
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Journalistik 

Offer för sin egen oförsiktighet?  

– en studie i hur Dominique Strauss-Kahn-fallet 

skildrades i svensk morgon- och kvällspress 
 

 

Michael Bergqvist 

Stefan Ottosson 

 

Journalistik och medieproduktion, 

180 hp 

Höstterminen 2011 

 

Handledare: Britt-Marie Ringfjord 



 

 

 

  2 (48) 
 

 

Abstract 

 

Authors: Michael Bergqvist & Stefan Ottosson 

Title: Victim of his own imprudence? – a study in how the Dominique Strauss-Kahn 

case was depicted in Swedish broadsheets and tabloids 

Level: BA Thesis in Journalism 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 48 

 

 

On the 15th of May 2011 the former leader of the International Monetary Fund, 

Dominique Strauss-Kahn, was accused of sexually assaulting a maid in a hotel room 

in New York. Strauss-Kahn was cleared of all charges on the 23rd of August 2011 

since it could not be proven that he had forced the maid to have sexual relations with 

him.  

The purpose of this study is to examine how the case was framed in two Swedish 

newspapers, Svenska Dagbladet and Aftonbladet. Svenska Dagbladet is a broadsheet 

newspaper and Aftonbladet is a tabloid newspaper. The purpose of this study is also 

to find differences and similarities in the framing of the case in broadsheet 

newspapers and tabloid newspapers.  

The study is primarily based on two different theories; the framing theory and the 

tabloidization theory. The method used is critical discourse analysis based on van 

Dijks theories and methods. A total of ten articles were examined, five from Svenska 

Dagbladet and five from Aftonbladet.  

Our result revealed that both Svenska Dagbladet and Aftonbladet used dramaturgical 

methods like exaggeration and speculation in their reporting. The two newspapers 

also constructed the storyline about the persons involved in a similar way. These 

results indicate that the gap between how broadsheet newspapers and tabloid 

newspapers write their stories is decreasing. 

 

Keywords: Dominique Strauss-Kahn, broadsheet, tabloid, framing theory, 

tabloidization, critical discourse analysis, Aftonbladet, Svenska Dagbladet. 
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1 Inledning 
14 maj 2011 uppgavs Dominique Strauss-Kahn, chef för den internationella valutafonden 

(IMF) och sannolik kandidat i det franska presidentvalet 2012, ha våldfört sig sexuellt på en 

hotellstäderska. Händelsen ska ha ägt rum i en svit på hotellet Sofitel i New York och 

Strauss-Kahn greps sedan under dagen av New York-polisen. Svensk press 

uppmärksammade nyheten direkt och fortsatte även att rapportera om utvecklingen av 

rättsprocessen. Till dagen, 23 augusti 2011, då han blev frikänd från anklagelserna har läsarna 

fått ta del av bevis och förhör som både talat för och emot Strauss-Kahn.  

 

Vi är intresserade av att undersöka hur morgon- och kvällspress har rapporterat kring det 

uppmärksammade fallet. Den generella bilden av morgon- och kvällspress är att 

morgonpressen står för en saklig och informativ nyhetsrapportering medan kvällstidningarna 

är mer dramatiska och sensationella. Dessa tankar grundar sig ofta i hur tidningarna säljer sin 

produkt. Den ekonomiska aspekten och jakten på läsare sägs påverka hur tidningarnas 

nyheter förmedlas (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 305). Därför vill vi undersöka 

vilka likheter och skillnader det finns i kvällstidningen Aftonbladets och morgontidningen 

Svenska Dagbladets nyhetsbevakning av anklagelserna mot Strauss-Kahn. 

 

Vi har valt att forska kring Dominique Strauss-Kahn-fallet dels för att det är en aktuell och 

uppmärksammad nyhet som fått en stor påverkan i världen men även för att nyheten öppnar 

upp för en dubbelsidig rapportering. Med det menar vi att det finns en tunn gräns mellan om 

en person är oskyldig eller skyldig och här har pressen stor påverkan på sina läsares 

bedömningar. Eftersom att nyheten är internationell och inte påverkar Sverige i särskilt hög 

grad minskar även det journalistiska arbetet hos de svenska tidningarna. Både Svenska 

Dagbladet och Aftonbladet hämtar sin information från amerikanska medier eller 

internationella nyhetsbyråer och utformar sedan sina egna versioner av nyheten. Fortfarande 

kvarstår den här tunna gränsen och beroende på hur tidningarnas nyhetsrapportering ser ut 

kommer läsarna att få en bild av Strauss-Kahn som oskyldig eller skyldig. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt vill vi mer detaljerat beskriva tidningarna som vi har valt, deras inriktning och hur deras 

generella nyhetsbevakning ser ut. Innan resultatet analyseras vill vi även redogöra för bakgrundsinformationen 

om Dominique Strauss-Kahn, händelseförloppet i New York samt andra anklagelser som riktats mot honom. 

 

2.1 Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladet (SvD) är en morgontidning som grundades 1884 och ingår i den norska 

mediekoncernen Schibsted. År 2000 övergick tidningen från fullformat till tabloidformat. 

Tidningen betecknar sin ledarsida som obundet moderat och tillägger att övriga sidor inte ska 

ha några politiska tendenser. Tidningen har cirka 500 000 läsare runt om i Sverige och finns 

både som papperstidning och webbtidning. På Svenska Dagbladets hemsida kan man läsa att 

tidningen ”kombinerar kvalitetstidningens klassiska trovärdighet med ett modernt tilltal och 

presentation” (www.svd.se 2011-11-11) och den vill ge ”läsarna de sammanhang och 

perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet” 

(Ibid.). 

 

2.2 Aftonbladet 
Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och har 2,5 miljoner läsare varje dag runt om i 

hela landet. Tidningen grundades av Lars Johan Hierta år 1830 och numera ingår Aftonbladet 

i den norska mediekoncernen Schibsted. Tidningen finns både som papperstidning och 

webbtidning. Aftonbladet betecknar sin politiska ställning som obunden socialdemokratisk. 

Aftonbladet skriver att deras journalistik ska vara ”kritiskt granskande, sann och saklig och 

ge röst åt vanligt folk” (www.aftonbladet.se 2011-11-11) och tidningen ämnar att ”överraska, 

underhålla och driva opinion i samspel med läsekretsen” (Ibid.). 

 

2.3 Vem är Dominique Strauss-Kahn? 
Dominique Strauss-Kahn (1949-) är en fransk nationalekonom, jurist och politiker. Efter att 

ha undervisat i nationalekonomi tog han steget över till politiken 1986. Han inledde sin 

politiska karriär som representant för Socialistpartiet och åren 1991-93 var han Frankrikes 

industriminister. Åren efter lämnade han sin politiska karriär för att arbeta som affärsjurist 

men redan 1997 återvände Strauss-Kahn till politiken. Som finansminister utgjorde han en 

del av premiärminister Lionel Jospins regering men efter endast två år avgick Strauss-Kahn 

från den posten. Strauss-Kahn stod då anklagad för korruption, vilket han sedan friades från. 

Tio år senare kandiderade han för att bli Socialistpartiets presidentkandidat i valet 2007, men 

Ségolène Royal röstades istället fram. Strauss-Kahn utsågs däremot till en annan tung post, 

som chef för IMF, den internationella valutafonden. En post som han, efter uppståndelserna 

som vår studie handlar om, lämnade i maj 2011. 

Strauss-Kahn är gift med den franske journalisten Anne Sinclair och tillsammans har de en 

dotter. Han har även tre döttrar från tidigare äktenskap. 

 

(http://www.ne.se/dominique-strauss-kahn, 2011-11-11) 

 

 

http://www.svd.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.ne.se/dominique-strauss-kahn
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2.4 Händelsen i New York 
Nyheten om våldtäktsanklagelserna mot Strauss-Kahn fick stor uppmärksamhet av de 

svenska medierna. Flera tidningar valde att följa händelserna från början till slutet. Den 16 

maj 2011 skrev tidningen Sydsvenska Dagbladet att åtal väckts mot Strauss-Kahn för 

sexuella övergrepp, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande. De skriver att han är 

misstänkt för att ha överfallit och våldfört sig på en 32-årig städerska på ett hotell på 

Manhattan men poängterar att skuldfrågan är långt ifrån avgjord. Den 7 juni skriver tidningen 

Barometern att Strauss-Kahn förklarat sig oskyldig i en domstol i New York och att han ska 

ha inlett en lång process för att försöka bli rentvådd. Tidningen skriver även om att 

anklagelserna har lett till att Strauss-Kahn förlorat både sitt jobb som IMF-chef och chansen 

till att bli president i Frankrike. Tidningen tar också upp att Strauss-Kahns advokat hävdar att 

det inte funnits någon som helst form av tvång i fallet. Den 2 juli skriver Svenska Dagbladet 

att Strauss-Kahn släppts ur sin husarrest men att brottsmisstankarna kvarstår. Däremot har 

bevisläget försämrats sedan det visat sig att hotellstäderskan ljugit för utredarna. Slutligen så 

skrev Sydsvenskan den 24 augusti att åtalet mot Strauss-Kahn lagts ned. Domaren ansåg att 

det inte var bevisat bortom rimligt tvivel att händelsen verkligen ägt rum som 

hotellstäderskan sagt.  

 

2.5 Andra anklagelser 
Svensk press har även rapporterat om fler sexuella anklagelser mot Strauss-Kahn under 

månaderna av rättsprocessen i New York. Den franska journalisten Tristane Banon 

polisanmälde Strauss-Kahn för en händelse som ska ha inträffat redan 2003. Enligt Banon ska 

fransmannen ha försökt våldta henne under en intervju. Åtalet lades sedan ned på grund av att 

preskriptionstiden löpt ut (SvD 2011-07-09; Helsingborgs Dagblad 2011-07-05; Metro - 

Stockholm 2011-10-14). Aftonbladet skriver även om ytterligare anklagelser som inte 

resulterade i åtal. En tidigare IMF-anställd har berättat att hon känt sig tvingad till att ha sex 

med Strauss-Kahn, en fransk socialistpolitiker har sagt att Strauss-Kahn antastat henne och en 

journalist har uppgett att Strauss-Kahn skulle ha erbjudit henne en exklusiv intervju i utbyte 

mot en dejt (Aftonbladet 2011-05-19). Svenska Dagbladet skriver om två kvinnor som ska ha 

anklagat Strauss-Kahn för sexuella övergrepp (SvD 2011-07-21). Det framgår inte av 

nyhetsartiklarna om det rör sig om samma kvinnor i Aftonbladets och Svenska Dagbladets 

rapportering. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur Strauss-Kahn-fallet i New York skildrades och 

bevakades av medierna. Vi vill undersöka hur de svenska morgon- och kvällstidningarna 

skiljer sig i nyhetsrapporteringen. För vår undersökning har vi därför valt Svenska Dagbladet 

som får representera morgonpressen och Aftonbladet som får representera kvällspressen. Vi 

riktar främst in oss på att upptäcka likheter och skillnader i hur tidningarna brukar 

sensationsjournalistik, hur de gestaltar samt hur de skapar maktrelationer i sina respektive 

nyhetsrapporteringar. Med vår forskning vill vi att fler tidningsläsare reflekterar kring hur 

händelser och personer gestaltas i tidningar. 

 

Vår huvudfrågeställning är: 

- Hur skiljer sig morgonpress och kvällspress åt vid rapporteringen av anklagelserna 

mot Dominique Strauss-Kahn? 

 

Vår forskningsfråga är: 

- Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i tidningarna Svenska Dagbladet 

och Aftonbladet? 
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4 Tidigare forskning 
I kandidatuppsatsen Jakten på en mördare – Två svenska tidningars rapportering om jakten 

på Anna Lindhs misstänkte mördare (2009) undersöker Stefan Danielson och Joel Ågren hur 

kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter porträtterat en man som 

var misstänkt för mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh men som visade sig vara 

oskyldig till dådet. De undersökte även hur polisen porträtterats i tidningarna. Uppsatsen 

använde sig av kritisk diskursanalys och undersökte sammanlagt femton texter, åtta från 

Aftonbladet och sju från Dagens Nyheter. Forskningen studerade bland annat likheter och 

skillnader i den bild som konstruerades av den misstänkte gärningsmannen i båda 

tidningarna. Resultatet av uppsatsen var att båda tidningarna använde sig av dramaturgiska 

metoder för att förstärka sin rapportering. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter fokuserade 

mycket på detaljbeskrivningar av den misstänkte mannens personliga historia och förbisåg de 

pressetiska reglerna med hänsyn till den misstänktes personliga integritet. Anledningen till 

detta tror de är att gränserna mellan seriös och populistisk journalistik håller på att suddas ut 

på grund av den pågående tabloidiseringen och den konvergens som sker mellan morgon- och 

kvällspress (Danielson & Ågren 2009, s. 45). Den här uppsatsen är relevant för oss då även vi 

ska studera likheter och skillnader mellan kvällstidningar- och morgontidningar. Genom att 

jämföra vårt resultat med Danielson och Ågrens hoppas vi kunna dra slutsatser i en större 

utsträckning än om vi bara förlitat oss på vårt eget resultat. 

 

I rapporten På nyhetsmediernas agendor – en studie av hot och risker i det svenska 

nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV (2008) forskar Jesper Strömbäck i vad som 

utmärker nyhetsurvalet i svenska nyhetsmedier. De nyhetsmedier som ingår i rapporten som 

är relevanta för vår forskning är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Undersökningsmetoden som användes i rapporten var kvantitativ 

innehållsanalys och i tidningsurvalet ingår vad Strömbäck benämner som förstasidesartiklar. 

Det innebär de artiklar som det hänvisas till på respektive tidnings förstasida (Strömbäck 

2008, ss. 15-16). Resultat som Strömbäck kom fram till som vi anser viktiga för oss och vår 

frågeställning är att nyhetsurvalet som handlar om privatlivsfrågor var vanligast i 

kvällstidningarna (Strömbäck 2008, s. 18). Resultatet visar också att nyheter om brott och 

kriminalitet är framträdande i kvällstidningarna (Strömbäck 2008, s. 41). Vidare skriver 

Strömbäck att det är tydligt att morgon- och kvällstidningar utgör två skilda 

tidningskategorier. Strömbäck menar att: 

 

”Kvällstidningarna fokuserar betydligt mycket mer på underhållning, förströelse, sport, medicin, hälsa 

och friskvård samt nyheter som kan framkalla en känsla av hot och rädsla hos publiken, än vad 

morgontidningarna gör. Morgontidningarna fokuserar å andra sidan mycket mer på nyheter om politik 

och administration, ekonomi samt nyheter från vardagsliv eller som berör sociala och kulturella 

områden i samhället, än vad kvällstidningarna gör” (Strömbäck 2008, s. 19). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet redogör vi för de teorier vi kommer att använda oss av i vår studie. Vår huvudteori som är 

skillnader i morgon- och kvällspress kombineras med sensationsjournalistiken och gestaltningsteorin. Vi har 

även använt en maktteori som kompletterande teori. 

