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The aim of this study was to examine the existing discourse of assault in Aftonbladet from the 

years 2012 and 2013. We have studied news articles and analysed them by using discourse 

analysis as theory and method.  

The study shows that the portrayal of perpetrators and victims in assault cases tend to differ 

depending on gender.  The women is portrayed as weak and part of a homogeneous group 

while the man is portrayed as dominant and offered a more individual role. The study also 

shows that the normative group is separated from the deviate groups in society. The analyze 

show that media, through this representation, maintains the normative power in society. A 

power where the normative group and men are superior to women and the deviate society 

groups.  
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1. Problemformulering 
 

I dagens samhälle konsumerar en individ cirka sex timmar av olika medier om dagen. Genom 

människors dagliga konsumtion har media fått ett ökat inflytande i samhället och påverkar 

därför medborgarnas tankar, värderingar och deltar i skapandet av identiteter och 

gemenskaper (Blomberg et al. 2004; Fagerström & Nilson 2008). Media har genom texten 

makt att skapa föreställningar hos individer (Bergström & Boréus 2012; Pollack 2001). Då 

media har blivit en allt viktigare producent av kunskap och ”sanning”, har media fått allt mer 

utrymme att tala om för oss vilka vi är och hur vi bör agera. Vi tillskrivs således olika 

egenskaper diskursivt. Foucaults arbete har haft stort inflytande på hur människor tänker 

kring sambandet mellan makt och kunskap och även om hur olika diskurser formar 

människan som subjekt. Foucault ansåg att varje samhälle har olika makt- och 

kunskapsregimer som producerar olika sanningar. Vad som anses vara ”sanning” och kunskap 

ses som en effekt av olika diskursiva och således även maktimpregnerade praktiker (Nilsson 

2008). Makt är en förutsättning för att det skall finnas kunskap och de båda är beroende av 

och står i relation till varandra (Foucault 1984). Foucault menade att makten var något 

produktivt men den producerade inte enbart kunskap utan även individer. Individen står dock 

inte i direkt förhållande till makten utan till maktens effekter (Nilsson 2008). Som tidigare 

nämnts producerar diskurser, och alltså även media, vår kunskap om världen och därför finns 

det ingen kunskap utan makt. Diskursiva praktiker bidrar till att både spegla och reproducera 

och även skapa ojämlika maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper. Sådana grupper 

bildas genom etablering av ekvivalenskedjor, där kollektiva identiteter skapas genom att 

människor konstitueras som grupp. Dessa gruppbildningar åstadkoms genom att ”den andre”, 

i förhållande till den grupp man identifierar sig med, utesluts.  Exempel på sådana grupper 

kan vara uppdelningen man respektive kvinna som grundas i könstillhörighet eller när 

ungdomar kategoriseras utifrån ålder (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det Winther 

Jørgensen och Phillips skriver om kan även ses som en kategorisering av människor. Vi har 

dock valt att i denna studie benämna kategoriseringen som grupp och gruppbildning i enighet 

med våra teoretikers val av begrepp. Vad som skrivs i media om olika socialt problematiska 

grupper, till exempel psykiskt sjuka, får konsekvenser för hur vi behandlar denna grupp 

människor, vilket i sin tur påverkar och förändrar gruppens levnadsvillkor (Burr 2003; 

Lorentzen 2008).  
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Vi har valt att analysera hur media genom sin makt påverkar samhället och dess invånare. Då 

media är ett stort ämnesområde har vi valt brottet misshandel som avgränsning. Detta på 

grund av att brottslighet och våld är ett ämne och ett samhällsproblem som omnämns flitigt i 

media. Kidd-Hewitt och Osborne (1995 I: Pollack 2001) konstaterade att: ” Det är inte längre 

möjligt att diskutera brottslighet utan att tala om medierna, liksom det inte längre är möjligt 

att diskutera medierna utan att tala om brottsligheten.” (Pollack 2001, sid. 9). Enligt BRÅ 

anmäldes år 2013 omkring 80 400 misshandelsbrott i Sverige (BRÅ, 2014-05-26), vilket visar 

att misshandel är ett vanligt våldsbrott. Medias påverkan på individer och samhället i stort är 

ett välbeforskat område, men trots det har vi inte kunnat finna forskning på diskursen kring 

misshandel i media. Tidigare forskning har visat att medias rapportering påverkar 

medborgarnas åsikter och uppfattningar om olika fenomen samt att medias artiklar och dess 

innehåll skiljer sig beroende på personens kön. Tidigare forskning visar också att medias 

innehåll tenderar att bottna i traditionella könsstereotyper, vilket i sin tur för med sig sociala 

konsekvenser.  

 
Diskursanalys relateras ofta till just makt eftersom språkliga mönster sätter gränser för vårt 

handlande och sätt att tänka (Bergström & Boréus 2012; Boréus 2011). Då media är en 

plattform som har stor makt att förmedla idéer, föreställningar och attityder till medborgarna 

(Pollack 2001) utgör tidningsartiklar en kontext som med fördel kan studeras för att besvara 

vår studies frågeställningar.  Med kännedom kring den saknade forskningen om diskursen 

kring misshandel och våldsbrottets omfattning, anser vi att det vore intressant att göra en 

studie på just på detta område. 

 

2. Bakgrund 
 
Den skrivna texten har funnits i århundraden men dess utformning har varierat över tid. Till 

en början skrevs texter på runstenar och övergick sedan till att kopieras och skrivas ner för 

hand. Den skrivna texten trycktes sedan genom boktryckarkonsten som kom under 1400-talet. 

Boktryckarkonsten anses vara startskottet för medias utveckling. Även om den tryckta texten 

fanns och var tillgänglig för människor, hade inte alla privilegiet att ta del av detta på grund 

av klass- och könstillhörighet. Alla hade till exempel inte möjlighet att lära sig läsa eller köpa 

den tryckta texten. Dagstidningen grundades i Europa under 1800-talet, men läskunnigheten i 

Sverige var dock låg en bit in på 1900-talet. Trots den låga läskunnigheten ansågs texter och 

media ha en stor påverkan på människorna i samhället då texten kunde förmedlas via tal och 
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på så sätt vara tillgänglig för alla. Under 1960-talet började medierna göras allt mer 

kommersiella, vilket i sin tur resulterade i att intresset för ekonomisk vinst ökade. 

Vinstintresset bidrog till att underhållningsvärdet behövde öka och artiklar som berörde saker 

som ansågs vara underhållande fick därför mer utrymme, detta på bekostnad av artiklar om 

debatt och samhällsinformation (Fagerström & Nilson 2008). 

Det som återstod av det ”seriösa” materialet började i sin tur framställas på ett så 

underhållande sätt som möjligt genom att vinklas, dramatiseras och förenklas. 

(Fagerström & Nilson 2008, sid. 28). 

Många forskare har ställt och ställer sig fortfarande frågan kring vilken relation 

samhällsvetenskapen har med journalistiken. Redan i början av 1900-talet fanns det ”socialt 

undersökande journalister” som lade grunden för en ny metod inom journalistiken. 

Journalister ville undersöka samhällets svåråtkomliga miljöer och beskriva dess sociala 

problem. De intresserade sig exempelvis för kriminalitet, fattigdom, prostitution och 

alkoholmissbruk.  Journalistiken gick således från att rapportera om mottagna nyheter, till att 

själva undersöka samhället och finna eget nyhetsmaterial. Genom sin undersökande 

rapportering hade journalisterna en önskan om att bidra till sociala reformer, socialt arbete och 

socialpolitiken (Blomberg et al. 2004). 

Vad som förenade dessa journalister och vetenskapsmän var deras intresse för 

sekelskiftets sociala problem. De ville väcka uppmärksamhet om 

missförhållanden och bidra till samhällsförändring (Blomberg et al. 2004, sid. 

12) 

I dagens samhälle förbinds inte journalistiken och samhällsvetenskapen på samma sätt som 

tidigare, men vissa likheter kvarstår ändå. Båda områdena intresserar sig fortfarande för att 

undersöka, rapportera, dokumentera och beskriva hur samhället ser ut, trots att 

tillvägagångssätten skiljer sig åt. Samhällsvetenskapen har dock gått från att ha ett gemensamt 

uppdrag med journalistiken, till att istället intressera sig för medias betydelse och inverkan på 

samhället. Detta beror dels på att media upptar allt mer tid av våra liv och att media har en 

viktig roll i förmedlingen av den offentliga diskursen och på så sätt bidrar de till att vissa 

konstruerade problem når acceptans i samhället. Media har fått ett ökat inflytande i samhället 

och påverkar därför även medborgarnas tankar och värderingar (Blomberg et al. 2004). Hur 

människor talar eller skriver om olika socialt problematiska grupper, till exempel psykiskt 

sjuka, får konsekvenser för hur vi behandlar denna grupp människor. Det i sin tur påverkar 

och förändrar gruppens levnadsvillkor (Burr 2003; Lorentzen 2008). Detta kan i framtiden 

innebära att media genom sin ständiga rapportering, är de som lanserar nya sociala problem 
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och ökar oroligheten kring dessa hos samhällets invånare. Utöver det utgör media också en 

viktig kanal till andra aktörer i samhället. Det kan innebära att media genom sin rapportering 

påverkar aktörerna i dels deras uppfattning av problemet men också i hur de tänker lösa dem 

(Blomberg et al. 2004). Oberoende av område eller grundsyn, är många forskare idag överens 

om att enskilda individer såväl som samhället, påverkas och formas av det media förmedlar 

då diskursen som är samhälleligt övergripande, förstärks och reflekteras av just media 

(Fagerström & Nilson 2008). Då media har blivit en allt viktigare producent av ”sanning” har 

den alltså fått mer utrymme att tala om för oss vilka vi är och hur vi bör agera (Nilsson 2008). 

Genom att studera problem genom diskurser går det att uppmärksamma samhällsproblem, 

sociala problem samt i viss mån även bidra med problemlösningar (Pollack 2001). 

 
Slutsatsen blir således forskare som intresserar sig för att se hur medias innehåll, tankar och 

idéer sprids och påverkar olika aktörer, med fördel kan undersöka olika mediers innehåll och 

inflytande samt hur olika aktörer använder sig av media. Diskursanalys lämpar sig därför 

särskilt för områden som socialt arbete och socialpolitik (Dearing & Rogers 1996, m.fl. I: 

Blomberg et al. 2004). 

 

 

3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien var att studera diskursen kring förövare och offer, i misshandelsfall, i 

utvalda artiklar i Aftonbladet från åren 2012 och 2013. Detta skall utforskas genom följande 

frågeställningar: 

• Hur framställs förövaren i de utvalda artiklarna? 

• Hur framställs offret i de utvalda artiklarna? 

• Finns det någon skillnad i hur kvinnor och män framställs i de utvalda artiklarna 

och hur kan en eventuell skillnad se ut? 

 

4. Tidigare forskning  
När vi gör en sökning i databasen ’OneSearch’ som samlar internationella vetenskapliga 

artiklar, använder vi oss av en kombination av orden: diskurs/discourse, misshandel/assault 

och genus/gender. För att avgränsa antalet vetenskapliga artiklar valde vi att även använda 

ordet media/media, eftersom vår studie syftar till att göra en diskursanalys på just media. Vi 

4 
 



 

har även funnit vetenskapliga artiklar genom att studera referenslistor dels i de artiklar vi fann 

genom ovanstående sökning i ’OneSearch’, men också i litteraturen vi har använt oss av. 

Här nedan följer således en genomgång av den tidigare forskningen. Valet av metod skiljer sig 

mellan studierna, men gemensamt för samtliga är att de är analyser av olika dokument. Vi har 

valt att presentera forskningen utifrån två teman: ”hur rapporterar media och hur kan denna 

rapportering påverka mottagaren” och ”skillnader i medias rapportering beroende på kön”. 

 

4.1 Hur rapporterar media och hur kan denna rapportering påverka mottagaren  
 

Under detta tema kommer vi att lyfta fram tidigare forskning som handlar om hur media 

rapporterar och hur denna rapportering kan tänkas påverka mottagarens uppfattning om det 

omskrivna fenomenet. 

