något komplext, 

det komplexa ligger i hur varje mediehus väljer att tolka, ta hänsyn till och anpassa 

publiceringen utifrån begreppet.  

3 Tidigare forskning  

I den här delen kommer vi att presentera för vilka tidigare forskningar och dess 

resultat som vi tagit del av och valt att använda som utgångspunkt för vår studie. Vi 

kommer att redogöra för tidigare forskning som utförts angående 

kriminaljournalistikens utveckling, medier & brott, framställning av misstänkta 

gärningsmän i medier, synen på namnpublicering, skandaler i media och 

förändringar i pressetiken. Den forskning vi har valt att använda oss av bidrar med 

en fördjupad förståelse för sådant som berör hur och vad som händer i processen ur 

vilken verkligheten tar sig till uttryck i medierna.  

 

3.1 Medier och brott  
Brottsnyheter är alltid ett aktuellt ämne, oavsett vilken tid eller veckodag det är. 

Privata omständigheter blir offentliga, detta genom att medierna samlar händelserna 

gemensamt och ger dem en större mening för allmän konsumtion. 

I studien Crime in the News: How Crimes, Offenders and Victims are Portrayed in 

the Media har författarna undersökt hur brottslighet i relation till ungdomar 

rapporteras i massmedia för att få en insikt i hur medias representation präglar 

brottsligheten i samhället. Publikens uppfattning kring förekomsten av brott 

påverkas av hur händelserna gestaltas i medierna då de har en avgörande roll för 
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vilken information som allmänheten får ta del av. Händelser som är karaktäristiska 

för brottsnyheter är de som utmärker sig och sträcker sig utanför människors 

förväntningar och det framgår i studien att publiken, utifrån de händelser och 

insikter de får från nyheterna, bildar mer än tre gånger så många sin uppfattning om 

brottsligheten genom media. Kubrin & Grosholz (2007) menar att mediernas 

rapportering särskiljer sig från hur brottsligheten egentligen ser ut i verkligheten och 

att publiken därför bör hålla ett kritiskt förhållningssätt till de nyheter som 

förmedlas. Våldsamma sexualbrott består av mindre än tio procent av de brott som 

anmäls till polisen men utgör trots det nästan två tredjedelar av mediernas 

brottsrapportering. Då brottsstatistiken inte följer samma mönster som medierna 

presenterar är det en skev bild som gestaltas menar Kubrin & Grosholz (2007). 

Mediebyråerna är på så vis selektiva i sitt val av nyhetsförmedling, om det är en 

offentlig person som hålls ansvarig, om händelsen kan komma att påverka publiken 

i något avseende och hur vanligt förekommande en viss typ av händelse är 

aspekterna som påverkar och ger händelsen ett större nyhetsvärde. 

 

3.2 Brott och publicitet 
I rapporten Brott och publicitet - Kriminaljournalistik och pressetik under 1900-

talet syftar Britt Börjesson (1988) till att belysa hur kriminaljournalistiken 

utvecklats över tid och med bakgrund av de pressetiska reglerna studera hur 

enskilda individer behandlats i nyheterna. Fram till 1974 års version av de 

pressetiska reglerna var namnpublicering tillåten i medierna, åren innan dess var 

namngivning alltså så vanligt förekommande att endast var tionde brottsling 

undgick namnpublicering i pressen. Efter införandet av nya pressetiska regler som 

syftade till att förändra denna typ av publicering, har namngivning i medierna 

minskat men förekommer fortfarande i olika utsträckningar. 

Börjesson (1988) redogör för att det i de etiska yrkesreglerna poängteras att pressen 

inte skall utpeka någon som skyldig till brott: det är domstolens roll att på saklig 

grund avgöra skuldfrågan i ett rättssamhälle. Enligt tryckfrihetsförordningen kan ett 

utpekande av misstänkt gärningsman falla under rubriceringen förtal. De etiska 

reglerna förespråkar vidare att man inte genom t.ex. uppgift om yrke, skall antyda 

vem en icke namngiven misstänkt är. Börjesson menar på att det finns många olika 

sätt ur vilka en individ kan beskrivas. Genom att ange individens kön, 

bostadsförhållanden, ålder, personliga egenskaper och social omgivning kan man 

beskriva någon, så att omgivningen vet vem som beskrivs utan att nämna individens 

namn. Dessa uppgifter skall då betraktas som identifierande trots att namnet inte 

publicerats (Börjesson, 1988) 

Studien visar på att utifrån en uppdelning av social status (yrkesmässig) hör den 

största delen kriminella till de som har "lägre social status"; men det stämmer inte 

överens med de yrkesangivna brottslingar som återges i medierna. Börjesson menar 
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på att förklaringen till detta troligtvis ligger i nyhetsvärderingsprincipens punkt om 

anknytning till det vi kallar för eliten och det "ovanliga". Brottslingar med lägre 

social status hör till vanligheterna och är det mest förväntade, det höjer därmed inget 

nyhetsvärde om journalisterna benämner dessa med yrkestitel eller ej. Man följer då 

de yrkesetiska reglerna om att inte antyda identitet. Brottslingar eller misstänkta 

som däremot hör till den högre sociala tillhörigheten har högre nyhetsvärde och 

anges därmed med titel i artiklarna (Börjesson, 1988).  

 

3.3 Namnpublicering i media 
I ”Namnpublicering – en fråga om offentligt och privat” tar Britt Börjesson (2007) 

återigen upp frågan om publicering av identitet på inblandade i samband med brott 

och olyckor. Debatten gällande vad och i vilken mån det är befogat att redogöra för 

enskilda individers namn vid vissa typer av nyhetshändelser menar Börjesson på är 

en ständigt aktuell fråga inom den journalistiska etiken och samhället i sig. 

Börjesson har i fyra journalistundersökningar och tre SOM-undersökningar ställt 

frågor som handlar om namnpubliceringar och när svarspersonerna anser att nyheten 

skall redovisas med eller utan namn, eller inte redovisas överhuvudtaget. Studiernas 

resultat uppvisar ett mönster om att åsikterna kring namnpublicering lyder att det är 

mer accepterat idag (läs 2005, då studien utfördes) än i slutet av 80-talet. Det går 

också att avläsa att det finns en tydlig gruppering i frågan där svarspersonerna 

menar på att namnpubliceringens vara eller icke-vara grundar sig i utifrån vem/vilka 

individer som är inblandade i händelsen det rapporteras om. Det framkommer alltså 

att fler anser att namn bör publiceras om händelsen rör en offentlig person, till 

skillnad från om det rör sig om en privatperson i rapportering om privata frågor, där 

fler anser att namnpublicering inte är lämpligt. Det offentliga blir allt mer offentligt, 

och det privata allt mer privat (Börjesson, 2007).  

Resultaten från studierna visar också på att något som är gemensamt gällande 

acceptansen i namnpubliceringsfrågan rör beskrivningen av händelsen: är individer 

med en ”offentlig ställning” inblandade, exempelvis politiker, företagsledare eller 

”känd idrottsman”, ser man annorlunda på aspekterna av namnpublicering. Det 

handlar alltså dels om vilka personer som är inblandade, och dels om händelsen i sig 

när man gör bedömningen av om namnpublicering är accepterat eller inte. I 

undersökningen från år 2005 anser närmare 2/3 av journalisterna att namnet på en 

rattfull politiker ska publiceras, men om en företagsledare utför samma handling 

anser endast hälften så många journalister att namnet ska publiceras, vad denna 

skillnad kan tänkas bero på diskuteras inte vidare i avhandlingen (Börjesson, 2007). 
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Att namnpublicera brottsmisstänkta skiljer sig åt mellan länderna runtom i världen 

och flertal av tidningarna i norra Europa har valt att inte namnge personer av olika 

anledningar. Många mediehus menar att det självklart finns fakta som är legitim att 

förmedla kring brottsnyheter men ifrågasätter huruvida namnpublicering av 

misstänkta är väsentlig för nyhetens syfte. Journalisterna måste från fall till fall 

bedöma om identifiering av en person är nödvändig eftersom det inte går att säga att 

det aldrig eller alltid är acceptabelt att publicera den misstänktes namn och flertal 

mediebyråer är eniga om att identiteten inte bör publiceras om den tillskrivna inte 

kan komma att skada samhället på något vis. En annan anledning är att 

namnpublicering utan konkreta bevis kan resultera i spekulationer. Nhamo & Chari 

(2017) redogör för hur norsk press anser att redaktionen besparar tid och möda 

genom att avstå från att publicera namn på brottsmisstänkta då reportrarna aldrig 

kan garantera rättegångsprocessens riktning och misstänkta personer kan visa sig 

vara oskyldiga. Då journalistens tidsbegränsning påverkar möjligheten att 

kontrollera informationen hämmas nyhetens trovärdighet och kan karaktäriseras 

som sensationsjournalistik eller skvaller (Nhamo & Chari, 2017).  

 

3.4 Misstänkta gärningsmän i medierna 
Marina Ghersetti har tillsammans med Gunilla Hjort (2007) låtit studera 

mediebevakningen från de största svenska nyhetsmedierna i samband med mordet 

på utrikesminister Anna Lindh, i syfte att undersöka hur rapporteringen såg ut fram 

till den tidpunkt då häktningen av den misstänkte gärningsmannen ägde rum. 

Ghersetti et. al (2007) menar att vid kriser som påverkar samhället är det av stor vikt 

att undersöka hur mediernas rapportering samt allmänhetens förtroende för individer 

i ansvarsställning ser ut.  I studien framgår att kvällstidningarna är den aktör som 

uppmärksammar flest irrelevanta uppgifter kring den då misstänkte mördaren på 

utrikesministern, den s.k ”35-åringen” som senare kom att rentvås misstankarna om 

mordet. Uppgifter om 35-åringens udda personlighet, barndom, vänner och 

eventuella bisexualitet är bara några av detaljerna som framkom i pressen som i 

stort inte har någon relevant koppling till mordet. 

Ghersetti et. al (2007) menar att all journalistik handlar om och utgår från en aktör. 

Vem har gjort, vem har sagt och vem har drabbats? Frågor om ”vem” är en av 

nyhetsvärderingens mest grundläggande fråga. Aktörer, alltså individer, institutioner 

och organisationer är centrala för journalistiken, det är utifrån dem och deras 

agerande som nyhetsberättelserna drivs och utgås ifrån. Dessa aktörer utgör källor 

till journalisterna; vem eller vilka som uppträder i medierna är alltså av stor vikt för 

den information som allmänheten får.  Dessa aktörer medverkar i artiklar ur olika 

vinklar; de uttalar sig, omnämns eller refereras. Ghersetti etl. al (2007) menar vidare 

på att de aktörer som själva får komma till tals i medierna har gynnsammare villkor 

sett till hur de själva kan återge och kommentera det som skrivs om ur ett eget 
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perspektiv, i jämförelse med de som nämns eller omtalas av andra. För den aktör 

som ämnar kontrollera den information som publiceras i medierna är det därmed en 

framkommen fördel att denne uttalar sig kring det som omskrivs. Aktören kan på så 

vis ur vissa aspekter forma mediebilden och ramarna ur vilken publiken mottar 

händelsen.  

 

I studien framgår att konstruktionen av misstänkta gärningsman är i det undersökta 

materialet den näst vanligaste kategorin av aspekter i kvällstidningarna. Artiklarna 

som handlar om gärningsmännen rör främst skildringar av den misstänkte, dess 

leverne före och efter mordet samt deras brottskarriär. Medierna fick stark kritik i 

samband med bevakningen av mordet på Anna Lindh och anklagades b.la för att 

ägna sig åt sensationsjournalistik. Detta främst på grund av den information som 

rapporterades kring den misstänkte 35-åringen som hade en tydligt framträdande del 

i rapporteringen. Enligt publicitetsreglerna från år 2002 ska en individ misstänkt för 

brott betraktas oskyldig så till vida att en fällande dom inte fastställt annat (Ghersetti 

et. al 2007). 

 

Några av mediecheferna som uttalat sig inför kritiken menar på att det överlag inte 

skett någon gränsöverskridning i framställningen av gärningsmännen, utan försvarar 

istället sig själva genom att hänvisa till allmänintresset för samhället. Ghersetti et. al 

(2007) skriver att detta ifrågasätts starkt av professor Håkan Hvitfelt som menar på 

att medierna utnyttjat nyfikenheten kring brottet som ett tillfälle för intäkt genom att 

offentliggöra en ut-och-invändning på den misstänkte 35-åringens liv. Vidare menar 

Hvitfelt att detta inte kan göras med det allmänna intresset som grund eftersom det i 

sig inte kan tillfredsställas genom missvisande uppgifter, som det senare visade sig 

vara eftersom 35-åringen frigavs misstanke om mordet. Ghersetti et. al (2007) 

redogör vidare för att dåvarande pressombudsman Per-Arne Jigenius uttalade sig 

kring rapporteringen och kritiserade medierna för att utge delar av personuppgifter 

som inte är relevanta eftersom en anknytning till brottet saknas; bland annat de 

uppgifter som gavs ut gällande 35-åringens relation till sina föräldrar och 

spekulationer kring hans sexuella läggning. 

 

Saklighet är ett centralt mått på sanning inom journalistiken och nyhetsideologin 

bygger på det grundläggande antagandet om att nyheter skall vara berättade utifrån 

verkliga händelser på ett sanningsenligt vis. Det journalisterna förmedlar skall gå att 

kontrollera genom saklighet, vilket ett mått på hur nära nyhetsberättelsen står till 

verkligheten. Osäkra nyhetsberättelser som kan medföra att läsaren riskerar få en 

vilseledande bild av verkligheten innehåller osaklighet. Osaklighet kan vara svårt att 

mäta eftersom det kan handla om falska påståenden och uppgifter; man måste då gå 
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till källan för att verifiera informationen och utgå från en oberoende rekonstruktion 

av verkligheten. Osaklighet kan därmed också handla om förekomsten av 

dramaturgiska grepp i nyhetsrapporteringen, som dramatisering, vinkling och 

tillspetsning av sensationella inslag.  Dramaturgisk bearbetning är däremot något 

fundamentalt för nyhetsjournalistiken för att fånga publikens intresse; men var 

gränsen går för en saklig spegling av verkligheten går är svår att dra (Ghersetti et. al 

2007). 

 

Studien visade på att skildringarna av de båda gärningsmännen som porträtterades i 

samband med morden (35-åringen och 24-åringen) var väldigt likartade; de utgick 

från snarlika källor utifrån vilka slutsatser drogs om 

personlighetsstörningar.  Journalisterna var också måna om att samla information 

från anhöriga till gärningsmännen som ville uttala sig i pressen; tidigare grannar, 

flickvänner, gamla klasskompisar etc. Största delen av dessa källor uppträdde 

anonymt i pressen, vilket enligt Ghersetti (2007)  kan bero ett aktivt 

ställningstagande från redaktionerna eftersom de på så vis lättare kan undkomma 

den källkritiska granskningen av uppgiftslämnare. 40% av de nyhetsinslag som 

undersöktes i studien visade på att artiklarna innehöll spekulationer, vilket är att 

räkna som inslag av osaklighet men behöver för den sakens skull inte vara 

detsamma som att de är falska eller grundlösa; men kan heller inte uteslutas som 

falska. Att spekulationer förekom i artiklarna förklaras med att det fanns få säkra 

och bekräftade uppgifter kring mordet, och detta samtidigt som en hög efterfrågan 

på information finns i samhället. Spekulationer ansågs därmed vara oundvikliga i 

situationen, samtidigt som de ur andra aspekter används som ett dramaturgiskt grepp 

för att attrahera publiken (Ghersetti et. al 2007).  

3.5 Medier och skandaler 
Samtidigt som skandaler gör människor rasande är de också fascinerande. Det är när 

privata handlingar, som kränker eller skämmer ut en idealiserad person i en social 

grupp, berättas i medierna som en skandal uppstår. Skandaler är idag en stor del av 

tabloidjournalistiken och effekterna som följer är ofta negativa, människors privata 

rättigheter omvandlas till produkter och vinster för mediebyråerna genom att de 

gestaltas som händelser i media. Oavsett hur chockerande en händelse är blir den 

inte automatiskt en skandal. Händelsen måste gestaltas i en narrativ form som 

skapar nyfikenhet, där handling är viktigare än fakta och ska vara av sådant slag att 

den sträcker sig utanför samhällets normer. Det måste också finnas en eller flera 

utmärkande personer som kan hållas ansvariga för handlingen som på ett 

hänsynslöst eller medvetet sätt gått utanför normerna för att begreppet skandal ska 

kunna appliceras på händelsen. Skandalen blir mer omfattande när det är personer 

med offentlig status eller av viss betydelse som identifieras som ansvariga för 

händelsen av media, då deras handlingar granskas hårdare menar Lull och Hinerman 
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(1997). Så länge läsarna visar intresse och det finns mer att uttömma kring 

händelsen fortsätter skandalen att omskrivas (Lull & Hinerman, 1997). 

4 Teori 

I denna del redogör vi för det teoretiska perspektiv vi kommer att använda i vår 

studie, dess definitioner och hur vi kommer att använda dem. De teoretiska 

utgångspunkterna vi har valt att utgå ifrån är nyhetsurval, nyhetsvärdering, 

medielogik och den dramaturgiska berättartekniken. Vi har valt att utgå från 

följande teoretiska angreppssätt eftersom vi är intresserade av studera de 

omständigheter utöver själva innehållet i textform som påverkar kommunikationen. 

Genom att utgå från dramaturgiska berättartekniker kan vi undersöka hur 

gestaltningen av misstänkta gärningsmän framställs i kontext av ett visst fenomen 

(#metoo). Med hjälp av medielogiken och nyhetsvärderingskriterier når vi en 

fördjupad förståelse för hur det bakomliggande processerna kan te sig i 

formuleringen av det innehåll som når ut till publiken. 

 

4.1 Nyhetsvärdering  
Huruvida en händelse kommer att bli en nyhet eller inte beror inte bara på vad det är 

för typ av händelse som har uppkommit, de redaktionella arbetsprocesserna är också 

avgörande i den bedömningen då de uppskattar om händelsen kan passa in i 

mediernas innehåll (Nord & Strömbäck, 2012). Olika händelser värderas olika 

(Karlsson & Strömbäck, 2015) och varför vissa händelser blir till nyheter, på vilket 

sätt de väljs ut och varför andra händelser blir utelämnade kan förklaras genom 

begreppen urval och nyhetsvärdering. Nyhetsurval kan därav förklaras som de val 

som redaktionerna gör när de väljer vilka händelser som faktiskt ska publiceras och 

nyhetsvärde är bedömningen av händelsens värde och intresse (Nord & Strömbäck, 

2012).  

Genom socialt överenskomna kriterier, mått och standarder bestäms värden och är 

ett uttryck för en värdering av någonting och kan vara av såväl social karaktär, som 

inom media kan mätas genom exempelvis publikens uppskattning, eller av 

ekonomisk karaktär där måttet då utgörs i kronor. Människors sociala interaktioner 

är de som sätter bestämmelsen i hur värdefullt någonting är och är således inte 

någonting som naturligt finns inom eller omkring oss utan skapas genom samverkan 

människor emellan (SOU 2016:30). 

För att publiken ska kunna uppfatta vad som förmedlas måste det finnas möjligheter 

till att ta del av medieinnehållet vilket det handlar om att placera informationen i en 

kontext av samhällsfrågor, för om publiken inte kan förstå budskapen får innehållet 

inget värde. Beroende på typ av händelse och i vilken kanal händelsen ska 
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förmedlas får värdet olika betydelse och skiftar beroende på tid och plats (Wahl-

Jorgensen & Hanitzsch, 2009). Vid exempelvis ett tv-program är det 

underhållningsvärdet som är av vikt medan journalisten ser till nyhetsvärdet och 

många kan nog relatera till att vissa nyheter är av ett bättre värde, känns mer 

välarbetade än andra och bidrar till högre tillfredsställelse hos publiken (SOU 

2016:30). 

Det har inom forskningen framkommit ett flertal kriterier som används i 

bedömningen av en händelses nyhetsvärde, så kallade nyhetskriterier. Olika forskare 

har redogjort för olika nyhetskriterier men vissa är generellt återkommande och 

anses vara mer framstående och betydande i bedömningen av händelsers 

nyhetsvärde: 

 

Sensation och avvikelse: Oväntade, oförutsedda och avvikande händelser blir ofta 

nyheter och sensation existerar i samtliga av de som publiceras då det genererar 

nyfikenhet hos publiken. Det är händelser av sådan karaktär att de avviker från det 

förväntade, både i ett positivt och ett negativt avseende och handlar ofta om olyckor, 

sex och sport.  

Närhet: Händelser och frågor som sker i närheten av publiken, kulturellt, 

tidsmässigt eller geografiskt, anses vara av större betydelse och hur nyheten 

kommer att uppmärksammas påverkas av hur publiken kan sätta händelsen i relation 

till sig själva. 