 

5.1 Skillnader i morgon- och kvällspress 
En övergripande skillnad mellan morgon- och kvällspress är att morgontidningar säljer 

månadsprenumerationer och kvällstidningar säljer lösnummer. Detta påverkar tidningarnas 

innehåll och hur de ska övertyga läsare om att köpa deras tidningar. Kvällstidningarna har 

därför större press på sig att locka till sig läsare och de kritiseras ofta för sitt kommersiella 

innehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 305).  

 

Det kommersiella tänket existerar inte bara hos kvällstidningarna och Ghersetti (2011, s. 261) 

beskriver hur den svenska mediemarknaden har förändrats och att journalistiken har blivit 

mer marknadsstyrd. I nyhetsbranschen pågår det en kamp om publiken och för att locka till 

sig läsare gäller det att fånga deras uppmärksamhet. Ghersetti anser att detta påverkar hur 

nyhetsrapportering ser ut och skriver att: 

 

”Underhållande nyheter och underhållande aspekter i nyheterna lyfts fram medan traditionella 

nyhetskriterier som saklighet och relevans riskerar att tonas ned” (Ibid.). 

 

Ett sätt att locka läsare är att använda sensationsjournalistik och tekniken förknippas ofta med 

kvällsjournalistikens lösnummerförsäljning. Vi kommer att förklara det begreppet mer i nästa 

teoridel. Ghersetti (Ibid.) menar att det är de sensationella nyheterna som når flest läsare till 

skillnad från de traditionellt sett seriösa nyheterna som vill informera läsarna. 

 

Palmer (2002, ss. 427-433) har även forskat i skillnaderna mellan morgon- och kvällspress. 

Han använder begreppen broadsheet och tabloid, engelskans motsvarighet till morgon- och 

kvällspress, och hans tankar kan även tillämpas till den svenska pressen. Palmer menar att 

nyhetsvärderingen kan se väldigt olika ut för de olika varianterna och nyheter som 

förekommer i kvällspress kanske inte alls tar sig igenom morgonpressens gallring. Ett bra 

exempel som han hänvisar till är skådespelaren Hugh Grants arrestering 1995, som det 

rapporterades om i båda medierna. Troligtvis var det på grund av att polisen själva var 

nyhetskällan. Hade det varit en nyhetskälla med lägre auktoritet som eventuellt anklagat 

Grant anser Palmer att nyheten nog bara hade uppmärksammats i kvällstidningarna (Palmer 

2002, s. 433).  

 

Palmer fortsätter att skriva att morgonpressen inkluderar mer bakgrundsinformation och 

tidigare händelser samt mer information runt omkring nyheten som är relevant för 

nyhetstexten (Ibid., s. 435). I sina studier har han även upptäckt att när morgon- och 

kvällspress rapporterar om samma nyhet skiljer de sig åt i var de lägger tyngdpunkten. 

Kvällspressen fokuserar mer på de mänskliga intressena vid en stor händelse medan 

morgonpressen väljer att lägga tyngdpunkten på den politiska kommunikationen (Ibid.) 
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Strömbäck (2004, s.82) skriver att läsarna ska kunna ställa krav på att den information de 

läser ska vara kontrollerad och sann och att det ska vara klart och tydligt vad som är fakta och 

vad som är journalistens egna tolkningar. Han menar också att det tydligt ska framgå hur 

journalisten fått fram sin information. 

 

”Den information som journalistiken förmedlar ska vara sann, relevant och allsidig. Dess utrymme bör 

stå i proportion till hur viktigt eller framträdande någonting är i verkligheten, och dess presentation bör 

vara så genomskinlig som möjligt” (Ibid., s. 81). 

 

Trots olikheterna finns det ändå tendenser på att nyhetsförmedlingen hos morgon- och 

kvällspressen är på väg åt samma riktning. Hadenius, Weibull och Wadbring (2004, s. 332) 

anser att kvällstidningsjournalistiken med sin mer underhållande och sensationella inriktning 

smittar av sig på fler tidningar. De andra tidningarna har insett det som Ghersetti (2011, s. 

261) förklarar, att marknaden styr och den mer lättsamma sensationsjournalistiken säljer mer 

än det sakliga och informativa. Denna utveckling av mediesamhället leder till att den 

genomarbetade journalistiken är på väg att försvinna, på grund av det bristande intresset och 

den ekonomiska faktorn (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 332; Ghersetti 2011, ss. 

261-262). 

 

Denna teoridel är bärande för vår studie då vi främst vill undersöka likheter och skillnader i 

rapporteringen kring Strauss-Kahn-fallet i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Hur har 

tidningarnas jakt på läsare och därmed vinstintresset påverkat den sakliga och informativa 

journalistiken? Vår förförståelse säger att Aftonbladet är den tidning som tenderar att 

överdriva beskrivningarna i sina artiklar. Med hjälp av till exempel värdeladdade och 

dramatiserande ord vill de locka till sig läsare. Samtidigt tror vi att Svenska Dagbladet ska 

vara mer sakliga i sina ordval, beskrivningar och vilken information de vill förmedla till sina 

läsare. 

 

5.2 Sensationsjournalistik 
Sensationsjournalistik benämns ibland som underhållnings-, kvällstidnings- och 

skvallerjournalistik i samband med forskning. Den fokuserar på nyheter om människor i 

oväntade situationer, människor som avviker från det normala beteendet samt kändisar och 

kungligheter (Ghersetti 2011, s. 251). Sensationsjournalistiken i Sverige växte fram i och 

med kvällspressens utveckling, där de mer mjuka och underhållande nyheterna kombinerades 

med spänning (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008, s. 276). Men även om de sensationella 

nyheterna mest förknippas med 1980-talets ökade kommersialisering av nyheter, sträcker den 

sig längre bakåt i tiden (Ibid.). Sensationsjournalistiken grundades i att rapporteringen av 

brott och olyckor ökade. Från början förekom dessa nyheter i de mindre seriösa tidningarna 

men blev sedan en del av den allmänna nyhetsbevakningen (Ibid., s. 277). 

Ghersetti (2011, s. 241) skriver att sensationsjournalistiken innehåller olika former av 

dramaturgiska begrepp som överdrifter, spekulationer eller hårdvinkling. Denna journalistik 

anses vara populistisk, trivial och inriktad på skandaler, där informationen inte uppfattas som 

alltför tillförlitlig eller att den alltid överensstämmer med sanningen. 
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I kritiken mot sensationsjournalistiken pekas det på att journalistiken rör sig mer och mer från 

den informerande aspekten till den underhållande aspekten och att sensationsnyheter suddar 

ut gränserna mellan information och underhållning (Ibid., s. 242). Flera debattörer varnar för 

denna utveckling och menar att det kan få konsekvenser utifrån ett demokratiskt och etiskt 

perspektiv samt utifrån en informationssynpunkt. Ghersetti skriver att debattörerna hävdar 

att: 

 

”… viktiga frågor som rör politik och ekonomi allt mer trivialiseras, integritetskränkande avslöjanden 

av intima relationer och personliga förehavanden förväxlas med kritisk granskning och gränsen mellan 

privat och offentlig sfär luckras upp på en kommersialiserad mediemarknad där jakten på annonsörer 

och mediepublik allt oftare sätter publicistiska ideal och principer åt sidan” (Ghersetti 2011, ss. 242-

243). 

 

Språkhanteringen är enligt Ghersetti (Ibid., ss. 259-260) en stor del av 

sensationsjournalistikens verktyg för att locka till sig publikens intresse. Ofta används 

värdeladdade ord för att dramatisera och förstärka en nyhet (Ibid.). Ord som ”katastrof”, 

”chock” och ”dröm” kan användas för att beskriva något och för det mesta lägger man ihop 

dessa ord för att förstärka ett mer neutralt ord. Exempel som ”katastrofvalet”, ”klädchocken” 

och ”drömlönen” brukar vara återkommande i den svenska pressen. Ghersetti menar att dessa 

journalistiska knep hjälper till att göra nyheten dramatisk och mer sensationell men att 

språkhanteringen även lämnar ordvalen öppna för mottagarens egna tolkningar (Ibid.).  

 

Sensationsjournalistiken kopplas ofta ihop med kvällspressen då det var dessa tidningar som 

etablerade det här begreppet. Men sensationsjournalistiken har spridit sig och fler tidningar 

har tagit efter kvällspressens teknik att locka till sig läsare. Vi vill undersöka om Aftonbladet 

är ensamma om att använda sensationsjournalistikens metoder eller om Svenska Dagbladet 

tagit efter och tillämpar dem i sin journalistik. 

 

5.3 Gestaltningsteorin 
I vår uppsats har vi valt att framförallt använda oss av Robert Entman och Jesper Strömbäcks 

beskrivningar och definitioner av framing theory. Teorin kommer hädanefter att kallas för 

gestaltningsteorin efter Jesper Strömbäcks översättning. 

 

Gestaltningsteorin fokuserar på att undersöka hur medierna gestaltar problem eller 

beskrivningar av verkligheten och hur dessa i sin tur påverkar mediekonsumenternas egna 

gestaltningar (Strömbäck 2008, s. 216). 

 

Teorin grundar sig på två fenomen. Det första är att det inte går att återge verkligheten exakt 

som den är utan istället måste den begränsas. Det betyder att vissa aspekter av verkligheten 

framhävs medan vissa väljs bort vilket resulterar i en beskrivning, eller gestaltning, av 

verkligheten. Till detta hör också att det är någon som väljer ut vad som framhävs och vad 

som väljs bort vilket betyder att verkligheten har beskrivits subjektivt (Ibid.). 
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Gestaltningar kan antingen vara medvetna, eller omedvetna, men Strömbäck skriver att 

gemensamt för gestaltningar är att de: 

 

”… tar sig i uttryck i specifika sätt att organisera information och skapa sammanhang genom val av 

vinkel, fakta, attribut och enskilda ord” (2009, s. 124). 

 

Robert Entman beskriver gestaltning på liknande sätt och menar att gestaltningar handlar om 

att: 

 

“… selecting and highlighting some facets of events or issues, and making connections among them so 

as to promote a particular interpretation, evaluation, and/or solution” (2004, s. 5). 

 

Vidare menar Entman (1993, s. 52) att gestaltningar består av fyra komponenter. Den första 

komponenten är att de hjälper till att definiera problem, oftast utifrån gemensamma kulturella 

värderingar. Det andra är att de försöker identifiera orsakerna till problemen. Den tredje 

komponenten är att gestaltningar gör moraliska bedömningar av orsakerna och de aktörer 

som är grunden till problemet. Den sista komponenten är att gestaltningen erbjuder lösningar 

på problemen. Däremot behöver en gestaltning inte innehålla alla dessa fyra komponenter 

och vissa meningar innehåller inte en enda av dem (Ibid.). 

 

Entman (1993, ss. 52-53) fortsätter att beskriva hur gestaltningar verkar på fyra olika 

positioner i kommunikationsprocessen. Den första är hos kommunikatören, alltså den som 

står för själva gestaltningen, i vår uppsats journalisten. Journalisten gör medvetna eller 

omedvetna val av vad som ska finnas med i gestaltningen efter sina egna värderingar och 

förförståelse. Den andra positionen är själva texten som består av gestaltningar. Texten 

innehåller, eller saknar, viktiga nyckelord, informationskällor, fraser och meningar som 

förstärker vissa fakta och värderingar och försöker guida mottagaren, i vår uppsats läsaren. 

Beroende på mottagarens egna värderingar och förförståelse reflekteras, eller reflekteras inte, 

journalistens och textens mål av gestaltning hos mottagaren. Den sista positionen handlar om 

gemensamma värden i kulturen, det vill säga kontext och tid och rum, som samverkar hur en 

social grupp upplever gestaltningar. Inom dessa positioner har gestaltningar funktionerna som 

tidigare beskrivits: att välja ut och framhäva, att argumentera om problem och orsaken till 

problemet samt ge värderingar och erbjuda lösningar (Ibid.). 

 

Entman (1993, s. 53) menar att gestaltningar framhäver viss information för att göra den mer 

meningsfull, påtaglig och minnesvärd för sin publik. Informationen kan framhävas genom 

placering i texten, repetition av information eller genom att sammankoppla den med vad som 

tros vara bekanta kulturella värderingar hos mottagaren. Även ord och information som 

kommunikatören inte avsett att framhäva kan ses som väldigt viktiga för mottagaren 

beroende på mottagarens förförståelse och egna värderingar. På samma sätt kan det vara svårt 

för mottagaren att förstå och uppmärksamma viss information som kommunikatören 

medvetet, eller omedvetet, försöker framhäva (Ibid). 
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Som det beskrivits tidigare i vårt teorikapitel så menar forskare att det både finns skillnader 

och likheter mellan morgon- och kvällstidningar. Vi har även nämnt att det finns tydliga 

tendenser till att morgontidningarna närmar sig vad som ofta kallas 

kvällstidningsjournalistiken. Genom gestaltningsteorin förstår vi också att journalisten väljer 

ut vad som står med och vad som ska framhävas och att han gör både medvetna och 

omedvetna val. Michael Schudson (2003, s. 37) skriver att dessa val och gestaltningar även 

följer rutiner baserat på vilken institution journalisten befinner sig i. I vår uppsats ser vi på 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet som två olika institutioner trots att de båda tillhör 

mediekoncernen Schibsted. Det gör vi för att tidningarna definierar sig själva på olika sätt, de 

har olika arbetssätt och de säljs på två olika sätt. Att de tillhör två olika institutioner betyder 

att journalisten även har gjort sina gestaltningar, inte bara utifrån sig själv, men också utifrån 

de olika tidningsredaktionernas egna villkor och mål (Ibid.). Därför anser vi att 

gestaltningsteorin är viktig för oss för att få svar på vår frågeställning.  

 

5.4 Makt inom sociala relationer 
Forskaren Michel Foucault har en betydande roll för maktforskningen. Hans teorier används 

än idag efter hans död och en forskare som inspirerats av hans tankar är David Gauntlett. En 

central del i Foucaults maktsyn är att den inte är absolut och kan heller inte ägas av någon 

social grupp (Gauntlett 2008, s. 128). Han menar att makt finns överallt och att den är 

föränderlig. Makt skapas genom relationer och i sociala handlingar och en person kan inte 

äga makt utan den kan bara bruka makt utifrån positionen den befinner sig i. (Ibid., ss. 128-

129).  

 

Gauntletts tolkning av Foucaults teori är att det inte längre är möjligt att beskriva makt som 

något som ägs av dominanta sociala grupper (Ibid., s. 129). Den tidigare traditionella synen 

innebar att till exempel politikerna ägde makten över medborgarna eller att högt uppsatta 

personer inom företag innehade makten över sina anställda. Gauntlett ger ett exempel som 

visar både den traditionella synen kombinerat med Foucaults teori om makt inom relationer. 

På en arbetsplats är det tydligt att chefen har mer makt än en anställd men det beror på de 

institutionella reglerna för en arbetsplats. Hierarkin i ett företag gör det möjligt för vissa 

personer att hamna i maktpositioner och därför kan de utnyttja makt mot de som är under 

dem. Chefens maktposition kan sedan se annorlunda ut i en annan institution, till exempel 

hemmet. Tänk om chefen blir slagen av sin partner då framstår han/hon inte längre som en 

person med makt. Makten framstår då som föränderlig samt att den skiljer sig inom olika 

institutioner och kontexter (Ibid.). 