 
Hans Swärd (2001) har gjort en diskursanalys gällande framställningen av hemlösa i svenska 

dagstidningar och frivilligorganisationers och myndigheters informationsmaterial. Syftet med 

studien var bland annat att undersöka hur de hemlösa beskrivs, vilka antaganden de bygger 

det på och hur det påverkar inställningen hos människor i samhället. Resultatet av studien 

visar en skillnad mellan 1800-talet och 1990-talet i hur dagstidningarna och de frivilliga 

organisationerna samt myndigheterna beskrev hemlösa och vad de ville uppnå med 

beskrivningen. Runt 1800-talet och framåt uppmärksammades de hemlösa av filantroperna 

och syftet var att få allmänheten och samhället att reagera på de hemlösas situation. 

Filantroperna ville också genom uppmärksammandet samla in pengar till den frivilliga 

organisationen så att det fanns möjlighet att bygga upp exempelvis härbärge. Utöver det ville 

man också väcka en diskussion kring epidemi- och smittorisken i de hemlösas miljöer. Under 

1990-talet hade framställningen av de hemlösas situation som syfte att samla in pengar till de 

frivilliga organisationerna så att de skulle bli mer oberoende av kommunen de tillhörde. 

Utöver det valdes också framställningen av hemlösa på ett sätt så att politiker och andra 

tjänstemän skulle uppmärksamma de hemlösas situation. Swärd menar att en frivillig 

organisation valde en bild på en hemlös man/kvinna/barn med smutsiga kläder sittandes på 

exempelvis en parkbänk eftersom det är den bilden samhället har av en hemlös. Hade 

organisationen istället valt en bild på en ’vanlig’ medborgare hade de behövt beskriva 

hemlöshet som ett komplext problem och det hade gjort att politiker inte hade valt att satsa 

pengar på hemlösheten med motiveringen att problemet är för komplext. Swärd tillägger att 

beslutsfattare ofta vill se snabba lösningar och är därför inte intresserade av komplexa frågor 
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och brister i exempelvis välfärdssystemet. Därmed menar Swärd, valdes en ”vanlig” bild av 

de hemlösa så att åtgärder och satsningar från beslutsfattare skulle ske (ibid.). 

 
Ytterligare forskning har gjorts gällande medias rapportering och dess påverkan. En av dessa 

studier är gjord av Lindgren (2006) och hans studie är en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys på fyra olika svenska dagstidningar under år 1998-2002. I sin studie studerar 

han användandet av begreppet ”ungdomsrån” och syftet var således att undersöka vad ett 

ungdomsrån egentligen innebar. Lindgrens resultat visade tre övergripande dimensioner av 

hur media beskriver ungdomsrån. Den första kallas för den dramatiserande dimensionen och 

visar att media ofta framställer ungdomsrånen på ett dramatiskt sätt. Detta genom att man 

exempelvis talar om de ständigt ökande rånen som kan ske mitt på ljusa dagen.  Det finns 

även den förutsägande dimensionen där media verkar anse sig kunna förutspå vilka 

konsekvenser det kan få om fenomenet inte stoppas. Forskaren menar att detta går att utläsa 

genom de formuleringar som säger att ungdomsrån är ett mycket akut problem samt att det är 

något som kan drabba alla barn och ungdomar. Den tredje dimensionen är den avslöjande och 

här uttrycker/menar media sig ha en vetskap om rånen. Fenomenet beskrivs som ett stort och 

växande problem samt att det finns ett stort mörkertal i statistiken, det vill säga att många rån 

aldrig anmäls (ibid.). I studien kan forskaren utläsa att media även uttrycker föreställningar 

kring vem rånaren och offret är samt hur själva rånet går till. Tidningarna skriver om var 

risken är störst att bli rånad och uppmanar allmänheten till att undvika vissa platser. När själva 

rånet porträtteras beskrivs ofta rånarnas tillvägagångssätt som brutalt och respektlöst. Utöver 

det nämner även media ofta rånarnas sociala bakgrund och bostadsort. Forskaren har genom 

studien även kunnat visa vad media menar är de bakomliggande faktorerna till rånen.  De 

teorier som media enligt forskaren har är att rånen handlar om segregation och upplevt 

utanförskap, att gärningsmannen vill ha respekt eller att det kan ha ekonomiska motiv och att 

rånen därför kan ses som typiska för den samhällskontext vi lever i (Lindgren 2006). 

 
En studie som är gjord i USA av Miller, Hefner & Leon (2013) utgår ifrån ett rättsfall där en 

barnläkare i Delaware sexuellt utnyttjat över 100 barn. Syftet med studien var att undersöka 

de övergripande tankarna om sexuella övergrepp mot barn som finns hos medborgarna. 

Forskarna menar att man i diskursen kan se ett mönster mellan hur media rapporterar om 

sexuella övergrepp mot barn och medborgarnas tankar kring detta. Diskursen består i denna 

studie av de kommentarer som skrivits på den utvalda tidningens hemsida i anknytning till 

händelsen. Studien visade att de flesta som kommenterat händelsen la skulden på offrets 
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föräldrar och oftast barnets moder. Det gick även att utläsa ett tydligt mönster av ett socialt 

avståndstagande mellan läsarna och offrens föräldrar. Många skrev att de aldrig skulle ha 

tillåtit att något sådant skulle hända deras barn och man menade genom det att föräldrarna var 

oansvariga. På så sätt kunde läsaren distansera sig och rationalisera den hemska händelsen 

och försäkra sig själv om att något sådant aldrig skulle kunna hända ens eget barn. Forskarna 

tyckte sig även kunna se ett samband mellan hur media rapporterar om brottslighet och hur 

medborgarna i sin tur uppfattar problemet (ibid.). 

 
De tre ovanstående studierna utgör exempel på forskning som bland annat visar att media kan 

ha en bakomliggande tanke med sitt val av exempelvis bild och text. Studier visar också att 

media tenderar till en dramatisk rapportering av brottslighet samt att medias rapportering 

påverkar medborgarnas åsikter och uppfattningar om fenomenet. 

 

 

4.2 Skillnader i medias rapportering beroende på kön 
 

Under detta tema kommer vi att lyfta fram tidigare forskning som handlar om huruvida 

medias artiklar skiljer sig åt beroende på de berörda personernas kön. 

Levinsen och Wien (2011) har gjort en kvantitativ innehållsanalys av hur ungdomar har 

skildrats i fem danska tidningar mellan år 1953-2003. Syftet med studien var att undersöka 

om det fanns någon negativ trend i hur ungdomar framställs i tidningarna. Resultatet i studien 

visar att ungdomar har fått mer uppmärksamhet i pressen mellan åren 1973-2003 än under den 

övriga perioden. De frågor som det mest diskuteras kring när det gäller ungdomar är brott, 

men det tas även upp ämnen såsom idrott, utbildning och kultur. Studien visar att det finns 

nyanser i hur de olika ämnena har behandlats under de gångna åren. Sedan år 1973 har antalet 

artiklar med positiv framtoning minskat och de har istället blivit alltmer negativa. Området 

brott var det ämne där man kunde utläsa den negativa framtoningen av ungdomar som mest. 

Utöver det visar studien också att ungdomar har beskrivits olika under åren. De har 

exempelvis beskrivits som enskilda individer, medlemmar av ett specifikt gäng eller grupp, 

men också i mer generell form som ”ungdomar” eller likvärdigt. Ungdomarna i de mer 

generella artiklarna beskrivs till största delen som enskilda individer. När det skrivs om 

ungdomar i samband med brottslighet är det framställningen av ungdomar som medlem av ett 

specifikt gäng eller grupp som är det vanligast förekommande. Studien visar även att det finns 

en ojämlikhet i hur könen representeras, då det är fler artiklar som handlar om pojkar än 
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flickor. Pojkarna beskrivs också i mer negativa termer än flickorna när det handlar om brott av 

olika slag. Denna skillnad är en konsekvent trend genom hela den undersökta tidsperioden 

(ibid.). 

 
En annan innehållsanalys har gjorts i USA av Bystrom, Robertson och Banwart (2001) som 

grundade sin analys på 707 artiklar från en rikstidning och en regionaltidning. Syftet med 

studien var att undersöka medias porträttering av kvinnor och män som kandiderar för att bli 

senator och guvernör i USA med grundtanke att eventuellt upptäcka skillnader i artiklarna 

utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visar att artiklar om såväl de kvinnliga kandidaterna 

som männen, tenderar att vara neutralt skrivna. När artiklarna är av mer subjektiv karaktär 

tenderar de istället att vara mer negativt betonade än positivt. En tydlig skillnad som studien 

kom fram till var gällande hur ofta artiklarna nämner kandidatens kön, civilstånd samt 

eventuella barn. Resultatet visar att de kvinnliga kandidaternas kön, civilstånd samt barn 

nämndes anmärkningsvärt fler gånger än de manliga kandidaternas. Exempelvis fanns det 40 

artiklar där de kvinnligas barn omtalades, jämfört med fem artiklar kring de manliga 

kandidaterna. Ytterligare en skillnad var gällande vilka politiska frågor som nämns i samband 

med ett visst kön. När artiklarna handlade om kvinnliga kandidater skrevs det främst om 

frågor kring välfärd, miljö och droger. När kandidaterna istället var män handlade artiklarna 

om hur man ville arbeta med ungdomskriminalitet och kriminalitet över lag. 

Sammanfattningsvis kommer studien fram till att artiklarna generellt är neutralt skrivna men 

resultatet visar även att innehållet i artiklarna varierar beroende på vilket kön kandidaten har. 

De kvinnliga kandidaternas privatliv tenderar, till skillnad från männens, att framställas mer i 

media. Författarna upplever att media på så sätt vill påvisa i artiklarna att kvinnorna klarar av 

karriärslivet samtidigt som de exempelvis tar ett stort ansvar i sin familj (ibid.). 

 
Avslutningsvis har även en studie på temat gjorts av Andersson & Lundström (2007). 

Författarna har gjort en diskursanalys som handlar om hur tonåringar som har blivit illa 

behandlade eller utsatta för olika våldsbrott porträtteras i två svenska tidningar. Forskarna har 

under fyra månader studerat artiklar i Aftonbladet samt Dagens Nyheter. Man har valt ut 

artiklar där tonåringar har benämnts som offer, det vill säga personer som har blivit illa 

behandlade av någon. Forskarna kom i studien fram till att offren beskrivs olika beroende på 

kön och att beskrivningarna görs utifrån de generella könsstereotyperna där kvinnan är 

känslosam och mannen tuff. De kunde även se att det fanns en skillnad i vilken sorts 

problematik man enligt media tenderade att hamna i beroende på sitt kön. Killarna föll offer 
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för slagsmål och misshandel medan tjejerna var offer för sexuella trakasserier och våldtäkt. I 

de artiklar som berörde våldtäkt, sexuella trakasserier samt misshandel tenderade offren ofta 

att förbli anonyma, endast kön och ålder beskrivs. Däremot i de fall där tonåringar blivit 

utsatta för mobbning eller på något sätt blivit illa behandlade av staten så tenderar dock offret 

att både synas på bild och få uttala sig och därmed få en identitet (ibid.). 

 
Ovanstående tre studier utgör exempel på forskning som bland annat visar att medias artiklar 

på senare tid har gått mot att vara allt mer negativt betonade. Forskning visar att artiklarna 

och dess innehåll skiljer sig beroende på vilket kön personen har. Studierna visar även att 

beskrivningarna tenderar att bottna i generella könsstereotyper. 

 

 

5. Metod 
 

5.1 Val av metod 
Den kvalitativa forskningen används för att skapa förståelse för ett fenomens karaktär och 

denna förståelse uppnås genom att tolka och analysera det aktuella materialet. Inom denna 

forskningstradition finns det flera metoder för att undersöka olika samhällsfenomen.  