Kändisskap och elitcentrering: Händelser som inkluderar organisationer eller 

personer som publiken sen tidigare är bekant med och som utför handlingar som 

inbegriper någon typ av makt är av intresse för medierna. Det handlar ofta om 

personer som avviker från allmänheten och representerar information som medierna 

efterfrågar. 

Risker och hot: Utgör händelser som handlar om konflikter, brott eller företeelser 

som kan innebära risker och hot för publiken och samhället i stort. 

De institutionella dagordningarna: Det är händelser som inom myndigheter och 

politiken fått ett betydande och stort intresse (Karlsson & Strömbäck, 2015). 

Vidare har vi valt att till vår metod avgränsa oss till att beröra de 

nyhetsvärderingskriterier som vi anser är av främst relevans sett studiens syfte, vilka 

detta är och varför kommer framgå i vår metoddel. 
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4.2 Medielogik 
Frågor som “vad avgör vad som blir en nyhet?” och varför är något som intresserat 

forskare genom olika vetenskapliga discipliner sedan slutet av första världskriget. 

De urval och vidare de nyheter medierna väljer att publicera skapar tillsammans 

med individernas egna erfarenheter en grund utifrån vilken individen sedan skapar 

en bild av vad som händer i dess omvärld, hur och varför. Den “mediemakt” som 

medierna beskrivs besitta handlar om hur de genom sättet nyheten förmedlas på 

indirekt påverkar individers tolkningsramar och värderingar (Ghersetti 

2012).  Teorin om medielogik, ursprungligen formulerad av Altheide och Snow kan 

förenklat beskrivas handla förståelsen om varför mediernas texter har det innehåll 

och den form som de har (Bromander, 2010). Medielogiken fördjupar enligt 

Ghersetti det resonemang som i slutet av 1960-talet fördes i rampljuset av Marshall 

MchLuhan genom boken The medium is the message. McLuhan uppmärksammar 

hur vissa typer av händelser bearbetas på ett sådant sätt att de bättre lämpar sig för 

publicering i ett medium än i andra. Ghersetti redogör vidare för att Altheide och 

Snow menar att varje mediehus väljer och bearbetar nyheter utifrån sin egen logik, 

alltså de specifika medieformat de förfogar över, och att detta i sin tur påverkar det 

mediala innehållet. Medieformatet handlar om de faktorer, normer, mönster, 

arbetsrutiner, format, kanaler och mallar som formar nyhetsprocessen. En faktor 

som starkt påverkar medieformatet är utrymme, vilket främst är att relatera till den 

tryckta pressen vars utrymme är begränsat (Ghersetti, 2012). Medieformat handlar 

också om mediernas behov och behovet av uppmärksamhet. Genom ett samspel 

mellan teknologiska villkor och förutsättningar, mediepubliken och konkurrensen 

om uppmärksamheten, organisatoriska och institutionella faktorer formas mediernas 

behov och det är snarare utifrån det än verkligheten per se som styr hur 

rapporteringen formas. Strömbäck menar att mediernas nyhetsvärdering ur den 

aspekten inte främst handlar om verkligheten, utan mer om att möta vissa behov av 

vilka nyheter som passar de egna medieformaten (Strömbäck, 2009).  

4.3 Dramaturgisk berättarteknik 
Om vi återgår till mediernas behov finns en strävan om att reducera det 

informationsöverskott som existerar i dagens samhälle och samtidigt fånga 

publikens uppmärksamhet i den starka konkurrens som råder mellan medierna. Ur 

denna konkurrens om uppmärksamhet har ett antal dramaturgiska berättartekniker 

utvecklats som antas prägla det mediala innehållet. Genom att medvetet arbeta med 

berättarteknikerna påverkar det hur nyheten vidare kommer uppfattas, och de kan 

alltså användas för att göra en rapportering mer intresseväckande inom mediets 

format och ramar. Berättarteknikerna är alltså de konkreta uttryck som 

medielogiken tar sig. Desto större behov av uppmärksamhet, desto starkare kan 

medielogikens genomslag väntas vara. De berättartekniker som frekvent används 

inom journalistiken lyder enligt följande (Strömbäck, 2004: 2009: 2014):  
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Konkretisering – rapporteringen konkretiseras, den skrivs i sin enkelhet för att 

skapa förståelse hos publiken. En enkelt formulerad nyhet är lättare att ta till sig och 

förhålla sig till än en komplex nyhet, och den är även lättare att rapportera om till 

skillnad från en abstrakt nyhet, vilket gör att medierna ofta eftersträvar en 

konkretisering av nyheter. 

Tillspetsning – för att få ut det mest väsentliga i en nyhet måste denna kortas ner 

och tydliggöras, vilket är en anpassning till det mycket begränsade utrymme och 

tiden i medierna. Genom att delar ur en händelse väljs ut och detaljer spetsas till 

förstoras dessa ofta för att få en mer konkretiserad formulering av nyheten. 

Förenkling – nyheten skall vara lätt att förstå, komplexiteten måste reduceras i och 

med publiken och konsumenternas tidsbrist: förenklingar är nästintill en 

förutsättning för att konkurrera om publikens uppmärksamhet. Nyheterna 

formuleras därefter och då oftast som förenklade beskrivningar av verkligheten. 

Polarisering –. En polarisering av medieinnehållet krävs för att upprätthålla ett 

intresse bland konsumenterna. Enkelt förklarat innebär det att svart ställs mot vitt, 

kontraster finns i innehållet för att skapa intresse hos läsarna. 

Intensifiering – Oväntade och snabba händelseförlopp väcker intresse hos publiken. 

De skapar och bibehåller uppmärksamhet. Intensifiering av en nyhet gör att den drar 

större intresse och uppmärksamhet, detta kan visa sig redan i rubriken genom 

överdrivna, dramatiska och extrema förklaringar eller uttryck. 

Personifiering – används för att skapa en identifikation hos publiken, berörda 

individer syns i rapporteringen för att läsarna ska kunna identifiera sig lättare med 

individen som framställs. Genom att kunna koppla en nyhet till en individ ökar 

möjligheten till uppmärksamhet och det skapar en känsla av igenkänning, nyheter 

som personifierats kretsar således oftast om en person eller en mindre grupp 

människor som varit del av händelsen ur vilken det rapporteras. Ghersetti (2012) 

menar på att personifiering troligtvis hör till det vanligaste dramaturgiska greppet, 

eftersom den syftar till att beröra genom att en eller några få individers egenskaper, 

agerande och upplevelse beskrivs. Människor ska känna sig berörda av nyheten 

vilket ökar möjligheten till identifikation. 

Stereotypisering – För att hantera den komplexa verkligheten generaliseras 

människor som stereotyper. Genom att generalisera tillskriver man människan 

egenskaper som förenklar, för att bidra till en förenklad förståelse (Strömbäck, 

1998: 2008: 2014) (Bromander, 2010).  

 

Vidare har vi valt att till vår metod avgränsa oss till att beröra de berättartekniker 

som vi anser är av främst relevans sett studiens syfte, vilka detta är och varför 

kommer framgå med utvecklande precision i vår metoddel. 
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5 Syfte och frågeställning  

I denna del presenterar vi uppsatsens syfte, problemidentifikation och frågeställning. 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för det problemområde vi har ringat in, för att 

vidare förklara syftet med vår uppsats och vilka frågeställningar som vi formulerat 

för att nå vårt syfte.  

5.1 Syfte 
I samband med #metoo-kampanjen kom vi att uppmärksamma hur mediehusen trots 

ett gemensamt etiskt förhållningssätt, kontextuellt samma typ av brott (i detta fall 

sexualbrott) kan komma att uppvisa skillnader i hur rapporteringen av dessa brott 

framställs i svensk kvällspress. Detta med betoning på den misstänkte 

gärningsmannen och hur denne framställs genom olika identifierande uppgifter som 

på något sätt mer eller mindre avslöjar identiteten.  

 

Hur de misstänkta gärningsmännen gestaltas i artiklarna fick oss att fundera på 

huruvida nyhetsredaktionerna förhåller sig till de gemensamt antagna etiska 

principerna i urvalsarbetet och nyhetsvärderingsprocessen som varje utvald nyhet 

genomgår innan en publicering, i bedömningen av att vissa misstänkta gärningsmän 

publiceras vid namn och andra inte? 

 

Vår studie ämnar bidra med kumulativ kunskap kring hur misstänkta gärningsmän 

gestaltas vid brott i medierna. Under vår litteraturgranskning kunde vi konstatera att 

den forskning som tidigare utförts gällande medier och brott, framförallt handlar om 

hur offret gestaltas i medierna och hur arbetet kring de etiska riktlinjerna förhåller 

sig till offret i relation till den misstänkta gärningsmannen. Vi har därmed inte 

kunnat ta del av några större studier som söker förklara gestaltning av misstänkta 

gärningsmän i tryckt press och hur den kan visa sig utifrån aspekter kring etik och 

etiska överväganden vid namnpublicering, och vi anser därmed att det finns en 

forskningslucka vilket stärker relevansen av vår studie.  

 

Syftet med vår uppsats är att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur en 

av Sveriges största tidning, kvällstidningen Expressen, väljer att gestalta misstänkta 

gärningsmän till sexualbrott i kontext av en större medial händelse, i detta fall 

nätkampanjen #metoo. Tidigare studier vi identifierat rör nyhetsrapportering i 

relation till brottslighet och hur publikens uppfattning om förekomsten av brott 

präglas av hur händelserna gestaltas i medierna (Kubrin & Grosholz, 2007), vidare 

framgår det i en annan studie om hur enskilda individer behandlas i 

nyhetsrapporteringen kring brott mot bakgrund av de pressetiska reglerna. I studien 
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framgår att den största delen kriminella i samhället är de som tillskrivs ha en “lägre 

social status” men att denna bild inte stämmer överens med den kriminalitet som 

framställs i medierna; medierna väljer istället att lyfta den kriminalitet som utspelar 

sig i den “högre samhällsklassen” (Börjesson, 1988). Tidigare studier visar också på 

att allmänhetens acceptans i frågan om det är rätt att genom medierna 

namnpublicera misstänkt gärningsman vid misstanke om brott uttrycks handla om 

vad det är för typ av händelse och vem individen i fråga är: handlar det om någon 

med offentlig ställning ser man alltså annorlunda på aspekterna av namnpublicering 

(Börjesson, 1988). Ghersetti et. al (2007) studerar mediebevakningen från de största 

svenska nyhetsmedierna i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh och 

menar på att det vid kriser som påverkar samhället är av stor vikt att undersöka hur 

mediernas rapportering samt allmänhetens förtroende för individer i ansvarsställning 

ser ut.  Studien visar på att kvällspressen är den aktör som uppmärksammar flest 

tillsynes oväsentliga uppgifter kring den då misstänkte mördaren, exempelvis 

detaljer om den misstänktes “udda personlighet”, vänner och eventuella bisexualitet 

(Ghersetti et. al., 2007).  

 

Genom vår undersökning ämnar vi bidra med fördjupad kunskap i hur Expressen i 

sin rapportering av misstänkta gärningsmän vid sexualbrott förhåller sig till vissa 

dramaturgiska berättartekniker och nyhetsvärderingskriterier. Genom att studera 

detta ämnar vi bygga på den kunskap som idag finns om hur gestaltningen av 

misstänkta gärningsmän vid brott kan visa sig genom tryckt press och hur de 

meningsuppbyggnader och ordval kan inverka på den mediala bild som ges uttryck 

för vid framställningen av misstänkta gärningsmän. Vår studie bygger vidare på de 

tidigare studier vi redogjort för som behandlar hur misstänkta gärningsmän och 

brottslingar framställs i medierna, och denna kunskap bidrar vi med utifrån hur vi 

anser att en gestaltning kan se ut och tolkas.  

 

Vidare anser vi att vår studie är av inomvetenskaplig relevans då den behandlar 

misstänkta gärningsmän i kontext av nätkampanjen #metoo som är ett nyligen 

uppmärksammat fenomen som nått stor spridning i svenska medier, vilket vidare var 

den kontext som fångade vårt intresse om att vidare fördjupa oss i frågan. Som 

Ghersetti et. al (2007) redogör för i sin studie är det av stor vikt att vid kriser som 

påverkar samhället studera hur mediernas rapportering ser ut. #Metoo är visserligen 

ur vår tolkning inte att räkna som en samhällelig kris i jämförelse med mordet på 

utrikesminister Anna Lindh,  men att kampanjen i viss utsträckning kan tänkas 

påverka samhället genom hur det rapporteras om den i medierna anser vi är av en 

sådan vikt att den vidare stärker vår studies inomvetenskapliga relevans.  
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5.2 Frågeställning 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Expressen gestaltar misstänkta 

gärningsmän i rapporteringen av #metoo i förhållande till dramaturgiska 

berättartekniker och kriterier vid nyhetsvärdering. Vi vill vidare understryka att vi 

ämnar undersöka hur Expressen gestaltar vissa misstänkta gärningsmän, vilka är; 

Lasse Kronér, Lotta Bromé, Martin Timell, “SR-kvinnan” och “komikern”. Vidare 

motivering för vår avgränsning till ovan nämnda personer framkommer under 

kapitlet urval och avgränsningar. När vi vidare uttalar oss om att vi ämnar 

undersöka gestaltningen av misstänkta gärningsmän syftar vi då på de misstänkta 

gärningsmän vi specificerat för. Vårt huvudsakliga syfte är att med hjälp av våra 

analysverktyg söka identifiera utmärkande drag och uttryck ur vårt empiriska 

material och hur det vidare kan tillskriva den misstänkte gärningsmannen attribut 

som bidrar till den gestaltning vi tolkar skildras ur materialet.  

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar:   

Huvudfråga 1: Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering 

av #metoo i relation till vissa dramaturgiska berättartekniker? 

För att besvara ovan frågeställning har vi vidare formulerat följande underfrågor: 

Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen tillspetsning? 

Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen intensifiering? 

Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen personifiering? 

 

Huvudfråga 2: Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering 

av #metoo i relation till vissa nyhetsvärderingskriterier? 

För att besvara ovan frågeställning har vi vidare formulerat följande underfrågor: 

Hur förhåller sig texten till nyhetskriteriet sensation och avvikelse? 

Hur förhåller sig texten till nyhetskriteriet kändisskap och elitcentrering? 

 

Följande aspekter har vi valt ut att studera då vi anser att de bäst lämpar sig till vår 

studie genom att de belyser de aspekter som vidare kan hjälpa oss att försöka 

besvara vår huvudsakliga frågeställning.  Varför vi anser att dessa lämpar sig bäst 

utifrån vår frågeställning kommer vidare att redogöras för under respektive 

dramaturgisk berättarteknik och nyhetsvärderingskriterier i följande metodkapitel 

under avsnittet Tillämpning av metod. 
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6 Metod 

I den här delen redogör vi för den metod vi har valt för att studera vårt material. 

Vidare presenterar vi vår urvalsram och dess avgränsningar. Vi kommer också att 

redovisa för hur det praktiska analysarbetet har gått till och det analysschema vi har 

formulerat. Vidare redogör vi för studiens reliabilitet och validitet samt en kritisk 

reflektion över vårt metodval, för att slutligen redogöra för etiska överväganden i 

vår studie.  

 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Systematiken i en kvalitativ textanalys syftar till att genom noggrann läsning av 

textens delar, helhet och kontext ur vilken den ingår belysa det väsentliga ur 

innehållet.  Utgångspunkten är att helheten i den text som analyseras anses vara 

något annat än de detaljerade analysenheterna. Med detta menas att en försöker 

studera huruvida det som eftersöks ur innehållet ligger i det dolda, och att det endast 

genom en intensiv och upprepad läsning av textens innehåll kan tas fram. 

Tyngdpunkten i den kvalitativa textanalysen ligger alltså i att ställa frågor till texten, 

för att se om texten eller en själv kan besvara dessa frågor (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). 

 

För att tydligt specificera hur vi ska klassificera de olika delarna av materialet (i vårt 

fall tidningsartiklar) till olika kategorier har vi skapat ett analysschema som vi 

kommer att presentera under följande underrubrik. Med hjälp av analysschemat 

påvisar vi hur vi kommer att genomföra analysen utifrån fördefinierade kategorier 

vilket minskar den risk som finns för att personliga värderingar påverkar 

analysprocessen (Bryman, 2011). Med hjälp av våra analytiska verktyg vilka vi har 

hämtat ur teorier om nyhetsvärdering och medielogikens dramaturgi kommer vi att 

utföra en kvalitativ textanalys på artiklar publicerade i Expressen under en 

fördefinierad period som vi kommer redogöra för längre fram under urval och 

avgränsningar. Vi har valt att studera respektive nyhetsartikel utifrån dess brödtext 

och eventuella mellanrubriker för att på så vis få en bild av helheten i artikeln när vi 

undersöker hur misstänkta gärningsmän framställs i relation till medielogikens 

dramaturgi. Vi använder oss vidare av samma systematik i studerandet av hur 

Expressen upplevs följa nyhetskriterierna (som vi tidigare preciserat under teorin 

om nyhetsvärdering och nyhetsurval) i rapporteringen av misstänkta gärningsmän 

under #metoo.  
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6.2 Urval och avgränsningar 
Vi har genom ett målstyrt urval valt ut artiklar i kvällstidningen Expressen som vi 

kommer att analysera utifrån dess brödtext  och eventuella mellanrubriker för att 

kunna få ett helhetsintryck av framställningen av de misstänkta gärningsmän som 

rapporterats kring. Ett målstyrt urval innebär att vi med hänsyn till forskningsfrågan 

väljer analysenheter, i vårt fall nyhetsrapporteringens huvudpersoner, som är 

relevanta för studien. Vi har valt att endast utgå från tryckta artiklar i Expressen 

med anledning av att det är en av Sveriges största nyhetstidningar (TU Medier i 

Sverige, 2017) och då vår undersökning inbegriper en ingående analys av de artiklar 

som studeras måste beaktande tas till undersökningens praktiska begränsningar och 

det är därför inte rimligt att ta del av allt material som är relevant för studien 

(Esaiasson, et al., 2012). Då studiens begränsningar inte heller ger utrymme för 

analys av bilder, videoklipp samt bildtext har vi har med den anledningen valt att 

inte inkludera detta i vår studie utan endast valt att beröra texten. Med hjälp av 

Mediearkivets databas Retrivers sökmotor har vi valt att avgränsa vårt urval till de 

artiklar som inkluderar misstänkta gärningsmän i relation till kampanjen #metoo och 

bortser från artiklar som på ett generellt sätt rapporterat kring kampanjen. Vi har 

ytterligare begränsat vårt urval till artiklar som publicerats under perioden 17 

oktober år 2017 då #metoo-kampanjen inleddes och fortlöpte fram till dess att vi 

påbörjade vår studie den 17 april år 2018. 

 

Inledningsvis började vi med att söka på #metoo under vår fördefinierade tidsperiod 

vilket resulterade i 578 artiklar. Vi gick överskådligt igenom samtliga artiklar för att 

identifiera de huvudpersoner som förekommer i rapporteringen, detta då vi låter 

varje person bli en analysenhet oavsett hur många artiklar som finns där personen i 

fråga förekommer. Vidare valde vi att utesluta personer som vidarerapporterades 

som en händelse från utlandet, exempelvis Harvey Weinstein och valde att låta våra 

sökningar utgå från 16 olika personer (Benny Fredriksson, “Polischefen”, 

“Kulturprofilen”, “Chef på IF” “Elitspelare”, “Klubbägaren”, “Välkänd komiker”, 

“Krogprofil”, Lasse Kronér, “Landsslagsspelare”, Lotta Bromé, Moneybrother, 

Ingvar Oldsberg, “SR-Kvinnan”, “Skivbolagschef”, Lars Ohly). Vidare sökte vi 

fram alla texter som behandlar dessa personer under vår fördefinierade period och 

som samtidigt berörde vårt definierade område, #metoo. Denna sökningen har vi 

utfört genom att söka på #metoo under vårt fördefinierade tidsspann, och namnet 

eller den identifierade benämning på den person vi ämnar undersöka. Exempelvis 

“#metoo, Martin Timell”, “#metoo, SR-kvinnan” “#metoo, välkänd programledare”. 

Utifrån denna sökning har vi vidare valt att utesluta debattartiklar och krönikor då vi 

vill undvika ett sådant material som kan anspela på skribentens personliga åsikter i 

frågan. Av de individer som figurerar som huvudpersoner i det empiriska materialet 

valde vi att ytterligare avgränsa oss till följande personer: Lasse Kronér, Lotta 

Bromé, Martin Timell, “SR”-kvinnan och “komikern”. Valet föll på nämnda 
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personer då artiklarna ur vilka de förekom jämförelsevis innehöll ett fylligt underlag 

sett till den information vi genom vårt analysschema ämnar få fram för att vidare 

kunna hjälpa oss att försöka besvara vår frågeställning. Denna avgränsning 

resulterade i att vi hade ett hanterbart antal artiklar att utgå ifrån när vi påbörjade vår 

analys utifrån en analysenhet i taget. Vi hade alltså inget fördefinierat antal artiklar 

att utgå ifrån utan utgick från principen att samla på oss ett så fylligt material som 

möjligt tills det att mättnad uppstått.  