 

Foucaults maktforskning sträcker sig längre än bara synen på hur makt skapas inom olika 

sociala relationer. I vår studie nöjer vi oss dock med den här delen då vi anser att det räcker 

för vårt forskningsområde. Vi vill studera hur maktrelationen mellan Strauss-Kahn och 

hotellstäderskan gestaltas i journalistiken samt om den makten förändras allteftersom 

rättsprocessen fortlöper. 
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6 Metod och material 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår metod och det tillhörande analysschemat som vi använt. Vi 

kommer även att redogöra för hur vi har samlat in materialet samt hur urval och avgränsningar gjorts. 

 

6.1 Kvalitativ textanalys 
Vi har tillämpat den kvalitativa forskningen i vårt analysarbete där vi har använt oss av 

metoderna kvalitativ textanalys och diskursanalys. Den kvalitativa forskningen grundar sig i 

syftet att förstå sin analys, till skillnad från den kvantitativa som mer intresserar sig för att 

förklara. Fejes och Thornberg (2009, s. 32) förklarar att den stora utmaningen med en 

kvalitativ analys är att ur en stor mängd data kunna skapa mening, för att sedan kunna förstå. 

 

Den kvalitativa textanalysen innebär att: 

 

”med texter som utgångspunkt exempelvis analysera samhällsdebatter, kartlägga olika politiska åsikter 

eller försöka förstå hur frågor och samhällsfenomen framställs i olika medier” (Widén 2009, s. 136).  

 

Inom den kvalitativa textanalysen finns det tre olika dimensioner. Den första dimensionen 

analyserar producenten, den andra analyserar form och innehåll och den tredje fokuserar på 

vilka innebörder texten får i ett större sammanhang. I vår studie analyserar vi efter de tre 

olika dimensionerna men vi intresserar oss mest för den andra dimensionen som inkluderar 

språket. För att kunna fokusera på språkanvändningen kommer vi främst att använda 

diskursanalysen i vårt analysarbete. Vi har även tagit hjälp av den kvalitativa textanalysen för 

att kunna komplettera till diskursanalysen och få en större förståelse för sambandet mellan 

producent, innehåll och mottagare. 

 

6.2 Diskursanalys och kritisk diskursanalys 
Diskursanalysens huvudfokus är språket och det spelar ingen roll vilken av de olika 

inriktningarna inom analysen som man använder sig av, för att språket och 

språkanvändningen har en övergripande roll (Bergström & Boréus 2005, s. 305). Bergström 

och Boréus menar att språket inte ger en direkt bild av verkligheten utan snarare att det bidrar 

till att forma verkligheten (Ibid.) Berglez (2010, s. 71) definierar diskurs som språkuttryck 

och samtal och det skapas när två eller flera personer kommunicerar. Diskursbegreppet 

används för att upptäcka och lyfta fram skillnader mellan olika institutioners språk (Ibid.) 

Språket skiljer sig mellan institutioner som till exempel skolan, arbetsplatsen, nyheterna och i 

en diskursanalys kan det vara intressant att undersöka hur olika diskurser påverkas i mötet 

med varandra (Ibid.). Berglez nämner diskurskrockar som lärare/elev och läkare/patient och 

skriver att relationerna mellan diskurserna inkluderar frågor om makt och över- och 

underordning. I vår forskning kommer vi i kontakt med toppolitiker/hotellstäderska. Därför 

anser vi att diskursanalysen är rätt metod för oss att använda då vi vill undersöka språket i 

våra utvalda texter, vad som förmedlas till läsarna och vilken bild inom mediernas diskurs 

som visas. 
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Inom diskursanalysen har vi bestämt oss för att använda Critical Discourse Analysis (CDA) 

även kallad kritisk diskursanalys. Berglez beskriver den kritiska diskursanalysen med 

inspiration hämtad från Norman Faircloughs och Teun A. van Dijks teorier och vi kommer 

även att använda oss av den senares analys i vår studie, men det förklaras mer längre fram i 

det här kapitlet.  

 

I en kritisk diskursanalys är det viktigt att undersöka karaktären på den aktuella diskursen, 

texten och mediet (Berglez 2010, s. 273). Den aktuella diskursen är nyheten om Strauss-

Kahn-fallet, texten är våra utvalda nyhetsartiklar och medierna är i vårt fall morgon- och 

kvällspress. I nyhetsdiskursen finns det sedan flera olika aktörer som tillsammans utgör den 

rådande diskursen. Läsare som konsumerar nyhetsartikeln, journalister, ägare, utgivare med 

flera som producerar och förmedlar det till läsarna. Bortsett från aktörernas roll inom 

diskursen är de även en del av större språk- och samhällsstrukturer. Enligt van Dijk (1988, ss. 

176-177) består nyhetstexter av språkliga och grammatiska sammansättningar av ord och 

meningar och det är just valen av dessa ord och meningar som är viktigt att analysera i en 

nyhetsdiskurs. Valen av orden och meningarna behöver inte vara omedvetna utan kan dölja 

djupare meningar, som underliggande åsikter och värderingar. Van Dijk nämner exempel på 

ord som terrorister och huliganer där tidningarna istället kunnat använda frihetskämpar och 

demonstranter för att beskriva grupperna. (Ibid.). 

 

Den kritiska diskursanalysens syfte är att ställa sig kritisk till nyhetstexter och centrala frågor 

inom analysen är: Hur är texten formerad? Varför är texten formerad så? Hur kunde texten 

istället ha varit formerad? (Fairclough 1995, s. 202; Berglez 2010, s. 274). För att besvara 

frågorna gäller det att analysera nyhetsdiskursen och lokalisera de dolda meningarna, 

värderingarna och opinionerna (Berglez 2010, s. 274). De dolda meningarna kan vara en del 

av den sociokulturella diskursen, det vill säga: 

 

”… tankesätt som vi oftast tar för givna och som vi lätt förväxlar med neutral information eller 

objektiva fakta” (Ibid.). 

 

Dessa kan lätt undkomma läsare som inte reflekterar över det som står utan tar till sig det som 

skrivs som sanning (Ibid.). Läsarna bidrar samtidigt som de är en del av nyhetsdiskursen till 

att det som döljs förbli dolt. Det är därför den kritiska diskursanalysens uppgift är att lyfta 

upp dessa omedvetna sociokulturella processer till ytan (Ibid.). Vi har valt den kritiska 

diskursanalysen som inriktning för att vi vill undersöka dolda meningar och värdeladdade ord 

som kanske inte uppmärksammas av läsarna. Genom vår studie vill vi synliggöra de 

omedvetna sociokulturella processerna i nyhetsbevakningen av anklagelserna mot Strauss-

Kahn. 

 

6.3 Makro- och mikrostrukturell analys 
För att på bästa sätt besvara vår frågeställning har vi valt att använda oss av van Dijks 

analysmodell som undersöker ordval samt sammansättningar av ord och meningar. 



 

  17 (48) 
 

Modellen är hämtad från van Dijk (1988) och den är även väl beskriven av Berglez (2010). 

Den makrostrukturella nivån är uppdelad i två delar; de tematiska- och de schematiska 

strukturerna. Tillsammans med mikronivån blir det tre analysdelar.  

 

Tematiska strukturer 

På denna nivå analyseras hierarkin i nyhetsartikeln. Artikelns delar sorteras in i kategorierna 

huvudtema och delteman. Nyhetens viktigaste del, huvudtemat, som journalisten främst vill 

lyfta fram placeras i rubrik, ingress och brödtextens inledning. Därefter följer delteman som 

inte anses vara lika prioriterade men som ändå tillför artikeln (van Dijk 1988 ss. 30-35). 

Tematiska strukturer kan upptäckas i både enskilda texter men även större textblock, som 

består av flera artiklar om samma nyhet (Berglez 2010, s. 278). Textblocken kan röra sig om 

en dags nyhetsrapportering eller till och med som i vår undersökning, flera månader av 

rapportering. 

 

Schematiska strukturer 

Den andra delen inom makroanalysen studerar närmare de regelstyrda berättelserna som 

skapas av journalisterna, som tidigare nämnts, de sociokognitiva berättarkonventionerna som 

styr en nyhetsrapportering (Berglez 2010, s. 275; van Dijk 1988, s. 49). Van Dijk (Ibid.) 

förklarar att en sådan berättarkonvention är textens rubrik och ingress samt artikelns 

historiska bakgrund om nyheten. Genom att slå ihop dessa tre konventioner får läsaren 

information om det som summerar nyheten och sedan det som kopplar nyheten till tidigare 

händelser. Berglez (2010, s. 275) lägger även till aktörer och källor som en 

berättarkonvention. När de får utrymme till att förklara, beskriva eller kommentera nyheten är 

de en del av en konvention. Samtidigt ska man tänka på att hålla isär deras åsikter och 

journalistens kommentarer i sin analys, vilket Berglez menar är svårt, då det lätt flyter ihop i 

en nyhetsartikel.  

 

Mikroorienterad analys 

På den mikrostrukturella nivån inriktar sig forskare på språket i utvalda nyhetsartiklar och 

vad journalistens val av ord och meningar visar (van Dijk 1988, s. 59). Tre centrala begrepp 

på den här nivån är koherens, närvarande implikationer och stilmässiga faktorer. 

Koherens innebär att en text är sammanhängande och meningsfull (Berglez 2010, s. 159). Vid 

en analys av en nyhetstext intresserar sig forskare för relationen mellan global och lokal 

koherens.  

 

”Med global koherens åsyftas textens huvudsakliga mening som förverkligas genom alla mindre 

textpartier som hänger ihop logiskt (lokal koherens), innefattandes argumenteringar, påståenden och 

beskrivningar. I analysen av koherens studeras således hur den globala koherensen är uppbyggd genom 

textens olika delar” (Berglez 2010, s. 275). 

 

Den mikroanalytiska analysen undersöker även relationen mellan avsändare, journalist, och 

mottagare, läsare, i form av att de bildar koherens i texten. Van Dijk (1988, s. 62) menar att 

koherens skapas när mottagarna läser nyhetstexter och fyller i det som saknas, det som 

journalisten inte skriver men som är underförstått av både avsändaren och mottagaren. Det 
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som är en del av den sociokulturella relationen mellan de båda parterna (Berglez 2010, s. 

276). Vid en analys av ”koherensluckorna” (Ibid.) upptäcker man parternas samband (Ibid.; 

van Dijk 1988, s. 64). Det vill säga det gemensamma språket samt den aktuella diskursens 

placering i tid och rum. 

 

Nästa begrepp är textens närvarande implikationer, vilket innebär informationen som är 

tydligt synlig i texten. Här handlar det om att lokalisera den överflödiga diskursen som inte 

riktigt är knuten till nyheten (Berglez 2010, s. 276). Överflödig information kan till exempel 

vara att brottslingen är av utländsk härkomst eller att demonstranten har rakat sitt hår och bär 

skinnjacka. Implikationerna kan vara medvetna val av journalisten men oftast är de 

omedvetna och en del av de sociokulturella konventioner som journalisten och läsarna delar 

(Ibid.) 

 

Stilen i texten, vilka ord journalisten väljer och hur han/hon bygger ihop meningar, påverkas 

också i stor grad av både omedvetna och medvetna val. Journalister har i åtanke vad de tror 

att läsarna kommer att förstå och dessa antaganden påverkar sedan deras stil (van Dijk 1988, 

s. 76). Stil kan undersökas syntaktiskt och lexikalt. Syntaktiskt innebär hur meningar är 

uppbyggda och lexikalt fokuserar på enstaka ord. Vi väljer att rikta in oss på att analysera den 

lexikala stilen och utelämna den syntaktiska då vi är mer intresserade av värdeladdade ord 

istället för meningsuppbyggnader. Berglez (2010, s. 276) beskriver att den lexikala stilen 

innebär valet av ord för att beskriva en nyhet som antingen rör en händelse eller en person. 

Berglez använder exemplet att journalister väljer det värdeladdade ordet ”pamp” för att 

beskriva en politiker istället för det mer neutrala ordet ”förtroendevald”. Van Dijk (1988, ss. 

74-77) och Berglez (2010, s. 276) utrycker att utgångspunkten för en lexikal analys är att 

ordvalen kan innehålla sociokulturella och ideologiska konventioner. 

 

6.4 Analysmodell 
Vi använder oss av en analysmodell när vi undersöker tidningsartiklarna om händelserna 

kring Strauss-Kahn. Vi gör det för att vi vill vara säkra på att undersöka samtliga artiklar på 

samma sätt. 

Frågorna är kopplade till vår makro- och mikrostrukturella analys och de är delvis hämtade 

från van Dijks ”News and discourse” (1988) och Berglez ”Kritisk diskursanalys ” (2010) men 

även omformulerade av oss för att bättre passa in i vår studie.  

 

Tematisk struktur 

 Vad handlar nyhetsartikeln om? 

 Vilken information är rangordnad som huvudtema respektive delteman? 

Schematisk struktur 

 Vad uttrycks i rubrik, mellanrubriker och ingress? 

 Vilken historisk bakgrund rapporteras i nyhetsartiklarna? 

 Vilka är aktörerna och hur får de kommentera Strauss-Kahn-fallet? 
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Mikrostrukturell analys 

 Hur konstrueras Strauss-Kahn-fallet och vilken information finns det som journalisten 

tar för givet om läsarens förförståelse och kunskaper? 

 Vilken information i nyhetsartikeln är överflödig eller irrelevant för Strauss-Kahn-

fallet? Antyder denna information någonting?  

 Vilka ordval använder journalisten i nyhetstexten? Hade andra ordval kunnat 

användas?  

6.5 Urval av artiklar 
Vi har valt att analysera fem artiklar från Svenska Dagbladet och fem artiklar från 

Aftonbladet. Valet av tidningar baserar sig på att båda två är rikstäckande och båda skriver 

om internationella nyheter samt att Aftonbladet räknas som en kvällstidning och Svenska 

Dagbladet som en morgontidning. Båda tidningarna finns även tillgängliga i Mediearkivet för 

sökning av artiklar.  

 

Vi samlade in vårt material strategiskt genom att leta efter artiklar om Strauss-Kahn-fallet 

som publicerats nära varandra, var ungefär lika långa, och huvudsakligen handlade om 

samma nyhet från våra två utvalda tidningar. Vi anser att det är var bästa sättet för oss för att 

kunna svara på vår frågeställning.  

 

Vi började med att söka efter Dominique Strauss-Kahn i Mediearkivets databas. Därefter 

valde vi att begränsa sökningen till artiklar som publicerats i antingen Aftonbladet eller 

Svenska Dagbladet. Då händelserna som analyseras i denna uppsats ska ha skett den 14 maj 

2011 sparade vi ned alla artiklar från våra två valda tidningar som handlade om Strauss-Kahn 

från och med den 15 maj 2011. Tisdagen den 23 augusti lade åklagaren ned åtalet mot 

Strauss-Kahn så vi bestämde oss för att titta på artiklar fram till den 26 augusti. Därefter 

gjorde vi en översikt på vårt insamlade material och sorterade bort artiklar genom att titta på 

artiklarnas längd, rubriker och vad de handlade om. De artiklar som vi ansåg vara för korta 

togs bort först. Vi begränsade även vårt material till nyhetsartiklar och valde därför bort 

artiklar som kan tituleras krönikor, ledare och insändare (Se bilaga 1). 