Forskaren kan exempelvis använda sig av intervjuer, analys av olika dokument eller enkäter 

för att samla in relevant data (Widerberg 2002). Vi anser att den kvalitativa 

forskningstraditionen passar till vår studie då vår empiri kommer att bestå av tidningsartiklar 

samt att vårt syfte är att tolka dessa. Det finns många skäl att studera texter inom 

samhällsvetenskapen. Texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors 

föreställningar om hur samhället ser ut (Boréus 2011). Genom att analysera texter kan vi alltså 

studera en viktig del av det som skapar människors föreställningar om samhället, påverkar 

relationer mellan olika grupper samt bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter. 

Genom att analysera enstaka texter kan vi aldrig avgöra exat hur detta sker, men studeras en 

större mängd texter kan det bidra till en ökad förståelse (ibid.). 

 

5.2 Diskursanalys 

Då studiens syfte är att undersöka diskursen kring förövare och offer i utvalda artiklar i 

Aftonbladet, anser vi att diskursanalys är en lämplig metod för denna studie. Diskursanalys 

kan användas för att studera olika samhällsfenomen. Den sätter språket i fokus och tar sin 
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utgångspunkt i att språket inte speglar verkligheten utan istället bidrar till att forma den 

(Bergström & Boréus 2012; Boréus 2011).  Språk betraktas inte som ett färdigt system utan 

som en handling vilket innebär att fakta inte ligger färdig utan är produkten av 

språktillämpning. Språket konstruerar alltså vår verklighet (Börjesson & Palmblad 2007). 

Diskursanalys relateras ofta till makt eftersom språkliga mönster sätter gränser för vårt 

handlande och sätt att tänka (Bergström & Boréus 2012; Boréus 2011). Då media är en 

plattform som har stor makt att förmedla idéer, föreställningar och attityder till medborgarna 

(Pollack 2001) utgör tidningsartiklar en kontext som med fördel kan studeras för att besvara 

vår studies frågeställningar. Det är dock viktigt att poängtera att diskursanalys inte är en 

enhetlig metod eller teori, utan mer av en tvärvetenskaplig ansats som bygger på flera olika 

discipliner (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Forskaren kan därför kombinera olika 

angreppssätt i genomförandet av sin diskursanalys.  Vi har i denna studie valt att använda oss 

av två olika angreppssätt, diskursteori samt kritisk diskursanalys. Dessa två angreppssätt har 

båda sin ansats i socialkonstruktionismen. En diskursanalys innehåller både teoretiska 

modeller, filosofiska antaganden, tekniker för språkanalys samt metodologiska riktlinjer. 

Metod och teori är alltså sammanlänkade och bör därför ses som en helhet (ibid.). Vi anser 

dock att diskursanalysen till största del är teoretisk och vi har därför i denna studie valt att 

lägga de diskursanalytiska bitarna under teorikapitlet. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Ett av de centrala argumenten för att använda metoden diskursanalys är att diskurser påverkar 

hur samhällets invånare uppfattar samhället och världen. (Bergström & Boréus 2012; Boréus 

2011).  Genom att studera olika former av texter är det således möjligt att studera det som 

bidrar till att skapa individers föreställningar om omvärlden, vad som påverkar relationer 

mellan såväl individer som grupper samt vad det är som bidrar till upprätthållandet av vissa 

identiteter. Dock är det viktigt att poängtera att diskursanalys inte kan påvisa och avgöra exakt 

vad som sker och hur det sker. Däremot kan diskursanalys bidra till att vi får en ökad 

förståelse för det som sker (Boréus 2011). En diskursanalys syftar således inte till att se vad 

som är rätt eller fel inom den valda diskursen. Analysen handlar istället om att utläsa de 

mönster som finns inom diskursen samt de sociala konsekvenser som mönstret kan tänkas få. 

Målet med studien är inte att studera vad som är rätt eller fel inom diskursen i de valda 

tidningsartiklarna, utan att problematisera hur offer och förövare skildras i misshandelsfall 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ytterligare ett argument för att använda diskursanalys är 
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att metoden i vissa avseenden är mer tillämplig och flexibel än exempelvis samtalsanalys. 

Den är användbar på såväl intervjuer som skriftliga källor och fördelen med diskursanalys är 

att den är användbar på både nytt och gammalt material (Bryman 2011). 

 
När man använder sig av diskursanalys som metod är det lämpligt att reflektera över sin roll 

som forskare. En studie som är av vetenskaplig karaktär ska vara opartisk och forskaren ska i 

så stor utsträckning som möjligt skilja på värderingar och fakta (Thomassen 2007). När 

forskaren arbetar med att framställa sin text och sitt resultat, bör hen därför vara observant på 

att materialet är beroende av tolkningar. Det är således väsentligt att forskaren argumenterar 

för de resultat och tolkningar som hen framställer (Boréus 2011). Vetenskapen bidrar på så 

sätt med kunskap som inte är färgad av värderingar, erfarenheter eller förutfattade meningar 

(Thomassen 2007). Våldsbrott och genus är områden som ofta väcker tankar och känslor hos 

individer och så även hos oss. Vi anser dock att med vetskapen om att detta är ett ämne som 

engagerar, kan vi lättare förhålla oss till det samt se på materialet med mer objektiva ögon. 

 
5.4 Urval och material 
Urvalet av artiklarna har varit målinriktat då vi har valt ut artiklar som vi ansett vara relevanta 

för våra forskningsfrågor. Detta tillvägagångssätt kan medföra vissa konsekvenser då det 

exempelvis utesluter slumpmässighet. Vi anser dock att vårt material behöver behandla 

området misshandel mer ingående och därför menar vi att ett målinriktat urval är att föredra. 

Ett slumpmässigt urval hade resulterat i ett material bestående av flertalet oanvändbara korta 

notiser eller artiklar. Grundat i ovanstående valde vi att använda oss av ett målinriktat urval 

för att garantera att det materialet vi använder i vår analys består av mer ingående och 

analyserbara artiklar. 

 
Valet av tidskrift grundar sig i att Aftonbladet är en av Sveriges största kvällstidningar, den är 

rikstäckande och når cirka 3.138.000 läsare om dagen genom tryckt tidning och 

internethemsida (Aftonbladet, 2014-03-18).  Eftersom Aftonbladet når ut till många individer 

och är lättillgänglig, anser vi att det är intressant att göra en diskursanalys på deras artiklar. Vi 

valde att använda oss av artiklar då de ger en bredare och mer ingående översikt av 

tidningarnas innehåll. Detta i jämförelse med tillexempel notiser som tenderar att vara korta 

eller ledarsidor (Dahlgren 1987). Vi är medvetna om att Aftonbladet har en vänsterpolitisk 

ställning. Dock anser vi att detta inte påverkar vår empiri då syftet är att undersöka diskursen 

och inte politiskt dolda avsikter. 
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Vi har valt att använda tidningsartiklar som empiriskt material då media genom språket och 

texten i artiklarna som tidigare nämnt, har stor makt i samhället (Bergström & Boréus 2012; 

Pollack 2001). Artiklarna kan analyseras för att belysa relationer mellan grupper eller enskilda 

individer som ligger utanför texterna. Detta gör att texterna blir samhällsvetenskapligt 

intressanta (Bergström & Boréus 2012). 

 
För att finna artiklar ur Aftonbladet har vi valt att använda oss av ’Mediearkivet’. 

’Mediearkivet’ är en artikeldatabas där det går att finna artiklar i fulltext från svenska 

tidningar och vi anser därför att arkivet är en mycket användbar källa i vår studie. Vi har valt 

att använda oss av artiklar från år 2013 och 2012. Dessa årtal valdes då vi började med 

föregående år och sedan arbetade vi oss bakåt i tiden till ett årtal där vi hade tillräckligt med 

empiri för att kunna genomföra studien. 

 
Till en början använde vi oss av sökorden ”misshandel*” och ”misshand*”. Denna sökning 

gav oss ett stort antal artiklar och flertalet av dem var notiser eller ledarsidor. Det resulterade i 

att vi beslutade oss för att använda en kombination av sökorden ”misshand*+ kvinna*” och 

”misshand*+ man*”, vilket gav oss fler artiklar som var analyserbara. Vår sökning på ” 

misshand*+ kvinna*” resulterade i cirka 300 träffar, medan vår sökning på ”misshand*+ 

man*” resulterade i cirka 850 träffar. Dessa artiklar lästes snabbt igenom och vi sållade bort 

artiklar där misshandel enbart nämndes förbigående, tillexempel ”mannen är sedan tidigare 

dömd för misshandel”. Som vi tidigare nämnt, valde vi även att sålla bort ledarsidor och 

notiser då dessa inte ger en lika bred bild av fenomenet. Antalet artiklar med analyserbart 

material blev cirka 50 stycken. 25 artiklar handlade om en man som misshandlar en kvinna, 

22 stycken där en man misshandlar en annan man, en artikel skildrade en kvinna som 

misshandlar en man och de två sista handlade om när en kvinna misshandlade en annan 

kvinna. Vi valde dock att sålla bort de sistnämnda tre då dessa inte var underlag nog för att se 

ett mönster. Vi valde att använda oss av de två kategorierna ”man som misshandlar man” och 

”man som misshandlar kvinna”, då dessa genererade flest träffar. Kategorierna ”kvinna som 

misshandlar kvinna” och ”kvinna som misshandlar man” valdes således bort då dessa inte 

genererade tillräckligt mycket träffar och hade därför tvingat oss att gå längre tillbaka i tiden 

och på så sätt hade materialet blivit för omfattande för denna studie. De två valda 

kategorierna, det vill säga ”man som misshandlar kvinna” och ”man som misshandlar man”, 

genererade 47 stycken artiklar. Av dessa användes sedan 22 stycken till analysen. Bortvalet/ 

bortfallet av artiklar grundas i att de vid närmare läsning inte längre var användbara då 
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exempelvis misshandeln nämndes i förbigående och fokus då låg på något annat, alternativt 

att artikeln berörde ett brott som begicks för ett antal år sedan. 

 

5.5 Genomförande 

 
Vårt intresse för just media grundar sig i det faktum att media är något vi omges av dagligen. 

Under vår tid på universitet har vi fått en större förståelse för textens mening och makt i 

samhället. Texten bidrar till att forma människor, dess identiteter och även till att forma vår 

uppfattning om hur samhället ser ut. Vi var därför intresserade av att närmare undersöka hur 

denna formgivning går till. För att få svar på våra frågeställningar valde vi att leta efter 

tidningsartiklar i databasen ’mediearkivet’. Det är en databas som samlar artiklar i fulltext 

från svenska tidningar. När vi hade fått fram en mängd analyserbart material, hade vi två 

kategorier i form av ”man som misshandlar man” och ”man som misshandlar kvinna”. Vi 

valde till en början att försöka utläsa eventuella mönster i respektive kategori. För att finna 

mönster använde vi oss av diskursanalysens metodologiska bitar, ”nodalpunkt” och 

”mästersignifikant”. Nodalpunkten är ett privilegierat tecken runt vilka de andra tecknen 

ordnas och får sin betydelse. I denna studie är nodalpunkten misshandel. Mästersignifikanter 

organiserar identiteter, till exempel ”kvinna” är en mästersignifikant. För att sedan kunna se 

innehållet i de mönster vi fann använde vi oss av diskursanalysens mer teoretiska bitar. Detta 

genom att följa ekvivalenskedjan, vilket innebär att studera hur tecken knyts ihop med andra 

och man kan då utläsa vilka egenskaper som tillskrivs mästersignifikanterna, som i denna 

studie är man respektive kvinna (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vi skrev sedan ner de 

mönster vi fann i respektive kategori och jämförde sedan dessa med varandra för att eventuellt 

se liknande mönster i de två kategorierna. Detta resulterade i att vissa mönster återfanns i 

båda kategorierna medan andra var unika för respektive kategori. Mönstret analyserades 

sedan utifrån våra valda teorier.  

