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Sammandrag  

Syftet med studien är att genom en granskning av Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet under perioden 2013-11-20 till 2013-12-20 med hjälp av en kvantitativ och 

kvalitativ metod utläsa genuskonstruktioner i våldsbrottsrelaterade nyhetsartiklar. I 

centrum står språkvetenskap, genusteori och gestaltningsteori vid tolkning av resultatet. 

Resultatet visar att det finns lexikala skillnader i det granskade materialet och genuskon-

struktioner. Män får mer utrymme i medium än kvinnor och de båda könen omnämns 

olika eftersom kvinnor relateras ofta i relationsposition än män, och mäns ålder är mer 

framträdande än kvinnors. Dessutom upprepas mäns ålder till skillnad från kvinnor. De 

egennamn som framträder i medierna är till stor del mäns och det finns få men tydliga 

utslag i att män i förövarposition beskrivs med starka och till viss del värderande 

adjektiv, vilket inte sker för kvinnor. Studien visar på en tendens till att den 

könsneutrala ändelsen -a ökar på bekostnad av den maskulina adjektivändelsen –e.  
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

Språk är ett kommunikationsmedel för att strukturera omvärlden för att få förståelse för 

den. Genom att använda språket för att få förståelse för omvärlden skapar människan 

även en verklighet genom språket där värderingar och attityder blir tydliga. Detta gäller 

inte minst framställningen av kön, där språk återspeglar människors syn kön och genus 

(Engström 2008:32; Burr 1995; Winther Jørgensen & Phillips 2013).  

Mitt intresse för språkvetenskap ligger främst i hur språk reproducerar vår 

verklighet och däri främst hur stereotypiska könsroller och ojämnlikheter mellan kön 

återskapas genom språk. I studien fördjupar jag mig i språkbruket inom medierna och 

granskar skillnader och likheter i hur kön gestaltas genom konstruktion av genus i de 

studerade artiklarna. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur män och kvinnor framställs i nyhetsartiklar om 

brott. Mer specifikt fokuserar studien på benämningar för manliga och kvinnliga offer 

och förövare i nyhetsartiklar om brottsmål hämtade från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, där lexikon studeras med kvantitativ och kvalitativ metoden. Frågorna 

ämnar att undersöka och beskriva hur kön tydliggörs i de valda nyhetsartiklarna genom 

genuskonstruktioner i medier samt ge en komparativ kartläggning över dessa 

konstruktioner. Följande frågor är relevanta för min uppsats: 

 – Hur framställs och omnämns kvinnor respektive män i tidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet? 

 – Vilka sätt skiljer sig genuskonstruktionerna åt i de båda tidningarna? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Följande definieras begreppen våldsbrott, offer och förövare, samt kön och genus. 

Syftet med dessa begreppsförklaringar är att underlätta för läsaren vad som menas i 

texten och för att skapa en djupare förståelse av undersökningen. 
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1.3.1 Våldsbrott 

I undersökningen är begreppet våldsbrott centralt. Våldsbrott är ett samlingsnamn för en 

rad olika brott och i min uppsats har jag valt att använda Nationalencyklopedins 

definition av våldsbrott som lyder: ”våldsbrott, gemensam benämning på brott som 

innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och 

våldtäkt” (Nationalencyklopedin u.å). I denna definition har jag även räknat till rån. 

Svensk polis har tre underkategorier för våldsbrott: idrottsrelaterad brottslighet, 

misshandel och dödligt våld. Under idrottsrelaterad brottslighet ingår våld, hot och ord-

ningsstörningar som uppkommer vid idrottsevenemang. Misshandel är då någon med-

vetet tillfogar en människa skada, smärta, sjukdom eller försätter personen i handlings-

förlamning, såväl i offentlig miljö och i nära relationer. Den sista kategorin är dödligt 

våld och innefattar allt våld som leder till död, det vill säga mord, dråp, barnadråp samt 

olika former av misshandel med dödlig utgång (Polisen u.å.). 

 

1.3.2 Förövare och offer 

I min uppsats använder jag mig frekvent av begreppen förövare och offer. Dessa 

begrepp används utifrån definitionen att en förövare är en person som har utfört ett 

brott, och offer en person som har utsatts för ett brott (Nationalencyklopedin u.å). 

Genom innehållsanalys och närläsning av materialet har dessa positioner framgått, men 

i en del fall har ingen förövare eller offer identifierats.  

 

1.3.3 Kön och genus 

Kön och genus är begrepp som ibland används som synonymer. Under 1900-talet 

syftade kön på det biologiska könet, medan könsroller innefattade de olika livsroller 

som kvinnor och män ingick i. Kön och könsroller var olika per definition men starkt 

knutna till varandra. Begreppet genus växte fram under 1970-talet och syftade till att 

analysera det sociala och kulturella könet, vilket öppnade upp för genusvetenskap (West 

& Zimmerman 1987:126; Edlund et al. 2007:28f). 