 

Vi delade in de resterande artiklarna utifrån vilken tidning de har publicerats i, Aftonbladet 

eller Svenska Dagbladet. Efter denna första gallring läste vi igenom de återstående artiklarna 

mer noggrant för ett andra urval. När vi valde ut de slutliga artiklarna för analys tittade vi 

även på vilket datum de publicerats eftersom vi ville att analysen skulle följa 

händelseutvecklingen i Strauss-Kahn-fallet från början till slut när åtalet lades ned. När vi 

gjort detta insåg vi att Aftonbladet inte publicerat en artikel om att åtalet lagts ned i sin 

papperstidning utan istället bara publicerat nyheten på sin hemsida. Därför bestämde vi oss 

för att hämta hem de artiklarna som handlar om att åtalet har lagts ned från respektive 

tidnings webbsida för att få ett så jämlikt urval som möjligt och just för att kunna följa 

händelsen från början till slut i båda tidningarna. Vi tittade även på innehållet i texterna för 

att hitta liknande artiklar från de båda tidningarna för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

svara på vår frågeställning. 
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6.6 Avgränsningar 
Vi har valt att inte göra en bildanalys på våra valda artiklar. En bildanalys syftar till att 

demontera en bild eller ett fotografi för att förstå och beskriva delarna och sammanhanget den 

befinner sig i (Bergström 2011, s. 182). Anledningen till att vi har bestämt oss för att inte 

analysera artiklarnas bilder är att vi anser att tidsramen vi har på oss att färdigställa denna 

forskning inte räcker till för att göra både textanalys och bildanalys. Vi anser inte heller att 

endast en bildanalys på den utvalda händelsen räcker till för att få svar på syftet med den här 

forskningen. 

 

I vår studie har vi dessutom valt att välja bort genusteorier. Ljung (2010, s. 244) förklarar att 

med en genusteori kan forskare studera ojämlikheter mellan kön och hur det ena förtrycker 

det andra. Dessa olikheter är inte bara biologiska skillnader utan de är främst socialt 

konstruerade. 

Det hade varit möjligt för oss att tillämpa genusteorier till vår studie för att se skillnader i hur 

Strauss-Kahn och hotellstäderskan gestaltas av de respektive nyhetstidningarna. Vi valde bort 

den aspekten för att vi var mer intresserade av nyhetsartiklarnas uppbyggnad och framförallt 

språkhanteringen. Då vi valt att studera maktstrukturer i relationen 

toppolitiker/hotellstäderska anser vi att en analys av genusstrukturer hade gjort vår studie för 

bred för vår tidsram. Därför nöjde vi oss med de teorier som vi till slut använde oss av och 

lämnade genusteorier utanför vårt forskningsområde. 

 

6.7 Metodkritik 
I vår studie har vi gjort en kvalitativ analys av vårt urval, vilket inneburit att vi fått förhålla 

oss till ett mindre antal texter samtidigt som vi begränsat oss till endast två tidningar. Där en 

kvalitativ forskning syftar till att förstå vad som analyseras, syftar istället kvantitativ 

forskning till att förklara något (Fejes & Thornberg 2009, ss. 18-19). Kvantitativ analys 

lämpar sig även bäst vid analyser av större material där forskaren kan generalisera sin 

empiriska datainsamling (Nilsson 2010, s. 119). Vid en kvantitativ analys i vår studie kunde 

vi inkluderat fler texter i vårt urval och även fler tidningar för att på så vis få en bredare bild 

av den svenska dagspressens nyhetsbevakning av Strauss-Kahn-fallet.  

 

Ett annat problem som vi har stött på i vårt metodval är den kritiska diskursanalysens 

analysschema. I vårt analysarbete känner vi att vi har blivit låsta av vårt analysschema för att 

vi bara har analyserat just de frågorna. Vi har analyserat våra nyhetsartiklar efter frågorna för 

att kunna besvara dem. Det kan ha resulterat i att vi har missat annan viktig information i 

texterna som kunnat vara intressant för vårt forskningsområde. 

 

Slutligen så är vi väl medvetna om att det resultatet som vi har kommit fram till i vår studie 

hade kunnat se annorlunda ut om vi gått tillväga på andra sätt. Inför vår studie funderade vi 

på att analysera efter en narrativ metod och det hade kunnat ge oss ett annat resultat i hur 

morgon- och kvällspress skiljs åt. Vår studies resultat om likheter och skillnader hade även 

varierat om vi istället valt att analysera tidningarna Dagens Nyheter och Expressen. Vi 
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tvingades även kombinera webbartiklar till tidningsartiklar i vår studie men om vi bara 

analyserat webbartiklar hade möjligtvis sett ett annat resultat. 
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7 Resultatredovisning och analys 
I det här kapitlet redogör vi för det resultat som vi har kommit fram till utifrån vårt analysschema. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande analysdel där vi kopplar vår empiriska datainsamling till våra teorier. 

 

7.1 Svenska Dagbladets artiklar 
Här presenterar vi resultatet av Svenska Dagbladets fem artiklar. Vi har även delat upp analysen i två 

kategorier. En makroanalys som innehåller tematiska och schematiska strukturer samt en mikroanalys. 

 

IMF-chefen fast för sexövergrepp, 16 maj 

Den 16 maj, två dagar efter den påstådda händelsen, har Svenska Dagbladet en artikel som 

handlar om att IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn har gripits misstänkt för att ha våldfört 

sig på en hotellstäderska i New York. Det är Svenska Dagbladets första artikel som behandlar 

händelserna. Förutom att berätta om vad som ska ha skett skriver Svenska Dagbladet om 

Strauss-Kahns internationella politiska roll, vilket straff han kan få och om en tidigare 

skandal som Strauss-Kahn ska ha varit inblandad i. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Genom vår forskning har vi fått fram att artikelns huvudtema är att IMF-chefen Strauss-Kahn 

har gripits misstänkt för att ha försökt våldta en hotellstäderska på ett hotellrum i New York. 

Rubriken på artikeln lyder ”IMF-chefen fast för sexövergrepp” och i ingressen står det bland 

annat att ”en av världens mäktigaste män” sitter häktad men att ”han nekar till 

hotellstäderskans anklagelser om våldtäktsförsök”. Reportern och rubriksättaren har därmed 

lagt störst fokus på just vem det är som gripits, av vilken anledning och vad som ska ha skett. 

Reportern har även gett stort utrymme för Strauss-Kahns politiska karriär i artikeln. I 

överingressen nämns att Strauss-Kahn ”setts som en favorit i det franska presidentvalet nästa 

år” och brödtexten inleds med vilken politisk nyckelroll Strauss-Kahn har i världen. Vi anser 

att denna information ska ses som ett deltema i artikeln men att den politiska aspekten av 

Strauss-Kahn är viktig för reportern. 

 

Sist i artikeln skriver reportern att Strauss-Kahn är gift med en känd fransk journalist men att 

han för ett år sedan ska ha haft en affär med en kvinnlig ekonom som var underställd honom. 

Utifrån informationens placering i artikeln drar vi slutsatsen att denna information anses som 

minst viktig av reportern men blir ett deltema i texten. 

 

Som bakgrund till varför Strauss-Kahn gripits hänvisar Svenska Dagbladet till en talesman 

från New York-polisens Midtown Station som återgivet vad hotellstäderskan berättat. 

Reportern har även tagit del av New York-polisens rapport. Då reportern har valt att främst 

använda sig utav New York-polisen uttalanden och officiella papper som källa till 

information stärks trovärdigheten i artikeln om vad Strauss-Kahn är misstänkt för. 

 

En annan aktör som Svenska Dagbladets reporter refererar till är en källa från tidningen New 

York Post. Källan kommer till tals genom att få säga att handklovar inte använts när Strauss-

Kahn greps och att han följde med polisen utan bekymmer vid gripandet. Utifrån det drar vi 
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slutsatsen att reportern huvudsakligen tagit med den informationen för att öka dramaturgin i 

texten i syfte att hålla kvar läsaren. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

För att konstruera nyheten har reportern främst inriktat sig på två saker: att beskriva vad som 

ska ha skett enligt hotellstäderskan samt att beskriva vem Strauss-Kahn är. Artikeln skiftar 

hela tiden mellan att handla om övergreppet och politik. Ur det drar vi slutsatsen att reportern 

även vill upplysa läsaren om vilka konsekvenser som händelserna kan få både för Strauss-

Kahn men även ur ett politiskt perspektiv. 

 

Då det enbart är hotellstäderskans version av övergreppet som reportern tar upp är texten 

obalanserad. Reportern nämner att Strauss-Kahn ”nekar bestämt” till anklagelserna och att 

”han ofta får beröm för hur han sköter IMF” men i förhållande till vilket utrymme 

städerskans historia får anser vi att det ges en negativ bild av Strauss-Kahn.  

 

 Vidare befinner sig texten till största del i en politisk diskurs då reportern använder begrepp 

som ”finanskris”, ”internationella makthavarkretsar”, ”diplomatiskt immunitet” och 

”förbundskansler”. Trots att reportern beskriver Strauss-Kahns politiska roll och karriär krävs 

en viss politisk förförståelse och kunskap för att förstå hela artikeln och de möjliga politiska 

problem som kan uppstå på grund av gripandet. Läsaren måste till exempel vara överens med 

reportern om vad ”internationella makthavarkretsar” innebär för att kunna ta till sig vad som 

menas. Förutom den politiska diskursen är texten enkel att förstå och det krävs ingen 

förförståelse för att kunna ta del av beskrivningen av händelsen. 

 

Sist i artikeln skriver reportern att: 

 

 ”Lokalt i Washington var det dock skandalrubriker häromåret när det uppdagades att den gifte DSK 

hade en affär med en kvinnlig ekonom på fonden, dessutom underställd honom vilket strider mot alla 

etiska regler”. 

 

Vi anser att den här informationen är irrelevant för händelserna som utspelar sig i New York. 

Utifrån det drar vi slutsatsen att reportern framförallt har valt att ta med det för att öka 

dramaturgin i texten. Reportern frångår också sin roll som saklig och objektiv journalist när 

han skriver att ”det strider mot alla etiska regler” då han gör en moralisk bedömning av 

Strauss-Kahns handlingar. Informationen sist i artikeln antyder också att Strauss-Kahn inte är 

pålitlig i vissa sammanhang och har problem att hålla tillbaka sina sexuella begär. 

 

Som redan nämnts skriver reportern att Strauss-Kahn är ”en av världens mäktigaste män” i 

ingressen. Vidare skriver reportern också att Strauss-Kahns svit, där våldtäktsförsöket ska ha 

ägt rum, ”uppges kosta 3 000 dollar per natt” och att han ”anlitat förstklassig juristhjälp”. 

Reportern skapar en bild av en rik, mäktig man och insinuerar att Strauss-Kahn tror att han 

kan göra vad han vill.  
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IMF-chefen hålls kvar i häkte, 17 maj 

Svenska Dagbladets andra artikel om New York-fallet är från den 17 maj, två dagar efter 

händelsen, och textens rubrik berättar att Dominique Strauss-Kahn kommer att tillbringa 

längre tid i häktet. I väntan på ytterligare förhör tillåts han inte att lämna New York för att 

åka till Frankrike. Annars fokuserar även reportern på hur IMF och det ekonomiska läget i 

Europa kommer att påverkas av Strauss-Kahns frånvaro.  

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Nyhetsartikeln är väldigt uppdelad eftersom att det verkar som att två huvudteman ställs i 

kontrast mot varandra. Rubriken säger att Strauss-Kahn är kvar i häktet i New York medan 

ingressen beskriver att IMF har agerat och utsett en tillförordnad chef, John Lipsky. Det är 

två stora nyheter som hade kunnat vara huvudteman i varsin artikel, men nu har de 

sammanfogats. Dock anser vi att det är nyheten om att han hålls kvar i häktet som är 

dominant i texten och således huvudtemat. Både rubriken och det stora utrymmet i brödtexten 

bevittnar det. IMF:s agerande blir därmed ett väldigt starkt deltema i texten och fler politiska 

aspekter kopplas till deras beslut att utse en tillförordnad chef. Dels den ekonomiska krisen i 

Europa, där främst Grekland nämns, men även hur IMF kommer att påverkas utan Strauss-

Kahn som chef. 

 

Nyhetsartikelns brödtext inleds med en kort beskrivning av vad som hände för två dagar 

sedan, ”sedan Dominique Strauss-Kahn, chef för Internationella valutafonden (IMF), gripits 

misstänkt för våldtäktsförsök i rum 2806 under helgen”. Bakgrundsinformationen om 

händelsen är väldigt kortfattad i inledningen och längre fram i artikeln ges även en kortare 

beskriven information om den europeiska krisen. Varför bakgrundsinformationen är kort är 

osäkert och det kan bero på att denna text är skriven dagen efter det först rapporterades om 

händelsen. Läsarnas kan fortfarande ha gårdagens nyhetsartikel i minnet eller så har 

bakgrundsinformationen prioriterats bort till förmån för den nya informationen som det ska 

rapporteras om. 

 

Nyhetstexten innehåller inga direkta citat från aktörer men det finns ändå en del aktörer som 

påverkar nyhetsrapporteringen om New York-fallet. Den dominerande är New York-polisen 

som framför bevisen och enligt nyhetsartikeln blir den informationen det som talar för det 

kvinnliga offret. I och med att Strauss-Kahns alibi ”står i skarp kontrast” till polisens 

information. Strauss-Kahns talan förs fram genom hans försvarsteam med försvarsadvokaten 

i spetsen. Information framförs om fransmannens alibi och även att han kommer att neka till 

anklagelserna. En annan aktör som också representerar Strauss-Kahns sida är hans fru Anne 

Sinclair. Reportern skriver att Sinclair har uttalat sig om att maken är oskyldig, men sedan i 

samma mening fortsätter reportern att skriva om Strauss-Kahns tidigare sexuella anklagelser. 

Den senare informationen sänker värdet hos fruns uttalande och balansen mellan att 

rapportera båda parternas version blir rubbad. Likt det ovanstående exemplet ställs även här 

Strauss-Kahns version i skarp kontrast till annan information. Reportern gör det tydligt i sin 

disposition av nyhetsartikeln att det först finns Strauss-Kahns version och sedan finns det 

som är sant. 
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Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Nyheten om att Strauss-Kahn hålls kvar konstrueras genom att reportern först beskriver 

stämningen i New York. Turister som stannar framför hotell Sofitel för att ”prata, peka och 

fotografera” samt ”en stor skara reportrar” som väntar utanför New Yorks domstol på 

häktningsförhandlingarna. Den här inledande platsbeskrivningen är en lätt startsträcka som 

övergår till nyhetens centrala del, häktningsförhandlingen, som har avgjort att Strauss-Kahn 

måste stanna kvar i USA. I den här delen av texten för reportern fram båda parternas 

bevisföring. För Strauss-Kahns del handlar det om ett alibi för att han har ”ätit lunch med sin 

dotter” då händelsen uppges ha ägt rum. Medan uppgifterna ”står i skarp kontrast till det som 

i övrigt framkommit”, reportern förtydligar sedan att det handlar om bilder, DNA-material 

och även identifiering från offret. Ytterligare information som är kopplat till 

häktningsförhandlingen är en presentation av Strauss-Kahns försvarsadvokat som enligt 

reportern ska vara välkänd och även representerat tidigare celebriteter i knipa. 