 
Således innebär det att vi använde oss av diskursanalysen metodologiska del genom att 

undersöka samt identifiera de språkliga konstruktionerna av förövare och offer empiriskt, i vår 

avgränsning misshandelsfall. Diskursanalysen som teori användes sedan som utgångspunkt 

för att analysera de identifierade språkliga konstruktionerna. Slutligen vill vi klargöra att det 

är Winther Jørgensen och Phillips (2000) tolkning av diskursanalys som vi genomgående 

använder oss av och tar utgångspunkt i vår studie. 
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5.6 Etiska reflektioner 
 
Att forskning bedrivs är av vikt för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Då 

forskning bidrar till utveckling finns det ett krav på att forskningen ska bedrivas med 

väsentliga frågor och att den ska vara av hög kvalité. Forskare har även en skyldighet att se 

till att de berörda individerna i forskningen inte utsätts för kränkning och/eller fysisk eller 

psykisk skada genom att medverka i forskningen. Det innebär således att det finns ett krav på 

att forskning ska bedrivas men också att forskaren samtidigt måste värna om dem som är 

delaktiga i forskningen. För att underlätta dilemmat har vetenskapsrådet utformat 

forskningsetiska regler som skall beaktas när forskning bedrivs. Dessa regler är dock inte 

absoluta då forskning varierar beroende på område och fall. Reglerna ska istället fungera som 

en guide och hjälpa forskaren i sin reflektion kring exempelvis forskningens innehåll och 

deltagare (Vetenskapsrådet 2002). Vetenskapsrådets forskningsetiska regler är viktiga att 

beakta men då vår empiri är inhämtad via massmedia och därför är offentligt material, blir de 

flesta forskningsetiska reglerna inte relevanta för vår studie. En forskningsetisk regel som 

dock kan vara användbar är konfidentialitetskravet. Kravet innebär att åtgärder måste vidtas 

för att utomstående personer ej skall kunna identifiera de individer som forskningen berör 

(Vetenskapsrådet 2002).  Vi är medvetna om att det inte är möjligt att skydda den enskilda 

individen då vår empiri består av offentligt material. Dock anser vi att en avidentifiering är 

etiskt lämplig då det inte är individen i sig som är objekt för undersökning, utan den diskurs 

där individer och grupper konstrueras och upprätthålls, samt det faktum att personen har eller 

inte har tilldelats en identitet genom artikeln. 

 

6. Teori 
Nedan följer en redogörelse för denna studies teoretiska perspektiv. 

 

6.1 Socialkonstruktionismen 

Det är svårt att definiera exakt vad socialkonstruktionism är då det finns många sätt att 

använda begreppet på. Grundtanken är dock, som namnet avslöjar, att människan är en social 

konstruktion. Oavsett hur man väljer att definiera begreppet finns det fyra grundpelare som 

socialkonstruktionismen bygger på. Den första är att man har en kritisk inställning till det som 

anses vara självklar kunskap. Det innebär att vår kunskap om världen inte kan betraktas som 

en objektiv sanning. Verkligheten finns enbart tillgänglig för oss genom våra kategorier och 
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således speglar vår kunskap och våra världsbilder inte verkligheten utan är enbart en produkt 

av vårt sätt att kategorisera världen. Vår kunskap om och syn på världen är alltid historiskt 

och kulturellt präglade. Våra världsbilder skulle alltså kunna vara annorlunda och dessa bilder 

är även föränderliga över tid. Diskursivt handlade är en form av socialt handlade som bidrar 

till att konstruera den sociala världen och därmed bevara vissa sociala mönster. Hur vi ser på 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas alltså i social 

interaktion. I interaktionen bygger man upp gemensamma sanningar och kämpar för vad som 

är sant eller falskt. Det finns alltså ett samband mellan kunskap och sociala processer. I en 

bestämd världsbild blir visa handlingar naturliga och andra helt otänkbara. Det innebär att 

olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och således får den sociala 

konstruktionen av sanning och kunskap konkreta sociala konsekvenser. Det finns således även 

ett samband mellan kunskap och social handling (Burr 2003; Winther Jørgensen & Phillips 

2000). 

 

6.2 Genusteori 
Medier är något vi omges av i vardagen och media spelar därför en stor del i att skapa 

identiteter och gemenskaper. Genom att ha ett genusperspektiv kan vi synliggöra hur 

maskuliniteter och feminiteter, det vill säga manliga och kvinnliga egenskaper representeras i 

media (Fagerström & Nilson 2008). Men vad betyder då begreppet genus? Ordet kön 

betecknar det biologiska könet, man eller kvinna. Begreppet genus betecknar det sociala könet 

och de egenskaper som tillskrivs individen beroende av dennes biologiska kön (Jarlbro 2006). 

Man kan även använda ordet ”könsroller”. Könsroller innefattar antaganden om vad som är 

feminint och maskulint, det vill säga vad som är typiskt kvinnligt (t.ex. smink) och vad som är 

manligt (t.ex. sport). Kvinnligt och manligt är sociala identiteter som är socialt konstruerade 

inom olika diskurser, snarare än något ”essentiellt” och naturligt (Burr 2003). Kvinnliga och 

manliga egenskaper är alltså inlärda och socialt konstruerade och därmed inte biologiska 

(Fagerström & Nilson 2008). Alla kvinnor gillar inte smink och alla män gillar ju faktiskt inte 

sport? 

 
Skillnader mellan ”man” och ”kvinna” ses ofta som en central del i den samhällsstruktur där 

mannen är överordnad kvinnan (Holmes 2007). Hirdman (2004 I: Wallin Wictorin 2009) 

menar att genom att använda ett genusperspektiv kan man visa hur människor formas in i de 

sociala konstruktionerna ”man” och ”kvinna” (ibid.) och då även synliggöra de mönster som 

tillsammans utgör maktrelationen mellan kvinnor och män (Fagerström & Nilson 2008). 
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Genusteori syftar alltså till att problematisera relationen mellan kvinnor och män, hur kön 

konstrueras, förmedlas och strukturerar vår vardag. Teorin används också för att synliggöra 

maktstrukturer mellan dem.  Genus är det sociala agerandet man gör för att uppnå identiteten 

kvinna eller man.  Skapandet av genus sker i olika kontexter och strukturer. Dessa strukturer 

styr och begränsar vårt beteende och vi själva reproducerar denna struktur genom att agera så 

som förväntat av oss (Pettersson 2007). 

 

6.3 Foucaults maktteori 
I detta avsnitt har vi använt oss av Foucaults originalverk, men vi har också valt att använda 

Nilssons tolkning och översättning av Foucault för att få en bredare förståelse, ett tydligare 

sammanhang och konkreta exempel på Foucaults teori.  

 
Foucaults arbete har haft stort inflytande på hur vi tänker kring sambandet mellan makt och 

kunskap och även om hur olika diskurser formar människan som subjekt. Foucaults 

maktanalyser kritiserar två av vår tids högst uppsatta föreställningar nämligen; att kunskap 

kan skiljas från makt samt att sanning kan betraktas objektivt. Foucault var dock inte 

intresserad av att undersöka vad som är sanning eller ej utan ville istället undersöka hur dessa 

sanningar produceras.  Han ansåg att varje samhälle har olika makt- och kunskapsregimer 

som således producerar olika sanningar. Vad som anses vara sanning ses alltså som en effekt 

av olika diskursiva och därför även maktimpregnerade praktiker (Nilsson 2008). Makt är en 

förutsättning för att det skall finnas kunskap (Foucault 1984). 

Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen 

att inte framkalla makt – (Foucault 1980 g:52 I: Nilsson 2008 s. 84). 

Makt och kunskap är beroende av och står i relation till varandra (Foucault 1984). Genom att 

makt och kunskap ses i ett sammanhang betonas att diskursen för med sig sociala effekter. Det 

är inte makten i sig som är intressant utan hur den utövas samt vilka effekter den får. Foucault 

menade att makten var något produktivt. Men den producerade inte enbart kunskap utan även 

individer (subjekt). Individen står dock inte i direkt förhållande till makten utan till maktens 

effekter (Nilsson 2008). I många former av maktanalys betonas det att makten bygger på ett 

hot om våld. Foucault menar dock att om maktens främsta uttryck hade varit repression eller 

våld skulle den varit mycket mindre tolererad. Hur effektiv makten är beror på hur väl dolda 

dess mekanismer är. Vill man undersöka makten bör man därför leta efter de ”små” sakerna 

och vardagliga uttryck. Makten i dagens samhälle bygger inte på ett hot om våld eller 

repression utan på normalisering och kontroll. Normalisering innebär att individer genom 
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upprepade bedömningar och korrigeringar formas in i ett homogeniserande och 

individualiserande beteende. Individen bedöms sedan efter hur hen ses utifrån det normativa 

beteendet, normen är därför en makt (Nilsson 2008). Målet är alltså inte att analysera makten 

som fenomen utan att undersöka hur den på olika sätt bidrar till att göra människan till subjekt 

i vår kultur (Foucault 1984; Nilsson 2008). 

 
Då media har blivit en allt viktigare producent av ”sanning” har den därför fått mer utrymme 

att tala om för oss vilka vi är och hur vi bör agera. Vi tillskrivs alltså olika egenskaper 

diskursivt (Nilsson 2008). En individ kan ses som summan av de positioner hen erbjuds inom 

den rådande diskursen. Vissa av dessa positioner är dock flytande vilket innebär att identiteter 

aldrig är fixerade utan förändras över tid (Burr 2003). Diskurser begränsar våra möjligheter 

att säga något om vår omvärld och gör det möjligt för oss att se världen på ett särskilt sätt. 

Man kan och får inte tala om vad som helst när som helst och vem som helst får inte heller 

tala om vad som helst. För att komma till tals i en diskurs måste det talande subjektet uppfylla 

vissa krav (Foucault 1971). Diskurserna producerar således vår kunskap om världen och som 

tidigare nämnts finns det ingen kunskap utan makt. Genom de mekanismer som gör att vissa 

saker utestängs från diskursen kan man se en tydlig koppling till makten. Det är dessa 

mekanismer som systematiskt formar de subjekt de talar om (Foucault 1982). Detta är en 

effektiv form av makt då det är svårt för människorna att se att de blir kontrollerade (Burr 

2003; Nilsson 2008). Foucaults studier av maktens former och effekter är alltså ett sätt att 

undersöka hur subjekt (människor) konstrueras genom framför allt språkliga strukturer samt 

för att belysa hur subjekten formas genom olika maktrelationer (Nilsson 2008). 

 

6.4 Diskursteori   
Diskursteori är en politisk teori skapad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985)  i 

Hegemony and Socialist Strategy. Diskursteori är inte en metod i sig, utan mer en teori och 

den erbjuder därför inte några direkta praktiska redskap för diskursanalys. Winther Jørgensen 

& Phillips (2000)  har vidareutvecklat denna teori och då även gett tillgång till mer praktiska 

redskap och begrepp som underlättar genomförandet av en diskursanalys. Det är därför till 

största del deras verk ”Diskursanalys som teori och metod” vi kommer att använda oss av i 

denna studie. Diskursteorin syftar till att skapa en förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion, där nästan alla sociala fenomen, med hjälp av diskursanalytiska redskap, kan 

analyseras (ibid.). 
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Laclau och Mouffe's teori bygger på två stora teoretiska traditioner, marxismen och 

strukturalismen. Marxismen ger en grund för tänkandet och strukturalismen erbjuder en teori 

om betydelse. Författarna har sedan flätat samman dessa traditioner i ett teoribygge där det 

sociala fältet uppfattas som ett nät av betydelsebildningsprocesser. Teorin bygger på en tanke 

om att sociala fenomen aldrig är totala eller färdiga. Betydelsen kan därför aldrig slutgiltigt 

fastställas vilket ger utrymme för en ständigt social strid om definitioner av samhället och 

identiteter. Det är en strid vars utfall får sociala konsekvenser. Betydelsebildning som social 

process går ut på att fixera ord och dess betydelse genom att placera dem i bestämda 

förhållanden till andra ord. Diskursanalysen kan användas för att synliggöra de processer där 

vi kämpar om hur ords betydelse ska fastställas (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 
En diskurs ses som en fixering av betydelse inom ett bestämt domän. Denna betydelse 

konstrueras och förändras dock ständigt. Diskursen etableras genom nodalpunkter. En 

nodalpunkt är ett privilegierat tecken runt vilka de andra tecknen ordnas och får sin betydelse 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det finns enligt diskursteorin olika positioner eller 

identiteter som en individ kan inta inom en diskurs. Dock kan en individ enbart inta de 

positioner som erbjuds av de olika diskurserna. Med hjälp av två analytiska begrepp; 

mästersignifikanter och ekvivalenskedjor, kan man utläsa hur en individ eller en grupp 

diskursivt konstrueras. Mästersignifikanter organiserar identiteter, ”man” till exempel är en 

mästersignifikant. Genom att följa ekvivalenskedjan, det vill säga se hur tecken knyts ihop 

med andra, kan man utläsa vilka egenskaper som tillskrivs mästersignifikanten ”man”. 