Idag finns genusforskare som använder både kön som ett sammansatt begrepp för 

såväl kön och genus. Jag använder mig istället av begreppet kön för både biologiskt kön 

och genus för det kulturellt konstruerade könet (Edlund et al. 2007:33). Jag använder 

Yvonne Hirdmans definition av genus, där könsroller och det sociala könet står i 

centrum (jfr Hirdman 1988:50f). 
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2 Material 

Följande ges en beskrivning av materialet, dess omfång, urval och kritik. Kapitlets syfte 

är att återge en helhetsbild av det material som har används, samt förklara vilka av-

gränsningar som har gjorts och varför dessa är gjorda. 

 

2.1 Omfång 

Sammanlagt består materialet av 69 artiklar varav 41 artiklar från Dagens Nyheter och 

28 från Svenska Dagbladet. För att avgränsa studien analyseras endast nyhetsartiklar 

som behandlar våldsbrott under perioden 2013-11-20 till 2013-12-20. Det bör även 

noteras att artiklarna som har studerats endast är inrikesnyheter och materialet innefattar 

rubriker, ingress och brödtext. Bilder har medvetet uteslutits från undersökningen 

eftersom studien är avgränsad till analys av lexikon. 

En förklaring till varför mängden material skiljer sig mellan de båda tidningarna 

är att de inte publicerar nyhetsartiklar som behandlar samma händelse. Detta kommer 

att diskuteras vidare i materialkritik (2.3).  

 

2.2 Urval 

Då jag har använt mikrofilmer på Linnéuniversitetet valde jag att använda de senaste 

tillgängliga, vilket gav ett urval av nyheter under perioden 2013-11-20 till 2013-12-20. 

Materialinsamlingen har skett genom en bearbetning av materialet på närläsningsnivå 

där varje artikel, och därefter har relevanta artiklar studerats närmre. Alla artiklar har 

valts ut efter ett antal sökord som grundas i begreppsdefinitionen av våldsbrott, det vill 

säga misshandel*, mord*, dråp*, våldtäkt*, hot* och rån*, inklusive olika böjningar. 

Språket som används i artiklarna är färgat av polisens utredningsspråk då medier 

bevakar brottslighet med direkta kanaler till polisen (Byrman 1998:47). I 

materialinsamlingen har jag funnit artiklar som antyder att våldsbrott har förekommit 

men då inget av sökorden har funnits med har dessa artiklar uteslutits från materialet. I 

en del fall har en brottsrubricering beskrivits, vilket har gjort urvalet enklare. Artiklarna 

har inte varit avgränsade till att enbart behandla nya händelser utan har även kunnat 

behandla rättegångar eller tidigare fall. För en mer utförlig definition av våldsbrott se 

1.3.1. 
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Jag har valt att granska Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet eftersom de är två 

större rikstäckande morgontidningar (Dagens Nyheter u.å; Svenska Dagbladet 2014) 

och därmed speglar ett språkbruk som når ut till många läsare.  

 

2.3 Materialkritik 

Att specifikt studera artiklar om våldsbrott istället för andra brott ur ett 

språkvetenskapligt och genusvetenskapligt perspektiv är förenat med problem, eftersom 

våldsbrott är en kategori där män i statistisk mätning utgör majoriteten av 

gärningspersoner men även majoriteten av offer (Brå, 2004). Detta innebär att 

materialet troligtvis behandlar fler män än kvinnor, såväl i förövarposition som i 

offerposition, vilket tas hänsyn till i studien eftersom det diskuteras och 

problematiseras. 

Som tidigare nämnts är materialet hämtat från två olika dagstidningar och antalet 

artiklar från respektive tidning skiljer sig åt. En anledning till varför mängden är olika är 

att de två tidningarna inte publicerar nyhetsartiklar om samma händelser och därför kan 

fokusera på olika sorters artiklar. Det kan även bero på att redaktionerna har olika av-

gränsningar för inrikesnyheter och därmed får de olika textmängd för brottsrelaterade 

artiklar. Detta resulterar i att materialet är ojämnt fördelat i antal artiklar, men ändå jäm-

förbart då mängden inte bestämmer hur intressant materialet i sig är.  

I avgränsningen har jag uteslutit bilder i materialet eftersom en bildanalys hade 

krävts. Fokus i undersökningen är att studera språket och hur genuskonstruktioner 

synliggörs i texten. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska perspektiv som undersökningen utgår ifrån. I uppsatsen 

har jag valt att utgå från socialkonstruktivism, genusteori, språk om män och kvinnor, 

samt perspektiv på medier och genus. Tillsammans utgör dessa delar ett teoretiskt 

ramverk. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Inom socialkonstruktivism är kunskap en social konstruktion. Kunskap är subjektiv som 

baseras på tidigare erfarenheter och attityder. Kunskap är historiskt och kulturellt 

präglad, och eftersom diskurser är en social aktivitet konstruerar vi den sociala världen 

och bibehåller sociala mönster. Konsekvensen blir att särskilda handlingar är mer 

naturliga än andra (Burr 1995; Winther Jørgensen & Phillips 2013; Hellspong 

2001:147f). Jag förutsätter även att språket är en social konstruktion. 