 

6.3 Tillämpning av metod 
Eftersom vi är intresserade av mening och meningsskapande processer har vi valt att 

utföra vår studie med hjälp av en kvalitativ forskningsdesign. Den kvalitativa 

ansatsen syftar till att belysa meningsskapande som är intressanta i sig snarare än att 

påvisa att det som analyseras beskriver verkligheten på ett korrekt och sant sätt. Den 

kvalitativa ansatsens användningsområden kan grovt delas upp i två typer av 

frågeställningar; systematisera innehållet i den aktuella texten, eller att kritiskt 

granska innehållet. Vår studie syftar på det förstnämnda, vilket innebär att vi ämnar 

lyfta fram mening på ett tematiskt sätt vilket vi gör genom att belysa och söka 

definiera de essentiella aspekterna av textens innehåll, men också genom att placera 

textens komplexa innehåll i fördefinierade kategorier (Esaiasson et. al, 2017). 

Vidare grundar sig en kvalitativ forskningsdesign på ett tolkande perspektiv. 

Esaiasson et. al (2017) redogör för att tolkningsarbetet är beroende av följande 

faktorer: valet av tolkningsperspektiv, frågans karaktär och avståndet mellan texten 

och forskaren. Frågans karaktär innefattar huruvida betydelsen är fokuserad på 

materialets manifesta eller latenta budskap. Eftersom vi intresserar oss för det 

latenta budskapet i texten innebär det att vi söker ta reda på sådant som ligger dolt 

under ytan och som oftast inte kan läsas av utan analytiska verktyg; det kräver 

därmed ett större tolkningsarbete av forskaren. När perspektivet ligger i forskarens 

egen tolkning innebär det att texten analyseras utifrån ett särskilt perspektiv med 

hjälp av analysverktygen. Vidare betyder det att då perspektivet grundar sig i 

forskarens tolkningar riskerar forskarens personliga värderingar och erfarenheter 

inverka på analysarbetet och vidare studiens slutsats. För att göra resultaten så 

giltiga som möjligt utanför våra egna tolkningar kommer vi därmed att föra en så 

öppen och transparent argumentation kring tolkningsarbetet som möjligt och vidare 

presentera belägg för tolkningarna.  

 

Vi har valt att studera vårt material utifrån en kombination av bestämda svar och ett 

öppet förhållningssätt. Bestämda svar på frågorna handlar om att vi på förhand 

definierar kategorier i vilka vi sedan placerar svaren som kommer ur 

frågeställningen till texten. Ett öppet förhållningssätt innebär att svaren på frågorna 
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avgörs av det forskaren hittar i det empiriska forskningsmaterialet (Esaiasson et. al, 

2017). Med hjälp av de fördefinierade svaren studerar vi vårt material i sökandet 

efter de på förhand definierade relevanta svarsalternativ till respektive 

frågeställning. Genom att kombinera det med ett öppet förhållningssätt kommer vi 

vidare göra en mer förutsättningslös tolkning av texten och på så vis tyda svaren på 

våra underfrågor med hjälp av en metod som möjiggör upptäckten av sådant vi på 

förhand inte definierat.  

 

Det förhandsdefinierade angreppssättet ställer stora krav på analysredskapet 

eftersom vi skall ta fasta på de tänkbara svar och kategorier som vidare hjälper oss 

att försöka besvara vår övergripande frågeställning. Det handlar dels om att de 

fördefinierade kategorierna skall vara ömsesidigt uteslutande och möjliga att 

tillämpa, men det handlar också om att utforma de aspekter som gör att vi kan 

placera delar ur textens innehåll i respektive kategori. Med förhandsdefinierade svar 

finns en risk att textens underliggande budskap förminskas eller missas i analysen 

då de inte går att placera i någon av de förutbestämda svaren, men med hjälp av ett 

öppet förhållningssätt ökar möjligheten till att upptäcka nyanserade svar som på 

förhand inte definierats eller tolkats. De förhandsdefinierade svaren figurerar då 

som en ledstjärna för forskaren till att inte förlora sig i det empiriska materialet 

(Esaiassonet. al, 2017). 

 

Med stöd från ovan nämnda motivering kommer vi under följande rubrik presentera 

definitionerna av våra förutbestämda svar. Definitionerna och resonemanget kring 

hur vi kommer att karaktärisera och bedöma texterna utifrån vardera punkt grundar 

sig alltså till viss del i våra egna tolkningar av den litteraturgranskning vi har gjort. 

Vi har vidare valt att inledningsvis studera vardera artikel i sin helhet för att få en 

överskådlig blick över dess innehåll. Efter att ha fått en första uppfattning om 

textens innehåll och vad den vidare gör anspråk i att berätta om, närmar vi oss 

texten återigen men denna gång noterar vi vad som utmärker artikeln sett till dess 

ordval, meningsuppbyggnader etc. Vid tredje läsningen har vi en uppfattning om 

textens helhet och våra fördefinierade frågor ställs nu till texten. Vi ställer 

respektive fråga och läser texten utifrån respektive kategori var för sig. Genom att vi 

har en förkunskap om artikelns innehåll får vi ett tydligare fokus till studerandet av 

hur texten tar sig till uttryck utifrån de aspekter vi söker ta fasta på utefter våra 

analysverktyg.  
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6.3.1 Dramaturgiska berättarfunktioner 

För att med hjälp av dramaturgiska berättarfunktioner kunna besvara vår 

övergripande frågeställning som lyder: Hur framställs misstänkta gärningsmän i 

Expressens rapportering av #metoo i relation till dramaturgiska berättartekniker 

och nyhetsvärderingskriterier? kommer vi att ställa följande frågor till texten:  

 

• Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen 

tillspetsning? 

• Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen 

intensifiering? 

• Hur förhåller sig texten till den dramaturgiska berättarfunktionen 

personifiering? 

 

Frågeställningen ställs till textens brödtext utifrån de tre berättartekniker som vi 

redogjort för. Frågeställningen behandlar en berättarteknik i taget och ställs till den 

löpande brödtexten.  

 

Tillspetsning 

En text som innehåller tillspetsning  är nedkortad för att endast innehålla det mest 

väsentliga. Innehåller förtydligande och tillspetsad information, ofta med förstorade 

detaljer. Med tillspetsning syftar vi på att en text är konkret, saklig och bestämd men 

samtidigt “kryddad” med information som kan tolkas överflödig i sitt sammanhang. 

Tillspetsning hjälper innehållet att framstå som mer intressant och 

uppseendeväckande än dess egentliga innebörd.  

 

Hur kommer tillspetsning till uttryck i en tidningsartikel?  

Tillspetsning kommer enligt vår tolkning till uttryck i en artikel främst genom de 

ordval som används i beskrivningen av händelsen och/eller den misstänkte 

gärningsmannen. Tillspetsning tar sig enligt vår tolkning till uttryck genom 

förstorade detaljer som lyfts med dramatiska ordval som exempelvis: (Asplid, 

Bråstedt & Rogvall, 2017, 8 november) ”[...] men hon tog inte in sådant, utan var 

helt maktfullkomlig. Hon sket fullständigt i vad jag sa” (s.12). Man spetsar alltså till 

informationen genom speciella ordval som spär på dramatiken i meningen och 

beskrivningen av händelsen och/eller den misstänkte gärningsmannen. Som vi 

tidigare redogjort för har vi inför frågeställningen läst igenom artikeln två gånger 

innan vi applicerat frågeställningen på texten; detta för att få en djupare förkunskap 
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som tillåter oss att fokusera på det vi söker efter vilket varit särskilt relevant sett till 

tillspetsning då vi måste förstå den kontext ur vilken tillspetsning tar sig till uttryck 

för att kunna kategorisera den. Tillspetsning tar sig enligt vår tolkning ofta till 

uttryck genom ord eller meningsuppbyggnad som anspelar på känslor; texten 

fokuserar på utvalda detaljer i artikeln som gör den mer dramatisk. 

 

Vi har valt att använda oss av den dramaturgiska berättartekniken tillspetsning 

eftersom vi utifrån vår tolkning av hur den tar sig till uttryck i artiklarna vidare 

anser att den kan bistå med sådant underlag som kan hjälpa oss att besvara vår 

huvudfrågeställning. Genom hur tillspetsning beskrivs användas av mediehusen som 

en funktion för att tydliggöra det mest väsentliga i en nyhetsrapportering anser vi att 

det kan inverka på de beskrivande attribut som tillskrivs runt den misstänkte 

gärningsmannen i artiklarna, vilka är de vi ämnar söka efter i de artiklar som utgör 

vår empiriska grund.  

 

Intensifiering - En text som innehåller intensifiering innehåller oväntade och 

dramatiska förklaringar eller ord för att väcka intresse hos publiken. Med 

intensifiering syftar vi på att en text är formulerad på ett dramatiserande, 

iögonfallande och överdrivet sätt.  

 

Hur kommer intensifiering till uttryck i en tidningsartikel? Intensifiering 

uppstår enligt vår tolkning då meningsskiljaktigheter tydligt framkommer i artikeln: 

där det går att utläsa att två olika versioner av sanningen träder fram. Det kan i 

texterna visa sig genom att en part träder fram som “starkare” än den andra. Detta 

kan ta sig till uttryck genom de citat som framgår i artikeln,  hur den utsatte uttalar 

sig i kontrast till uttalanden från den misstänkte gärningsmannen. I de fall då 

gärningsmannen uppges ha “sökts utan kommentar”, omnämns som “xxx meddelar 

att x inte vill uttala sig i fallet” eller inte får komma till tals i artikeln anser vi att 

innehållet ytterligare intensifieras då spänningen mellan utsatt och misstänkt 

gärningsman spänns eftersom vi erbjuds endast en sida av händelsen. Att den 

misstänkte gärningsmannen “sökts utan kommentar” eller gjort ett aktivt val om att 

inte kommentera händelsen tolkar vi vidare som att det kan anspela på att 

anklagelserna är befogade. Vi vill däremot understryka att vi inte lägger någon vikt 

vid huruvida anklagelserna är korrekta eller inte.  

 

Vi har valt att använda oss av den dramaturgiska berättartekniken intensifiering 

eftersom vi utifrån vår tolkning av hur den tar sig till uttryck i artiklarna vidare 

anser att den kan bistå med sådant underlag som kan hjälpa oss att besvara vår 
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huvudfrågeställning. Genom hur intensifiering beskrivs användas av mediehusen 

som ett medel för att skapa intresse och nyfikenhet hos läsaren, anser vi att det kan 

inverka på hur de som i artiklarna framställs som offer och utsatta kommer till tals i 

artiklarna och vidare indirekt tillskriver attribut som influerar i hur vi tolkar att den 

misstänkte gärningsmannen gestaltas.  

 

Personifiering – En text som innehåller personifiering innehåller sådant som syftar 

till att skapa en identifikation hos publiken vilket leder till en känsla av igenkänning. 

Med personifiering syftar vi på att innehållet behandlar kändisskap och personer 

med offentlig status som publiken kan relatera till. Texten anspelar på 

känsloladdade ord som syftar till sympati, empati och andra känslor som publiken 

kan relatera till.  

 

Hur visar sig personifiering i en text?  

Personifiering visar sig i texten genom meningsuppbyggnader som syftar till att 

skapa en slags känsla runt en person eller flera personer. Vår tolkning av 

personifiering är att denna känsla oftast förstärks med en kontrasterande 

personifiering runt en annan individ som framkommer i texten, och som då 

framställs på ett sätt som skapar olikhet parterna emellan. Personifiering kan 

uttrycka sig i texten genom beskrivning som att ett vittne uttrycker att det är otroligt 

skönt att sanningen är ute, eftersom hon inte är värd sin status och upphöjdhet 

(Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 november) där en känsla av sympati 

tillskrivs “vittnet” som uttalar sig om att det är skönt att en sanning har kommit 

fram, vilket indikerar på att vittnet har varit med om en otrevlig situation. Vidare 

uttrycker texten följande: (Börjesson & Sohl Stjernberg, 2017, 1 december) "Mitt 

samvete är rent. Och det vet vad som har hänt. Och inte dessutom!" (s. 14). En 

personifiering som tar sig till uttryck på detta vis blir i kontrast till föregående 

exempel en personifiering som snarare syftar till antipati där personen som 

personifieras tillskrivs en negativ uppsyn. Vidare kan personifiering förstärkas 

genom citat som ytterligare bygger upp känslan runt en person eller flera personer. 

När vi söker karaktärisera personifiering i texten söker vi alltså dels till de 

känsloladdade ord som tillskrivs en eller flera individer, och dels ser vi till den 

kontrastering som kan uppstå mellan personifiering mellan två skilda parter.  

 

Vi har valt att använda oss av den dramaturgiska berättartekniken personifiering 

eftersom vi utifrån vår tolkning av hur den tar sig till uttryck i artiklarna vidare 

anser att den kan bistå med sådant underlag som kan hjälpa oss att besvara vår 

huvudfrågeställning. Detta dels genom hur personifiering beskrivs användas av 
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mediehusen för att skapa en känsla av identifikation hos publiken utifrån hur 

berörda individer tar sig till uttryck i rapporteringen. Utifrån tekniken anser vi att 

genom vår tolkning av hur personifieringen tillskrivs “offret” och/eller den 

misstänkte gärningsmannen i det empiriska materialet kunna utläsa sådana attribut 

som vidare hjälper oss i vår sammanfattande bild av porträtteringen av den 

misstänkte gärningsmannen.  

6.3.2 Nyhetsvärdering 

För att med hjälp av nyhetsvärderingskriterier kunna besvara vår övergripande 

frågeställning som lyder: Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens 

rapportering av #metoo i relation till dramaturgiska berättartekniker och 

nyhetsvärderingskriterier? kommer vi att ställa följande frågor till texten:  

 

• Hur förhåller sig texten till nyhetskriteriet sensation och avvikelse? 

• Hur förhåller sig texten till nyhetskriteriet kändisskap och elitcentrering? 

Frågeställningen ställs till textens brödtext utifrån de två nyhetskriterier som vi 

redogjort för. Frågeställningen behandlar en kriterie i taget och ställs till den 

löpande brödtexten.  

 

Sensation och avvikelse - En text som innehåller sensation och avvikelse rör 

händelser av sådan karaktär att de avviker från det förväntade, både i ett positivt och 

ett negativt avseende. Med sensation och avvikelse syftar vi på texter som vi tolkar 

innehåller händelser av oväntad och oförutsedd karaktär. Med detta menar vi att 

texten uppvisar att innehållet går ur den normaliserade uppfattningen av det som 

beskrivs.  

Hur visar sig sensation och avvikelse i en text?  

När vi söker karaktärisera textens förhållande till sensation och avvikelse söker vi ta 

fasta på sådant som beskriver en händelse eller person på ett sådant sätt att det 

indikerar på att det är avvikande från normaltillståndet. En sådan beskrivning kan 

exempelvis vara citat eller beskrivningar om den misstänkte gärningsmannen som 

“han är en av sveriges största komiker som gjort otaliga framträdanden” 

(Malmgren, 2017, 16 november, s. 14) och ”enligt uppgift till Expressen har en 

populär kvinnlig programledare på Sveriges Radio sjukskrivit sig från sitt arbete i 

samband med den internutredning som företaget har initierat” (Rogvall,  2017, 10 

november, s.10). Nämnda uttryck i texten tolkar vi som sensation och avvikelse då 

det tydligt framgår att beteendet och händelsen avviker från det normala. Att trycka 

på aspekter som att “komikern är folkkär” kategoriseras som sensation då den bidrar 

till större nyfikenhet och intresse hos publiken. Att vidare redogöra för “den 
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folkkäre komikern” i kontext av anklagelser om sexuella trakasserier tolkar vi som 

avvikande då man trycker på att det är en folkkär komiker som inte vanligtvis 

uppträder i sammanhang om sådana anklagelser; det hör inte till den allmänna 

uppfattningen om personen eller personerna.  

 

Vi har valt att använda oss av den nyhetsvärderingskriteriet sensation och avvikelse 

eftersom vi utifrån vår tolkning av hur den tar sig till uttryck i artiklarna vidare 

anser att den kan bistå med sådant underlag som kan hjälpa oss att besvara vår 

huvudfrågeställning. Detta anser vi dels utifrån beskrivningen av kriteriet som att 

innefatta sådant innehåll som avviker från det förväntade och därmed blir en “bra” 

nyhet. Genom beskrivningen vi tidigare redogjort för om att mediehusen använder 

sig av sensationella inslag i texten i syfte att skapa en nyfikenhet hos läsaren anser 

vi att det är av intresse att se till de attribut som uttrycks kring den misstänkte 

gärningsmannen och den kontext ur vilken denne befinner sig då det kan tolkas som 

att ha formulerats med en baktanke om att skapa nyfikenhet genom att trycka på det 

avvikande och oväntade i framställningen av personen och händelsen.  

 

Kändisskap och elitcentrering - En text som innehåller kändisskap och 

elitcentrering handlar om händelser som inkluderar organisationer eller personer 

som publiken är bekanta med sen tidigare och som utför handlingar som inbegriper 

någon typ av makt. Med detta syftar vi på innehåll som vi tolkar lyfter en individ 

utefter dess offentliga status, man beskriver individen utifrån en idealiserad bild av 

hur denne bör vara utifrån sin position.  

Hur tar sig kändisskap och elitcentrering till uttryck i en text?  

Vår tolkning är att nyhetsvärderingskriteriet Kändisskap och elitcentrering tar sig 

till uttryck i en text genom att en person eller en organisation framställs på ett sådant 

sätt att man kan ana personen eller organisationens maktposition. Denna 

framställningen kan träda fram extra tydligt då den uttrycks i kontrast till hur en 

individ eller flera individer beskrivs med indikationer om dess lägre ställning i den 

hierarki som anas. Exempelvis: “Kanalchefen Andreas Miller kallade det en "stor 

förlust" - och på hennes forna redaktions Facebook-sida lyckönskade man henne” 

(Bråstedt, 2017, 25 november, s.22), där det senare i framgår: (Sohl Stjernberg, 

2017, 24 november) “[...] det är ett hån mot de som utsatts [...]” (s.18). I följande 

exempel framgår det alltså extra tydligt att kändisskap och elitcentrering tar sig till 

uttryck, men det kan också visa sig underförstått genom uttryck som “I veckan 

avslöjade Expressen att SR-profilen dessutom utreddes på Sveriges Television i 

slutet av 90-talet och början av 2000-talet efter anklagelser om övergrepp mot 

medarbetare” (Rogvall, 2017, 10 november, s.10) och i anslutning till nyligen 

nämnda: “trots tillsägelser ska beteendet fortsatt under lång tid” (Asplid et al., 
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2017, 8 november, s.12) vilket indikerar om att den övre hierarkin valt att tysta ned 

eller inte ta ställning till anklagelserna vilket vi tolkar som ett utnyttjande av 

maktposition från organisationen vid vilken den misstänkte gärningsmannen i 

exemplet arbetade. 

 

Kändisskap och elitcentrering: Händelser som inkluderar organisationer eller 

personer som publiken sen tidigare är bekant med och som utför handlingar som 

inbegriper någon typ av makt är av intresse för medierna. Det handlar ofta om 

personer som avviker från allmänheten och representerar information som medierna 

efterfrågar. 

Vi har valt att använda oss av nyhetskriteriet kändisskap och elitcentrering eftersom 

vi utifrån vår tolkning av hur den tar sig till uttryck i artiklarna vidare anser att den 

kan bistå med sådant underlag som kan hjälpa oss att besvara vår 

huvudfrågeställning. Kändisskap och elitcentrering inkluderar personer som 

publiken tidigare är bekant med och som utför handlingar som inbegriper någon typ 

av makt. Då vårt empiriska material grundar sig ur misstänkta gärningsmän som är 

att räkna till kändisskap och elitcentrering är det närmast ett självklart val att vidare 

undersöka hur dessa i texten genom nyhetskriteriet kan tolkas tillskriva någon typ av 

makt och/eller maktposition i de påstådda handlingar som träder fram ur artiklarna. 

Vi anser att det vidare kan hjälpa oss i framställningen av vår tolkning av hur de 

misstänkta gärningsmännen gestaltas genom att vi undersöker de maktskapande 

attribut som tillskrivs personerna utifrån den offentliga position de tillskrivs.  
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6.3.3 Analysschema 

 

Tillspetsning  

 

Förtydligande, konkret och tillspetsad information, ofta med 

förstorade detaljer som tar sig till uttryck genom dramatiska 

ordval i beskrivningen av en händelse och/eller individ. 