Grupper blidas genom etablering av ekvivalenskedjor, där kollektiva identiteter skapas genom 

att människor konstitueras som grupp. Dessa gruppbildningar åstadkoms genom att ”den 

andre”, i förhållande till den grupp man identifierar sig med, utesluts (ibid.). Denna process 

kan även ses som en kategorisering av människor. Vi har i denna studie dock valt att benämna 

kategoriseringen som grupp och gruppbildning i enighet med våra teorival.  

 
Då vi i denna studie vill undersöka diskursen kring misshandel, dess förövare och offer, anser 

vi att diskursteori är en lämplig teoretisk utgångspunkt då teorin har fokus på identiteter samt 

hur dessa kan ses som ett resultat av olika diskurser. Vi kommer att använda oss av följande 

begrepp ur diskursteorin: nodalpunkt, mästersignifikant och ekvivalenskedjor. Med hjälp av 

dessa begrepp kan vi analysera texterna och se hur identiteter konstrueras inom diskursen. 

Som tidigare nämnts organiserar nodalpunkten diskursen vilket gör att nodalpunkten i denna 

studie är misshandel. Vi kommer sedan undersöka vilka ord som sammankopplas med 
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nodalpunkten och även mästersignifikanten (kvinna och man). Denna process kallas för att 

följa ekvivalenskedjan. 

 

6.5 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen har utvecklats av bland annat Fairclough och Wodak och betonar 

liksom diskursteorin att diskurser bidrar till att skapa den sociala världen (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000). Den kritiska diskursanalysen har dock en mer samhälls- och maktkritisk 

ingång än diskursteorin. Fairclough menar att diskurser påverkar hur vi uppfattar 

verkligheten, vilket bidrar till hur vi förstår samhället. Han betonar även att det påverkar våra 

identiteter samt relationen mellan olika grupper i samhället (Boréus 2011). Diskursiva 

praktiker där man producerar och konsumerar texter ses som en viktig form av social praktik 

som bidrar till att konstituera den sociala världen. Syftet med kritisk diskursanalys är att 

belysa den lingvistiskt diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Den kritiska diskursanalysen används alltså för att teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan olika diskurser och kulturell och 

social utveckling i olika sociala sammanhang. Inom kritisk diskursanalys anses diskurser både 

spegla sociala strukturer och processer och även bidra till att forma dem. En viktig 

utgångspunkt är att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan olika grupper i samhället, till exempel mellan män och kvinnor. Man 

strävar efter att bidra till mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i 

samhället. (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 
Vi kommer i denna studie använda oss av ett begrepp ur Faircloughs lingvistiska textanalys, 

nämligen begreppet modalitet. Modalitet betyder ”sätt”, när man analyserar modalitet 

fokuserar man på talarens (skribentens) grad av instämmande i en sats. Till exempel 

påståendena ”det är varmt”, ”jag tycker det är varmt” och ”kanske är det lite varmt” är olika 

sätt att uttrycka sig om temperaturen. Olika sätt att uttrycka sig är alltså olika modaliteter där 

talaren på olika sätt förbinds med sitt påstående. Vilken modalitet som används får 

konsekvenser för diskursens konstruktion av sociala relationer samt kunskaps-och 

betydelsesystem. En slags modalitet är sanning, det vill säga att talaren inställer fullständigt i 

sitt påstående. Till exempel satsen ”att äta för mycket chips leder till förlamning i nästan hela 

kroppen” får påståendet att låta som sann och oomtvistlig kunskap medan satsen ”att äta för 

mycket chips kan leda till förlamning i nästan hela kroppen” uttrycker en mindre grad av 
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säkerhet. Massmedia lägger ofta fram tolkningar som om de vore fakta, ofta genom att 

använda sig av objektiva och inte subjektiva modaliteter. Till exempel genom att skriva ”den 

är farlig” istället för att skriva ”vi anser att den är farlig”. Detta speglar och främjar mediernas 

auktoritet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

 

7. Resultat och analys 
 

Här nedan följer vår analys av de granskade artiklarna. Analysens avsikt är att visa hur 

nodalpunkten, misshandel, genom sammankoppling med olika tecken skapar en diskurs kring 

misshandelsoffer och dess förövare. Vi har undersökt vilka begrepp som fixeras tillsammans 

med mästersignifikanten man och kvinna och analyserat denna fixering utifrån ett 

grundläggande makt- och socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Analysen består av numrerade referenser. Då empirin i denna studie utgörs av citat från de 

utvalda artiklarna anser vi att författarens koppling till artikeln inte är relevant. Referenser till 

artiklarna finns i en särskild bifogad bilaga med artikelförteckning i slutet av denna studie. 

Citaten redovisas till stora delar i kluster för att belysa att det omskrivna fenomenet 

genomgående återfinns i empirin på det berörda temat och även för att genom denna utförliga 

redovisning öka insynen i materialet och således öka trovärdigheten till analysen. 

Resultatet och analysen kommer att redovisas utifrån tre olika teman. 

 

 

7.1 Tema 1: Män som misshandlar andra män   
Artiklar som redovisas och analyseras under tema ett är artiklar där en man misshandlar en 

annan man. 

 

7.1.1 Hur framställs den manliga förövaren i de utvalda artiklarna? 

 

Diskurser påverkar hur individer uppfattar verkligheten och hur man förstår samhället. De 

påverkar även människors identiteter och de relationer som finns mellan olika grupper i 

samhället (Boréus 2011). En individ kan ses som summan av de positioner hen erbjuds inom 

den rådande diskursen (Burr 2003). En individ kan därför enbart inta de identiteter som 

erbjuds av diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Media spelar därför en stor roll i 
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att skapa identiteter (Fagerström & Nilson 2008). Media har, i dagens samhälle, blivit en allt 

större producent av kunskap och som tidigare nämnts finns det ingen kunskap utan makt 

(Foucault 1982; Nilsson 2008). Individen står dock inte i direkt förhållande till makten utan 

till dess effekter. Makten producerar således individer. Makten i dagens samhälle 

karakteriseras av normalisering. Normalisering innebär att individer genom upprepade 

bedömningar formas in i ett homogeniserande beteende. Individen bedöms sedan efter hur 

hen ses utifrån det normativa beteendet. Normen blir därför en makt (Nilsson 2008). 

Gruppbildning är en reducering av möjligheter. Vissa möjligheter till identitet framställs som 

relevanta och andra ignoreras. Detta sker genom att ekvivalenskedjor etableras. Kollektiva 

identiteter skapas genom att människor organiseras som grupp. Grupperna bildas genom att 

den som står utanför gruppen man identifierar sig med utesluts. Detta bidrar även till att 

skillnader inom gruppen ignoreras (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
 

Med kraftigt våld har mannen misshandlat flera personer i Malmö – men på 

grund av sin autism har han aldrig dömts till fängelse eller vård. (C) 

 

- Han dröp bara iväg som om inget hade hänt. Han svängde med yxan som om 

det var en vårdag och fåglarna sjöng. (A) 

 

Enligt polisen vårdades mannen frivilligt på vuxenpsykiatrin vid Sunderby 

sjukhus från i tisdags till i onsdags. Psykiatrin skickade sedan en 

handräckningsbegäran till polisen för att XX skulle återföras, men han hade inte 

gått att nå. (B) 

 

Attackerna har inträffat samtidigt som XX har haft dygnet runt-assistans för 

400.000 kronor i månaden. (C) 

 

Förra våren tvångsomhändertogs han av psykiatrin efter ett bråk med sin 

mamma. Han spärrades in men släpptes ut igen. (A) 

 

Det är bara tre av ett tiotal oprovocerade våldsattacker som mannen har gjort sig 

skyldig till. Men på grund av att han lider av grav autism har han aldrig dömts 

för något av våldsbrotten eftersom han saknar uppsåt. (C) 
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I ovanstående citat upplever vi att författarna framställer förövaren som psykiskt sjuk. Genom 

att kategorisera ”de psykiskt sjuka”, konstrueras gruppen genom att den som står utanför 

gruppen det vill säga ”de normala/normativa” utesluter denna grupp. Skillnader inom gruppen 

”psykiskt sjuka” ignoreras och de psykiskt sjuka individerna framställs som en homogen 

grupp. Vi tolkar citaten som att media vill påvisa hur ”våldsamma” de ”psykiskt sjuka” är. Vi 

upplever att media visar detta genom att journalisten tillexempel i ett av citaten skriver att 

förövaren en gång var inspärrad men att han sedan släpptes ut igen. I ett annat citat upplever 

vi att journalisten dramatiserar händelseförloppet på ett sådant sätt att förövaren framstår som 

o empatisk och hänsynslös då hen skriver att förövaren ”dröp iväg som om inget hade hänt” 

samt att ”han svängde med yxan som om det var en vårdag och fåglarna sjöng”. Genom denna 

skildring kan vi se hur gruppen psykiskt sjuka konstrueras genom språkliga strukturer. 

Således går det att tolka det som att normen är en makt (Nilsson 2008). I flera av citaten ser vi 

även att journalisterna skriver ut huruvida förövaren har varit i kontakt med den psykiatriska 

vården samt vid ett tillfälle vad vården kostat samhället. Genom sin text kan media påverka 

olika aktörer till att uppleva problemet som stort och på så sätt få aktörerna till att agera mot 

problemet (Blomberg et al. 2004; Swärd 2001).  

 
I citaten nedan kan vi urskilja ännu en grupp, som likt gruppen psykiskt sjuka, skiljs från den 

normativa gruppen, nämligen ungdomarna.   

 

Sju högstadieelever misstänks för brutala överfallet […]  (J) 

 

Jag tänkte att det bara var några ungdomar och att de kunde få bråka […] (D) 

 

På stationen väntade en stor tonårsmobb, beväpnad med knogjärn. (F) 

 

Enligt skolans rektor började de nu misstänkta pojkarna att förändra sitt 

beteende för en tid sedan. – De tillhörde en grupp som vi kände oro för. Det 

berodde på det umgänge de hade på sin fritid, där det fanns misstanke om att 

droger förekom, säger rektorn.  (J) 

 

Citaten kan tolkas som att media vill visa att det finns många unga gärningsmän samt antyda 

att ”de unga” är avvikande från normen och därför farliga. Att de unga bör ses som en farlig 

grupp går att tolka genom att de omskrivs som brutala och beväpnad tonårsmobb. I några av 
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citaten omskrivs ungdomarna i negativ karaktär, detta genom att exempelvis beskriva dem 

som brutala och beväpnade. I citaten talar man även om gärningsmännen/mannen som del i en 

homogen grupp, ”ungdomarna”. Genom denna skildring och separation från den normativa 

gruppen konstrueras här gruppen ungdomar. 