Foucaults maktteori behandlar kunskap och makt, samt hur kunskap produceras 

och reproduceras. Hans teori är att varje samhälle har sanningar som producerades 

genom olika diskurser, och makt utövas genom kunskap. Makten ligger i normalisering, 

snarare än i hot om våld, där individer kan formas in i homogeniserade beteenden 

(Foucault 1984). 

Medier är en maktaktör som är en producent av vår tids medielogik och som får 

utrymme att tillskriva normalitet. Medier är en diskurs som har makt över innehållet i 

diskursen. I min undersökning är denna teori relevant då jag studerar diskursens makt 

över språkliga strukturer i dagstidningar (Foucault 1982; Burr 2003). 

 

3.2 Genusteori och språk om kön 

Kön och genus som forskningsfält öppnades med introduceringen av begreppet genus 

under 1970-talet, då kön analyserades utifrån sociala och kulturella perspektiv (Edlund 

et al. 2007:33). Begreppet ”doing gender” innebär att människor producerar och 

reproducerar genuskonstruktioner, vilket sker i olika situationer av både män och 

kvinnor. Det sociala könet skapas genom interaktion och är föränderligt (West & 

Zimmerman 1987:126f).  

Jag antar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön i likhet med West och 

Zimmerman (1987). Teorin ligger även på en språklig nivå och bör därför inte misstas 

för att studera verkligheten av män och kvinnor som brottsoffer och förövare. Ekecrantz 
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och Olsson (1994) menar dock att moderniseringen av journalistiken försvårar arbetet 

att dra gränser mellan återberättandet i medier och verkligheten. Återgivningen och den 

sociala verkligheten är inte skilda varandra, och godtagbara konstruktioner sker genom 

makt hos verklighetsbeskrivande institutioner (1994:250ff). Det som analyseras är där-

med genuskonstruktioner, vilket inte nödvändigtvis behöver vara åtskilt konstruktioner i 

den sociala verkligheten.  

Sveriges riksdag antog fyra mål för svensk språkpolitik år 2005 (SFS 2009). Inom 

dessa mål hävdar Milles att språkbruk bör bli mer neutralt och språkbruk som osynlig-

gör kvinnor och som reproducerar könsroller ska motarbetas för att uppnå ett vårdat 

språk (Milles 2008:11). Milles (2008) menar att språket avspeglar vår verklighet och 

den förflutna ojämnställda verkligheten med gamla värderingar och konventioner som 

idag ska motverkas. Könsbetecknande yrken och adjektivböjningar synliggör könet, 

vilket inte alltid är nödvändigt eller önskvärt. Milles hävdar att den feminina ändelsen -a 

kan användas för både män och kvinnor, just för att motverka könskillnader i språket 

(Milles 2008:11f). Språkrådets rekommendationer är att med försiktighet använda a-

formen eftersom den är mest könsneutral och har ett större användningsområde. Man 

bör även undvika e-form då könet inte är relevant eller då det endast är ett antagande om 

kön (Milles 2008:56ff). 

Kvinnor och män omtalas olika i medier, exempelvis genom hur svenska 

politikers namn används, exempelvis ”Mona Sahlin och Reinfeldt”, istället för ”Sahlin 

och Fredrik Reinfeldt”. Språkrådet rekommenderar att man i alla sammanhang bör vara 

konsekvent då man använder förnamn och efternamn för att undvika ojämlikhet eller 

visa på maktstrukturer (Milles 2008:19, 68). 

 

3.3 Medier och genus 

Medier påverkas och påverkar samhällets uppfattningar och värderingar, såväl genom 

beskrivningar av stereotyper som icke-stereotyper (Ekecrantz & Olsson 1994). Medier 

använder traditionella könsmönster eller normaliserade värderingar i beskrivningar 

eftersom journalister ständigt påverkas av de rådande värderingarna i samhället 

(Weimann & Fishman 1988). Jarlbro hävdar att det är svårt att mäta mottagares 

påverkan av mediers genuskonstruktion eftersom effekterna är långsiktiga och empiriskt 

svårmätta (2006:17f). Vad som är socialt acceptabelt är historiskt och kulturellt 

beroende, och därför kan värderingar vara olika världen över (Engström 2008:31f). 
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Trots att feministisk mediekritik är ett vanligt forskningsämne är det mindre 

vanligt med genusforskning inom journalistik. Forskning har visat att kvinnor har blivit 

underrepresenterade i medier och att de ofta har fallit in i stereotypiska roller. Att kön 

förekommer ofta i medier kan beskrivas som en fixering som är normaliserad. Genom 

rutinartade upprepningar av innehåll i medium skapas genusslentrianen (Engström 

2008:52, 60). I dagstidningar återfinns könsmönster i nekrologer där män till skillnad 

från kvinnor ofta beskrivs med sin offentliga och yrkesroll, medan kvinnorna beskrivs 

med familjen och privatlivet i centrum (Byrman 2004). Även offentliga personer 

beskrivs olika utifrån deras kön, där män ofta presenteras med sina efternamn och 

kvinnor med sina förnamn (Milles 2008:19; Jarlbro 2006:63f).  