Därefter följer sedan konsekvenserna av att han är kvar i USA och att IMF agerar och utser 

Lipsky till tillförordnad chef för fonden. Men även att ”skandalen inträffar mitt under de 

känsliga överläggningarna om de svaga ekonomierna i eurozonen”. Det leder även analysen 

in på vad läsarna behöver för förförståelse för att förstå texten. Dels behöver de förförståelsen 

från händelsen men även hur den ekonomiska situationen ser ut i Europa för tillfället.  

 

I första stycket av brödtexten beskriver reportern hotell Sofitel och den här informationen 

anser vi vara alltför överflödig. Beskrivningen går nämligen ut på att redogöra för hur mycket 

ett rum kostar samt hur exklusivt hotellet är. ”Ett av New Yorks bästa” och ”fjärran från 

polisens häkte i östra Harlem med träbänkar och frukost för 1:80 dollar” är beskrivningar som 

verkligen vill förtydliga Strauss-Kahns levnadsstil i kontrast till hans vardag i häktet. Ett 

annat exempel på reporterns vilja att framhäva Strauss-Kahns status är att hans 

försvarsadvokat även representerat ”rapparen Sean Combs och popkungen Michael Jackson”. 

Informationen visar inte alls på hur skicklig försvarsadvokaten är utan att han även blivit 

anlitad av andra medialt utsatta celebriteter. 

 

Nyhetsartikelns ord är genomgående sakliga och neutrala och ger en rättvis bild av 

rapporteringen om New York-fallet. Strauss-Kahn beskrivs som ”sexualbrottsanklagade” och 

”IMF-chef”, samtidigt som det kvinnliga offret är ”hotellstäderska”, ”invandrare från 

Afrika”, ”ensamstående mor” och ”uppskattad kollega”.  

Språkmässigt rör sig artikeln i både en rättslig och politisk diskurs men orden är inte alltför 

svåra att förstå för den som inte är insatt inom ämnena. 

 

Strauss-Kahns DNA på blusen, 25 maj 

Artikeln handlar om att det inte längre finns några tvivel till att någon slags sexuell kontakt 

har skett mellan Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Utredarna har bland annat funnit sperma 

från Strauss-Kahn på städerskans kläder. I övrigt står det att Strauss-Kahns vänner ska ha 

försökt köpa städerskans tystnad och Strauss-Kahns fru, Anne Sinclair, förekommer även i 

texten. 
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Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Huvudtemat i artikeln är att det har kommit fram bevis för att en sexuell kontakt verkligen 

ska ha skett mellan Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Rubriken ”Strauss-Kahns DNA på 

blusen” pekar på första delen i brödtexten där det står att sperma från Strauss-Kahn funnits på 

städerskans kläder. I ingressen står det: 

 

”Nu kommer allt fler smutsiga detaljer om vad som egentligen hände i svit 2806 förra helgen”.  

 

Och i första delen av brödtexten går det att läsa:  

 

”Det är nu bortom allt tvivel att det verkligen skedde någon form av sexuell kontakt i den förre IMF-

chefen Dominque Strauss-Kahns hotellsvit i New York förra veckan.” 

 

Ur detta drar vi slutsatsen att det är den nya bevisningen som reportern ansett är det viktigaste 

i artikeln.  

 

Vidare står det också i ingressen att ”den förre IMF-chefens vänner sägs ha försökt köpa 

städerskans familjs tystnad”. Trots att den informationen står i ingressen följs det inte upp 

förrän i mitten av brödtexten och vi anser att det är ett deltema i texten. Reportern skriver kort 

i brödtexten att städerskan kommer från Västafrika och att Strauss-Kahns vänner enligt 

tidningen New York Post ha sökt upp städerskans familj och erbjudit dem pengar för att få 

städerskan att dra tillbaka sin anmälan. Då reportern inte vidareutvecklar informationen 

speciellt drar vi slutsatsen att den inte anses speciellt viktig i förhållande till att nya bevis har 

kommit fram i Strauss-Kahn-fallet.  

 

Det andra deltemat i nyhetstexten är information om Strauss-Kahns fru, Anne Sinclair. 

Sinclair får mycket utrymme i texten. Reportern skriver att: 

 

”Anne Sinclair kommer från en välbeställd fransk konstsamlarfamilj som flydde till USA under andra 

världskriget, och hon sägs vara miljardär.” 

 

Reportern skriver även att Sinclair stängt ned sin blogg på grund av omständigheterna och att 

hon letar efter en ny bostad till paret. 

 

Som bakgrund till informationen om de nya bevisen använder sig reportern av källor från tre 

olika aktörer. De är Wall Street Journal, den franska tv-kanalen France 2 och amerikanska 

NBC som reportern uppger att alla citerar från källor som är oberoende av varandra. Då 

reportern är noga med att poängtera att de citerats oberoende av varandra drar vi slutsatsen att 

källkritik har ansetts viktig för att kunna skriva om huvudtemat i artikeln. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

För att konstruera nyheten har reportern främst riktat in sig på de nya bevisen som har 

kommit fram. Reportern skriver att Strauss-Kahn är misstänkt för våldtäkt men förutom det 

tas det för givet att läsarna har följt med i rapporteringen om fallet sedan tidigare. Det behövs 
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ingen språklig förförståelse för att förstå texten. Brödtexten inleds med att det konstaterats att 

bevis nu finns för att en sexuell kontakt har skett. Sedan skriver reportern att:  

 

”Just nu undersöks dessutom ytterligare fläckar på svitens heltäckningsmatta och i badrummet som 

misstänks vara kroppsvätskor som städerskans spottat ut efter att ha tvingats till oralsex.” 

 

Därefter skriver reportern att Strauss-Kahn under den misstänkta våldtäkten ska ha sagt: 

 

"Vet du vem jag är?” 

 

Varpå städerskan ska ha svarat: 

 

”Snälla, snälla, jag behöver mitt jobb, jag kan inte förlora mitt jobb. Snälla gör inte det här.” 

 

Vi anser att det här är överflödig information till huvudtemat på artikeln och används främst 

för att göra artikeln mer dramatisk och för att locka till läsning. Den här konstruktionen leder 

även till att Strauss-Kahn utmålas som en skurk och städerskan som ett hjälplöst offer. 

Vidare bidrar även informationen om att Strauss-Kahns vänner uppges försöka köpa 

städerskans tystnad till att svartmåla Strauss-Kahn. Det finns inga officiella källor på att det 

faktiskt stämmer och vi drar slutsatsen att informationen finns med för att visa kontrasterna 

mellan Strauss-Kahn och städerskan och för att locka till läsning.  

 

Det andra deltemat i texten som främst handlar om Strauss-Kahns fru anser vi borde vara en 

artikel för sig. Den bidrar ingenting till huvudtemat i artikel eller till själva fallet förutom att 

än en gång måla upp en bild av Strauss-Kahn som opålitlig och att han utnyttjar människor 

omkring sig. 

 

Reportern lägger även in egna värderingar genom vissa av sina ordval. I ingressen står det att 

allt fler ”smutsiga” detaljer kommit fram vilket vi anser är reporterns egna moraliska 

bedömning av bevismaterialet. Det står även i ingressen att detaljer från utredningen ”läcker 

som ett såll” vilket vi anser är en överdrift för att locka till läsning och dramatisera texten.  

Genom vår analys anser vi att artikeln är väldigt negativt vinklad gentemot Strauss-Kahn och 

kan inte anses vara saklig.  

 

Strauss-Kahn släpps fri, 2 juli 

Artikeln handlar om att Dominique Strauss-Kahn släppts fri från sin husarrest men att 

brottsmisstankarna ändå kvarstår. Anledningen till frisläppandet är att det har visat sig att 

städerskan ljugit för utredarna och bevisläget mot Strauss-Kahn har försämrats. Artikeln 

handlar också om vilka politiska konsekvenser New York-fallet har fått. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Huvudtemat i artikeln är att Strauss-Kahn har släppts fri ur sin husarrest. Rubriken ”Strauss-

Kahn släpps fri” pekar på huvudtemat och i ingressen skriver reportern också att: 
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”I går kväll släpptes förre IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn fri från sin husarrest. 

Brottsmisstankarna kvarstår, men bevisläget har försvagats sedan den anklagande kvinnan ljugit för 

utredarna.” 

 

Ur det drar vi slutsatsen att det största nyhetsvärdet i artikeln är att Strauss-Kahn släppts fri. 

 

Vidare har vi funnit två delteman i texten. Det första handlar om hotellstäderskan och att det 

nu kommit fram att hon ljugit om händelsen och sin egen bakgrund. Reportern skriver att 

städerskan ska ha ”Kopplingar till brottslig verksamhet som knarkhandel och pengatvätt” och 

att städerska ska ha pratat med en känd kriminell om ”möjliga fördelar med att driva fallet 

mot Strauss-Kahn”. Deltemat om städerskans lögner fungerar även som bakgrund till 

huvudtemat, att Strauss-Kahn släppts fri. För att klargöra att bevisläget verkligen har 

försämrats under tidens gång har reportern tagit med en anonym poliskälla som intervjuats i 

tidningen The New York Times. Källan säger att ”i början var anklagelserna väldigt 

grundmurade”. Trots att källan är en anonym poliskälla stärker det trovärdigheten i artikeln 

och vi drar slutsatsen att reportern valt att ta med källan som aktör just för att det uppges vara 

en polis. 

 

Det andra deltemat i texten handlar om politik och vilka politiska konsekvenser frisläppandet 

av Strauss-Kahn kan få för honom. Reportern skriver att TT rapporterar att ”ledande personer 

i socialistpartiet propagerar dock redan öppet för att Strauss-Kahns återkomst”. Då politik har 

fått mycket utrymme i nyhetstexten drar vi slutsatsen att reportern anser att informationen är 

viktig. Andra aktörer som får komma till tals i texten är två franska politiker som båda är 

positivt ställda till Strauss-Kahn. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Reportern har konstruerat artikeln genom att först skriva om frisläppandet av Strauss-Kahn 

för att sedan gå in på bakgrunden till det. Därefter skriver reportern vilka politiska 

konsekvenser och möjliga lösningar frisläppandet kan ha. Ur det drar vi slutsatsen att 

reportern anser att tidningens läsare inte nöjer sig med att endast läsa om huvudtemat och 

bakgrunden till det utan istället förväntar sig en fördjupning i ämnet och i det här fallet i 

politik. Det krävs ingen speciell förförståelse för att förstå artikeln och texten rör sig inte 

inom någon speciell diskurs.  

 

Vidare konstruerar reportern en positiv bild av Strauss-Kahn i artikeln. En fransk politiker 

kommer till tals genom att säga att Strauss-Kahn har ”kompetensen, intelligensen och 

visionen”. Politikern menar att Strauss-Kahn kan bli avgörande för Socialistpartiets framgång 

i presidentvalet i Frankrike nu när det visat sig att han möjligtvis är oskyldig till det 

städerskan anklagat honom för. 

 

Bilden av hotellstäderskan är däremot negativ. Reportern utmålar städerskan som en 

kriminell lögnerska och skriver att under de senaste veckorna ”har kvinnans trovärdighet 

minskat”. Genom vår analys ser vi att den misstänkte våldtäktsmannen Strauss-Kahn 

konstrueras mer som ett offer än en skurk i nyhetstexten. Samtidigt ser vi att städerskans roll 
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beskrivs mer som en skurk än ett offer i nyhetstexten trots att det inte är fastställt vad som 

hände vid övergreppet. 

 

I artikeln skriver reportern att det spekuleras i om att uppgifterna om städerskan som en 

lögnerska är ”resultatet av en framgångsrik smutskastningskampanj där försvarsadvokaterna 

gjort sitt bästa för att förstöra den anklagade kvinnans trovärdighet”. Vi anser att det är 

onödig information som reportern främst tagit med för att locka till läsning och öka 

dramatiken i texten då det endast är spekulationer.  

 

Åtalet mot Strauss-Kahn läggs ner, 24 augusti 

Den sista av våra fem utvalda artiklar från Svenska Dagbladet handlar om nyheten att åtalet 

har lagts ned och orsaken till att det gjorde det. Reportern redovisar först för varför åtalet 

lagts ned och sedan hur domen har uppmärksammats i både Frankrike och USA. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Nyhetsartikelns tematiska hierarki visar att textens huvudtema är att Strauss-Kahns dom har 

kommit och att han blir friad. I rubriken ”Åtalet mot Strauss-Kahn läggs ner” visas det 

tydligast och ingressen avslutas med meningen ”därmed går förre IMF-chefen Dominique 

Strauss-Kahn fri”. Det starkaste deltemat som även får inleda ingressen är att ”kvinnan är inte 

tillräckligt trovärdig”. Det är även orsaken till att åtalet lagts ned då åklagarsidan inte anser 

att de kan lita på sitt eget huvudvittne längre. Det andra deltemat som texten innehåller är 

reaktionerna från Frankrike och USA. Där Frankrike kritiserar det amerikanska rättsväsendet 

och på det sättet som han har blivit uthängd. All den här uppståndelsen om hans personlighet 

och hans kvinnoaffärer har påverkat hans chanser oerhört negativt i det franska presidentvalet 

2012. I USA har det mest handlat om att rättsprocessen fungerat precis som den ska men 

enligt åklagarna skulle det vara: 

 

”… omöjligt att övertyga en jury att fälla DSK, trots att någon typ av sexuell kontakt förekommit 

mellan de två som aldrig hade träffats förut och som hade helt skilda bakgrunder”. 

 

Textens bakgrundsinformation är oerhört kort men samtidigt inkluderar den ändå det 

viktigaste från dessa månader av bevakning av rättsprocessen.  

 

”Ett flera månader långt drama som först handlade om sex och makt – och sedan om lögner – tog slut 

igår när domaren beviljade åklagarsidans begäran att lägga ner åtalet”.  

 

Artikelns korta bakgrundsinformation visar att det här är ett fall som det har rapporterats 

mycket om och en vidare utförlig bakgrundsinformation krävs inte i slutet på denna 

nyhetsbevakning. 