 
I flera av de citat där förövaren beskrivs används en hög grad av modalitet. Modalitet innebär 

att man undersöker skribentens grad av instämmande i det hen skriver. Sanning är en slags 

modalitet där talaren eller skribenten instämmer fullständigt i sitt påstående. I citaten 

använder sig författaren både av sanning och även av objektiva modaliteter. Objektiva 

modaliteter betyder att författaren tillexempel skriver: ”den är farlig” istället för att skriva ”vi 

anser att den är farlig”.  Här har vi ett exempel på när en tolkning skrivs ut som sanning: 

”Med kraftigt våld har mannen misshandlat flera personer i Malmö – men på grund av sin 

autism har han aldrig dömts till fängelse eller vård.” (C). I citatet står det att anledningen till 

att mannen inte dömts är på grund av sin autism. Vi ifrågasätter dock huruvida mannens 

sjukdom var den faktiska grunden till att han ej blev dömd.  Media lägger ofta fram tolkningar 

som om de vore fakta, detta främjar och speglar medias auktoritet i samhället (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Genom sin text kan media påverka olika aktörer till att uppleva 

problemet som stort (Blomberg et al. 2004). 

 

7.1.2 Hur framställs det manliga offret i de utvalda artiklarna? 
 
I nedanstående citat ser vi att det manliga offret benämns som pappa alternativt med en hög 

ålder. Framställningen av det manliga offret i samtliga artiklar står i relation till och är 

beroende av den föregående kategoriseringen av förövaren. Det manliga offret existerar alltså 

inte (i de analyserade artiklarna) om inte förövaren placerats i en grupp som ej tillhör den 

normativa, ”normala”, gruppen. 

 

XX, 55, […]  , Han drar handen över det stora röda såret på huvudet där läkarna 

sytt 15 stygn efter attacken […] (D) 

 

När 34-åringen, med sin tvååring på armen, tittade ner på lappen fick han ett 

hårt slag i bak-huvudet med ett järnrör. (E) 

 

[…] 71-årige XX […] , Han minns ögonblicket i parken med skräck. (A) 
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XX, 55, […] , Ögonen tåras när han berättar om det ofattbara. (D) 

 

I mars i år var XX, 31, på badhuset Aq-va-kul i Malmö med sin tvåårige son. – 

Jag stod i poolen med min son. Helt plötsligt small det bara till i bak-huvudet. 

(C)   

 

När han och sonen föll till marken fick han ytterligare ett slag mot huvudet. (E) 

 

XX, 61, ligger fortfarande i koma efter den brutala misshandeln […] (J) 

 

XX, 55, […]” ”Jag väntar bara på att vakna ur mardrömmen […]  (D) 

 

XX, 81, […]” ”Attacken inträffade i torsdags när XX var ute och gick med sin 

hund […]  (B) 

 

[…] 71-årige XX […]” ”Klockan 06.13 den 22 januari lämnade XX lägenheten 

på Södermalm i Stockholm för sin dagliga morgonpromenad. Men han hann inte 

längre än till Nytorget. Där upplevde han några av de värsta sekunderna i sitt liv. 

(A) 

 

Att bli offer för ett brott bryter på många sätt mot vad som anses vara manligt (Pettersson 

2007). I och med det faktum att mannens offerroll ej existerar om förövaren inte placerats i en 

avvikande samhällsgrupp, går att tolka det som att media upprätthåller mannens manlighet 

och status i samhället genom att förklara hans offerroll med att förövaren inte är ”normal”, det 

vill säga, avvikande från normen. Diskurser begränsar individers möjlighet att säga något om 

omvärlden och gör det möjligt för dem att se världen på ett särskilt sätt (Foucault 1971). 

Genom de mekanismer som gör att vissa saker utestängs från diskursen kan man se en tydlig 

koppling till makten (Foucault 1982). Här utestängs möjligheten att mannen tilldelas offerroll 

om förövaren ej är normavvikande. Det är dessa utestängningsmekanismer som systematiskt 

formar det subjekt (människor) de talar om (Foucault 1982). Detta är en effektiv form av makt 

då det är svårt för människorna att se att de blir kontrollerade (Burr 2003; Nilsson 2008). 
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7.1.3 Sammanfattning tema 1 
 
Som tidigare nämnts står skildringen av det manliga offret och den manliga förövaren i 

relation till varandra. Det manliga offret existerar inte, i de analyserade artiklarna, om 

förövaren ej placerats i en icke normativ grupp. Att falla offer för ett brott bryter mot den 

manliga normen (Pettersson 2007). Utifrån citaten tolkar vi det därför som att media här 

upprätthåller den manliga normen och mannens status i samhället genom att förklara hans 

offerroll med att förövaren inte är ”normal”, det vill säga, avvikande från normen. 

   
Media tenderar att lägga fram tolkningar som om de vore fakta, detta främjar medias 

auktoritet i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Miller, Hefner & Leon (2013) har 

kunnat se ett samband mellan hur media rapporterar om brottslighet och hur medborgarna 

uppfattar problemet (ibid.). Diskurser speglar alltså sociala strukturer men bidrar även till att 

skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Levinsen och Wiens (2011) forskning visar att ungdomar har fått 

allt mer publicitet de senaste åren och att denna publicitet tenderar att vara av mer negativ 

karaktär än tidigare. Forskningen visar även att gärningsmannen/männen har börjat beskrivas 

i en allt mer generell form som ”ungdomar”(ibid.) Lindgrens (2006) forskning visar att media 

tenderar att framställa ungdomar och ungdomsbrottslighet på ett dramatiskt sätt genom att 

exempelvis säga att brotten ständigt ökar och att det nu sker på allt fler platser och vid fler 

tidpunkter. I de analyserade artiklarna under detta tema tolkar vi det som att media 

upprätthåller och reproducerar makten mellan den normativa gruppen och gruppen psykiskt 

sjuka samt gruppen ungdomar. En makt där den normativa gruppen är överordnad övriga 

grupper.  

 
För att styrka våra argument att de finns en normativ makt som påverkar den kunskap och 

”sanning” som media producerar samt att den manliga offerrollen på grund av detta enbart 

existerar (i de analyserade artiklarna) när förövaren tydligt kan separeras från normen följer 

här tre citat där ”vanliga”, alltså normativa män, misshandlar varandra.   

 

Då hoppade bilisten ur sin bil, öppnade dörren till lastbilen och började örfila 

honom i kupén. Sedan hoppade lastbilschauffören ut på vägen och då blev det 

fajt. (G) 

 

Taxichauffören ska ha mejat ner en av sina kunder med bilen., En av männen 
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ska ha hotat att repa och bränna upp taxibilen. (H) 

 

[…] sparkade mannen mot väktarens ben så att knäet gick ur led, skriver GD. 

Även den andra väktaren fick motta slag. (I) 

 

I ovanstående citat upplever vi att ingen av männen tilldelas en direkt offerroll och att det inte 

heller finns någon dramatisering av själva händelseförloppet, som vi tycker oss ha sett i 

övriga citat. Vi tolkar detta som en effekt av den normativa makten som vi tidigare nämnt.  Att 

falla offer för ett brott anses omanligt då det bryter mot tankarna om vad som är maskulint. 

Män vill därför inte gärna identifiera sig som offer (Pettersson 2007). Här kan man tolka det 

som att männens maskulinitet består och därför även den normativa gruppens maktövertag då 

ingen av männen tilldelas en tydlig offerroll. 

 

 

7.2 Tema 2: Män som misshandlar kvinnor  
Artiklar som redovisas och analyseras under tema två är artiklar där en man misshandlar en 

kvinna. 

 

7.2.1 Hur framställs det kvinnliga offret i de utvalda artiklarna? 

 

Diskursivt handlade är en form av socialt handlade som bidrar till att konstruera den sociala 

världen och bevara vissa sociala mönster. Hur människor ser på omvärlden skapas och 

upprätthålls i sociala processer. Kunskap produceras således genom social interaktion. I en 

bestämd världsbild blir visa handlingar naturliga och andra helt otänkbara. Olika sociala 

världsbilder leder till olika sociala handlingar och således får den sociala konstruktionen av 

kunskap och sanning konkreta sociala konsekvenser (Burr 2003; Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Makt är en förutsättning för att det skall finnas kunskap (Foucault 1984). Vad 

som anses vara sanning ses därför som en effekt av olika diskursiva och därför även 

maktimpregnerade praktiker. Makten är något produktivt, den producerar dock inte enbart 

kunskap utan även individer. Individen står inte i direkt förhållande till makten utan till dess 

effekter. Då media har blivit en allt viktigare producent av kunskap har de fått större utrymme 

att diskursivt tillskriva individer olika egenskaper och således tala om för oss vilka vi är och 

hur vi bör agera (Nilsson 2008). Kvinnligt och manligt är exempel på sociala identiteter som 
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är inlärda och socialt konstruerade inom olika diskurser och därmed inte biologiska (Burr 

2003; Fagerström & Nilson 2008).  

 
Genom att följa ekvivalenskedjan, det vill säga att undersöka vilka tecken som knyts ihop 

med mästersignifikanten, i detta fall kvinnan, går det att utläsa vilka egenskaper kvinnan 

diskursivt tillskrivs (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I nedanstående citat kopplas 

mästersignifikanten kvinna ihop med ord som bland annat kränkt, djupt skakad och togs om 

hand av.   

 

Jag är djupt skakad över det som har hänt och det har fått stora konsekvenser för 

mig och min familj […] (5) 

 

Kvinnan […] togs under gårdagen om hand av sina anhöriga. (1) 

 

[…] hon är chockad, misshandlad och kränkt […] (9) 

 

Under förhöret med maken lämnade kvinnan salen. (6) 

 

Samtliga ord som kopplas samman med mästersignifikanten upplever vi bidrar till att kvinnan 

tillskrivs egenskaper som betonar att hon är känslosam och i behov av andra. Till exempel kan 

det tolkas som att kvinnan framställs som känslosam då journalisten i en artikel 

uppmärksammar att hon väljer att lämna salen när gärningsmannen förhörs. Ytterligare 

exempel är då ett kvinnligt offer beskrivs som chockad och kränkt och en annan kvinna 

beskrivs som i behov av omvårdnad av sina anhöriga efter händelsen. Det första citatet visar 

en kvinna som dels är känslosam kring händelsen men också en kvinna som samtidigt oroar 

sig för sin familj. 

 
Christie (2001 I: Pettersson 2007) menar att det finns en bild av det ideala offret och den 

ideala förövaren. Det ideala offret är en kvinna som ägnat sig åt en respektabel aktivitet på en 

icke klandervärdig plats och den ideala förövaren är en man som är stor och stark och 

attackerar offret. Dessa förställningar om det ideala offret och förövaren har många likheter 

med vad som anses vara manligt och kvinnligt (ibid.). Genom att individen tillskrivs olika 

egenskaper beroende på dennes biologiska kön speglar diskurser sociala strukturer men bidrar 

även till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan könen (Jarlbro 2006; 
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Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 
Utöver denna beskrivning ser vi att artiklarna ofta belyser kvinnornas privatliv genom att 

beskriva dem som mammor eller nämna att de har familj.  Här nedan kan vi se hur 

mästersignifikanten kvinna kopplas ihop med ord som mamma, gravid och familj. Kvinnan 

erbjuds således identiteten som just, mamma. 

 

Den gravida kvinnan var ute på kvällspromenad med sin barnvagn. Då 

attackerades hon […]  (4) 

 

Trebarnsmamman vädjade om hjälp, men polisen lyckads inte skydda henne 

från mannen […]  (8) 

 

Citatet nedan är en sats med en hög grad av modalitet. Modalitet innebär att forskaren 

undersöker skribentens grad av instämmande i det hen skriver. Sanning är en slags modalitet 

där talaren eller skribenten instämmer fullständigt i sitt påstående. Media lägger ofta fram 

tolkningar som om de vore fakta (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Den här personen skrämmer också alla andra kvinnor och tjejer i området och 

gör att samhället känns osäkert för dem. Det blir ett samhälle vi inte vill ha, när 

folk är rädda för att vistas ute […] (3) 

 

I citatet skriver journalisten att alla kvinnor och tjejer är rädda och att samhället känns osäkert 

för dem. Det är en sats där skribentens tolkning av situationen skrivs ut som sanning. Då 

media har blivit en allt större producent av ”sanning” har de därför fått en större makt att 

tillskriva individer olika egenskaper (Nilsson 2008). Här tolkar vi det som att kvinnan 

framställs som svag då identiteten kvinna kopplas samman med ord som rädd. Påståendet att 

kvinnorna blir skrämda och att samhället känns osäker för dem skrivs ut som kunskap och 

sanning. Makt och kunskap står därför i relation till varandra och diskursen för då med sig 

sociala konsekvenser (ibid.).  
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7.2.2 Hur framställs den manliga förövaren i de utvalda artiklarna? 
 