Strömbäck (2004) menar att fastän mottagaren inte har fullt förtroende för medier 

finns det sällan en annan källa för informationsinhämtning. Dagordningen bestämmer 

innehållet i medierna och detta påverkar människor (2004:30f). Gestaltning, eller 

framing, är då vissa perspektiv görs mer framträdande än andra och genom detta 

föreslår olika moraliska värderingar, orsaksförklaringar eller problemlösningar. 

Gestaltning sker genom val av ord, fakta, perspektiv och källor (2004:43f). Jag 

använder denna teori på en lexikal nivå. Fairhurst och Sarr (1996) menar att gestaltning 

är att välja en mening istället för en annan, och avgör hur mottagare kommer att 

uppfatta, förstå och minnas ett problem, men även vilka värderingar som ska 

reproduceras av mottagaren (1996:3f).   
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Här redogörs för metoden för 

utförande och systematisering av material, samt relevant metodkritik. Med hjälp av den 

valda metodiken presenteras därefter resultatet och analysen i kapitel 6. 

 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ textanalys 

Jag har valt att göra en lexikonanalys av nyhetsartiklar ur ett kritiskt genusperspektiv. 

Metoden är en innehållsanalys med fokus på näranalys av lexikon, där kvantitativ data 

analyseras kvalitativt och jämförs. Jag använder ett kodningsschema med kodord 

utarbetade efter ordklasser för att systematisera data (Bryman 2011:291ff), och därefter 

görs en komparativ analys av tidningarna (Hellspong 2001:67f).  

En text har tre huvudegenskaper. Den textuella strukturen innefattar ord, 

grammatik och textmönster på olika nivåer som gör texten läsbar och läsvärd. I detta 

ingår lexikon och lexikogrammatik. Den ideationella strukturen är det innehåll som är 

menat att bli framfört när texten läses. Den interpersonell struktur är det författaren 

försöker förmedla. Den valda metoden fokuserar på lexikon. Genom en kvantitativ och 

komparativ analys av lexikon önskar jag att finna likheter eller skillnader i deras 

användning i relation till kvinnor och män (Hellspong & Ledin 2013:44f, 67ff). 

 

4.2 Utförande 

Bristen på kvantitativ forskning inom detta område har inneburit en svårighet i ut-

formandet av verktyg i min undersökning. Därför är mitt tillvägagångssätt inte baserat i 

hur tidigare forskning har bedrivits utan istället ett självbyggt verktyg för att uppfylla 

undersökningens syfte. Utförandet av analysen har skett genom närläsning av materialet 

och anteckningar av kodord som faller inom de kategorier som har utarbetats. Kodorden 

är utformat efter de kategorier som undersöks, exempelvis ”kvinna”, ”man”, ”[...]-

åringen”, och ”[...] år”. Materialet har därefter sammanställts i respektive kategori med 

figurer och tabeller för att underlätta redovisning av data. Eftersom analysen består till 

stor del av data och siffror belyser jag resultaten genom exempel ur materialet. 

Texterna är offentliga men jag har undvikit att i att skriva ut journalisters namn 

eftersom det är oväsentligt i undersökningen eftersom namnen inte fyller en funktion. 

Omnämnda personer vars namn förekommer i dagspressen finns med i textexempel 

eftersom deras namn fyller en funktion i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7ff).  
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4.3 Kategorisering 

Jag använder kodord som valts ut efter ordklasserna substantiv och adjektiv, och i dessa 

studeras könsbetecknande substantiv, yrkes- och titelbetecknande substantiv, egennamn, 

förekomst av adjektiv och adjektivböjning, samt ålder. 

I analysen av substantiv studeras könsbetecknande substantiv såsom ”man” och 

”kvinna” med olika böjningar. Inom kategorin ingår relationsbaserade titlar, där titel 

refereras till den position inom familjen vederbörande har samt egennamn. Jag 

analyserar hur ofta dessa substantiv används och om de betecknas offer eller förövare. 

Jag undersöker genusböjda adjektiv och framförställda adjektiv. E-suffix och a-

suffix framkommer genom ett svagt adjektiv som kongruensböjs före ett substantiv. 