Artikeln har inga riktiga huvudaktörer som påverkar nyhetens rapportering. Utan aktörerna 

som finns får uttala sina åsikter om domen. Strauss-Kahn har i ett uttalande sagt följande: 

 

”En två och en halv månads mardröm för mig och min familj är över” samt att han vill tillbaka till ”ett 

normalt liv”. 
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Strauss-Kahn får representera sig själv i artikeln istället för att någon från hans advokatsida 

gör det till skillnad från hotellstäderskan. Hennes ombud får uttala sig om att han tycker att 

distriktsåklagaren i fallet har ”övergett en oskyldig kvinna”. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

SvD:s nyhetsartikel om att fallet nu har lagts ned konstrueras genom att reportern först 

meddelar att Strauss-Kahns åtal har blivit nedlagt, men sedan dröjer reportern med att 

förklara varför han har blivit släppt. Den förklaringen kommer i slutet av artikeln. Istället har 

reportern lagt mer fokus på att rapportera om rättsprocessen och hur Frankrike och USA 

reagerar på domen. Själva orsaken till varför åtalet har lagts ned har blivit bortprioriterat till 

förmån för den stora bilden. Det vill säga att Strauss-Kahn och hotellstäderskan har fått stå åt 

sidan då rättsprocessen tagit upp merparten av nyhetsartikeln. Det krävs av läsarna att de har 

följt med i bevakningen av fallet då det är en väldigt kort bakgrundsinformation. Läsarna 

behöver också vara väl underförstådda med hur en rättegång fungerar och vilka aktörerna i en 

rättsprocess är. Till exempel vilken roll en åklagare eller ett ombud har. Den här artikeln visar 

att SvD är övertygade om att deras läsare är väl insatta i New York-fallet och hur 

rättsprocessen har sett ut. 

 

Vi anser inte att det finns någon överflödig information i nyhetsartikeln. Utan det som 

reportern rapporterar om får en rättvis bild i texten. Strauss-Kahn får säga sitt i uttalandet och 

hotellstäderskans sida, hennes ombud i det här fallet, får också uttala sig om domen. 

Frankrike och USA-kopplingen är också logisk då SvD konsekvent i de andra texterna velat 

lyfta fram det politiska spelet mellan de båda länderna. I deras nyhetsbevakning har både 

Strauss-Kahn och hotellstäderskans versioner ställts mot varandra tillsammans med att 

Frankrike och USA ställts mot varandra. I slutet ges även en tydlig och rättvis förklaring till 

varför åtalet har lagts ned. 

 

Språket visar även att reportern varit saklig och rättvis i sin nyhetsrapportering. När Strauss-

Kahn inte tilltalas vid namn använder reportern ”förre IMF-chefen”. Städerskan tilltalas 

också vid namn och beskrivs som ”hotellstäderskan”. I övrigt är det inga skönmålande 

respektive svartmålande ord som används för att beskriva vare sig händelsen eller 

rättsprocessen.  

Språket i artikeln visar tydligt på den rättsliga diskursen som vi befinner oss i då reportern 

använder ord som ”distriktsåklagarämbetet”, ”beviljade åklagarsidans begäran”, ”bestrida”, 

”rättsväsende”, ”rättsmaskineriet”. 

 

7.2 Aftonbladets artiklar 
Här fortsätter vår analys med Aftonbladets respektive artiklar. 

 

IMF-chef greps för sexbrott, 15 maj 

Den 15 maj, dagen efter den påstådda händelsen, skriver Aftonbladet att IMF-chefen gripits 

för sexbrott. Det är Aftonbladets första artikel angående händelsen i New York och artikeln 
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innehåller även information om vem Strauss-Kahn är, tidigare skandaler och politiska 

aktiviteter. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Huvudtemat i artikeln är att IMF-chefen Strauss-Kahn har gripits för sexbrott. Både rubrik 

”IMF-chef greps för sexbrott” och ingress talar om för läsaren att IMF-chefen har gripits 

misstänkt för ett sexbrott. Samtidigt talar underrubriken ”våldförde sig på städerska i New 

York – togs på flygplan” vem det är han har förgripit sig på och var. Utifrån detta drar vi 

slutsatsen att det är själva händelsen och vilka aktörer som är inblandade som är viktigast i 

artikeln och det som nyheten konstruerats av. 

 

Det första deltemat i texten handlar om en skandal som Strauss-Kahn ska ha varit iblandad i. 

Reportern skriver att Strauss-Kahn ”tidigare varit inblandad i en sexskandal 2008, då han ska 

ha haft en intim relation med en anställd”. Reportern har valt att lägga informationen om den 

tidigare skandalen direkt efter vad som ska ha skett i New York. Av det drar vi slutsatsen att 

reportern tycker att det är det viktigaste efter händelsen.  

 

Det andra deltemat kommer sist i artikeln och handlar om Strauss-Kahns politiska karriär. 

Reportern skriver om Strauss-Kahns tidigare roller samt att han ”kan vara en tänkbar 

utmanare till Nicolas Sarkozy i presidentvalet 2012”. Då reportern har lagt den politiska 

informationen sist i artikeln drar vi slutsatsen att det har fått lägst prioritet i artikeln. 

 

Som källa till nyheten använder reportern sig av en aktör som benämns ”källor till tidningen 

New York Post”. Vad som ska ha hänt är således återberättat från en annan tidning som också 

använt sig av anonyma källor. Utifrån de anonyma aktörerna ger Aftonbladets reporter 

bakgrundsinformation till varför Strauss-Kahn ska ha gripits. Då informationen inte på något 

sätt kommer från officiella uttalanden drar vi slutsatsen att det i det här fallet ansetts viktigare 

att vara först med nyheten än att vara säker på att ha korrekt information.  

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Reportern har valt att prioritera information om själva händelsen för att konstruera artikeln. 

Det är först när händelsen har beskrivits som reportern väljer att gå in på en tidigare skandal 

som Strauss-Kahn ska varit med i och sist handlar det om Strauss-Kahns politiska roll. 

Genom vår analys drar vi slutsatsen att reportern anser att hans läsare är mest intresserade av 

brottet i sig och att reportern anser att läsarna inte lägger någon större vikt vid politik. 

Artikeln är väldigt ensidig och det står ingenting om hur Strauss-Kahn ställer sig till det hela 

vilket resulterar i att artikeln ger en negativt vinklad bild av honom. 

Vidare krävs det inte någon speciell förkunskap eller förförståelse för att förstå artikeln. 

 

Informationen om Strauss-Kahns tidigare skandal tillför inget viktigt till nyheten i New York 

och efter vår analys anser vi att det är överflödig information för den här artikeln. Vi drar 

slutsatsen att reportern tagit med informationen för att försöka påvisa att Strauss-Kahn inte är 

ovan vid skandaler som innefattar sex. Den här informationen leder också till att Strauss-

Kahn misstänkliggörs hos läsaren och föreslår att han är skyldig till händelsen i New York. 
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Reportern använder sig av många dramaturgiska grepp för att göra läsningen mer spännande 

och öka dramatiken. I ingressen står det att: 

 

”IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn, 62, skulle just lyfta mot Paris. Då stormade polisen ombord på 

planet och grep honom”.  

 

Senare i brödtexten skriver reportern om samma händelse att: 

 

”Men tio minuter före avgång – precis innan kabindörrarna skulle stänga – stormade polisen ombord.” 

 

Genom repetition av ordet ”stormade” antyder reportern att själva gripandet av Strauss-Kahn 

var väldigt dramatiskt. Ur det drar vi slutsatsen att reportern väljer att överdriva händelsen för 

att hålla kvar läsaren i berättelsen. Att reportern lägger stor vikt vid att planet snart skulle 

lyfta visar också på hur han vill göra historien mer spännande.   

Vidare skriver även reportern att den franske ”toppolitikern” misstänks för ett ”våldsamt” 

sexövergrepp för att göra historien mer lockande för läsaren.   

 

Beviset: Blodet, 17 maj 

Aftonbladets artikel är den tredje i raden av nyhetsrapporteringen kring New York-fallet. 

Nyhetsartikeln beskriver även händelsen för tredje gången, men nu lite mer detaljerat i och 

med de nya bevisen som framkommit i polisens utredning. Av de nya bevisen fokuserar 

reportern främst på avslöjandet om att utredarna hittat Strauss-Kahns blod i hotellsängens 

lakan, vilket tydliggörs i både rubrik och mellanrubrik. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Den tematiska strukturen visar att artikelns huvudtema är de nya bevis som har kommit till 

känna. Genom bland annat förhör, läkarundersökningar och DNA har utredarna identifierat 

Strauss-Kahns blod i sänglakanen. Huvudtemat visas tydligt i artikelns rubrik ”Beviset: 

Blodet” och även i den andra mellanrubriken ”Blod i sängens lakan”. 

 De starkaste delteman är att fransmannen riskerar 20 års fängelse om han skulle bli dömd 

samt informationen om hur hans situation ser ut under häktningstiden. Artikelns underrubrik 

”Superpampen riskerar 20 års fängelse för sexöverfall – vill ha vip-behandling” kompletterar 

artikelns huvudtema med dessa delteman. Sedan följer även ingressen med en fylligare 

beskrivning av underrubrikens information, samt citatet ”Han är mycket upprörd över att han 

inte får vip-behandling” från en poliskälla. 

 

Händelsens bakgrundsinformation får stort utrymme i texten, vilket kan förklaras genom att 

nya uppgifter blivit offentliggjorda via förhör och bevisföring. Utredningens utveckling 

innebär att den första rapporteringen av händelsen kan ha innehållit en del fel eller lögner och 

ju längre i rättsprocessen utredarna kommer desto säkrare kan rapportering bli. Så den tredje 

dagens rapportering av själva händelsen får därmed inleda artikelns brödtext. 

Bakgrundsinformationen är väldigt ingående och beskrivningen går så långt att läsare får veta 

att Strauss-Kahn ska ha ”tvingat henne till oralsex, slitit av henne trosorna och försökt våldta 
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henne”. Informationen om händelsen är svår att rubricera som bakgrundsinformation 

eftersom den även innehåller ny information vilket även gör informationen till ett deltema.  

 

Nyhetsartikelns aktörer är dels en poliskälla som uttrycker sig väldigt kritisk om Strauss-

Kahn och berättar att fransmannen inte är omtyckt bland poliserna i New York. Men även att 

han ska ha ställt höga krav och utryckt sin vilja om att få ”vip-behandling”. Den andra 

aktören som får komma till tals är Sveriges finansminister Anders Borg som får uttala sig om 

sin syn på Strauss-Kahn-fallet. Hans uttalande blir dock bara av ett refererande slag då han 

anser att ”rättsprocessen ska skötas på ett sätt” och att anklagelsen är ”väldigt besvärande”. 

Hans uttalande bidrar inte så mycket till nyhetsrapporteringen och Aftonbladet har även sökt 

IMF samt Sveriges representant i valutafonden, Stefan Ingves, utan resultat. Borgs uttalande 

fick nog figurera som en sista utväg för att kunna ha med en egen intervju i artikeln. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Nyhetsartikelns globala koherens med de nya bevisen och vittnesförhören i rättsprocessen 

tydliggörs genom artikelns två inledande textblock. Det första som beskriver händelsen efter 

att den har blivit uppdaterad med de nya uppgifterna från vittnesförhör. Det här textblocket är 

väldigt detaljerat och kräver ingen direkt förförståelse om händelsen då reportern noga 

förklarar vad som har hänt. Det andra textblocket med den rättsliga delen av New York-fallet 

beskriver dels vad som händer i utredningen men även att Strauss-Kahn: 

 

”… nekar till alla anklagelser och krävde under häktningsförhandlingen på Manhattan igår att släppas 

fri mot borgen”.  

 

Reportrarna till nyhetsartikeln citerar även en poliskälla som säger följande: 

 

”Fransmannen har varit mycket upprörd över att han inte får vip-behandling. Poliserna som har hand 

om fallet är inte särskilt förtjusta vare sig i honom eller hans advokater”. 

 

Även den här delen av den lokala koherensen kräver ingen direkt avancerad förförståelse utan 

informationen beskrivs noga. Endast en liten detalj saknar förklaring och det är anläggningen 

Rikers Island som Strauss-Kahn ska flyttas till. Den beskrivs bara som okänd i texten. 

 

En avgörande del som är direkt överflödig i nyhetsartikeln är anklagelserna om sexuella 

övergrepp från den franska journalisten Tristane Baron. Den här informationen skrev 

Aftonbladet först om i gårdagens artikel om New York-fallet men har valt att även rapportera 

om det igen. Det verkar som att reportrarna vill tydliggöra hans skuld ännu mer med den här 

informationen. Tillsammans med textens övriga delar, som visar Strauss-Kahns agerande, ger 

den här artikelns rapportering en väldigt negativ bild av honom. Textens språk och ordval 

visar även på hur den överflödiga informationen inte är rättvis för rapporteringen av New 

York-fallet.  

 

Aftonbladets reportrar har i sitt språk valt att fokusera på kontrasterna som Strauss-Kahn 

upplever just nu. För att beskriva just Strauss-Kahn används ordval som ”superpampen”, ”en 
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av världens mäktigaste män”. Han beskrivs även som en ”brunstig schimpans” och det står att 

Strauss-Kahn ska ha varit ”fullständigt rasande” över hur han behandlats i häktet. Hans roll 

som denna mäktiga person ställs sedan i kontrast till hur hans tillvaro är just nu. ”I natt sov 

han i ett skitigt häkte i New York” nämns i ingressen och i brödtexten upprepas samma 

information men med andra ord, ”I natt hölls han inspärrad i en ruffig cell på Manhattan”. 

Dessa kontraster görs väldigt tydliga för läsarna och bilden av Strauss-Kahn som skyldig blir 

direkt synlig i Aftonbladets nyhetsartikel.  

Det dramatiska språket och dessa beskrivningar visar tydligt hur artikeln rör sig i en 

kvällspressdiskurs. Samtidigt är nyhetsartikeln även en del av en rättslig diskurs. 

 

De ska rädda IMF-chefen, 25 maj 

Artikeln handlar om att Strauss-Kahn anklagas för att försöka köpa sig fri från 

våldtäktsanklagelserna mot honom. Det står att vänner till Strauss-Kahn ska ha kontaktat 

hotellstäderskans familj som bor i Afrika och erbjudit dem pengar. I artikeln finns även 

kortfattad information om hotellstäderskans familjesituation. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Huvudtemat i artikeln är att Strauss-Kahn anklagas för att försöka köpa sig fri från 

våldtäktsanklagelserna. Rubriken ”De ska rädda IMF-chefen” informerar inte exakt vad 

nyhetstexten handlar om men tillsammans med underrubriken ”Strauss-Kahn anklagas för att 

köpa sig fri – offrets släktingar erbjuds miljoner” tydliggör reportern vad nyheten är. 

Ingressen vidareutvecklar artikelns huvudtema: 

 

”Den misstänkta våldtäktsmannen, Dominique Strauss-Kahn, anklagas nu för att försöka köpa sig fri. 

Vänner till den stenrike IMF-bossen har enligt rapporter i USA kontaktat offrets fattiga släktingar i 

Afrika och erbjudit dem mångmiljonbelopp om anklagelserna dras tillbaka”. 