Som tidigare nämnt spelar media en stor roll i att skapa identiteter och individen tillskrivs 

olika egenskaper beroende på dennes biologiska kön (Fagerström & Nilson 2008; Jarlbro 

2006). Genom att följa ekvivalenskedjan, det vill säga att undersöka vilka tecken som knyts 

ihop med mästersignifikanten, i detta fall mannen, kan man utläsa vilka egenskaper mannen 

diskursivt tillskrivs (Winther Jørgensen & Phillips 2000).   

 

Svartsjukt ska han ha försökt tvinga av hustrun inloggningsuppgifterna. (7) 

 

När kvinnan avslutade relationen började helvetet. Mannen vägrade acceptera 

att hon bröt med honom och började följa efter henne och hota henne till livet 

[…] (8) 

 

Han sa att hon hade svikit honom och därför skulle straffas. (6) 

Flera av dem beskriver mannen som mycket dominant. Det ska ofta ha varit 

bråk i lägenheten och mest mannen som skrek på frun. (10) 

 

När XX fick kännedom om en vänförfrågan på Facebook från en annan man 

blev han som förbytt […] (7) 

 

När mannen var klar började han gå därifrån, men vände sig plötsligt om och 

gick tillbaka till kvinnan. Då sparkar han på henne när hon redan ligger ner i 

hissen […] (9)  

 

Mannen visade ingen ånger […] (6) 

 

Han ska också ha hindrat frun att lämna den gemensamma lägenheten under 

närmare två timmar. (1) 

 

XX ska ha blivit rasande då han misstänkte att frun hade kontakt med andra män 

på Facebook.  (7) 

 

Han har tagit hennes mobiltelefon och id-handlingar. Nycklarna blev hon av 
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med för ett halvår sedan […] (10) 

 
Gärningsmannaskap är ofta associerat med bilden av maskulinitet, särskilt i våldsbrott 

(Pettersson 2007). I samtliga ovanstående citat går det att tolka framställningen av mannen 

som tuff, hänsynslös och dominant. Mannens dominans går att utläsa genom att artiklarna 

bland annat beskriver mannen som en person som inte kunde acceptera att relationen var 

avslutad och började hota kvinnan eller när mannen beskrivs som svartsjuk. Mannens 

hänsynslöshet och dominans går även att utläsa i de citat där författaren skriver att när 

mannen var klar med sitt brott gick han plötsligt tillbaka till kvinnan och sparkade på henne 

när hon låg ner. Genom denna skildring av den manliga förövaren kan man tolka det som att 

identiteten man, med hjälp av media, socialt (och diskursivt) konstrueras. 

 
Vi tycker oss se att både kvinnan och mannen tilldelas en ganska tydlig offerroll, dock menar 

vi att mannen inte ges samma typ av offerroll som kvinnan. Mästersignifikanten man fixeras 

alltså inte samman med samma typ av ord som mästersignifikanten kvinna. 

Denna tolkning blir tydlig när vi sätter citat med kvinnliga offer jämte citat med manliga offer. 

 
I citaten nedan ser vi att mästersignifikanten kvinna kopplas samman med ord som betonar 

hennes svaghet och behov av andra människor. 

 

Kvinnan […] togs under gårdagen om hand av sina anhöriga. (1) 

 

[…] hon är chockad, misshandlad och kränkt […] (9) 

 

Därför stod kvinnan helt utan skydd när han plötsligt dök upp knivbeväpnad 

[…] (8) 

 

Som illustrerat nedan kopplas mästersignifikanten man kopplas samman med ord som betonar 

det fysiska våldet. 

 

I mars i år var XX, 31, på badhuset Aq-va-kul i Malmö med sin tvåårige son. – 

Jag stod i poolen med min son. Helt plötsligt small det bara till i bak-huvudet. 

(C)   

 

XX, 55, […] , Han drar handen över det stora röda såret på huvudet där läkarna 
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sytt 15 stygn efter attacken […]  (D) 

 

När 34-åringen, med sin tvååring på armen, tittade ner på lappen fick han ett 

hårt slag i bak-huvudet med ett järnrör. (E) 

 

Här kan vi alltså se en skillnad i vilka ord som fixeras tillsammans med den kvinnliga och 

manliga offerrollen.   

 
Diskurser gör det möjligt för människor att se omvärlden på ett särskilt sätt (Foucault 1971). 

Media deltar i skapandet av identiteter och gemenskaper (Blomberg et al. 2004; Fagerström & 

Nilson 2008). Diskursiva praktiker bidrar till att både spegla och reproducera och även skapa 

ojämlika maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper, exempelvis mellan könen (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). I jämförelsen ovan upplever vi att media reproducerar och deltar i 

skapandet av genus, detta på grund av att individen tillskrivs olika egenskaper beroende av 

dennes biologiska kön (Jarlbro 2006).  

 

7.2.3 Sammanfattning tema 2 
 
Manligt och kvinnligt konstrueras socialt inom olika diskurser. Människor tillskrivs därmed 

olika egenskaper diskursivt (Burr 2003; Nilsson 2008). Kvinnliga och manliga egenskaper är 

alltså socialt inlärda och socialt konstruerade och därmed inte biologiska (Fagerström & 

Nilson 2008). Skapandet av genus sker i olika kontexter och strukturer i samhället (Jarlbro 

2006). Dessa strukturer styr och begränsar individens beteende (Pettersson 2007). Detta är en 

effektiv form av makt då det är svårt för människorna att se att de blir kontrollerade (Burr 

2003; Nilsson 2008). Vi har i citaten under detta tema, med hjälp av valda teorier, kunnat se 

att mästersignifikanten man kopplas samman med tecken som betonar hans dominans medan 

mästersignifikanten kvinna kopplas ihop med ord som visar hennes underordnad. Hon 

beskrivs som svag och i behov av hjälp i relation till den hänsynslöse mannen. I de 

analyserade artiklarna framställs det kvinnliga offret som exempelvis känslosam och i behov 

av skydd och kvinnans privatliv och eventuella familj nämns tämligen ofta. När artiklarna 

skildrar förövaren beskrivs han som hänsynslös, tuff och dominant. Denna framställning går 

att tolka som att det kvinnliga offret är försvarslös gentemot den dominanta och hänsynslösa 

mannen. Liknande beskrivningar har Andersson & Lundström (2007) sett i sin forskning. De 

har bland annat sett skillnader i beskrivningen av offer beroende på kön samt att dessa 

31 
 



 

beskrivningar tenderar att bottna i generella könsstereotyper. Kvinnan tenderar att skildras 

som känslosam och mannen som tuff (ibid.). Denna skildring kan även återses i Bystrom, 

Robertson & Banwarts (2001) forskning som har visat att innehållet i medias artiklar tenderar 

att skilja sig beroende på kön. Forskarnas resultat visade även att media ofta nämner 

kvinnornas privatliv samt deras eventuella familjer. Att det finns skillnader mellan ”man och 

”kvinna” är en central del en samhällsstruktur där mannen är överordnad kvinnan (Holmes 

2007).  

 
I analysen av detta tema upplever vi att det går att se hur maktförhållandet mellan man och 

kvinna reproduceras. Mannen beskrivs som dominant medan kvinnan framställs på ett sådant 

sätt att hon framstår som helt oförmögen att stoppa mannen. Denna framställning av mannen 

respektive kvinnan kan man tolka som att media upprätthåller maktförhållandena mellan 

könen och att diskursen således upprätthåller kvinnans underordnad i samhället.  

 

7.3 Tema 3: Hur benämns offren? 

Artiklar som redovisas och analyseras under tema tre är artiklar där en man misshandlar en 

kvinna och där en man misshandlar en annan man. 

 
Diskurser definieras lika mycket av vad de innehåller som av vad de utesluter. Genom de 

mekanismer som gör att vissa saker utestängs från diskursen kan man se en koppling till 

makten. Det är dessa utstängningsmekanismer som systematiskt formar de subjekt de talar om 

(Foucault 1982; Nilsson 2008). En individ kan enbart inta de identiteter och positioner som 

erbjuds av diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). En individ kan ses som summan 

av de positioner som hen erbjuds inom den rådande diskursen (Burr 2003). Således speglar 

diskursen sociala strukturer men bidrar även till att upprätthålla och skapa ojämlika 

maktförhållanden mellan könen (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

7.3.1 Hur benämns det manliga offret i de utvalda artiklarna? 
 
Vi har av forskningsetiska skäl valt att i följande citat beteckna personens för- och efternamn 

med XX. 

 

XX, 61, ligger fortfarande i koma efter den brutala misshandeln […]  (J) 
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Och klöv 71-årige XX pannben. (A) 

 

XX 81, yxmördades i ett vansinnesdåd i Arvidsjaur. (B) 

  

I mars i år var XX, 31, på badhuset […] (C) 

 

XX, 16, är ett av de många offren för ungdomsvåldet. (F) 

 

XX, 55, och hans partner sprang ut för att stoppa dödsmisshandeln. (D) 

 

Den 34-årige Eskilstunabon blev brutalt överfallen och misshandlad […] (E) 

 

Som ovan illustrerat benämns det manliga offret, i samtliga artiklar där en offerroll existerar, 

vid både namn och ålder. 

 

7.3.2 Hur benämns det kvinnliga offret i de utvalda artiklarna? 

 

På adressen fann de XX hustru […] (1) 

 

[…] misshandlat sin några år yngre fru […]  (2) 

 

Tidigt i går morse blev ytterligare en kvinna attackerad […] (3) 

 

[…] men den gravida kvinnan fördes till sjukhus. (4) 

 

[…] berättade kvinnan under rättegången i går. (6) 

 

[…] misstänkte att frun hade kontakt med andra män på Facebook. (7) 

 

Trebarnsmamman vädjade om hjälp […]  (8) 

 

Kvinnan som blev överfallen igår vårdas nu på sjukhus. (9) 

 

XX öppnade. I lägenheten fanns hans fru och deras spädbarn. (10) 
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[…] attackerade flickan med flera slag i bakhuvudet. (11) 

 

[…] då hon försökte hjälpa mamman. (12) 

 

Som ovan illustrerat benämns det kvinnliga offret, i samtliga artiklar, enbart i form av 

mamma, fru eller kvinna. Det finns dock ett undantag där kvinnan benämns vid både namn 

och ålder, men som illustrerat i nedanstående citat benämns hon även då som mamma. 

 

Natten till den sista oktober misshandlades barn- och utbildningsnämndens 

ordförande XX (S), 31, i sitt hem i Nordmaling., […] det har fått stora 

konsekvenser för mig och min familj […], […] han nämnde även mina barns 

namn. (5) 

 

Som tidigare nämnts visar Bystrom, Robertson & Banwarts (2001) forskning att innehållet i 

medias artiklar tenderar att skilja sig beroende på den omskrivnes kön. Forskarnas resultat 

visade att kvinnors privatliv tenderade att nämnas betydligt fler gånger än männens samt att 

artiklarna ofta nämnde något om kvinnornas eventuella familjer (ibid.). I samtliga artiklar där 

en kvinna blir misshandlad av en man, går det att utläsa att kvinnan benämns i form av 

mamma, fru eller kvinna. Detta till skillnad från det manliga offret som alltid nämns vid namn 

och ålder. Detta blir extra tydligt när man sätter liknande citat från artiklarna mot varandra; 

 

[…] men den gravida kvinnan fördes till sjukhus. (4) 

 

XX, 61, ligger fortfarande i koma efter den brutala misshandeln […] (J) 

 

7.3.3 Sammanfattning tema 3 
 
I samtliga ovanstående citat (med ett undantag) erbjuds kvinnan positionen som kvinna 

medan mannen erbjuds positionen som en egen individ.  Diskurser gör det möjligt för 

individer att se världen på ett specifikt sätt (Foucault 1971). Genom de mekanismer som gör 

att vissa saker utestängs från diskursen kan man se en tydlig koppling till makten (Foucault 

1982). Här utestängs möjligheten för kvinnan att ses som en egen individ då hon enbart 

tilldelas rollen som kvinna, mamma eller fru. Dessa mekanismer som gör att vissa saker 

utestängs från diskursen, formar systematisk de subjekt (människor) de talar om (Foucault 
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1982). Detta är en effektiv form av makt då det är svårt för människorna att se att de blir 

kontrollerade (Burr 2003; Nilsson 2008). Här tolkar vi det som att media reproducerar och 

upprätthåller de ojämlika maktförhållandena mellan könen då mannen benämns med både 

namn och ålder medan kvinnan benämns som kvinna, alternativt mamma eller fru/hustru. 