Ändelsen bestäms genom numerus, genus och species (Josefsson 2001:31). E-suffixet är 

mer begränsat än a-suffixet eftersom en e-ändelse främst används för personer av 

manligt kön. Ändelsen -a används till kvinnor, män, djur och abstrakta ting men också 

för båda kön för att motverka könskillnader i språket. Båda suffix kan användas om 

individen beskrivs utan kön men e-suffixet är dominerande då adjektivet är 

självständigt, exempelvis ”den brottsmisstänkte”. En rekommendation är att använda a-

suffix för beskrivning av kvinnor och självständiga adjektiv såsom ”den dömda”. Män 

bör beskrivas med e-suffix om substantivet utgörs av ett personbetecknande n-ord men 

a-böjningen kan också användas. Är adjektivet självständigt används i regel e-suffix, 

såsom ”den döde” (Milles 2008:11f; Språkriktighetsboken 2005:89ff). Jag inkluderar 

alla adjektiviska böjningar för att studera frekvens och hur dessa böjningar används i 

relation till kön.  

Yrkesbeteckning och epitet innefattar substantiv och självständiga adjektiv. 

Yrkesbeteckning, såsom ”chefen”, studeras i relation till kön, offer och förövare, och 

därmed studeras intersektionaliteten mellan kön och klass (de los Reyes & Mulinari 

2007). Epitet innefattar inte yrke utan används som en beteckning på en person utanför 

yrkesrollen, exempelvis ”mördaren”. Dessa studeras i relation till kön, offer och 

förövare. 

Ålder i undersökningen används på följande sätt: ”20 år”, ”i 20-årsåldern”, ”20-

åringen”, ”den 20-årige” och ”den 20-åriga”. Den sistnämnda använder en adjektiv böj-

ning, vilket studeras tillsammans med andra adjektivböjningar, men annars studeras 

ålder i relation till kön och position. Kategorin ålder analyseras utifrån olika ordklasser, 

eftersom det uppkommer i olika former på lexikal nivå. 
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5 Tidigare forskning 

I examensarbetet Gruvarbetare, giriga direktörer, 33-åringar och kvinnor, kvinnor, 

kvinnor (Ljungberg & Lind 2005) studeras två dagstidningar, en kvällstidning och en 

tidskrift för att uppmärksamma återkommande mönster av genuskonstruerande 

mekanismer. Författarna förklarar mekanismer som ett eget utformat begrepp som 

hänvisar till det mekaniska i skrivprocessen, det vill säga ett oreflekterat skrivande som 

kan skapa genusnormer och reproducera genusmönster. Ett resultat visar att 

framställning av mannen som norm ofta drar till sig en kedjereaktion av andra 

mekanismer, såsom exkludering av kvinnor och konstruerande av dikotomier. Resultatet 

visar även att män ofta inte könsmarkeras utan beskrivs genom yrke och ålder, men om 

direktören är en kvinna så anges detta som ”en kvinnlig direktör”. Författarna menar att 

läsaren aldrig ska behöva tvivla på vilken könstillhörighet personen i fråga har, och 

därför omnämns ålder, yrke och titel med kvinna framförställt om det är en kvinna. En 

”33-åring” kan aldrig vara en kvinna menar Ljungberg och Lind (2005). I studien 

diskuterar de om kön är relevant i en notis om en busschaufför som har varit inblandad i 

en krock. Ljungberg och Lind (2005) skriver att det finns ett behov av språkliga 

riktlinjer i svensk journalistik på samma sätt som det finns i många länder såsom 

England, USA och Kanada. En journalistisk policy hade kunnat öka medvetandet om ett 

jämställt och könsneutralt språk i medier. 

I en studie av Andersson och Lundström (2007) undersöks hur två svenska tid-

ningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet under en fyramånadersperiod beskriver ung-

domar som har blivit utsatta för våldsbrott. Studien visar att kvinnor och män beskrivs 

stereotypiskt i offerrollen, där kvinnor är känslomässiga och männen okänsliga. Resul-

tatet visar även att män oftast var offer för misshandel och bråk, medan kvinnor var 

offer för sexuella våldsbrott såsom våldtäkter och trakasserier. I de artiklar som 

behandlade misshandel och sexuella våldsbrott förblev offret anonymt och endast ålder 

och kön avslöjades, medan i artiklar gällande exempelvis mobbning uppgavs offrets 

identitet. 