Intensifiering Innehållet intensifieras, innehåller oväntade och dramatiska 

förklaringar eller ord för att väcka intresse hos publiken. Tar sig 

till uttryck genom framträdande kontrasterande 

meningsskiljaktigheter mellan textens identifierade parter. 

Personifiering Innehållet personifieras för att skapa en identifikation hos 

publiken som skapar en känsla av igenkänning, beröring, 

medkänsla. Tar sig till uttryck genom känsloladdade ord som 

används i meningsuppbyggnader i beskrivningen av 

förekommande händelser och/eller individ. 

Kändisskap och 

elitcentrering 

Innehållet inkluderar organisationer eller personer som publiken 

är bekanta med sen tidigare och som utför handlingar som 

inbegriper någon typ av makt. Visar sig i texten genom att en 

person eller en organisation framställs på ett sådant sätt att man 

kan ana personens och/eller organisationens maktposition. 

Sensation och 

avvikelse 

Innehållet inkluderar sådant som beskriver händelser eller en 

person av sådan karaktär att de avviker från det förväntade, 

normaltillståndet, både i ett positivt och ett negativt avseende.  

 

 

6.4 Validitet och reliabilitet   
Reliabiliteten och validiteten utgör kriterier för en vidare bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet syftar till huruvida resultatet från 

en studie blir densamma om studien replikeras, dvs genomförs på nytt, eller om dess 

resultat kan tänkas ha att göra med tillfälliga och slumpmässiga premisser. Validitet 

gäller frågan om tilliten till att det som är avsett att studeras verkligen är det som 

undersöks. Bryman (2011) redogör vidare för distinktionen mellan begreppen 

validitet och reliabilitet i förhållande till om forskningsdesignen är av kvantitativ 

eller kvalitativt slag. Genom att omvandla ovan nämnda begrepp, utan att för den 

delen tappa dess innebörd, kan begreppen anpassas till ett sådant innehåll som inte 
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rör mätning i samma utsträckning som en kvantitativ metod. Bryman (2011) redogör 

för två grundläggande alternativa kriterier vid bedömning av kvalitativa 

undersökningar som formulerats av Lincoln & Guba (1985); tillförlitlighet och 

äkthet. Vidare har vi valt att avgränsa oss till enbart tillförlitlighet då det senare 

begreppet främst inbegriper mer generella och forskningspolitiska konsekvenser och 

därmed inte är av relevans för vår studie. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Hur vi behandlar följande kriterier lyder enligt följande: 

 

• Trovärdighet bygger på ett säkerhetsställande att forskningen utförs i 

enlighet med de regler som finns, vilka vi redogör för under avsnittet kring 

forskningsetik. 

• Överförbarhet handlar om att påvisa och presentera den fylliga och täta 

beskrivning av den kontext forskningen ämnar undersöka, för att på så vis 

förse läsaren med en ”databas” utifrån vilken en bedömning kan göras om 

resultaten är överförbar även till andra miljöer. Överförbarheten figurerar 

således som en slags översättning av validitetsbegreppet till en kvantitativ 

ansats. Genom vår analys och slutdiskussion kommer vi redogöra för en 

(utifrån vårt avgränsade material) tät och utförlig beskrivning av det 

fenomen vi ämnar undersöka och beskriva. 

• Pålitlighet kan ses som en motsvarighet till reliabiliteten inom den 

kvantitativa forskningen och handlar således om att utförligt redogöra för 

forskningens samtliga moment på ett sådant sätt som skulle kunna 

möjliggöra en replikering, vilket vi tar hänsyn till under rubriken 

metodtillämpning. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det trots avsaknaden av 

fullständig objektivitet i studien skall gå att se att forskaren i största möjliga 

mån undvikit att låta personliga värderingar påverka studiens utförande och 

slutsats. Denna aspekt behandlar vi vidare genom en övergripande öppen 

och transparens diskussion kring våra argumentationer och motivering för 

vidare tolkningar. (Bryman, 2011)  

 

6.5 Metodkritik 
Utifrån nyligen redogjorda begreppet tillförlitlighet som enligt Lincoln & Guba 

(1985) vidare kan ses som en omvandling av begreppsparet reliabilitet och validitet 

med syftet att anpassa sig till den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2011), ämnar vi nu 

redogöra för hur vi har tagit följande aspekter i beaktning i vår studie. Genom att 

förse läsaren med fylliga och täta beskrivningar av vårt empiriska material 
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presenterar vi en samling information, en ”databas”, utifrån vilken läsaren vidare 

kan skapa sig en uppfattning och vår studies tillit och trovärdighet. Under arbetets 

gång har vi i det empiriska materialet identifierat en viss olikhet mellan vilka 

aktörer som främst får komma till tals i artiklarnas utformning; vår uppfattning är att 

de påstått utsatta offren i det empiriska material vi studerat får komma till tals på ett 

mer djupgående plan än de misstänkta gärningsmännen. Då vårt material inte tillåter 

generalisering kan vi inte vidare uttala oss om denna identifierade olikhet är 

sannolik eller inte, men det är trots detta något som vi spekulerat i under arbetets 

gång. En tolkning av hur misstänkta gärningsmän framställs i nyhetsrapporteringen 

anser vi kan påverkas av vilka aktörer som vidare får komma till tals i 

rapporteringen, därmed skulle analysen kunna nå en ytterligare fördjupning genom 

ett större empiriskt material som grund där man vidare undersöker mer ingående 

kring vilka aktörer som får komma till tals i artiklarna och vilket utrymme dessa ges 

i rapporteringen. Utifrån vår tolkning och uppfattning av de identifierade olikheter 

gällande att aktörerna ”offer” och ”utsatt” får komma till tals på ett annat sätt än de 

misstänkta gärningsmännen i artiklarna, skulle vidare kunna påverka vår studie ur 

den aspekten att en sida av händelsen framställs mer utförligt än en annan; vilket i 

sin tur kan ha en påverkan i hur de misstänkta gärningsmännen framställs. Detta 

potentiella faktum är vi medvetna om, men på grund av tidsbrist var vi tvungna att 

avgränsa vår studie till att inte behandla den eventuella skillnad som kan antas visa 

sig genom vilka aktörer som får komma till tals i artiklarna.  

 

Vidare anser vi att studiens tillförlitlighet stärks genom vårt gemensamt 

konsekventa och metodiska arbete under hela arbets- och analysprocessen. Genom 

en gemensam och noggrann läsning av artiklarna där vi ständigt lutat oss mot vår 

gemensamt utformade tolkningsram av de dramaturgiska berättartekniker och 

nyhetsvärderingskriterier vi i vår studie utgår ifrån, har vi i största möjliga mån 

försökt undvika en inverkan av våra personliga värderingar och erfarenheter över 

vårt analysarbete och vidare dess resultat. Den gemensamma läsning av materialet 

och vidare den öppna dialog vi fört genom analysarbetets gång anser vi minimerar 

problematiken gällande subjektivitet vilket är något som ofta framhävs som kritik 

mot den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman, 2011). Genom att tydligt redogöra 

för våra egna tolkningar genom den öppna diskussion vi ämnat föra kring 

tolkningsarbetet i analys och resultatredovisningen, anser vi att den grund vår 

tolkning baserar sig på framkommer på ett sådant sätt att läsaren kan förlita sig på 

att våra tolkningar är rimliga utifrån de belägg vi presenterat.  

 

Brister vi identifierat genom studiens gång återfanns ur aspekten i att två av de 

dramaturgiska berättartekniker vi valt att använda oss som analysverktyg, 

intensifiering och tillspetsning, visade sig vara något svåra att urskilja från varandra, 
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vilket fick oss att tveka på huruvida de båda var relevanta eller vad den egentliga 

skillnaden kriterierna mellan dem är. För att hantera denna oklarhet läste vi en och 

samma nyhetsartikel genom att först behandla tillämpningen av tillspetsning och 

söka vidare genom tillämpning av intensifiering. Detta för att vidare finna exempel i 

hur dessa kriterier kunde komma till uttryck och för att lättare förstå dess skillnader, 

även om vi efter detta ändå upplevde skillnaden som något diffus. 

 

Då vår studie vidare utgör en ingående analys av de artiklar som studerats har vi 

varit tvungna att beakta undersökningens praktiska begränsningar. Vi har därför 

ansett att det inte varit möjligt att ta del av allt det innehåll som för analysen varit 

relevant, det vill säga bilder, videoklipp samt bildtext. Vi har även med anledning av 

studiens begränsningar valt att bortse från artiklarnas rubriker och ingresser och 

endast utgått från den löpande brödtexten. Då vi har studerat artiklarna har vi 

självfallet lagt märke även till de bilder som förekommer i vårt empiriska material, 

och vi ansåg genom studiens gång att ett studerande av dessa bilder hade eventuellt 

kunnat bidra till en fördjupad analys givet våra frågeställningar.  Vi valde vidare att 

exkludera bilder i vår analys för att begränsa studiens omfattning, och detta främst 

på grund av tidsbrist. Vidare har valt att utgå ifrån tryckt press dels med anledning 

av det faktum att webbpublicerade artiklar går att ändra i efterhand och denna risk 

ville vi undvika då materialet kan ha korrigerats och uppdaterats allt eftersom ny 

information kommer fram. Denna avgränsning innebär vidare att vi fick ett 

marginellt antal mindre antal artiklar att inkludera i den empiriska grund vi vidare 

utförde vårt urval ifrån, då det framgick enligt Retrievers databas att det fanns fler 

artiklar att tillgå i webbpublicerad form när vi utförde våra sökningar. Denna 

marginella skillnad anser vi dock inte ha någon inverkan på tillförlitligheten i vår 

studie då artiklarnas innehåll som sagt kan ha redigerats under tidens gång 

 

Vår studie ämnar ge en fördjupad bild av hur Expressen gestaltar misstänkta 

gärningsmän vid rapporteringen av #metoo utifrån våra avgränsningar och vårt 

utvalda empiriska material  Då vi ur vår studie vill få fram djupgående 

beskrivningar av hur de misstänkta gärningsmännen gestaltats utifrån specificerade 

dramaturgiska berättartekniker och nyhetsvärderingskriterier ansåg vi att en 

kvalitativ textanalys var bäst lämpad för studiens syfte och vidare för att närma oss 

och försöka besvara vår frågeställning. Detta anser vi då vår studie inte ämnar 

jämföra eller söka svar på frekvensen och utrymmet av innehållsliga kategorier i 

materialet och därmed är den kvalitativa textanalysen bättre lämpad än en 

kvantitativ metod (Esaiasson, et al., 2012).  
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6.6 Forskningsetik 
Forskningsetiska överväganden handlar om att hålla en balans mellan legitima 

intressen, varvid kunskapsintresset är att räkna som ett sådant men så är även 

integritetsintresset och rätten till skydd mot olika former av skada. De olika typerna 

av forskning framkallar också olika typer av etiska överväganden som forskaren 

måste ta vara på i det vidare arbetet. Den eller de personer som utför forskningen 

har ett särskilt ansvar gentemot de människor som medverkar i forskningen, men 

samma princip gäller även för de som indirekt kan påverkas av forskningen och dess 

vidare resultat (Vetenskapsrådet, 2017)  

 

Begreppet forskningsetik omfattar frågor och aspekter som rör förhållandet mellan 

forskning och etik. Till detta hör de etiska kraven som ställs på dels forskaren, men 

även forskningens utförande och inriktning. En högst relevant aspekt ur detta rör 

frågor som handlar om hur individer som direkt eller indirekt medverkar i en 

forskning får och bör behandlas. I publikationen God forskningssed redogör 

Vetenskapsrådet (2017) för ett antal sammanfattande rekommendationer varvid får 

forskning främst kommer att beröra följande aspekt: Du ska sträva efter att bedriva 

din forskning utan att skada människor, djur eller miljö (s.8). 

 

Med ovan nämnda rekommendation har vi ett etiskt ansvar gentemot de individer 

som ingår i vår studie. Då vår forskning grundar sig på ett empiriskt material 

bestående av nyhetsartiklar innebär det att vi har något mindre etiska överväganden 

att ta hänsyn till gentemot om vi utfört en intervjustudie eller liknande. Vad vi 

däremot behöver och har tagit hänsyn till rör de individer som på något sätt framgår 

ur vårt empiriska material. Ur vårt empiriska material urskiljer vi följande parter att 

ta hänsyn till: Martin Timell, Lasse Kronér och Lotta Bromé som namngivna, och 

“komikern” samt “SR-kvinnan”. 

 

Då vår studie ur vissa aspekter berör frågor som rör oenigheter gällande 

namngivning av misstänkta gärningsmän är det av betydelse att diskutera hur vi har 

valt att ta hänsyn till och se på de namngivna misstänkta gärningsmän som framgår 

ur vårt empiriska material. Vi har ställt oss frågan om det är rimligt att vi också 

publicerar de namn som tidigare publicerats i det material vår analys studerar, 

vidare har vi fört ett resonemang om vår studie och vårt val att publicera namnen 

kan bidra till en form av förstärkningseffekt sett till att vi ytterligare förmedlar de 

namn som förekommer i rapporteringen. Ur CODEX föreskrifter om humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning redogörs det för de definitioner av forskning 

som tydliggör de aktiviteter som enligt lag skall etikprövas. Till denna definition 

utesluts sådan forskning som ”utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
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grundnivå eller på avancerad nivå” (CODEX, 2018, 17 maj) och till den 

definitionen lutar vi oss i vårt beslut om att namnge de misstänkta gärningsmän som 

framgår med namn i vår studie. Vi har däremot valt att inte namnge misstänkta 

gärningsmän som figurerar som icke-namngivna i vårt empiriska material, men som 

via andra medier har uttalats vid namn. Vi är medvetna om att vårt resonemang och 

val att namnge de misstänkta gärningsmännen kan tolkas eller upplevas som oetiskt. 

Vårt alternativ till framställningen var att anonymisera samtliga misstänkta 

gärningsman i vårt empiriska material och vår vidare analys, då resultatet skulle 

vara möjligt att redogöra för trots avsaknaden av namn. Argumentet för att välja att 

inte anonymisera vägde däremot tyngre för oss då vi anser att gestaltningen i stort 

bygger så mycket på de olika misstänkta gärningsmännen att ett anonymiserande 

torde förvilla både analys och slutdiskussion. Vi ansåg att det blir svårt att följa den 

röda tråd som följer studien genom att utesluta namn på de misstänkta 

gärningsmännen, och har därmed främst med tanke på redogörelsen för vår studie 

valt att vidare namnge de misstänkta gärningsmän som namngivits i det empiriska 

materialet.  

7 Resultat och analys  

I den här delen redogör vi för det resultat vi genom våra tolkningar kommit fram till 

genom analys av det empiriska materialet. Vårt resultat redogör vi för utifrån våra 

respektive analysenheter, alltså de misstänkta gärningsmän som träder fram ur 

rapporteringen om sexuella trakasserier och anklagelser i anslutning till #metoo-

kampanjen i Expressen. Vi kommer inte att redogöra för artiklarna i sin helhet, 

emellertid finns en förteckning över dess rubriker, publiceringsdatum och 

artikelförfattare tillgängliga i en bilaga till vår studie. Utifrån vardera analysenhet 

presenterar vi inledningsvis en kort bakgrundstext med syfte om att skapa en 

förkunskap om den eller de anledningar ur vilken den misstänkte gärningsmannen 

figurerar i sammanhanget. Vidare redogör vi för det resultat vårt empiriska material 

givit oss utifrån våra ställda frågor som grundar sig i de dramaturgiska 

berättartekniker och nyhetsvärderingskriterier vi redogjort för i tidigare kapitel.  

 

7.1 Bakgrund 
I oktober år 2017 uppkom #metoo-kampanjen genom den våg av röster som bröt 

tystnadskulturen vilken legat som ett lock över världen kring sexuella trakasserier 

mot kvinnor. I samband med kampanjens spridning har flertal personer relaterade 

till svenska offentliga profiler klivit fram och berättat om sina upplevelser. De 

framkomna redogörelserna som har skildras i det empiriska material vi har kommit 

att studera har berört handlingar som våldtäkt, sexuellt utnyttjande, kränkningar 

samt sexuellt ofredande och har som vi tidigare redovisat i urval och avgränsningar, 
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inkluderat följande personer: Lasse Kronér, Lotta Bromé, Martin Timell, “SR”-

kvinnan och “komikern”. 

Fredagen den 20 oktober år 2017 framkom att en polisanmälan inkommit mot den 

av svenska folket välkända SVT-profilen Lasse Kronér. Programledaren anmäldes 

för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt ofredande av en 

kvinna som vid tidpunkten för de inträffade händelserna varit praktikant i samma 

produktion som Kronér och med anledning av anmälan inleddes en förundersökning 

(Wicklén, 2017, 3 november). Kronér meddelade ett par dagar efter de uppkomna 

anklagelserna att han inte kommer att programleda den kommande säsongen av 

Smartare än en femteklassare och uttrycker; ”Detta gör mig sorgsen, men jag kan 

inte jobba med detta hängande över mig [...]” (Wicklén, 2017, 3 november). 

Händelserna som inträffade för ett antal år sedan utreddes då i en internutredning på 

SVT och resulterade i att Kronér åtog sig en formell varning. I samband med den 

inkomna polisanmälan kommenterade Kronér själv i ett officiellt uttalande via SVT 

att han och kvinnan en tid efter internutredningen inlett ett förhållande (Wicklén, 

2017, 3 november).  

 

Förundersökningen lades efter några månader ned och Kronér har enligt 

Åklagarmyndigheten varken delgivits skälig misstanke eller förhörts (Ohlin, 2018, 

24 november). Dagen efter att anklagelserna mot Kronér blivit exponerade går den 

vid tidpunkten anställde SR-programledaren Lotta Bromé ut med ett meddelande via 

sin Facebook-sida om att hon väljer att avsluta sin tjänst som programledare. 

Dåvarande arbetsgivare, Sveriges Radio, går via sin hemsida ut med nyheten och 

citerar samtidigt Bromés egna ord om avgången; ”Programmet ska till vissa delar 

förnyas - och då är det bättre att man kan starta om på noll - och därför väljer jag 

att stiga av [...]”, nyheten rundas sedan av genom att företaget önskar Bromé lycka 

till (Ekot, 2017, 21 november). Vad Sveriges Radio inte nämner vid ovan uttalande 

är de skriverier som florerar via många andra medium; att Bromés avgång sägs 

grunda sig i de sexuella trakasserier och andra kränkningar hon anklagats för vilka 

har lyfts i samband #metoo-kampanjen. Huruvida dessa anklagelser är sanna eller 

inte kommer vi vidare inte diskutera eller argumentera kring i vår redogörelse för de 

gestaltningar vi ur vårt empiriska material har funnit. 

 

I samband med att anklagelserna om sexuella övergrepp mot den amerikanska 

filmproducenten Harvey Weinstein uppdagar sig växer #metoo-kampanjen fram. 

Innan kampanjen ens kommit att bryta ut i Sverige lägger den bekanta Äntligen 

Hemma-profilen Lulu Carter på TV4 upp en bild på sin Instagram där hon anklagar 

sin kollega Martin Timell. I bildtexten skriver Carter:  ”Timell = TV4’s egen Harvey 

Weinstein”(Lapidus, 2017, 22 oktober) och likställer honom med en av Hollywoods 

mäktigaste personer som anklagas för våldtäkt, tafsande och trakasserier av flera 
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kända skådespelerskor. Dagar efter Carters inlägg framkommer uppgifter kring hur 

Timell genom sex ska ha nyttjat maktmissbruk och sexuellt trakasserat flera kvinnor 

(Lapidus, 2017, 22 oktober). Anklagelserna leder till att han vid mediernas 

uppdagande tas ur tjänst och åtalas vidare misstänkt för våldtäkt mot en kvinna vid 

en personalfest för produktionen av Äntligen Hemma för snart tio år sedan (Olsson 

& Mårtensson, 2018, 6 mars). Samtidigt uppdagas att flera personer har blivit 

utsatta för oönskad uppvaktning en populär och folkkär kvinnlig programledare på 

Sveriges Radio. Det redogörs för hur uppvaktningen ska ha skett både utanför och 

under arbetstid samt att medarbetare till den välkända radioprofilen sen tidigare ska 

ha larmat om kvinnans beteende och uttryckt hur arbetssituationen varit ohållbar. 

Kvinnan anklagas i redogörelserna för sexuella trakasserier och övergrepp där hon i 

sina handlingar ska ha betett sig maktfullkomlig och påvisat ett beteende som under 

en längre tid varit frekvent. Trots att händelserna varit återkommande framgår det 

att kvinnan ändå fått jobba kvar och det var inte förrän uppkomsten av #metoo-

kampanjen som SR vidtagit åtgärder (Mokhtari & Wikén, 2017, 5 november). 