 

Vidare har vi funnit ett deltema i texten som har placerats sist i artikeln ur vilket vi drar 

slutsatsen att informationen anses minst viktigt av reportern. Deltemat handlar om 

hotellstäderskans och hennes släkts familjesituationer. Reportern skriver om hur fattiga 

städerskans släktingar i Afrika är. Han skriver att ”några av hennes släktingar är enligt NY 

Post så fattiga att de inte har råd med skor” och att ”de är så avskurna från omvärlden att de 

inte visste vad som drabbat städerskan förrän reportrar informerade dem”. 

 

Som bakgrund till huvudtemat i nyheten använder reportern en aktör som benämns ”en fransk 

affärskvinna med nära band till Strauss-Kahn”. Hon säger i artikeln att det handlar om 

”sjusiffriga belopp – i dollar” och att Strauss-Kahns vänner redan ska ha pratat med 

städerskans släktingar. Källan säger även att hon är ”säker på att det kommer sluta med 

tystnad” och ”att kvinnan kommer att få mycket pengar”.  

 

Som bakgrund till deltemat refererar reportern till tidningen New York Post. Var New York 

Post i sin tur fått fram sin information framgår inte i texten. Källorna till de två teman i texten 

är både anonyma och det finns inga officiella källor till att det som skrivs stämmer med 



 

  35 (48) 
 

verkligheten. Ur det drar vi slutsatsen att reportern hellre publicerar och sedan rättar än ser till 

att vara kritisk till källorna.   

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Reportern har valt att konstruera artikeln genom att framhäva Strauss-Kahn och hans vänner 

som rika och sätta dem i kontrast mot hotellstäderskan och hennes släkt som utmålas som 

fattiga. Konstruktionen leder till att läsaren får en bild av en övermäktig man som inte skyr 

några medel för att rentvå sig själv. Vidare ger reportern en bild av hotellstäderskan som ett 

hjälplöst offer som måste skyddas från Strauss-Kahn genom att skriva att: 

 

”Åklagaren på Manhattan har gjort sitt bästa för att hålla städerskan borta utom räckhåll från Strauss-

Kahns supportrar. Hon befinner sig på säker plats och hennes telefonsamtal kontrolleras.” 

 

Det krävs ingen speciell förförståelse för att läsaren ska kunna ta till sig texten vare sig 

språkligt eller att som läsare ha behövt följa händelsen från första början. Det står att Strauss-

Kahn är misstänkt för att ha våldtagit en 32-årig städerska men inte mer detaljerat. Ur det drar 

vi slutsatsen att reportern har slutat att fokusera på själva händelsen och nu är det istället det 

runt omkring som har börjat bli intressant att förmedla. 

I artikeln har reportern skrivit att: 

 

”Städerskans släktingar i Västafrika ses som en enkel måltavla för Strauss-Kahns bekanta. De bor i 

lerhyddor. Deras by saknar asfalterade gator, elektricitet, och telefonförbindelser”. 

 

Reportern skriver även att städerskans släktingar är ”så fattiga att de inte ens har råd med 

skor”. Vi anser att den här informationen är överflödig och används för att göra texten mer 

dramatiskt uppbyggd. Den antyder också att städerskan inte har något val än att ta emot 

pengar och dra tillbaka sina anklagelser. 

Reportern beskriver Strauss-Kahn som ”stenrik” och ”den mäktiga mannen” medan 

städerskan helt enkelt beskrivs som fattig. Genom vår analys drar vi slutsatsen att reportern 

har valt att överdriva kontrasterna i sin artikel för att göra den mer lockande till läsning och 

för att göra den mer dramatisk.  

 

Sålde sex till hotellgäster, 3 juli 

Artikeln handlar om att hotellstäderskan uppges ha sålt sex till hotellgäster och att hennes 

kriminella bakgrund kan bli Strauss-Kahns räddning. Det står kort om hennes kriminella 

bakgrund och även kort om att dessa nya uppgifter har lett till att Strauss-Kahn släppts ur sin 

husarrest. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Genom vår analys drar vi slutsatsen att huvudtemat i artikeln är att hotellstäderskan uppges 

ha sålt sex till hotellgäster på hotell Sofitel i New York. I ingressen står det: 

”Här är avslöjandet som kan bli Dominique Strauss-Kahns räddning. Städerskan uppges ha 

drygat ut lönen med att sälja sex till hotellgästerna. – Hon har fått otroligt mycket med dricks. 

Och det är inte för att hon kommit med extra handdukar, säger en källa till New York Post.” 
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Även rubriken ”Sålde sex till hotellgäster” och underrubriken ”Avslöjandet om städerskan ett 

dråpslag för åklagaren – kan rädda Strauss-Kahn” handlar om huvudtemat. Ur det drar vi 

slutsatsen att informationen om städerskan som en prostituerad ansetts viktigast av reportern. 

 

Ett deltema i nyhetstexten är hotellstäderskans kriminella förflutna. Det står att hon har 

”bankkonton i olika delstater där en person med drogkontakter satt in tusentals kronor”. 

Vidare står det att det finns bevis för att kvinnan varit med i ett pyramidspel och att hon har 

en pojkvän som sitter i fängelse som hon enligt uppgifter till tidningen The New York Times 

i ett telefonsamtal med ska ha sagt: 

 

”Oroa dig inte, den här killen har massor av pengar. Jag vet vad jag gör”. 

  

Enligt texten ska hon även ha ljugit om hur många barn hon har och vad hon gjorde 

minuterna efter det påstådda sexövergreppet. Deltemat fungerar både som ny information i 

texten men också som bakgrund till huvudtemat i vilket informationen påstår att hon är 

prostituerad. Källan till bakgrundsinformationen benämner reportern som en 

”utredningskälla” som pratat med tidningen The New York Times. 

Reportern använder sig av anonyma källor men hänvisar till två olika tidningar som skriver 

om samma information.  

 

Genom analysen har vi även funnit ett tredje deltema i vilket reportern skriver att Strauss-

Kahn har släppts ur sin husarrest nyligen. Då informationen angående detta är väldigt 

kortfattad och står sist i texten drar vi slutsatsen att det har minst nyhetsvärde enligt reportern. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Reportern har valt att konstruera nyhetsartikeln kring hotellstäderskans påstådda prostitution 

och hennes tidigare kriminella liv. Eftersom nästintill hela artikeln handlar om städerskan 

drar vi slutsatsen att reportern anser att det är framförallt kvinnan och hennes kriminella 

bakgrund som läsarna vill ta del av. Reportern skapar en negativ bild av hotellstäderskan och 

hon utmålas framförallt som en lögnerska och utnyttjare. Artikeln är väldigt ensidig och det 

står ingenting huruvida dessa anklagelser mot städerskan faktiskt är bevisade eller inte då 

reportern inte använt sig av officiella källor. Hotellstäderskans version av det som står i 

artikeln tas inte heller upp så hennes sida kommer inte fram.  

 

Artikeln rör sig inte inom någon speciell diskurs och det krävs ingen språklig förförståelse för 

att följa texten. Däremot tar reportern för givet att läsarna har följt fallet sedan tidigare då 

ingen information om den påstådda våldtäkten tas upp. Ur det drar vi slutsatsen att reportern 

anser att det är viktigast att lämna så mycket utrymme som möjligt till att beskriva 

hotellstäderskan och hur hon är som person. Genom vår analys anser vi att en viss del av 

informationen om städerskan som står i texten är onödig och inte tillför något till New York-

fallet. Till exempel säger en källa till New York Post: 

 

”Vi har folk som har utsatts för brott och som hävdar att hon blåst dem”. 
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Ur det drar vi slutsatsen att reportern vill göra texten dramatisk för att locka till vidare 

läsning.  

 

Sist i artikeln skriver reportern: 

 

”Strauss-Kahn – som släpptes ur sin husarrest häromdagen – firade med tryffelpasta, rödvin och 

cheesecake på en italiensk restaurang i sällskap med sin fru Anne Sinclair.” 

 

Vi anser att informationen om vad paret åt till middag är irrelevant information som endast 

tagits med för att ge en bild Strauss-Kahn som rik och för att locka till läsning. Informationen 

antyder att Strauss-Kahn redan nu firar att åtalet möjligtvis kommer läggas ned på grund av 

den nya informationen om städerskan.  

 

Åtal mot Strauss-Kahn nedlagt, 23 augusti 

Den femte och sista artikeln som vi har valt ut från Aftonbladet är från den 23 augusti, dagen 

efter att Strauss-Kahns åtal lagts ned. Nyhetsartikeln handlar således då främst om den 

nedlagda domen samt vilken orsak som föreligger beslutet. Den orsaken är att 

hotellstäderskan, tillika huvudvittnet, inte har varit tillräckligt trovärdig i sina berättelser. 

 

Makrostrukturell analys av nyhetstexten 

Textens huvudtema är att Strauss-Kahns åtal nu har lagts ned. Detta visas tydligt både i 

rubriken ”Åtal mot Strauss-Kahn nedlagt” och i ingressens inledande mening ”Högsta 

domstolen i delstaten New York lägger ned åtalet mot förre IMF-chefen Dominique Strauss-

Kahn”. Brödtextens inledning beskriver sedan huvudtemat ännu en gång. 

Det dominerande deltemat, men som ändå har väldigt stark koppling till huvudtemat, blir 

sedan orsaken till att åtalet lagts ned. Vilket enligt ingressen är att: 

”Åklagarna trodde inte längre på sitt eget huvudvittne, hotellstäderskan Nafissatou Diallo”. 

Dessa två teman utgör i stort sett hela texten och de båda fungerar som varsitt huvudtema. Vi 

har ändå valt att klassificera att åtalet lagts ned som huvudtema då det är den informationen 

som är själva nyheten i artikeln.  

 

Nyhetstextens bakgrundsinformation är en aning kortfattad i texten och detta beror på att den 

här nyhetshändelsen, med månader av rapportering, är i sitt slutskede. En längre 

bakgrundsinformation behövs inte då Aftonbladet rapporterat om den här rättsprocessen och 

beskrivningen av händelsen i tidigare artiklar. Därför nöjer sig reportern med följande 

information för att sätta in läsarna i situationen: 

 

”Den 33-åriga hotellstäderskan Nafissatou Diallo anklagade Strauss-Kahn för att ha förgripit sig mot 

henne när hon skulle lämna handdukar på hans hotellrum i New York. Men under den tre månader 

långa rättegången har åklagarna hunnit tappa förtroendet för Diallo”. 

 

Aktörerna som förekommer i texten är inte direkt Strauss-Kahn och hotellstäderskan, de 

omnämns bara, utan det är mestadels åklagarna i fallet som får redovisa åtalets utgång. 

Samtidigt är det inga intervjuer som är gjorda med åklagarna utan nyhetskällan är ett 25 sidor 
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långt dokument som de lämnat in där de förklarar varför åtalet lagts ned. Den här 

informationen återberättar sedan Aftonbladet från New York Times. Därför blir det svårt att 

analysera aktörerna i texten men det vi kan konstatera är att åklagarna har huvudrollen istället 

för Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Till skillnad från hur det sett ut i tidigare 

nyhetsartiklar. 

 

Mikrostrukturell analys av nyhetstexten 

Nyhetsartikeln konstrueras genom att stort fokus har lagts på det här 25 sidor långa 

dokumentet från åklagarna som förklarar varför åtalet lagts ned. Huvudargumentet, som även 

är citerat i artikeln, är följande: 

 

”Om vi inte tror på henne bortom alla tvivel kan vi inte be en jury att göra det”.  

 

Artikeln fortsätter med att beskriva att hon varit ”inkonsekvent” i sina berättelser om 

händelsen samt att hon har ljugit för åklagarna i annan information som hon ska ha berättat 

trovärdigt. Reportern förklarar även att ”tillräckliga bevis fanns, enligt åklagarna, för att man 

ska vara säker på att ett ’snabbt sexuellt möte’ ägt rum…” men samtidigt ”eftersom inget av 

dessa bevis styrkte att våld eller tvång skulle använts, lutar sig fallet helt på vittnesmålet…”.  

 

Genom konstruktionen av den här artikeln framställs hotellstäderskan som den som har gjort 

fel. Till skillnad från hur nyhetsrapporteringen om det här fallet har sett ut tidigare, då det 

alltid varit Strauss-Kahn som varit den skyldige och gjort alla felen. Nu har den balansen vänt 

och ljuset riktas mot hotellstäderskan och alla fel hon gjort genom sina lögner. Strauss-Kahn 

får stå till sidan och hans roll i fallet hamnar i skymundan. 

 

Artikeln är genomgående saklig och informationen som det rapporteras om är relevant för 

nyheten fram till slutet: 

 

”Frikännandet av partikamraten mottogs med glädje av det franska socialistpartiet. Men vad 

rättegången får för bestående konsekvenser för Strauss-Kahns politiska karriär återstår att se”.  

 

Som vi tidigare förklarat att hotellstäderskan framställts som personen med lögnerna och 

felen och att Strauss-Kahn bortprioriterats i artikeln så väljer ändå reportern att peta in honom 

i slutet. Reportern vill tydliggöra med den här meningen att även om åtalet har lagts ned så 

kommer han ändå inte undan problemen. 

 

Artikelns språk är lättbegripligt och rättsprocessens slutgiltiga dom beskrivs på ett enkelt sätt 

och ingen direkt förförståelse inom rättsjournalistik krävs för att läsarna ska ta till sig texten. 

Samtidigt krävs det inte så stor förförståelse av händelsen heller då läsarna får en kort 

förklaring om vad som har hänt. Vi anser även att artikeln inte rör sig i någon specifik diskurs 

och reportern inte använt några rättsliga eller politiska fackord. 

Reporterns språk är både sakligt och relevant och inte överdrivet eller dramatiskt. Båda 

parterna i fallet nämns vid namn och vid beskrivningar används ”förre IMF-chefen” och 
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”hotellstäderskan”. Händelsen beskrivs heller inte på ett dramatiskt sätt utan Strauss-Kahn 

stod anklagad för att ha ”förgripit sig mot henne”.  

 

7.3 Sammanfattande analys av samtliga artiklar 
Genom vår analys har vi upptäckt att Svenska Dagbladet skriver mer om politik än 

Aftonbladet i nyhetstexterna om Strauss-Kahn-fallet. I flera av artiklarna i Svenska Dagbladet 

har politik varit ett viktigt deltema till huvudnyheten och har flera gånger prioriterats i 

brödtexten framför annan information om till exempel brottet. Aftonbladet skriver också om 

politik i sina artiklar men inte i samma omfattning och inte lika fördjupande som Svenska 

Dagbladet. Aftonbladets fokus på politik har huvudsakligen legat på Strauss-Kahns 

personliga politiska karriär. Palmer skriver att kvällstidningarna skriver mindre om 

internationella nyheter än morgontidningar fast med ett undantag: när det gäller stora 

politiska händelser. Palmer menar dock att kvällstidningarna främst intresserar sig för 

människorna i händelsen (2002, s. 435). Svenska Dagbladet har tvärtemot Aftonbladet valt att 

rapportera fördjupande om de politiska konsekvenser som den påstådda våldtäkten har haft. 