I Manligt och kvinnligt på familjesidan (2004) av Byrman undersöks hur män och 

kvinnor skildras i form av tack- och hyllningstexter i födelsedagsnotiser, dödsfalls-

notiser och nekrologer. Resultatet visar att texter om kvinnor och män är olika: notiser 

om kvinnor behandlar framförallt privatlivet och deras relation till andra medan notiser 

om män snarare beskriver deras offentliga roll. Textmässigt får även män mer utrymme 

än kvinnor då texter om män är oftast längre och mer informationstät.  
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Levinsen och Wien (2011) har i en kvantitativ innehållsanalys undersökt hur fem 

danska tidningar mellan åren 1953–2003 skildrar ungdomar. Syftet var att undersöka 

om ungdomarna framställdes i negativ ton. Huvudresultatet visar att ungdomar har fått 

mer utrymme i medium perioden 1973 till 2003 än tidigare. Studien visar även att det 

finns en skillnad i hur kön framställs i danska medier: dels är pojkarna 

överrepresenterade i tidningarna och dels framställs pojkarna mer negativt i jämförelse 

med flickorna då de omtalas i brottsammanhang. Unga män nämns i 38 procent av 

artiklarna och unga kvinnor i 16 procent. Eftersom Levinsen och Wien jämför män och 

kvinnors framställning blir resultatet att unga män beskrivs eller representeras negativt i 

49 procent av artiklarna och kvinnor 17 procent. Levinsen och Wien konstaterar att den 

negativa bilden av pojkar är genomgående mellan åren 1953–2003. Dessutom 

associeras unga män ofta med brott och olyckor (2011). 

I en undersökning av Jonita Siivonen (2007) granskas kvinnor och mäns person-

porträtt i svensk medier. Huvudresultaten pekar på att porträtten skiljer sig åt mellan 

könen, där en skillnad är att kvinnors porträtt består mer av deras liv som förälder. Här 

beskrivs barn som ett problem för kvinnornas karriärmöjligheter, medan de för männen 

beskrivs som ett hinder för männens fritidsaktiviteter. Andra skillnader Siivonen fann 

var i yrkeslivet, vilket stod tydligare i centrum för männens porträttering än för 

kvinnornas (2007). 

I en studie från Australien av Deutchman (1999) kan vi se tydliga könsmönster. 

Deutchman har studerat framställningen av en kvinnlig politiker, Pauline Hanson, i in-

hemska medier och jämfört resultatet med andra manliga politiker. Resultatet visar att 

Hanson omnämns frekvent med sitt tilltalsnamn till skillnad från manliga politiker som 

omnämns med titel eller deras fulla namn. Deutchman menar att skillnaden i framställ-

ning av politiker är på grund av kön. 

Det återfinns i flera studier resultat som visar hur en förövare blir ett offer i 

mediernas rapportering om brott, och då ofta hur män som blivit anklagade för sexuella 

trakasserier faller offer för kvinnors ondska. Cupples och Harrison (2001) studerade 

mediers rapportering, i detta fall ett tv-program, om en kristen läkare och lokalpolitiker 

som hade blivit anmäld för sexuella trakasserier av kvinnliga patienter. Programmet 

som sändes underminerade kvinnornas utsagor, och Cupples och Harrison menade att 

förövaren istället framställdes som ett offer. 
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6 Analys och resultat 

Nedan redovisas mina analyser av det insamlade materialet. Analyskapitlet är indelat i 

två längre avsnitt som behandlar respektive tidning, Dagens Nyheter och Svenska Dag-

bladet, och ett avslutande kortare avsnitt där resultaten från tidningarna jämförs. Mate-

rialet är avgränsat till inrikes brottsrelaterade nyhetsartiklar under tiden 2013-11-21 till 

2013-12-20. Resultatredovisning sker i tabeller som jag fortlöpande kommenterar i löp-

texten. En förteckning av de analyserade artiklarna finns i litteraturlistan. 

  

6.1 Dagens Nyheter 

Följande presenteras en analys av material hämtat från Dagens Nyheter med 

könsbetecknande ord: substantiv, egennamn, epitet samt yrke, ålder och adjektiv. 

 

6.1.1 Förekomst av könsbetecknande ord i artiklar 

Under 28 dagar publiceras 41 artiklar, varav 6 artiklar inte nämner kön. Anledningen till 

att kön inte synliggörs i 2 av dessa är att det är flera personer som behandlas och de 

omnämns som ”rånarna” och ”tio personer, alla mellan 20 och 26 år [...]”. I 3 artiklar 

omnämns inte kön eftersom inget offer finns och eftersom förövaren är okänd. I en 

artikel beskrivs offret enbart som en rektor: ”[r]ektorn hotad efter tomteförbud”. Av 

materialet innefattar 6 artiklar inga könsbetecknande ord medan de resterande 35 

artiklarna nämner kön. I materialet finns totalt 16 artiklar som enbart handlar om män 

och en artikel som innefattar endast kvinnor. Det finns 18 artiklar som innefattar båda 

könen där kön kan omnämnas ett flertal gånger, det vill säga en person kan bli 

omnämnd som ”kvinnan” eller ”mannen” flera gånger i en text. Andel utslag i artiklarna 

kommer jag hädanefter kalla för belägg. 

 

Figur 1: Artiklar med könsbetecknande ord av 41 artiklar i Dagens Nyheter 
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Figuren tydliggör representationen av könsbeteckningar i artiklarna. Majoriteten av 

artiklarna innehåller båda kön, men andel artiklar med endast män är nästintill lika stor. 