 

Bland de offentliga personer som i kölvattnet av #metoo-kampanjen har utpekats 

träder tre kvinnor fram och berättar om sina upplevelser om sexuella övergrepp och 

anklagar därav en framgångsrik och känd komiker för våldtäkt och sexuellt 

ofredande. I rapporteringarna framkommer hur komikern ska ha sexuellt trakasserat 

kvinnorna genom att via appen Snapchat skickat filmer och bilder på sitt könsorgan 

(Juhlin, 2017) och vidare anklagas han för att ha tvingat kvinnorna till att utföra 

sexuella handlingar trots uppvisade protester. Med anledning av de uppkomna 

anklagelserna avbryter de berörda tv-nätverken sina samarbeten med komikern fram 

tills att förundersökningen är avslutad och inga uttalanden från mannen görs 

(Malmgren & Nilsson, 2017). 

7.2 Resultat och analys 
 

7.2.1 Tillspetsning 

 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till dramaturgiska berättartekniken tillspetsning? 

 

Med tillspetsning syftar vi på att en text är konkret, saklig och bestämd men 

samtidigt “kryddad” med information som kan tolkas överflödig i sitt sammanhang. 

Expressen förhåller sig till tillspetsning i gestaltningen av Bromé genom att 

understryka vissa detaljer runt Bromé som förstärker dramatiken runt den kontext ur 

vilken Bromé tar sig till uttryck. Tillspetsningen visar sig i text genom 

beskrivningar av Bromé som ”hyllad medarbetare som har fått rejäl 
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uppmärksamhet för sin journalistiska gärning” (Bråstedt, 2017, 25 november, s. 22) 

vilket i kontrast till ”i början av november förmörkades bilden rejält när 

svallvågorna från metoo-kampanjen nådde radiohuset” (Bråstedt, 2017, 25 

november, s. 22) där det indikeras om att den positiva bild allmänheten tidigare haft 

av Bromé nu kom att vändas. Vidare framställs att Bromé självmant valt att lämna 

sin yrkesroll, vilket ifrågaställs när texten vidare uttrycker att ”Bromé fick besked 

om att hon inte fick vistas i redaktionens lokaler, enligt uppgifter. Flera SR-

anställda och redaktionsmedlemmar välkomnade beskedet som kom efter upproret” 

(Bråstedt, 2017, 25 november, s. 22) där vår tolkning är att det dels anspelas om att 

Bromé inte hade något annat val än att lämna, och dels att detta besked kom som 

något glädjande för anställda vid redaktionen. Texten uttrycker vidare vid flera 

tillfällen anspelningar om att Bromé självmant valt att sluta som programledare, 

detta genom uttryck som att Bromé vill ”sluta på topp” (Heimersson & Sohl 

Stjernberg, 2017, 22 november, s.14), vilket oftast följs av information som tar sig 

till uttryck genom formuleringar som ”redan i februari nåddes en SR-chef av larm 

om Bromés beteende” (Börjesson & Sohl Stjernberg, 2017, 1 december, s.14) där 

det indikerar om att de anklagelser om Bromés beteende kan tänkas vara sanna. Att 

formuleringen ”Bromés beteende” uttrycks i texten vid flertalet tillfällen utan vidare 

förklaring tolkar vi som att det finns en gemensam överenskommelse om att detta 

uttryck innefattar ett sådant beteende som är olämpligt i och med den negativa ton 

som uttrycket anspelar på. Ur texten återfinns uttryck som ”hävdar att hon är 

oskyldig”, "Mitt samvete är rent” och ”det får räcka nu” (Heimersson & Sohl 

Stjernberg, 2017, 22 november, s.14) vilket spetsar informationen genom inslag av 

Bromés egna åsikter till texten och dess innehåll, särskilt då det framgår i en 

avvikande form sett till textens helhet som vi ur många aspekter tolkar underbygger 

en åsikt om att Bromé är skyldig till de anklagelser som framgår. 

 

Enligt vår tolkning kommer tillspetsning till uttryck i Expressens gestaltning av 

Lasse Kronér genom att detaljer kring händelsen lyfts fram och förstärks genom 

beskrivningar och uttalanden från både Kronér själv och personer relaterade till 

händelsen. I texten kommer tillspetsning till uttryck genom förklaringar som 

”Polisen har bett om att få praktikantens mobiltelefon för att ta del av flera hundra 

sms från den populära programledaren” och ”Textmeddelandena från SVT-

stjärnan ska återskapas som eventuell bevisning” (Emanuelsson, Yoldas & 

Malmgren, 2017, 21 oktober, s. 8-9) vilket visar på att händelsen målas upp med 

överdrivet dramatiska formuleringar för att publiken ska komma att finna den 

folkkära SVT-profilens beteende förvånande. Genom att lyfta hur Kronérs beteende 

kan komma att användas som bevisning anser vi kan tolkas som att Kronér är 

skyldig med anledning av att det är detaljer som är förstorade i sin kontext. Vidare 

beskrivs hur Kronér upplever händelsen som chockartad och förvånande där han 

menar på att han inte har sett på händelsen på samma sätt som kvinnan som anmält 
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honom, något vi menar kan leda till att informationen som förmedlas ”kryddats” då 

Kronér själv inte anser sig ha gjort någonting fel. Han uttrycker ytterligare hur han 

upplevt händelsen som det  (Thomsen, 2018, 25 januari) ”[...] absolut värsta 

[...]”(s. 46)  i sitt liv,  hur han ”mått extremt dåligt” (Thomsen, 2018, 25 januari, s. 

46) samt hur han är (Thomsen, 2018, 25 januari) ”[...] en extremt social person 

[...]”(s. 46) som bara legat hemma på soffan i relation till att kvinnan menar på att 

Kronér har en (Emanuelsson et al., 2017, 21 oktober) ”[...] otrolig manipulativ 

förmåga [...]”(s. 8). Genom att använda uttryck som dessa anser vi att dramatiken 

kring Kronér som misstänkt förstärks och genom ordvalen höjs händelsen 

ytterligare. Vidare framkommer hur kvinnan som beskrivs som en (Emanuelsson et 

al., 2017, 21 oktober) “ [...] skräckslagen praktikant  [...]” (s. 8) som blivit kränkt 

och illa behandlad, hur hon slog larm och hur hon menar på att (Emanuelsson et al., 

2017, 21 oktober) ”[...] alla ska veta den sanna bilden om den här personen” (s. 8) 

vilket vi anser kan bidra till att Kronér uppfattas som skyldig till sina anklagelser 

och genom ordvalen generera förstorade detaljer. 

 

Expressen förhåller sig till tillspetsning i gestaltningen av “SR-kvinnan” genom att 

tillskriva denne benämningar som ”kvinnlig SR-programledare”, ”folkkär 

programledare”, ”populär kvinnlig programledare på Sveriges Radio” och ”den 

kända programledaren” där det markeras att den misstänkte gärningsmannen är 

välkänd och indikerar enligt vår tolkning på att allmänheten vet vem denna person 

är. Texten uttrycker vidare beskrivningen av “SR-kvinnan” som någon som ”utsatt 

flera personer för oönskad uppvaktning under och utanför arbetstid” (Rogvall, 

2017, 10 november s.10) och som anklagas för att ”utnyttja sin ställning och för att 

få plötsliga utbrott” (Asplid et al., 2017, 8 november, s.12) vilket vi tolkar som en 

gestaltning av kvinnan som en labil och oberäknelig person som nyttjar den 

maktposition kvinnan enligt vår tolkning anser sig själv ha. De påstått utsatta uttalar 

sig vidare genom texten om händelser där “SR-kvinnan” (Asplid et al., 2017, 8 

november) ”[...] slet in mig i sin loge och tryckte ner mig i den säng som var i 

logen” (s.12) och att medarbetare tidigare larmat om ”en obehaglig och sexistisk 

kultur skapad av programledaren” (Rogvall, 2017, 10 november s.10) där 

gestaltningen av kvinnan som labil och oberäknelig ytterligare förstärks enligt vår 

tolkning. Vidare framgår vid flertalet tillfällen i texten redogörelse för hur 

medarbetarna vid redaktionen behandlas, det framgår exempelvis att medarbetarna 

(Sohl Stjernberg, 2017, 11 november) ”[...] måste fortsätta hävda att hon är 

sjukskriven, och att det är därför hon är borta. Hon är säkert sjukskriven, men vi får 

inte tala om huvudmotivet till att hon är borta [...]” (s.13) och att de uppmanas 

mörka varför programledaren inte är kvar vid redaktionen. Detta beskrivs enligt en 

medarbetare som i texten uttrycker det hela som en (Sohl Stjernberg, 2017, 11 

november) ”[...] ohållbar arbetssituation [...]” (s.13) där man indikerar om den 

stämning som kan tolkas råda vid redaktionen. Utifrån medarbetarnas beskrivning 
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av redaktionen vid vilken “SR-kvinnan” verkat tolkar vi det som att redaktionen 

lägger större vikt vid mörkläggning och skydd av “SR-kvinnan”s integritet och 

namn, än medarbetarnas mående vid arbetsplatsen. Då det är medarbetare som 

dessutom uppmärksammat och larmat om det beteende “SR-kvinnan” anklagas för, 

kan beskrivningen av hur medarbetarna nu upplever situationen vid redaktionen 

tolkas som förnedrande för de medarbetare som sägs blivit utsatta för trakasserierna 

och kränkningarna. “SR-kvinnan” kan därmed antas gestaltas som en person som 

trots sitt dåliga beteende är så pass viktig för redaktionen att man väljer att skydda 

dennes integritet hellre än de medarbetare som sägs blivit utsatta. 

 

Expressen förhåller sig till tillspetsning i gestaltningen av Martin Timell genom att 

understryka vissa detaljer runt den händelse som frekvent redogörs för genom 

artiklarna där Timell sägs ha sexuellt antastat en kvinna vid en personalfest på 

Timells lantställe. Händelsen beskrivs med ord som ”blöt personalfest”, ”extremt 

kränkande”, ”den berusade äntligen-hemma personalen” (Oxblod, 2017, 20 

oktober, s. 10). Vidare uttrycker texten att den utsatta kvinnans sambo ville slå till 

Timell, vilket vittnar om stämningen vid lantstället som negativ. Vidare framgår det 

i texten att (Thomsen, 2017, 4 november) “för en gångs skull ska han kanske inte 

förutsätta att han klarar sig [...]” (s.24)  när det talas om Timell, vilket vi tolkar 

som en indikation om att det beteende som framställs i artiklarna inte är något 

”nytt”, det kan mycket möjligt ha pågått under längre tid med tanke på ovan 

uttalande. Timell beskrivs vid följande benämningar i artiklarna: sexistisk, 

homofobisk, rasistisk (Micu & Oxblod, 2017, 28 oktober, s. 10) och han beskrivs 

även ha utsatt sina kollegor för sexuella trakasserier och övergrepp. Vidare beskrivs 

Timell som en (Micu & Oxblod, 2017, 28 oktober) ”[...] svår person att jobba med 

[...]” (s. 10 ) och i texten uttrycks det att VD:n för produktionsbolaget som arbetat 

med Timell att han efter en internutredning för två år sedan redan då velat avskeda 

Timell.  

 

Vidare uttrycker texten tillspetsad information om det polisförhör som Expressen 

fått ta del av där Timell beskrivs som konsekvent neka till anklagelser om våldtäkt 

och svarar bestämt “nej” (Andersson & Eriksson, 2018, 7 mars, s. 38) vid frågan om 

han har rört den (från personalfesten) utsatte kvinnans intima delar. Delar ur 

polisförhöret lyfts vidare upp i texten med sådana detaljer som sett ur handlingens 

helhet hade kunnat uteslutas utan att störa förståelsen, exempelvis beskrivningen av 

vittnet som berättar om att "[...] där går Martin omkring naken med en vit 

uppknäppt morgonrock" (Andersson & Eriksson, 2018, 7 mars, s. 38) och ett 

ytterligare uttalande från en annan kvinna som beskriver att Timell under 

personalfesten "visat upp ett sexuellt beteende”. Sett till de tolkat tillspetsade 

detaljer som kommit till uttryck kring redogörelsen av Timell anser vi att Timell 
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gestaltas som inte bara en ”misstänkt gärningsman” utan en faktisk gärningsman: 

sett till de ordval och detaljerade beskrivningar av Timell och hans handlingar 

uttrycker texten en sådan kraft att det kan tolkas som att domen redan fastslagits till 

Timells nackdel. 

 

Enligt vår tolkning kommer tillspetsning till uttryck i Expressens rapportering kring 

mannen kallad ”komikern” dels då vi tolkar texten i sin helhet konkret med 

anledning av att artikeln i relation till övrig text upplevs kort. Tillspetsning kommer 

även till uttryck vid gestaltningen av ”komikern” genom de beskrivningar och 

uttalanden som tillskrivs och kan exemplifieras; ”en av Sveriges mest 

framgångsrika komiker” och ”en av Sveriges största komiker” (Strömberg, 2017, 2 

november, s 13);(Malmgren, 2017, 16 november, s. 14) och är en person som varit 

aktiv de senaste åren. ”Komikern” har ofta medverkat i både radio och tv samtidigt 

som denne turnerat runt i landet vilket vi i relation till de beskrivningar han tillskrivs 

anser kan tolkas som ett syfte i att skapa igenkänning som offentlig person hos 

publiken. Vidare framgår hur Expressen enligt uppgifter (Malmgren & Nilsson, 

2017, 31 oktober, s. 12-13) kan uppge hur en av de utsatta kvinnorna har lämnat en 

redogörelse för att ”komikern” våldtagit henne i samband med en utekväll i 

Stockholm. Genom att Expressen förtydligar hur de kommit att få fram 

informationen kring gestaltningen av en av de flera händelser ”komikern” anklagas 

för anser vi att tillspetsning tillämpas då vi tolkar det som att informationen får 

större betydelse och är ”bekräftad”. De inträffade händelserna beskrivs vidare 

genom att detaljer kring de misstänkta sexuella övergreppen som ”komikern” 

anklagas för förtydligas och det poängteras för hur ”komikern” tvingade 

(Malmgren, 2017, 16 november, s. 14) fram oralsex och utförde sexuella handlingar 

mot kvinnornas vilja. En av de utsatta kvinnorna redogör vidare för hur den 

misstänkte ”komikern” ska ha “skickat nakenbilder och onanifilmer till henne” 

(Malmgren, 2017, 16 november, s. 14) och att han vid tillfället för övergreppet ska 

ha “onanerat framför henne mot hennes vilja” (Malmgren, 2017, 16 november, s. 

14). Detta är information som vi tolkar är detaljerade på ett överdrivet i sin kontext 

och som kan ses som uttryck vilket förstärker tillspetsningen ytterligare. Genom att 

det framkommer hur “flera kända män” (Nilsson, 2017, 28 oktober, s. 14) på 

senaste tiden har pekats ut som misstänkta gärningsmän för sexuella övergrepp och 

trakasserier i sociala medier i sammanhanget av redogörelserna för att ”komikern” 

utreds, anser vi kan tolkas som överflödigt i kontexten då den informationen kan 

upplevas att ha som syfte till ”krydda” framställningen kring anklagelserna.  
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7.2.2 Intensifiering 

 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till dramaturgiska berättartekniken intensifiering? 

 

Med intensifiering syftar vi på att en text är formulerad på ett dramatiserande, 

iögonfallande och överdrivet sätt vilket kan förstärkas genom att redogöra för 

meningsskiljaktigheter som kommer till uttryck i texten. Expressen förhåller sig till 

intensifiering i gestaltningen av Bromé genom att uttrycka sig med dramatiserande 

förklaringar, där innehåll från andra parter vars åsikter träder fram på ett sätt som 

vidare kan bearbetas i vår tolkning av hur Bromé gestaltas. Exempel på ett sådant 

uttryck lyder enligt följande (Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 

november);(Bråstedt, 2017, 25 november) ”Det är otroligt skönt att sanningen är 

ute eftersom hon inte är värd sin status och upphöjdhet. Det har känts som ett hån 

att mörka hennes namn och jag tror att alla inblandade upplever en lättnad över att 

hennes namn är publicerat” (s.16);(s.22) vilket indikerar om att Bromé har en slags 

status som en eller flera uttrycker sig vara ovärdig henne, det indikeras också som 

en lättnad över att Bromés namn nu är publicerat, vilket kan tolkas som att den 

stämning som Bromé tillskrivit sin omgivning varit tryckt och dämpad i ett negativt 

anseende. Det framgår också ur ovan citering att redaktionella beslut har tagits att 

mörka Bromés namn i medierna, vilket enligt vår tolkning ytterligare intensifierar 

gestaltningen av Bromé som en individ som utnyttjar sin maktposition i negativa 

avseenden men att hon trots detta hålls om ryggen, troligen med tanke på den skada 

en namngivning av Bromé skulle kunna ge SR. 

 

Ur texten framgår också vid flertal tillfällen att man har sökt Bromé utan resultat, 

men det redogörs samtidigt för citeringar från Bromé via Facebook, som exempelvis 

(Börjesson & Sohl Stjernberg, 2017, 1 december) ”Mitt samvete är rent. Och det vet 

vad som hänt. Och inte dessutom” (s.14). Uttryck som dessa sätts i kontext till större 

mängder uttalanden från individer som beskrivs som ”utsatt”, ”offer” där de redogör 

för vad Bromé sägs ha utsatt anställda för, vilket enligt vår tolkning bidrar till en 

gestaltning av Bromé som någon som slår ifrån sig all kritik och står fast vid sin sak 

trots att flertalet olika vittnen indikerar om andra sanningar. Sådana intensifierade 

uttryck anser vi beskriver Bromé som en person som inte kan erkänna sina brister, 

som inte kan se två sidor av en händelse och sätta sig in i motsatt parts åsikt. Ur 

vittnesmålen uttrycker texten citeringar från Bromés uttalanden via Twitter som 

(Sohl Stjernberg, 2017, 24 november) "Trump har i alla fall fall rätt om en sak-det 

finns sånt som är Fake News [...]” (s.18). Uttalandet och sättet det framgår i texten 

tolkar vi som ett förminskande av de offer som framgår i rapporteringen. Texten 

trycker återigen på Bromés starka åsikter i fallet, och denna citering kan närmast 
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kan ses som ett förlöjligande för de personer som anser att de blivit kränkta och 

antastade av Bromé. 

 

Intensifiering tar sig enligt vår tolkning till uttryck i gestaltningen av Lasse Kronér 

genom uttalanden och citat där de involverade är kontrasterande i sina åsikter samt 

att personerna texten omskriver framställer olika sidor av händelsen. Kvinnan som 

anmält Kronér riktar stark kritik mot SVT för hur de har hanterat händelsen och 

uttrycker att konfronteringen mot Kronér var det (Malmgren & Yoldas, 2017, 22 

oktober) “[...] värsta mötet [...]” (s.16) hon hade varit på och menar på att Kronér 

satt och ljög ihop allting för att komma undan anklagelserna. Med detta i kontrast 

till att Kronér själv uttrycker (Emanuelsson et al., 2017, 21 oktober) ”[...] jag 

förstod uppriktigt sagt ingenting [...]” (s.8) anser vi att intensifieringen kommer till 

uttryck dels genom starka och överdrivna ordval som söker fånga publikens 

uppmärksamhet samt att de berörda parterna uttrycker meningsskiljaktigheter kring 

händelsen. Intensifieringen förstärks ytterligare genom att SVT uttrycker hur de 

upplevt att de blivit  (Malmgren & Yoldas, 2017, 22 oktober) “[...] tagna på sängen 

[...]” (s.16) efter att händelsen som inträffat år 2013 återigen kommit (Malmgren & 

Yoldas, 2017, 22 oktober) ”[...] upp på tapeten [...]” (s.16) satt i relation till att 

kvinnan anser att det varit tyst från SVTs sida och hur hon upplever att (Malmgren 

& Yoldas, 2017, 22 oktober  ”[...] SVT håller Lasse Kronér om ryggen [...]” (s.16). 

Detta påvisar hur Expressen vidare intensifierar gestaltningen av Kronér genom 

motsättningar i de åsikter som tillskrivs. Hon uttrycker att (Emanuelsson et al., 

2017, 21 oktober) ”Lasse missbrukade fullkomligt att han hade mitt privata 

nummer”(s.8) samtidigt som Kronér hävdar att de haft ett förhållande och motsätter 

sig kvinnans framställning av deras relation där hon menar på att hon i relationen 

känt sig tvingad till saker hon inte ville vara delaktig i. I de fall där Kronér själv 

väljer eller får möjligheten att inte bemöta anklagelserna anser vi att han kan tolkas 

som skyldig då kvinnans överdrivet dramatiska ord och förklaringar framstår som 

sanna. Gestaltningen av Kronér som misstänkt gärningsman anser vi förstärks 

vidare genom att kvinnan uttrycker  (Malmgren & Yoldas, 2017, 22 oktober) ”[...] 

att han i sin makt har utnyttjat mig [...]”(s.16) samt att hon nu tagit mod till sig att 

berätta om händelsen  (Malmgren & Yoldas, 2017, 22 oktober) “Tack vare det 

enorma stöd [...]”(s.16) hon mottagit genom media. Att Expressen väljer att 

använda ord som att Kronér ”utnyttjat” kvinnan samt gestaltar honom som en 

person i maktposition förstärker bilden av Kronér som skyldig. 