Ur det drar vi slutsatsen att Svenska Dagbladets reporter anser att tidningens läsare förväntar 

sig att läsa mer om politisk information runt Strauss-Kahn-fallet än vad Aftonbladets reporter 

gör. Palmer menar att när morgon- och kvällstidningar skriver om samma nyhet tenderar 

morgontidningarna att skriva mer bakgrundsinformation och runtomkring nyheten än 

kvällstidningar (2002, s. 435). 

 

Aftonbladet har även varit mer sensationsinriktade i artiklarnas dramaturgi än Svenska 

Dagbladet. Aftonbladets texter innehåller beskrivningar som att polisen ”stormade” planet 

när gripandet av Strauss-Kahn skedde. Svenska Dagbladets reporter skriver istället att 

Strauss-Kahn greps av polisen i ett flygplan. Ghersetti menar att ett av 

sensationsjournalistikens verktyg för att locka till sig publikens intresse är just 

språkhanteringen. Värdeladdade ord används för att dramatisera och förstärka en nyhet 

(2011, ss. 259-260). Aftonbladet har även tillämpat sensationsjournalistiken i högre grad än 

Svenska Dagbladet när det kommer till att beskriva Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Där 

Svenska Dagbladets reportrar främst skrivit ”IMF-chef” har istället Aftonbladets respektive 

använt ”superpamp”. Aftonbladet har även beskrivit hotellstäderskan som kriminell och 

prostituerad medan Svenska Dagbladet har framhävt henne som en lögnerska.  

Inom sensationsjournalistiken är det vanligt att förstärka neutrala ord för att göra 

beskrivningen mer dramatisk (Ibid.). Detta visas tydligt när Aftonbladet har satt samman 

orden super och pamp för att beskriva Strauss-Kahn. 

 

Vidare i vår analys av texterna har vi upptäckt hur båda tidningarna skapar en tydlig 

maktrelation mellan Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Foucault menar att makt inte kan 

ägas av någon utan att den är föränderlig och skapas i olika sociala relationer (Gauntlett 2008, 

s. 128). I Strauss-Kahns och hotellstäderskans sociala relation skapar båda tidningarna en bild 

av Strauss-Kahn som en mäktig och rik toppolitiker. Samtidigt förmedlar de en bild av henne 

som utsatt och utnyttjad samt att hon har en fattig bakgrund. 
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Dessa maktförhållanden som skapas ger även till en början en bild av Strauss-Kahn som 

skyldig och hotellstäderskan som oskyldig. Tidningarna formar en negativ bild av Strauss-

Kahn i de inledande artiklarna och mycket fokus riktas på honom i nyhetsrapporteringen. 

Tidningarna väljer även att lyfta fram tidigare sexanklagelser mot honom vilket visar att han 

inte anses vara trovärdig. Samtidigt ställer tidningarna hans alibi och hans oskuld i direkt 

kontrast till hennes version av händelsen. Det här ger en rubbad balans då båda sidorna inte 

ges möjligheten att få en rättvis rapportering.  

 

Under månaderna av nyhetsbevakningen förändras bilderna av Strauss-Kahn och 

hotellstäderskan och i de avslutande artiklarna är det ombytta roller. Foucaults teorier om 

maktförhållanden innebär att makten förändras och påverkas av vilken kontext som den 

sociala relationen befinner sig i (Gauntlett 2008, s. 129). Till en början är Strauss-Kahn den 

skyldiga och hotellstäderskan den som har blivit utnyttjad men när nyhetsrapporteringen 

förändras blir det en annan kontext. I de avslutande texterna skildras istället hotellstäderskan 

som den skyldige och Strauss-Kahn har blivit offret. Makten har förändrats i deras sociala 

relation och fokus riktas mer mot hotellstäderskan. Tillsammans med hotellstäderskans 

lögner avslöjas även en kriminell sida och att hon har varit prostituerad. Här skiljer sig 

tidningarna åt en del och det är främst Aftonbladet som fokuserar på hennes kriminella 

bakgrund. En av deras artiklar handlar nästan uteslutande om henne, hur hon har ljugit och att 

hon har varit prostituerad.  

 

Enligt Strömbäck (2008, s. 216) är det omöjligt för reportrar att återge verkligheten som den 

är och därför ger de en gestaltning av verkligheten. I den nyhetsrapportering som vi har 

studerat är den sanna verkligheten dold och ord står mot ord innan det bevisas vad som är 

sant och innan en dom är fastställd är Strauss-Kahn oskyldig. Båda tidningarna förmedlar 

ändå en bild av honom som skyldig i artiklarna. Enligt Strömbäck (Ibid.) påverkar reportrarna 

och texten vilka gestaltningar läsarna får av verkligheten. I vår studie anser vi att om läsarna 

matas med en bild av Strauss-Kahn som skyldig så kommer det även att bli den allmänna 

bilden av honom. När balansen sedan vänder och hotellstäderskan blir skyldig så överger 

tidningarna Strauss-Kahn och fokus riktas mot henne som den skyldiga och en ny gestaltning 

av verkligheten skapas då.  

 

Vidare menar Entman att gestaltningar av information kan framhävas genom placering i 

texten, repetition av information eller genom att sammankoppla den med vad som tros vara 

bekanta kulturella värderingar hos mottagaren (1993, s. 53). Genom vår analys har vi 

upptäckt att de två tidningarna prioriterar information om brottet olika i sina artiklar. 

Aftonbladet skriver i större utsträckning om de berörda personerna i fallet medan Svenska 

Dagbladet lägger mer tyngd på själva rättsprocessen och bevisföringen. Schudson (2003, s. 

37) skriver att dessa val och gestaltningar följer rutiner baserat på vilken institution 

journalisten befinner sig i vilket vi anser förklarar de olika prioriteringarna. 

 

Tidningarnas olika institutioner har även påverkat hur deras källkritik sett ut. I och med att 

det är en amerikansk händelse har informationen huvudsakligen kommit från deras inhemska 

tidningar men vi anser ändå att Svenska Dagbladet har varit mer kritiska till vilka källor som 
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använts. Svenska Dagbladet har hänvisat sin information till polis och officiella uttalanden i 

större utsträckning än Aftonbladet. Palmer menar att morgontidningar är mer skeptiska till att 

skriva om nyheter som baseras på källor med lägre auktoritet än vad kvällstidningar är (2002, 

s. 433).  
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8 Slutdiskussion 
Syftet med vår uppsats var att analysera hur Strauss-Kahn-fallet skildrades av en 

kvällstidning och en morgontidning samt att undersöka vilka likheter och skillnader det fanns 

i tidningarnas rapportering. Med vår forskning vill vi att fler reflekterar kring hur händelser 

och personer gestaltas i nyhetstexter. Vår förförståelse var att vår utvalda kvällstidning, 

Aftonbladet, använder sig mer av dramaturgiska grepp i sin rapportering än vår utvalda 

morgontidning, Svenska Dagbladet.  

 

I rapporten På nyhetsmediernas agendor – en studie av hot och risker i det svenska 

nyhetsurvalet i morgonpress, kvällspress och TV från 2008 skriver Strömbäck att det är 

tydligt att morgon- och kvällstidningar utgör två skilda tidningskategorier. Strömbäck skriver 

att nyheter om brott och privatlivsfrågor är mer framträdande i kvällstidningar än 

morgontidningar medan nyheter om politik får mer fokus i morgontidningar. Likt Strömbäcks 

slutsatser har vi sett att brottet och personerna har en mer framträdande roll i Aftonbladets 

artiklar om Strauss-Kahn-fallet medan politik får ett större utrymme i Svenska Dagbladet. 

Svenska Dagbladet skriver på sin hemsida att de vill ge ”läsarna de sammanhang och 

perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet” 

(www.svd.se 2011-11-11) vilket vi, i vår jämförelse med Aftonbladets artiklar, anser att de 

lyckas med. Kritik mot kvällstidningarnas journalistik är just att nyheter ”snuttifieras” och 

förenklas. Aftonbladet skriver att de vill ”överraska, underhålla och driva opinion i samspel 

med läsekretsen” (www.aftonbladet.se 2011-11-11) vilket kan vara en av anledningarna till 

att de inte lägger speciellt stor vikt vid politiken vid sidan om Strauss-Kahn-fallet. De anser 

helt enkelt inte att det är tillräckligt underhållande. Ett problem med det är att Aftonbladets 

läsare inte får en lika omfattande bild av händelsen som Svenska Dagbladets läsare och 

information som kan vara viktig för att som läsare kunna ta ställning går förlorad. Schudson 

(2003, s. 37) menar att gestaltningar i media följer rutiner baserat på vilken institution 

journalisten befinner sig i. När det kommer till hur Svenska Dagbladet och Aftonbladet har 

valt huvud- och delteman och vinkel i rapporteringen om Strauss-Kahn-fallet anser vi att de 

har utgått från två olika institutioners regler och rutiner vilket i det här fallet är morgonpress 

och kvällspress. 

 

Trots det har vi funnit likheter som visar tendenser till att morgon- och kvällspressen närmar 

sig varandra. Båda tidningarna konstruerar en distinkt maktrelation mellan Strauss-Kahn och 

hotellstäderskan för att skapa en spännande dramaturgi för att locka till läsning. I uppsatsen 

Jakten på en mördare – Två svenska tidningars rapportering om jakten på Anna Lindhs 

misstänkte mördare (2009) kom författarna fram till att både Aftonbladet och Dagens 

Nyheter använde sig av dramaturgiska metoder för att förstärka sin rapportering om Anna 

Lindhs misstänkte mördare. Vi har funnit liknande bevis för att både Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet har gjort det i sin rapportering kring Strauss-Kahn-fallet. Strauss-Kahn utmålas 

redan i båda tidningarnas inledande artiklar som en skurk och städerskan som ett offer fast än 

att ingenting är bevisat. Det tyder på att det finns liknande tankar på de båda 

tidningsredaktionerna om hur en sådan här typ av nyhet ska konstrueras för att locka läsare. 

Vi har även funnit bevis som pekar på att båda tidningarna följer vad som kan beskrivas som 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=2e777c4803b14225a5dcf84d32884679&URL=http%3a%2f%2fwww.svd.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=2e777c4803b14225a5dcf84d32884679&URL=http%3a%2f%2fwww.aftonbladet.se
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en färdig mall i konstruktionen av dramaturgin. När det visar sig att hotellstäderskan ljugit 

om vem hon är och om sitt kriminella förflutna skiftas rollerna och hotellstäderskan får en 

tydlig skurkroll och Strauss-Kahn en offerroll i tidningarna. Det tyder på att båda reportrarna 

fortfarande anser att det är viktigt att ha kontraster i texterna fastän, som tidigare nämnts, 

ingen har blivit dömd för något ännu. Det stora problemet med det är att det ofta blir en 

väldigt överdriven beskrivning av personerna i texterna vilket kan leda till att läsarna ser 

negativt på, i vårt fall, Strauss-Kahn och städerskan. Läsarna får aldrig riktigt ta en egen 

objektiv ställning till vad de tycker verkar vara rätt då journalisten redan pekar på hur de ska 

tycka. En anledning till att vi finner dessa dramaturgiska metoder i båda våra undersökta 

tidningar kan vara att det i allt större utsträckning är marknaden som styr arbetssättet och att 

den mer lättsamma sensationsjournalistiken säljer mer än det sakliga och informativa.  

 

En annan likhet hos de två tidningarna är att de förlitar sig på vad andra tidningar har skrivit 

om händelsen. Problemet med det är att de inte vet hur tillförlitliga källorna faktiskt är. 

Debattörer hävdar att tidningar allt oftare sätter publicistiska ideal och principer åt sidan på 

grund av att jakten på annonsörer och mediepublik går före (Ghersetti 2011, ss. 242-243). 

Genom vår forskning ser vi tendenser till att varken Svenska Dagbladet eller Aftonbladet 

lägger någon större vikt vid vilka källor som kommer till tals vid den undersökta 

rapporteringen. På sin hemsida skriver Aftonbladet att tidningen ska vara ”kritiskt 

granskande, sann och saklig och ge röst åt vanligt folk” (www.aftonbladet.se 2011-11-11) 

och Svenska Dagbladet skriver på sin hemsida att de ”kombinerar kvalitetstidningens 

klassiska trovärdighet med ett modernt tilltal och presentation” (www.svd.se 2011-11-11).  

Vi anser att båda tidningarna har frångått från detta i rapporteringen av Strauss-Kahn-fallet. 

Det tyder på att tidningarna möjligtvis anser att den grävande och kritiskt granskande 

journalistiken är förlegad när det gäller internationella nyheter likt Strauss-Kahn-fallet. 

Istället handlar det om att vara först med nyheten och till viss del chocka och underhålla 

läsarna om än i större mån i Aftonbladet. Problemet som uppstår när tidningar endast förlitar 

sig på vad andra skriver är att de till stor del reproducerar någon annans gestaltning av 

verkligheten. Det innebär att reportrarna inte behöver ta något större ansvar eller ställning till 

vilken bild som skapas. Om läsarna i sin tur inte är medvetna om det eller inte reflekterar 

över journalisternas gestaltningsmakt finns risken att personer utmålas på ett felaktigt sätt. I 

vårt fall blev Strauss-Kahn tidigt utmålad som en skurk av båda tidningarna fastän han inte 

var dömd. Ghersetti (2011, s. 241) skriver att sensationsjournalistiken anses vara inriktad på 

skandaler där informationen inte uppfattas som alltför tillförlitlig eller att den 

överensstämmer med sanningen.  

 

Genom vår forskning har vi sett tendenser till att morgontidningar och kvällstidningar närmar 

sig varandra i hur de konstruerar nyheter och det som många debattörer varnar för: nämligen 

att journalistiken rör sig mer och mer från den informerande aspekten till den underhållande 

aspekten och att sensationsnyheter suddar ut gränserna mellan information och underhållning 

(Ibid., s. 242). 

 

 

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=2e777c4803b14225a5dcf84d32884679&URL=http%3a%2f%2fwww.aftonbladet.se
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8.1 Förslag till vidare forskning 

I vår kvalitativa studie har vi endast undersökt nyhetsartiklarnas innehåll och vad som har 

skrivits i texterna. Förslag på vidare forskning är att gå ett steg längre och intervjua 

personerna bakom nyhetsartiklarna. Vårt resultat kombinerat med att fråga ut reportrar, 

nyhetschefer och ansvarig utgivare på respektive tidning skulle kunna ge det här 

forskningsområdet en djupare förståelse. Frågor som hade varit passande att ställa är till 

exempel: Vilka rutiner finns på tidningen angående sådana här nyheter? Vem är det som 

bestämmer vinkeln på texterna? Hur lång tid läggs på efterforskningar? Hur noga är ni med 

källkritik när ni skriver sådana här typer av nyheter? Dessa frågor skulle bland annat kunna 

ge svar på hur medveten reportern är om hur personer gestaltas och varför. 

 

Vi anser också att det vore intressant att undersöka hur genus framställs i nyhetsartiklarna om 

Strauss-Kahn. Det finns en tydlig maktrelation mellan de två huvudpersonerna och en 

genusforskning skulle ge ytterligare svar på hur personer gestaltas i medier och skulle ge vår 

forskning ytterligare en dimension. Lämpligast hade varit att fokusera på genus som en 

huvudteori istället för en kompletterande teori.  
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