Artiklar med endast kvinnor är få. 

 

6.1.2 Förekomst av könsbetecknande substantiv 

Män omnämns totalt 59 gånger genom könsbetecknande substantiv, men det refereras 

även till dem genom ålder och titel. Av 59 gånger används ”man” 24 gånger, ”pojke” 7 

gånger och relationsbaserad titel såsom ”son”, ”pappa” eller ”make” används 9 gånger, 

böjningar inräknade. Exempelvis står det ”[d]en berusade mannen”, ”[f]osterpappa 

döms för våldtäkt”, ”[s]kadad pojke utan vård - mor åtalas” och ”[m]an bands och 

rånades i hemmet”. Av 59 belägg omnämns därmed själva könstillhörigheten 40 gånger. 

Resterande kan innefatta expertutlåtanden med namn, såsom ”Mikael Hiljegren, chef för 

Stockholmspolisens avhopparverksamhet”, men även då de har tillskrivits ett annat 

namn efter sitt kön genom att omnämnas först som ”pappan” för att sedan beskrivas 

som ”40-åringen”. Eftersom dessa enbart beskriver indirekt kön räknas dessa inte som 

könsspecificerande ord.  

Kvinnor omnämns 38 gånger i de 35 artiklarna som beskriver könstillhörighet. 

”Kvinna” används 16 gånger, ”flicka” används 5 gånger och relationsbaserad titel an-

vänds 9 gånger. Exempel på detta är ”[k]vinna torterade ’morfar’”, ”[ö]vergreppen bör-

jade när flickan var i 10-årsåldern”, och ”[...] mamman fick se en Skype-konversation”. 

Resterande 8 belägg utgörs av namn som har uppgetts vid intervjuer och utlåtanden (se 

figur 2).  

 
Figur 2: Könsrelaterade ord i relation till andel omnämnanden för kön av totalt 59 respektive 38 belägg 

I figuren ovan beskrivs andel belägg i procent. Könsspecificerande ord för ”man” står 

separat till könsspecificerande ord för ”kvinna”. Då jag granskar grupperna som två 

separata kategorier finner jag att resultaten mellan användning av ”man” och ”kvinna”, 

samt ”pojke” och ”flicka” inte skiljer sig märkbart, medan relationsbaserade titlar är 
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vanligare för kvinnor än för män. Ett annat resultat är att icke könsspecificerande ord är 

mer förekommande i gruppen för män än för kvinnor. 

I nyhetsartiklarna har jag även grupperat kvinnor och män i kategorier offer och 

förövare. Notera att det kan finnas flera olika offer och förövare i en artikel, men om det 

inte är uttalat hur många personer de är, exempelvis då det står ”männen” eller ”kvin-

norna” har de setts som en enhet. I dessa kategorier återfinns 42 offer och 43 förövare. I 

offerkategorin finns 14 kvinnor och flickor, 15 män och pojkar och 13 okända, medan i 

förövarkategorin finns 4 kvinnor och flickor, 29 män och pojkar och 10 okända. Dessa 

siffror visar snarare på kön i brottsstatistik än kön i textdiskursen, men de kan studeras i 

relation till beskrivningen av ålder (se figur 5). 

För att studera kvinnor och män i relation till varandra placeras materialet in figur 

3. Här finns en viss skillnad i mängden omnämnanden mellan ”män” och ”kvinnor”, 

men skillnaden mellan ”pojke” och ”flicka” är knappt märkbar. Relationsbaserade titlar 

är samma för de båda könen men den stora skillnaden ligger på de icke 

könsspecificerande orden där maskulina ord är dominerande. Sett till 

könsspecificerande ord i Dagens Nyheter upptar män större del än kvinnor i 

omnämnandet. Inom de två kategorierna ”Könsrelaterade ord: Man” och 

”Könsrelaterade ord: Kvinna” från figur 2 är användningen av ”man” liknande som 

användningen av ”kvinna”, men ”kvinna” har färre belägg i figur 3. 

 

Figur 3: Könsspecificerande substantiv i relation till varandra av totalt antal 97 belägg i DN 

Figuren ovan visar hur de två diagrammen i figur 2 står i relation till varandra. I denna 

figur används den totala summan av belägg. Kategorierna för det manliga könet utgör 

här totalt 61 procent av figuren, vilket betyder att kategorierna för det kvinnliga könet 

står för 39 procent av alla könsrelaterade substantiv. De relationsbaserade titlarna är 

jämna för könen, och jag finner en relativt jämn representation av grupperna ”pojke” 

och ”flicka”. 
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6.1.3 Förekomst av egennamn 

I de 41 artiklarna finns 12 artiklar med egennamn. Här används endast namn hos offent-

liga personer, dömda personer, vars namn tidigare har uppmärksammats eller personer 

som har intervjuats. Exempel på detta är ”[i] oktober valdes Antje Jackelén, biskop i 

Lunds stift, till svenska kyrkan”, ”säger Maj-Lis Ejderlöf, socialchef i Pajala”, och ”den 

livstidsdömde polismördaren Tony Olsson, numera Byström”. I dessa 12 artiklar om-

nämns 49 egennamn, varav några namnupprepas. Här finns 41 för- och efternamn, 

varav den övervägande majoriteten är mansnamn. Även i användningen av enbart 

efternamn dominerar männen, men användningen av efternamn är inte lika vanligt som 

användningen av för- och efternamn. Totalt omnämns kvinnor 10 gånger och männen 

39 gånger. I det materialet omnämns inte någon med enbart förnamn, varken man eller 

kvinna. 