 

Expressen förhåller sig till intensifiering i gestaltningen av Timell genom att 

uttrycka sig med dramatiserande förklaringar kring den personalfest på Timells 

lantställe som texten frekvent redogör för där Timell sägs ha utfört sexuella 

övergrepp på en kvinna. Beskrivningar av händelsen och Timell görs enligt 
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följande; I badtunnan ska det ha skett en incident mellan Martin Timell och kvinnan, 

som lämnade henne väldigt kränkt och chockerad; (Oxblod, 2017, 20 oktober) ”Jag 

blev så chockad att det tog några sekunder där jag satt kvar så, och sen försökte jag 

slita mig loss [...]” ; ”[...] han säger "Hej, vad snygg du var i din bikini, har du tagit 

av dig den nu?[...]"(s.10). Vidare träder Timells egna ord om händelsen fram där 

han uttalar sig om att (Thomsen, 2017, 4 november) ”[...] Jag kommer inte att 

kommentera den här enskilda händelsen, det var så många människor inblandade 

där. Återigen - jag har gjort en jävla miss.”(s.24) och att han inte kommer 

kommentera händelsen vidare. Timell tillskriver alltså ur sin synvinkel händelsen i 

badtunnan som en ”miss” vilket förminskar hela händelsen i jämförelse med den 

tidigare redogörelse som vittnet berättat för.  

 

Texten uttrycker vidare att Timell “[...] ska ha gått fram till tre kvinnor och en man 

helt naken [...]” och “jag gör inte sånt” (Andersson & Eriksson, 2018, 7 mars, s. 38) 

vilket bidrar till en intensifiering då meningsskiljaktigheter tydligt framgår i texten. 

Vidare redogörs det för händelser efter personalfesten där Timell ska ha bett att få 

tala med kvinnan som utger sig själv för att ha blivit utsatt. Timell skall då enligt 

kvinnan ha sagt (Oxblod, 2017, 20 oktober) “du, det här som hände på festen, det 

var så olyckligt [...] ”(s.11), när kvinnan inte besvarar Timell kontrar han med 

följande (Oxblod, 2017, 20 oktober) ”Om du vill göra karriär i den här tv-

branschen, då tycker jag att du ska glömma vad som hände på Mjölkö [...]”(s.11). 

Genom intensifierande beskrivningar av de händelser och handlingar Timell 

tillskrivs, tolkar vi det som att Timell porträtteras som en person som inte vill eller 

kan ta konsekvens för sina handlingar. Genom de fåordiga kommentarer som Timell 

själv lämnat i det empiriska materialet vi studerat framställs han nedvärdera och 

förminska den utsatta kvinnans redogörelse för vad som inträffade under 

personalfesten. Att Timell vidare skall ha uttalat sig till kvinnan om att hon bör 

”glömma” vad som hänt vid personalfesten om hon vill göra karriär, tolkar vi 

indikerar om att Timell anser sig själv besitta en sådan position som ger honom 

makt över att säga till vad kvinnan bör eller inte bör göra; indirekt kan uttalandet 

tolkas som ett hot mot kvinnan, att om hon väljer att ta det vidare kommer Timell se 

till att hennes framtida karriär inom branschen tar slut. 

 

Expressen förhåller sig till intensifiering i gestaltningen av “SR-kvinnan” genom att 

uttrycka sig med dramatiserande förklaringar där innehåll från andra parter vars 

åsikter träder fram på ett sätt som vidare kan bearbetas i vår tolkning av hur “SR-

kvinnan” gestaltas. Exempel på ett sådant uttryck återfinns i texten då en av de som 

uppger sig ha blivit utsatta av programledaren uttalar sig om en händelse som skett 

under en inspelning där programledaren medverkade, vilken personen beskriver som 

(Asplid et al., 2017, 8 november) ”det är en historia som jag burit på i alla dessa 
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år, och som jag inte gjorde något med då det hände[...]” (s.12) och som vidare 

uttrycker att SR-kvinnan kommit med grova sexuella anspelningar. Vidare framgår 

det flertalet gånger i texten om att de tillsägelser som gavs till “SR-kvinnan” 

avfärdades och ”trots tillsägelser ska beteendet fortsatt under lång tid” (Asplid et 

al., 2017, 8 november, s.12). Detta anser vi bygger på en gestaltning av den 

misstänkte gärningsmannen som någon som anser sig själv besitta en sådan 

maktposition att positionen kan ”rädda” kvinnan ur de missgynnsamma 

förhållanden hon själv sägs ha satt sig i.  

 

Vidare uttrycker texten om en medarbetare som utsäger sig för att ha blivit antastad 

av “SR-kvinnan” som att det blev (Asplid et al., 2017, 8 november) "riktigt 

obehagligt" - och dessutom blev den kända programledaren "väldigt närgången"; 

”[...] Hon lade sig på mig och skulle börja kyssa mig [...]” (s.12) och vidare 

beskrivs det i texten som att den utsattes ”räddning” blev att två kollegor upptäckte 

vad som pågick och ”lyckades få bort henne” (Asplid et al., 2017, 8 november, 

s.12). Den misstänkte gärningsmannen kommer inte till tals i någon av artiklarna, 

det framgår att ”expressen har sökt programledaren utan resultat” vilket vi anser 

kan skapa tolkningen om att anklagelserna är befogade, och det stärker även den 

intensifiering som skapas mellan ”offer” och misstänkt gärningsman då vi endast få 

höra en sida. 

 

Intensifiering tillämpas enligt vår tolkning i gestaltningen av ”komikern” genom att 

mannen själv väljer att inte uttala sig kring anklagelserna utan händelserna skildras 

genom de utsatta kvinnornas perspektiv. Detta anser vi kan ge utrymme för publiken 

i att spekulera kring vem den anklagade mannen må vara, varav vi tolkar att 

spekulationerna bidrar till att dramatisera innehållet i texten. Genom att gestalta 

mannen som ”en av Sveriges mest framgångsrika komiker” (Strömberg, 2017, 2 

november, s. 13) i kontexten av de detaljerade redogörelserna som exempelvis 

(Malmgren & Nilsson, 2017, 31 oktober) “[...] började mannen tafsa på kvinnan 

under bordet, både innanför och utanpå trosorna [...]” (s.12) kring händelserna 

tolkar vi som en intensifiering av texten då det för en komiker är oväntade och 

avvikande berättelser som tar sig till uttryck. Vidare redogörs för hur en av de 

utsatta kvinnorna beskriver hur mannen kort efter den inträffade händelsen via 

sociala medier kontaktat henne då han anser sig ha kommit till insikt om att han har 

gjort henne illa och vill träffas för att prata igenom händelsen. Genom att texten 

sätter de två ”parterna” mot varandra kan detta enligt oss tolkas som ett försök i att 

dramatisera händelsen.  
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Vidare framkommer hur ”komikerns” manager väljer att bemöta frågor kring de 

riktade anklagelserna med att endast svara (Nilsson, 2017, 28 oktober) ”Vi har inga 

kommentarer [...]” (s.14). I samband med att Expressen dessutom har försökt nå 

”komikern” för att få kommentarer kring orsaken till varför denne valt att ställa in 

sina kommande framträdanden får tidningen som svar (Strömberg, 2017, 2 

november) ”X är sjuk, därför har han ställt in [...]” (s.13) via ett sms från 

managern. Det står också hur Expressen vid ett flertal tillfällen försökt nå både 

”komikern” och hans manager vid upprepade tillfällen utan resultat vilket vidare 

bidrar till en dramatisering av texten då vi tolkar det som en indikation på att 

”komikern” är skyldig till händelserna med anledning av att han väljer att inte 

bemöta de anklagelserna han fått mottaga.  

 

Texten intensifieras ytterligare genom att det framkommer hur både Sveriges Radio, 

SVT och tv-bolaget Discovery har valt att avbryta samarbetet med mannen. 

Discovery uttrycker (Strömberg, 2017, 2 november) ”vi har ersatt honom med 

någon annan [...]” (s.13) men menar samtidigt på att det är på ”komikerns” egen 

begäran som är anledningen till att han har ersatts. Genom ordvalet ”ersatt” anser vi 

att det går att utläsa att det inte är på ”komikerns” egen vilja han kommit att få 

lämna kanalen då det är ett ord som kan upplevas negativt. Att Discovery därefter 

påstår att det är ”komikerns” egna val tolkar vi som en indikation i ett försök vrida 

på den egentliga anledningen och bidrar därför till att texten intensifieras. Genom 

hur texten väljer att gestalta “komikern” anser vi att han framställs som skyldig till 

de handlingar som redogörs för och inte bara som en misstänkt gärningsman.  

 

7.2.3 Personifiering 

 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till dramaturgiska berättartekniken personifiering? 

 

Med personifiering syftar vi på att texten uttrycker och anspelar på känsloladdade 

ord som syftar till sympati, empati och andra känslor som publiken kan relatera till, 

ofta i kombination med att den behandlar kändisskap och personer med offentlig 

status som publiken sedan tidigare är bekant med. Expressen förhåller sig till 

personifiering i gestaltningen av Bromé genom att understryka vissa detaljer och 

citat runt beskrivningen av Bromé som anspelar på känslor, exempelvis: 

(Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 november) : (Bråstedt, 2017, 25 

november) ”det var inget lätt beslut för mig att fatta” (s.16);(s.22) där Bromé uttalar 

sig om sin avgång, vidare uttrycker texten att Bromé ”har älskat sitt jobb” 

(Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 november, s.16):(Bråstedt, 2017, 25 
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november, s. 22) och varit sjukskriven under en tid vilket vi tolkar som en 

indikation om viss medkänsla för Bromé. Texten framträder dock tvetydigt ur denna 

aspekt då vi samtidigt identifierar personifiering utifrån de individer i texten som 

benämns ”offer” och ”utsatt”, det pekas och framhävs vid flertalet tillfällen om att 

(Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 november): (Bråstedt, 2017, 25 

november) ”[...] det är otroligt skönt att sanningen är ute [...]” och att Bromé ”[...] 

inte är värd sin status[...]” (s.16):(s.22). Vidare tar sig de ”utsatta” till uttryck mer 

frekvent än den misstänkte gärningsmannen Lotta Bromé i texten vilket kan tolkas 

som en vinkling av rapporteringen. Genom att belysa berörda individer mer frekvent 

än den misstänkte gärningsmannen kan det anspela på att läsaren lättare ska kunna 

identifiera sig med de som framställs (Ghersetti et al., 2007) vilket indirekt kan 

antyda om ett ställningstagande där man trycker på att de handlingar som den 

misstänkte gärningsmannen sägs ha utfört är sanna. En sådan beskrivning anser vi 

förstärker gestaltningen av den misstänkte gärningsmannen som ”boven” i dramat. 

 

 

I gestaltningen av Kronér är det inte bara han som personifieras i texten då även 

kvinnan som anmält honom genom att de ord och uttryck som används väcker 

känslor hos publiken. Kronér beskrivs som “den populära programledaren” och 

“SVT-stjärnan” (Emanuelsson et al., 2017, 21 oktober, s. 8) som utfört handlingar 

som är (Svanberg & Sund, 2017, 24 oktober) “[...] allvarliga, kränkande och 

förnedrande”(s. 14) och som genom att kvinnan uttrycker hur Kronér fullkomligt 

missbrukat hennes privata nummer skapar medkänsla för henne som ett slags 

”offer” för Kronérs beteende hos publiken. Vidare beskrivs kvinnan som den yngre 

och skräckslagna praktikanten som vi tolkar förstärker hennes roll som offer i 

relationen med Kronér och vilket än mer får publiken att känna sympati för henne. 

Att skildra hur kvinnan som praktikant kommit att hamna i en typ av maktspel med 

Kronér där hon uttrycker (Emanuelsson et al., 2017, 21 oktober) ”[...] han sa att allt 

var på skämt”(s. 8) påvisar hur kvinnan känt sig nedvärderad och inte blivit tagen 

på allvar. Detta tolkar vi kan skapa identifikation och beröring hos publiken då de i 

något anseende kan tänkas identifiera sig med att vara utsatt och drabbad. Samtidigt 

skapas medkänsla för Kronér genom framställningen av honom som en oskyldigt 

misstänkt gärningsman som “bryter tystnaden” genom uttryck som spelar på hur 

han “mått extremt dåligt” (Thomsen, 2018, 25 januari, s. 46) sen han fick ta emot 

anmälan samt genom tillskrivna ordval som exempelvis varit misstänkt och 

anklagats (Thomsen, 2018, 25 januari, s. 46). Citatet (Emanuelsson et al., 2017, 21 

oktober) “Jag har gått över en gräns och det ber jag naturligtvis om ursäkt för 

[...]”(s. 8) tolkar vi som en vidare förstärkning av att söka medkänsla genom att 

belysa hur Kronér inser att det han har gjort är fel. Känslan av sympati förstärks 

ytterligare genom att kollegan Lotta Bromé, som även hon är anklagad för sexuella 

trakasserier, uttrycker känslor och stöttar Kronér kring händelserna i medierna.  
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Expressen förhåller sig till personifiering i gestaltningen av “SR-kvinnan” genom att 

understryka vissa detaljer och citat runt beskrivningen av kvinnan utifrån de som 

sägs blivit utsatta av “SR-kvinnan”s handlingar så som ”mår så dåligt att de tvingas 

flytta sändningen till andra redaktioner i landet” (Rogvall, 2017, 10 november, 

s.10). Vidare uttrycker programdirektör Björn Löfdahl händelserna som (Rogvall, 

2017, 10 november) ”det är påfrestande för de som befinner sig i den här 

situationen.... Det är allvarligt, och jag beklagar verkligen det” (s.10). 

Skildringarna av de utsatta förekommer flertalet tillfällen i texten där värdeladdade 

ord används för att beskriva dess mående som; (Asplid et al., 2017, 8 november) 

”Jag jobbade kvar, men det var inget kul, det var med en dålig känsla[...]” (s.12-

13); ”Jag blev helt paralyserad, och inte visste vad jag skulle göra” (s.12). De 

detaljerade beskrivningar kring händelser som förekommer anser vi indikerar om att 

anklagelserna är trovärdiga, särskilt med tanke på att den misstänkte 

gärningsmannen, “SR-kvinnan”, inte kommer till tals i artiklarna och endast 

beskrivs utifrån de utsattas perspektiv. Texten uttrycker att “SR-kvinnan” är 

sjukskriven i samband med den internutredning som pågår och som det stärks att 

”företaget initierat” (Heimersson & Sohl Stjernberg, 2017, 22 november, s.16), det 

framgår även att ”den folkkäre programledaren tvingats bort från sitt program” 

(Sohl Stjernberg, 2017, 11 november, s. 13) och att SR-kvinnan fått besked om att 

hon inte får vistas i redaktionens lokaler.  

 

När ord som ”tvingats” förekommer och beskrivningen av att “SR-kvinnan” är 

sjukskriven efter den utredning som företaget initierat anser vi att texten uttrycker 

det som att “SR-kvinnan” troligen inte lämnat om det inte vore för redaktionen och 

företagets bestämmelser; det i sig menar vi indikerar om en skildring av misstänkte 

gärningsmannen som någon som inte kan bekänna de fel och brister denne antyds 

besitta. Den misstänkte gärningsmannen framställs vidare med beskrivningar som 

(Asplid et al., 2017, 8 november) ”Då hade jag flera gånger sagt ifrån att nu räcker 

det. Men hon tog inte in sådant, utan var helt maktfullkomlig. Hon sket fullständigt i 

vad jag sa [...]” (s.12) och ”SVT kallade till ett krismöte i början på 2000-talet där 

den kända programledaren konfronterades. Hon förnekade först anklagelserna men 

överbevisades efter att en kollega som blivit vittne till det misstänkta övergreppet 

berättade vad som skett” (Asplid et al., 2017,  8 november, s.12-13) där man 

återigen framför hur anklagelser förekommit även i tidigare skede mot SR-kvinnan. 

Genom att texten uttrycker känsloladdade ord i redogörelsen för de utsattas mående 

vilket kontrasteras genom beskrivningen av den misstänkte gärningsmannen där ord 

som ”förnekelse”, ”maktfullkomlig”, ”utnyttja” är frekvent förekommande anser vi 

att sympati tillskrivs de som utsägs blivit utsatta, medan den misstänkte 

gärningsmannen framställs med en negativ ton som ondskefull och elak. 
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I gestaltningen av Timell tolkar vi att personifiering framkommer i texterna utifrån 

den påstått utsatta kvinnans perspektiv, detta genom beskrivningar av kvinnan som 

(Thomsen, 2017, 4 november) ”Att höra TV4-cheferna stå och säga att jag har valt 

att inte ta saken vidare är fruktansvärt. Jag har inte gjort annat sedan 2008 men de 

har lagt locket på varje gång” (s.24) och ”Kvinnan sökte stöd hos sina chefer - men 

TV4 valde att tysta ner händelsen och kvinnan erbjöds löneförhöjning mot sin 

tystnad” (Oxblod, 2017, 20 oktober, s.10-11) där texten enligt vår tolkning syftar till 

sympati gentemot kvinnan som sägs blivit utsatt för övergreppen, dels genom hur 

produktionsbolaget och Tv4 framställs ha hanterat situationen, och dels genom 

vidare beskrivningar av Timell från polisprofessor Leif GW Persson som (Thomsen, 

2017, 4 november) ”För en gångs skull ska han kanske inte förutsätta att han klarar 

sig[...]” (s.24) och att det råder ”ingen tvekan om att det som Martin Timell 

anklagas för är brottsligt. - att göra så utan samtycke är naturligtvis straffbart” 

(Thomsen, 2017, 4 november, s.24) vilket indirekt konfirmerar att händelsen och 

anklagelserna är sanna och befogade. De indikationer som framgår i texten om att 

det Timell utsatt andra för är korrekta påståenden tillskriver sympati till de ”offer” 

som framgår i texten. När Timell vidare i texten söks utan kommentarer och väljer 

att uttala sig om händelserna som en ”miss” och att han bestämt förnekar de brott 

han anklagas för, attribuerar Timell en ondskefull bild med tanke på de utförliga 

beskrivningar som starkt antyder om att de händelser Timell anklagas för faktiskt är 

sanna. 

 

Vidare i texterna kring “komikern” kommer personifiering till uttryck genom att den 

misstänkte gärningsmannen gestaltas genom redogörelser för hur han de senaste 

åren varit verksam i både radio och tv och beskrivs som ”en av Sveriges mest 

framgångsrika komiker” (Strömberg, 2017, 2 november, s. 13). Att påpeka hur 

mannen är välkänd som komiker tolkar vi kan bidra till att skapa en slags 

identifiering hos publiken för att de ska kunna relatera till någon och på så vis 

lättare kunna bli berörda av innehållet i texten.  

 

Att händelserna gestaltas utifrån de utsatta kvinnornas perspektiv och kommer till 

uttryck i uttalanden som (Nilsson, 2017, 28 oktober) ’han kallade mig hora och 

slyna [...]” (s.14) och att det i texten skrivs att (Malmgren & Nilsson, 2017, 31 

oktober) “[...] han krävde att hon skickade nakenbilder” (s.13) anser vi medför att 

det hos publiken framkallas känslor av sympati då kvinnorna framställs som offer 

och det signalerar att anklagelserna faktiskt må vara sanna. Genom att det vidare 

framkommer hur kvinnorna blivit tvingade och utsatta mot sin vilja förstärks 

sympatin och beröringen ytterligare då det är ord som visar på att det utförts 

handlingar som av kvinnorna inte skett av fri vilja. ”Komikerns” gestaltning som 
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misstänkt gärningsman påvisas även genom att det framkommer hur polisen med 

anledning av anklagelserna inlett en förundersökning gällande grova brott. Det 

tolkar vi som att mannen ses som skyldig samt att kvinnornas skildring av mannen 

styrkes och de medkänslor kvinnorna genereras som offer förstärks. Att ”komikern” 

kan tolkas som skyldig görs starkare även genom att han väljer att inte kommentera 

händelserna samt genom att hans manager menar att (Malmgren & Nilsson, 2017, 

31 oktober) ”[...] Vi kan inte kommentera saker vi inte har fått information om” 

(s.13), vilket kan tolkas som ett ganska känslokallt bemötande för sådana allvarliga 

anklagelser. Att kvinnorna genom hela texten skildras som offer får ”komikern” att 

framstå som en ond och maktfullkomlig man som inte ger upphov till några 

medkänslor, snarare bidrar han till att anspela på känslor som indikerar avsky.  

 

7.2.4 Kändisskap och elitcentrering 

 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till nyhetskriteriet kändisskap och elitcentrering? 