Såldes upplever vi att mannen blir mer individualiserad medan kvinnan förbli anonym och 

benämnd som en del i en homogen grupp. 

 
 

8. Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att studera diskursen kring förövare och offer, i misshandelsfall, i 

utvalda artiklar i Aftonbladet från åren 2012 och 2013. I denna slutdiskussion kommer vi att 

sammanfatta hur denna diskurs ser ut samt besvara våra frågeställningar. Våra frågeställningar 

var: 

 

• Hur framställs förövaren i de utvalda artiklarna? 

• Hur framställs offret i de utvalda artiklarna? 

• Finns det någon skillnad i hur kvinnor och män framställs i de utvalda artiklarna 

och hur kan en eventuell skillnad se ut? 

 

I vår analys av artiklarna framkommer det två tydliga huvudteman i medias framställning av 

misshandelsoffer och -förövare. Män som misshandlar andra män samt män som misshandlar 

kvinnor. Denna slutdiskussion kommer därför till en början vara indelad utifrån dessa två 

teman för att sedan leda fram till en gemensam slutsats. 

 

Män som misshandlar andra män 
 
Hur framställs det manliga offret? 

Som nämnts i analysen står framställningen av offret under detta tema i relation till 

framställningen av förövaren. De är alltså direkt beroende av och existerar inte utan varandra. 

Det manliga offret benämns i samtliga artiklar som pappa alternativt en man med en hög 

ålder. Mannen tilldelas, likt kvinnan, en offerroll, dock ligger artiklarnas huvudsakliga fokus 

på det fysiska våldet som mannen utsatts för. 
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Hur framställs förövaren? 

Förövaren framställs som del i en av två grupper, psykiskt sjuka eller ungdomar. Vi tolkar det 

som att förövaren framställs som en del i en homogen grupp som skiljer sig från den 

normativa gruppen. Artiklarna tenderar att betona hur våldsamma och farliga dessa grupper är 

för samhället. Ungdomarna benämns som brutala och ”beväpnad tonårsmobb”. I de artiklar 

där förövaren tillhör gruppen psykiskt sjuka nämns ofta att personen haft kontakt med 

psykiatrin, hur mycket personens vård har kostat och gruppen fixeras med ord som 

tillexempel ”spärrades in”. Genom sin text kan media påverka olika aktörer, till exempel 

politiker, att uppleva problemet som stort och på så sätt få aktörerna att agera mot problemet. 

 

Normativa män som både offer och förövare. 

I de artiklar där både offer och förövare är normativa män, och förövaren alltså inte kan 

placeras i en normavvikande grupp, upplever vi att ingen av männen tilldelas en direkt offer- 

eller förövarroll samt att någon dramatisering av själva händelsen, som vi tycker oss ha sett i 

övriga artiklar, inte existerar. I dessa artiklar återfinns mer ett konstaterande av 

händelseförloppet. 

 

Män som misshandlar kvinnor 
 
Hur framställs det kvinnliga offret? 

I samtliga analyserade artiklar kopplas kvinnan ihop med ord som vi anser betonar hennes 

svaghet, till exempel kränkt, djupt skakad och togs om hand av. Detta är ord som vi upplever 

bidrar till att kvinnan tillskrivs egenskaper som betonar att hon är svag och i behov av andra. 

En journalist väljer till exempel att uppmärksamma att en kvinna lämnar salen när 

gärningsmannen förhörs, något som bidrar till att kvinnan fixeras tillsammans med ord som 

betonar hennes känslighet. Ytterligare exempel är då ett kvinnligt offer beskrivs som chockad 

och kränkt och en annan kvinna beskrivs som i behov av omvårdnad av sina anhöriga efter 

händelsen. Vi tycker oss se att kvinnan tämligen ofta kopplas ihop med ord som mamma, 

gravid och familj. Artiklarna belyser ofta kvinnornas privatliv genom att beskriva dem som 

mammor eller nämna att de har familj. Kvinnan erbjuds således identiteten som mamma. 

 

Hur framställs den manliga förövaren? 

Gärningsmannaskap är ofta associerat med bilden av maskulinitet, särskilt i våldsbrott 

(Pettersson 2007), något som vi tycker oss ha sett i vår analys av de utvalda artiklarna. 
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Mannen kopplas samman med tecken som vi upplever betonar hans dominans och manlighet. 

Mannens dominans går att utläsa genom att artiklarna bland annat beskriver mannen som en 

person som inte kunde acceptera att relationen var avslutad och började hota kvinnan eller när 

mannen beskrivs som svartsjuk. Vi tolkar det som att mannen framställs som hänsynslös och 

tuff då författaren skriver att mannen inte visar någon ånger eller att han går tillbaka och 

sparkar på kvinnan som redan ligger ner. 

 
Utifrån vår analys av artiklarna drar vi tre huvudsakliga slutsatser: 

 

Framställningen av kvinnan respektive mannen skiljer sig åt. 

Vi har i de analyserade artiklarna, genom våra valda teorier, kunnat se att mannen kopplas 

samman med tecken som betonar hans dominans medan kvinnan kopplas samman med ord 

som visar hennes underordnad (gentemot mannen). I och med denna framställning upplever vi 

att det kvinnliga offret framstår som försvarslös gentemot den dominanta mannen. Att det 

finns skillnader mellan ”man och ”kvinna” är en central del i en samhällsstruktur där mannen 

är överordnad kvinnan (Holmes 2007). Vi anser att det går att tolka det som att media 

reproducerar och upprätthåller det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor. Även 

när mannen och kvinnan befinner sig i samma situation, och alltså är offer, upplever vi att 

framställningen av deras offerroll skiljer sig åt. Kvinnan kopplas samman med ord som 

betonar hennes känslighet medan mannen kopplas samman med ord som betonar det fysiska 

våldet han utsatts för.  När media skildrar det kvinnliga offret erbjuds hon positionen som 

kvinna medan mannen erbjuds positionen som en egen individ.  Det manliga offret benämns, i 

de analyserade i artiklarna, med både namn och ålder medan kvinnan benämns som kvinna, 

alternativt mamma eller fru/hustru. Mannen blir således mer individualiserad medan kvinnan 

förblir anonym och benämnd som en del i en homogen grupp. Även här tolkar vi det som att 

media reproducerar och upprätthåller de ojämlika maktförhållandena mellan könen. 

 

Medlemmar av den normativa manliga gruppen separeras från manliga medlemmar 

av normavvikande samhällsgrupper. 

Framställningen av det manliga offret och den manliga förövaren står i relation till varandra. I 

de analyserade artiklarna existerar inte det manliga offret om förövaren inte kan placeras i en 

grupp som ej tillhör den normativa gruppen. Grupperna bildas genom att den som står utanför 

gruppen man identifierar sig med, ”den andre”, utesluts. Detta bidrar även till att skillnader 

inom gruppen ignoreras (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Att falla offer för ett brott 
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bryter på många sätt mot den manliga normen (Pettersson 2007). Man kan därför tolka det 

som att media genom denna framställning upprätthåller mannens ”manlighet” och status i 

samhället genom att förklara hans offerroll med att förövaren inte tillhör den normativa 

gruppen. Miller, Hefner & Leon (2013) har kunnat se ett samband mellan hur media 

rapporterar om brottslighet och hur medborgarna uppfattar problemet (ibid.). Diskurser 

speglar alltså sociala strukturer men bidrar även till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I detta 

fall anser vi att media, genom sin rapportering, både reproducerar, upprätthåller och kanske 

även utökar det ojämlika maktförhållandet mellan den normativa gruppen och gruppen 

psykiskt sjuka samt gruppen ungdomar. 

 
De två ovanstående slutsatserna leder oss fram till denna studies huvudsakliga slutsats, 

nämligen att media upprätthåller den normativa makten. 

 

Media upprätthåller normativa makten. 

Diskurser och media gör det möjligt för oss att se världen på ett särskilt sätt. Diskurserna 

producerar således vår kunskap om världen. Verkligheten finns dock bara tillgänglig för oss 

genom våra kategorier och således speglar inte vår kunskap verkligheten utan är bara en 

produkt av vårt sätt att kategorisera världen (Foucault 1971; Foucault 1982). Diskurser 

påverkar hur individer uppfattar verkligheten och hur man förstår samhället. De påverkar 

också människors identiteter och de relationer som finns mellan olika grupper i samhället 

(Boréus 2011). Makten i dagens samhälle karakteriseras av normalisering. Normalisering 

innebär att individer genom upprepade bedömningar formas in i ett homogeniserande 

beteende. Individen bedöms sedan efter hur hen ses utifrån det normativa beteendet. Normen 

blir därför en makt (Nilsson 2008). Med hjälp av våra valda teorier tolkar vi det som att media 

upprätthåller den normativa makten genom sin framställning av män, kvinnor, den normativa 

och de avvikande samhällsgrupperna. Vi upplever även att media bidrar till att 

maktförhållandet mellan dessa grupper upprätthålls och kanske till och med utökas. Ett 

maktförhållande där kvinnan är underordnad mannen och den normativa gruppen. Den socialt 

konstruerade sanningen och kunskapen får alltså konkreta sociala konsekvenser. 

 

Intressant för vidare forskning. 

När vi sökte efter artiklar fann vi cirka 50 stycken med analyserbart material. 25 artiklar 

handlade om en man som misshandlar en kvinna, 22 stycken om en man misshandlar en 
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annan man, en artikel skildrade en kvinna som misshandlar en man och de två sista handlade 

om när en kvinna misshandlade en annan kvinna. Vi finner det intressant att endast en artikel 

skildrade en kvinna som misshandlar en man och endast två stycken när en kvinna 

misshandlade en annan kvinna. Kvinnan erbjuds inte, vad vi har kunnat se, en identitet som 

våldsam och/eller gärningsman. Kanske på grund av att detta på många sätt, i dagens 

samhälle, bryter mot normen om vad som anses vara kvinnligt. Media har som sagt blivit en 

större producent av ”sanning” och kunskap i samhället och som tidigare konstaterat finns det 

ingen kunskap utan makt. Diskurser definieras därför lika mycket av vad de innehåller som av 

vad de utesluter. Genom de mekanismer som gör att vissa saker utestängs från diskursen kan 

man se en koppling till makten. Det är dessa mekanismer som systematiskt formar de subjekt 

de talar om (Foucault 1982; Nilsson 2008).  Vi anser därför att det vore intressant för vidare 

forskning att undersöka hur och varför kvinnan utestängs från diskursen kring 

gärningsmannaskap och våld. 
 

Slutsats relaterat till socialt arbete. 

Då både män, kvinnor, psykiskt sjuka och ungdomar är grupper som är en del av det sociala 

arbetets fält, och tidigare forskning visar att media har makt att påverka hur socialpolitiken 

förändras samt hur vi som socialarbetare och individer uppfattar olika fenomen i samhället, 

anser vi att det är viktigt för socialarbetare att vara medvetna om hur dessa grupper framställs 

och konstrueras i media.   
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