 

Med kändisskap och elitcentrering syftar vi på sådant innehåll som inkluderar 

organisationer eller personer som publiken är bekanta med sen tidigare och som vi 

tolkar lyfter en individ utefter dess offentliga status. Individen beskrivs utifrån en 

idealiserad bild av hur denne bör vara utifrån sin position. Expressen förhåller sig 

till kändisskap och elitcentrering i gestaltningen av Bromé genom att de 

kontinuerligt lyfter aspekten i att Bromé tvingats till att lämna Sveriges Radio efter 

utredningen. Texten uttrycker och indikerar frekvent om orsakerna till varför Bromé 

fått avgå, vilken framställs vara utifrån ett oacceptabelt beteende samt kränkande 

och antastande av medarbetare vid redaktionen. Samtidigt som texten indikerar detta 

uttrycker texterna det faktum att SR inte vill kommentera kring varför Bromé fått 

avsluta sin anställning, de varken dementerar eller konfirmerar ryktesspridningen 

som pågår. Texten uttrycker vidare citeringar om och från personalen på Sveriges 

Radio som SR-medarbetare är särskilt kritiska mot att man dessutom lyckönskar 

Bromé och kallar det för en "stor förlust" (Sohl Stjernberg, 2017, 24 november, 

s.18) och (Sohl Stjernberg, 2017, 24 november) ”Det är ett hån mot de som utsatts, 

säger en SR-medarbetare.” (s.18) samt ”Ulrika Hyllert, ordförande för 

journalistklubben på Sveriges radio, bekräftar att flera fackmedlemmar är 

upprörda. - Jag kan bekräfta att jag pratat med personer som är upprörda. Jag 

skulle säga att det brukar bli så när ett företag är sparsamt med information och det 

är ganska väntat” (Sohl Stjernberg, 2017, 24 november, s.18).  

Ovan  citeringar som sätts i kontrast till tidigare nämnda uttryck i texten som 

redogör för Sveriges Radios uttalanden anser vi tillskriver SR-redaktionen och 
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Bromé en slags maktposition som vittnar om den interna hierarki som kan tolkas 

råda inom redaktionen. De oenigheter som texten uttrycker finns inom redaktionen 

visar sig enligt vår tolkning som att ledningen ställer sig bakom Bromé vilket 

tillskriver henne en maktposition då ledningen väljer att vara så restriktiva i 

händelsen trots den tydliga åsiktsbildning som framkommer från medarbetarna vid 

redaktionen. Beskrivningar som tar sig till uttryck i texten som ”Flera lyssnare 

stöttar Lotta Bromé och en liknar anklagelserna vid häxprocesser. Bromé gillar 

liknelsen och skriver: "Börjar bli lite varmt. Men snart så kan 'häxan' börja tala" 

(Börjesson & Sohl Stjernberg, 2017, 1 december, s.14) och ”anklagelserna mot 

Lotta Bromé hade funnits där länge, men fram till dess inte tagits på allvar.  Metoo 

öppnade också den dörren”  (Bråstedt, 2017, 25 november, s.22) samt Bromés egna 

ord om händelserna som (Sohl Stjernberg, 2017, 24 november) “fake news” (s.18) 

anser vi ytterligare stärker den maktposition som Bromé framställs besitta och som 

vi vidare tolkar att hon själv antar sig ha med tanke på de självsäkra uttalanden som 

uttalas och tillskrivs Bromé i texten.  

 

I gestaltningen av Kronér kan vi påvisa att kändisskap och elitcentrering 

förekommer genom att Expressen framställer honom som en man som utfört 

“sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” (Emanuelsson et al., 2017, 21 

oktober, s. 8) vilket vi tolkar som en indikation på Kronérs maktposition. Detta 

anser vi förstärks ytterligare genom att den påstått utsatta kvinnan återigen 

presenteras som praktikanten vilket i relation till Kronérs gestaltning antyder den 

makthierarki som ansågs förekomma i deras relation. Kvinnan citerar vidare i 

samband med artikelns redogörelse för hur hennes försvarare kommer att lägga fram 

anmälan mot Kronér; (Malmgren & Yoldas, 2017, 22 oktober) ”[...] de kommer 

trycka på att han i sin makt har utnyttjat mig” och fortsätter med ”han började 

direkt lova mig jobb” (s.16). Genom att framställa hur kvinnan i sin roll som 

praktikant blir utnyttjad av Kronér som SVT-stjärna blir hans maktposition än mer 

påtaglig. I texten framkommer även den välkända advokaten Elisabeth Massi Fritz 

som i samband med uppkomsten av #metoo-kampanjen har fått stor 

uppmärksamhet, detta med anledning av att hon är specialiserad på att företräda 

brottsoffer och är i detta fall den påstått utsatta kvinnans advokat. Uttalanden från 

advokaten påvisar den makt kvinnan kan tolkas ha i kontexten av anklagelserna mot 

Kronér då Massi Fritz i sin roll som brottsofferadvokat anses besitta stor kunskap 

inom området. Detta tolkar vi vidare kan ge uttryck för makt och särskilt då Kronér 

själv inte fått uttala sig i texten. 
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Genom att SVT väljer att avvakta med uttalanden kring anklagelserna samt att 

invänta vidtagande av åtgärder kring huruvida Kronér kommer att få fortsätta synas 

i rutan under utredningen kan, som vi tolkar det, indikera att SVT söker upprätthålla 

sin maktposition som en stor mediaorganisation då de avstår från att agera. Vidare 

framkommer hur SVT anser att det vore ”oklokt” att ha kontakt med kvinnan under 

den pågående utredningen och framför hur de inte vill (Malmgren & Yoldas, 2017, 

22 oktober) ”[...] springa händelserna i förväg och vidta åtgärder innan vi ser vad 

polisens utredning kommer fram till” (s.16), vilket kan tolkas som att SVT väljer att 

”ta parti” för Kronér. Det framgår också att SVT sen tidigare visste att det år 2013 

uppkommit en incident mellan praktikanten och Kronér vilket lett till en 

internutredning som resulterade i att Kronér bad kvinnan om ursäkt. Att besitta 

denna information i relation till att SVT väljer att inte uttala sig kring de nu 

framförda anklagelserna tolkar vi som en makthandling av SVT och som ett försök i 

att undanhålla information för att tysta ner incidenten, vilket vi tolkar som att 

Kronér gestaltas som en viktig person för SVT:s image.  

 

Expressen förhåller sig till kändisskap och elitcentrering i gestaltningen av “SR-

kvinnan” genom att texten frekvent uttrycker ordagrant att “SR-kvinnan” i sina 

handlingar utnyttjat den maktposition hon besatt, detta framkommer i texterna som 

att kvinnan ”anklagas även för att utnyttja sin ställning” (Asplid et al., 2017, 8 

november, s.12) och citeringen från en person som anger sig själv som utsatt för 

handlingarna; (Asplid et al., 2017, 8 november) ”[...] hon tog inte in sådant, utan 

var helt maktfullkomlig[...]” (s.12). Vidare tolkar vi att texten indirekt uttrycker om 

den maktposition “SR-kvinnan” antas besitta då beskrivningar framkommer som 

antyder om att flertalet personer uppger att ledningen vid SR skall ha känt till “SR-

kvinnan”s beteende, att det pågått under längre tid och rapporterar om följderna av 

anklagelserna som  (Asplid et al., 2017, 8 november) ”[...] Cheferna tog sedan upp 

händelsen med henne, och hon fick en varning [...]” (s.12) . De antydningar om hur 

ledningen gått vidare med larmen om anklagelser och de konsekvenser det lett till 

indikerar enligt vår tolkning på att “SR-kvinnan” besitter en sådan viktig position 

för företaget att de väljer att tysta ned eller försöka rädda situationen som uppstått 

och som vidare antyds ha pågått till och från under en längre tid.  

 

Den maktposition som träder fram i texten tolkar vi tillskrivs den misstänkte 

gärningsmannen i och med de beskrivningar som framkommer gällande 

redaktionella beslut utifrån den misstänkte gärningsmannens påstådda handlingar. 

Denna tolkning anser vi ytterligare stärks i texten genom beskrivningen att 

”samtidigt uppmanas medarbetarna på SR-redaktionen att mörka varför 

programledaren inte är kvar” (Sohl Stjernberg, 2017, 11 november, s.13) och (Sohl 

Stjernberg, 2017, 11 november) ”vi måste fortsätta hävda att hon är sjukskriven, 



 

57(73) 

 

och att det är därför hon är borta. Hon är säkert sjukskriven, men vi får inte tala om 

huvudmotivet till att hon är borta [...]” (s.13) som en medarbetare uttrycker i texten, 

detta trots det faktum att VD:n vid SR samtidigt bekräftar att beteendet “SR-

kvinnan” anklagas för är oacceptabelt och att kvinnan portats från redaktionen. 

Däremot tolkar vi vidare att en maktposition möjligen även kan vara tillskriven SR-

redaktionen som i texten kan tolkas göra ett aktivt val om att mörka och dämpa 

situationen, vilket kan indikera om att den skada en offentlig redogörelse kring 

händelserna skulle orsaka Sveriges Radio är potentiellt så stor att det uppfattas som 

en mindre skada att undanhålla information och dirigera medarbetare om hur de får 

och inte får uttala sig i fallet. 

 

I gestaltningen av Martin Timell och händelsen vid personalfesten som frekvent 

förekommer i artiklarna där Timell sägs ha utfört sexuella övergrepp på en kvinna, 

förhåller sig Expressen till kändisskap och elitcentrering; i beskrivningarna av 

händelsen framgår det att det var flera personer i den badtunna ur vilken 

övergreppen skall ha utförts, detta till trots är det ingen av vederbörande som i 

texten framställs har sagt ifrån när Timell utför de kränkande beröringar han 

anklagas för. Vidare beskrivs det om händelsen och att kvinnan som utsatts blivit 

hemskjutsad från personalfesten av en anställd i produktionsbolaget. 

Beskrivningarna tolkar vi som en redogörelse om den maktposition som Timell 

besitter och utnyttjar: varför de resterande deltagarna ur texten inte uttrycks ha 

ifrågasatt eller sagt ifrån vid Timells närmanden mot kvinnan kan tolkas som att de 

tiger i tystnad för Timell. Att kvinnan vidare blir hemskjutsad från en ur 

produktionsbolaget och att det framställs som att hon närmast blir bortschasad 

genom beskrivningen (Oxblod, 2017, 20 oktober) ”[...] mötet avbröts av 

producenten Daniel Röös, som snabbt ville få bort kvinnan och hennes sambo från 

Mjölkö. - Daniel Röös kom och bara avbröt allt, och sa "Hej, ni kommer med mig, 

jag har startat båten och kör er" (s.10) tolkar vi som ett ytterligare ett uttryck för 

den maktposition Timell besitter sett till sitt yrke då produktionsbolaget framstår 

som beskyddande över Timell vid händelsen. 

 

Texten ger uttryck för att kvinnan snabbt behövde komma bort från platsen så att 

personalfesten kunde fortsätta utan det problem som kvinnan uttrycks ha skapat i 

och med den uppståndelse som utbröt efter incidenten. Dåvarande VD för 

produktionsbolaget Meter beskrivs vidare utefter den utsatte kvinnans perspektiv 

som att hon utnyttjar sin maktposition till fullo, dels genom hur hon framställs värna 

om att händelsen inte får komma ut genom att i texten uttrycka sig som (Oxblod, 

2017, 20 oktober) "[...] jag förstår det som att det förekom en olycklig incident 

mellan dig och Martin" (s.10) där vi tolkar det som att VD:n syftar till att förminska 

händelsen. Vidare beskrivs det att VD:n skall ha uttalat sig enligt följande (Oxblod, 
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2017, 20 oktober) ”[...] Vi tycker att du är så duktig på ditt jobb och du har sådana 

utvecklingsmöjligheter och du kan få högre lön. Och ja, det är mycket saker som 

kan missförstås i samband där alkohol är inblandat [...]” (s.10) där vi tolkar det 

som att VDn utnyttjar sin maktposition och ”lockar” kvinnan med högre lön för att 

inte gå vidare med händelsen. Den position Timell antyds besitta tolkar vi som så 

pass viktig för produktionsbolaget att det är värt att bemöta en kvinna som säger sig 

ha blivit utsatt för sexuella övergrepp på ett sådant sätt trots att risken finns att detta 

kommer ut. Enligt vår tolkning porträtteras Timell besitta en sådan maktposition att 

det från produktionsbolagets sida finns mycket som är värt att offra i jämförelse 

med den skada som kan uppstå för bolagets rykte om anklagelserna kring Timell 

skulle komma ut. Vidare framträder denna maktposition ytterligare genom att de 

stora mediehusen Bonnier och Meter som omskrivs uttalar sig kring deras vetskap 

om händelsen och att de trots tidigare internutredning låtit Timell vara kvar enligt 

vår tolkning har detta troligtvis att göra med att Timell är av folket en känd tv-profil 

sen många år tillbaka och besitter någon typ av makt i det avseende att han är en 

offentlig person. 

 

I gestaltningen av ”komikern” framställs han som en av folket känd profil som 

cirkulerat i både radio och tv och vi kan därför utläsa att texten inkluderar kriteriet 

kändisskap och elitcentrering. Då texten understryker huruvida mannen är en 

framgångsrik komiker som tillhör kändiseliten går det enligt vår tolkning antyda att 

han är känd av publiken sen innan. Vidare framkommer hur mannen “med våld 

tvingade” en av kvinnorna att utföra oralsex på honom “trots kvinnans högljudda 

protester” och hur han under detta övergrepp ska ha kallat kvinnan för ”sin hora” 

(Malmgren & Nilsson, 2017, 31 oktober, s. 12-13). Genom hur denna händelse 

skildras tolkar vi att ”komikern” i situationen utövat en makthandling över kvinnan 

då han trots hennes motstånd fortsatt och med anledning av att han har kallat henne 

vid kränkande ord. Att ”komikern” utnyttjat sin makt framkommer även genom att 

det redogörs för hur mannen mot flertal kvinnor ska ha utfört sexuella handlingar 

mot deras vilja.  

 

Detta kommer i texten till uttryck; “mannen anklagas för att ha utfört våldtäkten 

mot kvinnan med sina händer samt onanerat framför henne mot hennes vilja” och 

fortsätter vidare med en annan kvinnas redogörelse; “kvinnan har anmält att hon 

och komikern kommunicerade på chattappen Snapchat -där han krävde att hon 

skickade nakenbilder. När hon inte följde hans direktiv skickade han bilder och 

filmer där han själv onanerade” (Malmgren & Nilsson, 2017, 31 oktober, s. 12-13). 

Detta tolkar vi som ett sätt för mannen att gentemot kvinnorna utöva makt vilket vi 

tycker ytterligare förstärks genom att Expressen väljer att använda ord som krävde, 

direktiv och tvingat. ”Komikern” framstår i gestaltningen som en ”ond”  man med 
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makten att kunna styra över de drabbade kvinnorna vilket vi anser genom att texten 

redogörs för hur kvinnorna har utsatts för mannen. Vidare kan tolkas att han 

utnyttjar sin makt genom att han väljer att inte kommentera de anklagelser och 

anmälningar han fått ta emot. Detta anser vi kan uppfattas som att han ser sig själv 

som en stark person med anledning av den offentliga profil han är vilket medför att 

han anser att han inte behöver försvara sig trots att anklagelserna nått en 

polisanmälan och en förundersökning. I texten redogörs för att kvinnorna har 

polisanmält ”komikern” med anledning av uppkomsten av #metoo-kampanjen. 

Detta tolkar vi som att kvinnorna genom kampanjen tagit mod till sig att våga 

berätta om händelserna trots att incidenterna ska ha inträffat tidigare. Vidare 

indikerar redogörelsen för vad vi tolkar att kvinnorna tidigare varit rädda för att 

berätta om sina upplevelser då mannen är en välkänd och offentlig profil och att 

rädslan för att inte bli trodda på varit för stor. Vi tolkar också att SVT, Sveriges 

Radio och Discovery påvisar handlingar som inbegriper makt genom att de 

bekräftar att samarbetet med ”komikern” inte längre gäller. Då de som stora 

organisationer väljer att vidta åtgärder kring händelser som mannen är anklagad 

men ännu inte är dömd för kan ses som ett maktutförande.  

 

7.2.5 Sensation och avvikelse 

 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till nyhetskriteriet sensation och avvikelse? 

 

Med sensation och avvikelse syftar vi på texter som vi tolkar innehåller händelser av 

oväntad och oförutsedd karaktär; texten uppvisar att innehållet går ur den 

normaliserade uppfattningen av det som beskrivs, alltså innehåll och formuleringar 

som beskriver en händelse eller person på ett sådant sätt att det indikerar på att det 

är avvikande från normaltillståndet. Den självklara kontext ur vilken sensation och 

avvikelse identifieras i artiklarna som behandlar Lotta Bromé hör till det faktum att 

en ”välkänd programledare” skall ha utfört sexuella övergrepp och trakasserat 

någon, detta är något som inte förväntas av en person i en så offentlig position. 

Huruvida anklagelserna i framtiden visar sig vara sanna eller falska återtar inte det 

faktum att Bromé framställts i denna kontext. Vidare förhåller sig Expressen till 

sensation och avvikelse i gestaltningen av Bromé genom formuleringar som ”Hon 

har varit en hyllad medarbetare på Sveriges Radio - och fått rejäl uppmärksamhet 

för sin journalistiska gärning. Under hennes tio år med "P4 Extra" har Lotta Bromé 

och programmet vunnit åtta radiopris” (Bråstedt, 2017, 25 november, s.22) där man 

framhäver den bild som kan tolkas vara den allmänna uppfattningen av Bromé; en 

framgångsrik och omtyckt person som gjort karriär inom sin yrkesbransch.  
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Texten kontrasterar vidare sådana skildringar genom att uttrycka beskrivningar som 

”Så har Lotta Bromés tillvaro länge sett ut; ett yrkesliv från den ljusa sidan.  Men i 

början av november förmörkades bilden rejält när svallvågorna från metoo-

kampanjen nådde Radiohuset!” (Bråstedt, 2017, 25 november, s.22) där det trycks 

på att händelsen avviker från den ”normala” kontext ur vilken Bromé utåt sett 

brukar befinna sig i. En så målande beskrivning som ovan exempel tolkar vi vidare 

som en sensationell beskrivning som dels syftar till att öka nyfikenheten hos läsaren, 

men även för att ytterligare stärka händelsen som något avvikande. Texten uttrycker 

vid flertalet tillfällen att kanalchefen vid SR kallar Bromés avgång för ”stor förlust” 

(Bråstedt, 2017, 25 november, s.22) och hur redaktionen valt att publicera en 

lyckoönskan till Bromé via sociala medier utan att nämna den utredning som Bromé 

varit föremål för. Vidare uttrycks den restriktion som kan tolkas råda från 

redaktionen gällande uttalanden om händelsen (från vad vi tolkar är den övre 

ledningen vid Sveriges Radio) där det endast förekommer fåordiga intervjusvar där 

Sveriges Radio tenderar att ständigt argumentera för att de inte har några ytterligare 

kommentarer kring ärendet. Textens samlade porträttering av Sveriges Radio med 

Bromé som huvudperson uttrycker enligt vår tolkning att ledningen verkar ställa sig 

bakom Bromé och i vissa fall indikerar texten vidare om att Sveriges Radio kanske 

till och med medvetet valt att mörka situationen. Då texten samtidigt uttrycker 

detaljerade beskrivningar från ”offer” och ”utsatta” som vittnar om Bromés 

handlingar anser vi texten antyder om att Bromé är skyldig till anklagelserna. 

Sveriges Radio och Bromé framstår snarare som avvikande ur den kontext att de 

trots utförliga redogörelser som framgår kring de Bromés handlingar väljer att både 

direkt och indirekt uttala sig om att anklagelserna är obefogade. Det sätt som SR 

och Bromé kommer till tals i texterna tolkar vi som ett uttryck för förnekelse, vilket 

i kombination med den aggressiva ton vissa av uttalanden besitter porträtterar både 

Bromé och SR som ynkryggar.  

 

I rapporteringen kring Kronér upplevs händelsen som avvikande med anledning av 

att Kronér gestaltas i en kontext i vilken vi tolkar går utanför de sammanhang han 

vanligtvis framställs i. Som den populära och folkkära tv-profil som av folket sen 

tidigare är känd framställs Kronér som en man anklagad för brott om sexuellt 

utnyttjande och som i sin tur lett till att han blivit polisanmäld. Denna gestaltning 

tolkar vi vara av sådant slag att händelsen går utanför det normaliserade 

sammanhang för Kronér och är en händelse av oväntad karaktär. Detta förstärks 

ytterligare genom att SVT:s talesperson uttalar sig kring huruvida de ska komma att 

agera kring händelsen och vilka åtgärder som ska vidtas. Situationen framställs som 

sensationell genom att den beskrivs som förvånande, chockartad och det 

framkommer genom uttryck som “kvinnan slog larm och Kronér kallades till 

chefsmöte” (Emanuelsson et al., 2017, 21 oktober, s. 8 -  9) att händelsen är 



 

61(73) 

 

avvikande, vilken vidare framställs i ett negativt avseende och redogörs för genom 

Kronérs uttalande (Thomsen, 2018, 25 januari) ”Jag är en extremt social person 

men jag har bara legat hemma under soffan och har varit så jävla ledsen att det 

finns inte” (s.46) vilket visar på exkluderande från det normala. 

 

Den självklara kontext ur vilken sensation och avvikelse identifieras i texten hör till 

det faktum att en ”välkänd programledare” som “SR-kvinnan” skall ha utfört 

sexuella övergrepp och trakasserat någon, detta är något som inte ”förväntas” av en 

person som antyds vara i en så offentlig position trots att vi inte vid namn vet vem 

personen i fråga är. Sensationella inslag i texten kan uppfattas träda fram då det 

redogörs för sexuella övergrepp och trakasserier som skall ha ägt rum i slutet av 90-

talet, vilket vidare tillskrivs ”trots tillsägelser ska beteendet fortsatt under lång tid.” 

(Asplid et al., 2017, 8 november, s.12)  där texten indikerar om att det välkända 

bolaget, Sveriges Radio, inte ser allvaret i eller väljer att inte se allvaret i de 

anklagelser och de larm som framkommit gällande “SR-kvinnan”s beteende och 

handlingar. Utifrån textens uttryck tolkar vi att den kontext ur vilken “SR-kvinnan” 

beskrivs inte är avvikande, händelserna redogörs för på ett sådant sätt att det 

indikerar om att det rör sig om upprepade händelser som pågått under en längre tid 

men som först i samband med #metoo-kampanjen kommer upp till ytan på riktigt. 

Att det inte rör sig om avvikande händelser i sig tillskriver den misstänkte 

gärningsmannen en negativ uppsyn då det antyds handla om trakasserier och 

sexuella övergrepp som gång på gång tystats ned eller inte tagits på allvar, vilket 

bidrar till en negativ bild av den misstänkte gärningsmannen. Den misstänkte 

gärningsmannen kan tolkas befinna sig i en situation och kontext som torde vara att 

räkna som avvikande då en person i en så offentlig ställning borde bete sig på ett 

aktsamt sätt med tanke på den offentliga uppståndelse som oftast medföljer en 

”känd” person och dess handlingar, oavsett om de är negativa eller positiva. Att den 

misstänkte gärningsmannen trots sin position ändå antyds ha valt att fortsätta sitt 

betetéende tolkar vi som än mer avvikande eftersom den misstänkte 

gärningsmannen kan antas ha ett så starkt förtroende till att dess position kommer 

rädda denne ur de flesta situationer. 

 

Den i mångas ögon välkände och familjära programledaren Martin Timell skall ha 

utfört sexuella övergrepp och trakasserat personal och medarbetare är något som 

inte ”förväntas” av en person i en så offentlig position. Vad som också avviker från 

det förväntade är detaljer som uttrycks i texten där produktionsbolaget tolkas mörka 

de händelser som Timell anklagas för och verkar så har gjort under längre tid, men 

även hur bolaget har hanterat de anklagelser som kommit fram från de som utsägs 

vara utsatta för Timells övergrepp. Vidare uttrycker texten att personer på TV4 haft 

insikt i situationen men tolkas enligt beskrivningarna ha ställt sig bakom Timell och 
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försökt tysta ned kritiken, bland annat framgår beskrivningen av ett uttalande som 

kommer från dåvarande VD vid produktionsbolaget meter som efter händelsen vid 

personalfesten uttalar sig enligt följande (Oxblod, 2017, 20 oktober) ”[...] det är 

ingen idé att prata, man ska inte gå och prata om det med andra. Det var ju en 

privatsak, det som hände där, det var väl olyckligt, men saker och ting kan ju 

missförstås [...]" (s.10). Vidare uttrycker texten om ett möte mellan programchefen 

på TV4 och den utsatta kvinnan där hon ombeds återberätta händelseförloppet vid 

personalfesten, och enligt kvinnans beskrivning mottogs denna återberättelse av 

programchefen enligt följande (Oxblod, 2017, 20 oktober) ”Hon var tyst. Hon 

verkade väldigt chockad. Men jag tror att hon hade hört historien förut [...]” (s.11) 

vilken vi tolkar som en indikation om att händelsen mycket väl är omtalad inom 

redaktionen men att den medvetet valts att mörka. Genom sensation och avvikelse 

tolkar vi det som att gestaltningen av Martin Timell skildras dels genom det 

uppenbart avvikande: att en offentlig person som träder fram i främst 

familjeprogram nu anklagas för sexuella övergrepp, men dels genom det avvikande i 

form av att produktionsbolaget i texten uttrycks som att tysta ner händelsen och 

ställa sig bakom Timell i sitt agerande. 

 

I gestaltningen av ”komikern” rapporteras om hur denne har blivit anklagad och 

polisanmäld av flertal kvinnor för våldtäkt vilket i sig är en handling som är 

avvikande från det normala oavsett vem personen som utfört gärningen är.  Med 

anledning av att den misstänkte gärningsmannen i detta fall är en person med 

offentlig status blir rapporteringen som vi tolkar det sensationell då texten redogör 

för händelser utanför det förväntade. Ytterligare en anledning att tolka händelsen 

som sensationell är då anklagelserna framkommit i samband med uppkomsten av 

den uppmärksammade #metoo-kampanjen och att det är händelser vilka inte 

stämmer överens med den idealiserade bild av komikern som publiken kan tänkas 

ha. Att vidare understryka hur ”komikern” är en framgångsrik och känd (Strömberg, 

2017, 2 november, s 13);(Nilsson, 2017, 28 oktober, s. 14) komiker anser vi bidra 

till att händelsen skapar större nyfikenhet och intresse hos publiken då texten 

redogör för ett innehåll av oförutsedd karaktär och beskriver ett sammanhang som 

för en komiker inte är normalt. I rapporteringen framgår också att ”komikern” 

ställer in kommande föreställningar och framträdanden i både radio och tv vilket 

kan tolkas som en indikation på att det är en händelse som är avvikande och det 

förstärks genom att Discovery, SVT och Sveriges Radio bekräftar att de nu inte har 

något pågående samarbete med komikern. Att den planerade turnén ställs in och 

hans medverkan i medierna utan någon vidare anledning eller med uttalande från 

honom själv är i sig inget avvikande men i kontexten av de anklagelser komikern 

står inför kan hans offentliga framträdanden upplevas som en negativ sensation.  
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8 Resultatsammanfattning och resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra slutsatser utifrån de teorier vi valt 

att utgå ifrån och det resultat vår analys har givit oss vilken vi tidigare redogjort för 

under kapitlet resultat och analys. Inlednings kommer vi att redogöra för den 

samlade bild resultaten ur analysen påvisar givet våra frågeställningar, detta i 

relation till vår teoretiska bakgrund och vissa återkopplingar till den inledande 

bakgrund som introducerade studien. Vidare kommer vi redogöra för de 

funderingar vi under studiens gång kommit att reflektera över, för att avslutningsvis 

redogöra för förslag till vidare forskning med utgångspunkt ur vår studie och dess 

resultat.  

8.1 Resultatsammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka hur misstänka gärningsmän framställs i 

Expressens rapportering av #metoo-kampanjen i förhållande till dramaturgiska 

berättarfunktioner och nyhetsvärderingskriterier. Detta har vi ämnat undersöka 

utifrån två frågeställningar Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens 

rapportering av #metoo i relation till vissa dramaturgiska berättartekniker? samt 

Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av #metoo i 

relation till vissa nyhetsvärderingskriterier? med tillhörande underfrågor, där vi valt 

att utgå från utvalda berättarfunktioner och nyhetsvärderingskriterier med anledning 

av att vi ansåg dem bäst lämpade för vår studies syfte, vilket vi tidigare i uppsatsen 

motiverat för. Nedan kommer vi nu att redogöra för vår samlade bild av hur de 

misstänkta gärningsmännen gestaltas utifrån de dramaturgiska berättartekniker och 

nyhetsvärderingskriterier vi identifierat i vårt empiriska material, i syfte att besvara 

våra två huvudfrågeställningar. 

 

Huvudfråga 1: Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering av 

#metoo i relation till vissa dramaturgiska berättartekniker? 

 

Sammantaget tolkar vi utifrån vårt empiriska material att berättartekniken 

tillspetsning används i framställningen av misstänkta gärningsmän i Expressens 

rapportering av #metoo genom att den tillskriver de berörda misstänkta 

gärningsmännen en uppsyn av att redan vara dömda i det fall som beskrivs. Detta 

genom hur vissa av de misstänkta gärningsmannen får eller väljer att komma till tals 

i artiklarna och hur de utsäger sig själva vara oskyldiga till de brott de anklagas för, 

men även hur tillspetsningen tar sig till uttryck i de vittnesmål som framträder 

utifrån de utsatta som med detaljerade och tillspetsade beskrivningar skildrar den 

misstänkte gärningsmannen. Genom berättartekniken intensifiering tolkar vi att 

framställningen av de misstänkta gärningsmännen kommer till uttryck genom att 
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kontrasterande citeringar och uttryck från dels de utsatta och dels de misstänkta 

gärningsmännen kontrasteras till varandra. Två sidor av en händelse urskiljs där 

någon av sidorna frekvent träder fram som starkare än den andra; den misstänkte 

gärningsmannen är oftast den som uttrycks som den ”starka” parten i det maktspel 

som vi tolkar tar sig till uttryck i texterna.  

 

Med den ”starka parten” menar vi den maktställning den misstänkte 

gärningsmannen själv anser sig ha och tillskriver sig genom de uttryck och citat som 

framställs i närhet till den misstänkte gärningsmannen. Berättartekniken 

personifiering tillskriver den misstänkte gärningsmannen en negativ uppsyn i 

gestaltningen genom att texten frekvent förhåller sig till de utsatta i anklagelserna 

och deras beskrivning av de misstänkta gärningsmännen. Genom personifierade 

uttryck som beskriver de misstänkta gärningsmännen med känsloladdade ord som 

”förnekelse”, ”maktfullkomlig”, ”utnyttja”, ”sexistisk”, ”manipulativ” anser vi 

stärker den sympati som tillskrivs de som utsägs blivit utsatta, och som vidare 

framhäver den misstänkte gärningsmannen som ondskefull och skyldig. 

 

Vår samlade bild av hur de misstänkta gärningsmännen framställs och tar sig till 

uttryck i texterna genom dramaturgiska berättarfunktioner indikerar enligt vår 

tolkning om att Expressen vill framställa de misstänkta gärningsmännen på ett 

sådant sätt att publiken uppfattar de som skyldiga till de brott och anklagelser de i 

artiklarna anklagas för att ha utfört. Användandet av dramaturgiska berättartekniker 

kan vidare påverka hur nyheten kommer uppfattas som mer eller mindre 

intresseväckande, och de har som vi tidigare redogjort för utvecklats utifrån behovet 

om att fånga publikens uppmärksamhet i det informationsöverskott som existerar i 

dagens samhälle (Strömbäck, 2014). Att formulera en uppseendeväckande och 

intressant artikel där ett objektivt förhållningssätt måste hållas trots de detaljerade 

beskrivningar som ges av den misstänkte gärningsmannens handlingar utifrån de 

som blivit utsatta, anser vi ställer mediehusen i en kritisk balansgång mellan 

hänsynstagandet till de pressetiska reglerna och konkurrensen om publikens 

uppmärksamhet.  

 

Utifrån vår tolkning av det empiriska material vi studerat och hur de uttrycker 

sådana attribut och egenskaper som beskriver de misstänkta gärningsmännen tolkar 

vi det som att den underliggande logiken för artiklarna syftar till att vrida innehållet 

till något dramatiserande och uppseendeväckande med avsikt om att väcka 

nyfikenhet hos publiken snarare än att visa hänsyn till de icke-dömda misstänkta 

gärningsmän som enligt vår tolkning framställs som skyldiga i materialet. Då det 

sätt som nyheter presenteras vidare kan inverka på individens tolkningsramar och 
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värderingar (Ghersetti, 2012) kan det sätt som Expressen enligt vår tolkning väljer 

att gestalta de misstänkta gärningsmännen som skyldiga, vidare skapa en skev bild 

av personerna i fråga om det vid senare tillfälle visar sig att anklagelserna om de 

handlingar som skall ha utförts av de misstänkta gärningsmännen är inkorrekta och 

falska. Genom beskrivningar av de misstänkta gärningsmännen med personifierade 

ord som manipulativ, maktutnyttjande, homofobisk, sexistisk, rasistisk, svår, 

närgången och maktfullkomlig anser vi vidare att Expressen i dessa framställningar 

inte visar någon större hänsyn till den pressetiska spelregeln som lyder “överväg 

noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning” (Svenska 

Journalistförbundet, u.å) vilket kan tolkas som ett oetiskt beslut ur de redaktionella 

val som ligger till grund för nyhetsrapporteringens utformning. 

 

Huvudfråga 2: Hur framställs misstänkta gärningsmän i Expressens rapportering 

av #metoo i relation till vissa nyhetsvärderingskriterier? 

 

Den övergripande bild vi antyder framkommer i texterna utifrån 

nyhetsvärderingskriteriet ”kändisskap och elitcentrering” visar sig genom den 

maktposition som tillskrivs den misstänkte gärningsmannen dels indirekt genom hur 

organisationen/företaget som den misstänkte gärningsmannen samarbetar med 

framställs ha vidtagit eller icke-vidtagit åtgärder i samband med de uppkomna 

anklagelserna samt hur de väljer att uttrycka sig vilket ofta är genom kortfattade 

citat och restriktiva uttalanden.  Dels träder den antydda maktpositionen hos den 

misstänkte gärningsmannen fram genom de ordval som används i framställningen 

och beskrivningen kring personen, exempelvis ”utnyttjat”, ”tvingat”, ”anklagats”, 

”maktfullkomlig”. Genom sensation och avvikelse framställs misstänkta 

gärningsmän enligt vår tolkning på ett sådant sätt som framhäver att personen i 

fråga är offentlig och av folket känd sedan tidigare och att denne tydligt går utanför 

den kontext och de sammanhang personen vanligtvis gestaltas i. Genom att frekvent 

indikera om att personen är offentlig med beskrivande ord som ”folkkär”, 

”familjär”, ”välkänd” och samtidigt anspela på att händelserna som den misstänkte 

gärningsmannen anklagas för är något som inte kan förväntas av en person i en så 

offentlig position, kan det vidare ge uttryck för att det är händelse av så oväntad 

karaktär att personen i fråga ens har förmåga att utföra en sådan handling. 

 

Utifrån teorier om nyhetsvärdering och nyhetskriterier som vi tidigare redogjort för 

tolkar vi det som att misstänkta gärningsmän i kontext av nätkampanjen #metoo är 

av stort nyhetsvärde då vi identifierat samtliga utvalda nyhetsvärderingskriterier i 

det empiriska material vår studie grundar sig ur. Det nyhetskriterie vi anser träder 
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fram som mest framstående i texterna vi studerat är kategorin “kändisskap och 

elitcentrering” troligtvis främst eftersom de artiklar vi behandlat handlar om för 

publiken kända och offentliga personer och organisationer. Genom teorier om urval 

och nyhetsvärdering kan vi närma oss en förklaring om de val som redaktionerna 

gör i sin bedömning av vilka händelser som skall publiceras utifrån dess värde och 

potentiella intresse (Nord & Strömbäck, 2012). Sociala interaktioner människor 

emellan skapar genom samverkan de överenskommelser om hur värdefullt 

någonting är, det är således inte något som finns naturligt inom eller omkring oss 

(SOU 2016:30). Utifrån teorier om nyhetsvärdering och de nyhetsvärderingskriterier 

som används i bedömningen av händelsens värde tolkar vi det som att det ur 

mediehusens perspektiv finns en bild av att publiken värdesätter sådan information 

som behandlar personer eller organisationer som är av publiken känd sedan innan, 

och som figurerar i en sådan kontext som vidare är sensationell och avvikande. Den 

tolkning vi har gjort utifrån vårt resultat visar på att i de aspekter texten uttrycker 

kändisskap och elitcentrering behandlar det samtidigt nyhetskriteriet sensation och 

avvikelse. De två nyhetskriterierna kan ses som två urskiljaktiga parter enligt vår 

uppfattning och det kan enligt vår tolkning handla om hur mediehusen nyttjar det 

kändisskap de misstänkta gärningsmännen besitter till att vrida nyheterna ytterligare 

ett varv till att framstå som än mer avvikande i den kontext de förekommer. I vissa 

avseende kan det enligt vår tolkning uppfattas som att händelsen som sådan; att 

personer utför sexuella övergrepp, dessvärre inte är något avvikande i dagens 

samhälle men att mediehusen genom att trycka på kändisskapet i rapporteringen får 

händelsen att framstå som avvikande då de kända personerna som påståtts utfört 

handlingarna då framställs i en oväntad, oförutsedd och avvikande kontext vilket 

vidare skapar nyfikenhet hos publiken (Karlsson & Strömbäck, 2015).  

8.2 Resultatdiskussion 
Under vårt analysarbete i syfte att söka identifiera de attribut som genom 

dramaturgiska berättartekniker och nyhetsvärderingskriterier format den 

gemensamma skildring vi tolkar tillskrivas de misstänkta gärningsmannen ur vårt 

empiriska material har vi funderat vidare på den logik som ligger bakom texternas 

innehåll. Frågor som rör hur balansgången kan tänkas se ut mellan dels det allmänna 

intresset som vi tidigare redogjort för, de pressetiska reglerna och vidare hur de tar 

sig till uttryck vid den vidare processen där medieformatet skall skapas och anpassas 

efter det begränsade utrymme som finns. Detta har vi kommit att fundera vidare 

kring gällande aspekterna i hur mediehusen väljer att beskriva detaljer och 

information som i sitt sammanhang kan tyckas överflödiga i nyhetsrapporteringen. 

Detta gäller framförallt hur nyheterna presenteras utifrån den misstänkte 

gärningsmannen som enligt vår tolkning framställs som skyldig i samtliga fall, detta 

till trots att en dom ännu inte “avgjorts”. De pressetiska reglerna redogör b.la för att 

“Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 

oskyldig om fällande dom inte föreligger” (Svenska Journalistförbundet, u.å). 
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Utifrån det material vi studerat kan vi spekulera i huruvida mediehusen ställer sig 

till denna pressetiska spelregel då det enligt vår tolkning som vi tidigare redogjort 

för kan tolkas som att de misstänkta gärningsmännen i princip redan är dömda 

utifrån den gestaltning vi anser tar sig till uttryck i texterna. Vårt huvudsakliga syfte 

med studien ämnar inte utläsa huruvida det finns någon skillnad mellan hur de olika 

misstänkta gärningsmännen framställs, men utifrån det gestaltningar vi tolkat finns i 

det empiriska materialet kan vi inte undgå att uttala oss om att vi tolkar det som att 

det finns likheter gestaltningarna emellan. Som vi tidigare redogjort för har vi utgått 

från vissa urval och avgränsningar i vårt empiriska material som inte tillåter 

generalisering utifrån det resultat vi får fram, därmed är vår vidare diskussion av 

personlig karaktär utifrån våra egna tolkningar av den gestaltning vi anser träder 

fram i det empiriska materialet.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning  
Ghersetti redogör för att varje mediehus väljer och bearbetar nyheter utifrån sin 

egen logik, alltså de specifika medieformat de förfogar över, och att detta i sin tur 

påverkar det mediala innehållet (2012) med detta sagt anser vi att det vid vidare 

forskning hade varit intressant att kolla på hur framställningen av misstänkta 

gärningsmän möjligtvis kan tänkas skilja sig åt mellan exempelvis dagstidning och 

kvällspress. Vidare hade det varit intressant att på ett djupare plan undersöka 

huruvida framställningen av misstänkta gärningsmän kan tänkas tillskrivas olika 

attribut beroende på om de är namngivna eller inte, där det vidare hade varit 

intressant att se till de skillnader de olika mediehusen kan tänkas uppvisa i relation 

till de pressetiska reglerna gällande just namngivning vid brott. Under 

genomförandet av vår studie har det genom olika medier framkommit ytterligare 

information som antingen dementerar eller bekräftar sådan information vi i vårt 

empiriska material har studerat, varvid vi anser att en longitudinell studie av hur 

framställningen av misstänkta gärningsmän vid nyhetsrapporteringen av #metoo är 

av intresse för att studera de eventuella skillnader som kan tänkas förekomma i 

gestaltningen då de tidigare påstådda anklagelserna visar sig vara osanna.  
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