 

 

Figur 4: Andel egennamn i DN av totalt 49 belägg 

Sett till alla förekomster av namn är mansnamnen överrepresenterade. För- och 

efternamn är betydligt vanligare i artiklarna än användning av endast efternamn. Enbart 

förnamn förekommer inte i materialet. 

 

6.1.4 Förekomst av epitet och yrke 

Under epitet och yrke finns 36 belägg, varav 25 är yrkesrelaterade exempelvis som 

”jurist” och ”sociolog”. Av de 25 yrkesrelaterade titlarna är 2 direkt kopplade till offer 

och en till förövare. De 2 offren är kvinnor och beskrivs som ”biskop” respektive 

”landshövding”, och förövaren som är en man beskrivs som ”vikarie”. Följande 

meningar har jag utgått ifrån: ”[i] oktober valdes Antje Jackelén, biskop i Lunds stift, 

till svenska kyrkans [...]”, [e]n 59-årig man som hotade Gotlands landshövding [...]”, 

”[v]ikarie åtalas för sexofredande [...] mannen har erkänt brottet, bland annat ska han ha 

tafsat på och blottat sig [...]”.  
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De 22 yrkesrelaterade titlarna behandlar således inte förövare eller offer utan 

yrkesgrupper som är involverade i rättsväsendet eller har expertis i det enskilda brotts-

fallet, exempelvis ”Katarina Munier, utredare vid socialstyrelsen” och ”Amir Rostami, 

polis och sociolog vid Stockholms universitet”. I dessa yrkesrelaterade titlar finns 2 

kvinnor utöver de 2 offer som beskriv som ”biskop” och ”landshövding”. Resterande 20 

belägg är män. Titlar är antingen framförställda eller efterställda namnen. 

De resterande 11 belägg innefattar 7 epitet som beskriver förövare. Alla är män 

och beskrivs som följande: ”sexbrottsling”, ”sexdömd”, ”husägaren”, ”polismördaren”, 

”dubbelmördare”, ”självmordsbombaren”, ”kriminella” och ”gärningsmannen”. 

Exempelvis finns artikeln ”[s]exdömds adoption granskas inte”, vilket vidareutvecklas i 

en senare artikel med ”[s]exbrottsling godkändes för adoption”. Det finns 2 epitet som 

beskriver offersituation, ”offret” och ”motståndarspelare”. Här är ”offret” en kvinna och 

”motståndarspelare” en pojke, i vilken den sista det skrivs att en pojke ”[s]tampade 

motståndare i ansiktet”. 

Sammanfattningsvis visar analysen att yrkesrelaterade titlar är vanligare än epitet. 

3 belägg av yrkesrelaterade titlar är direkt knutna till positionerna offer eller förövare, 

varav 2 är kvinnor och offer, ”biskop” respektive ”landshövding”, och 1 är en åtalad 

man, ”vikarie”. I de resterande yrkesrelaterade titlarna är män dominerande. Analysen 

visar även på att alla belägg för epitet förutom ett är knutet till förövare eller offer samt 

alla förövare är män och av de 2 offren är en kvinna och en man. Yrke utgör 69 procent 

och titel 31 procent av de 36 utslagen, vilket innebär att yrkesbeteckning förekommer 

oftare än brottsrelaterade epitet. 

 

6.1.5 Förekomst av åldersangivelse 

I de 41 artiklarna omnämns ålder 47 gånger. Av dessa är 5 belägg upprepning av mäns 

ålder där ett fall följer: ”21-åringen får 14 års fängelse”, ”[d]en 21-årige man” och ”[...] 

21-åringen”. När ålder omnämns är det i relation till förövare eller offer, och åldern 

används ofta som identitet,”[d]en 33-årige mannen erkänner [...]”och ”21-åring får 14 

års fängelse”. Till skillnad från män upprepas kvinnors ålder aldrig. Kvinnors ålder 

omnämns 9 gånger, varav 7 gånger i offerroll och 2 gånger som förövare, och mäns 

ålder 29 gånger, varav 10 gånger som offer och 19 gånger som förövare. 4 gånger 

uppges ålder utan kön och då ålder omnämns utan kön står dessa även utanför kategorin 

offer och förövare.  
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Figur 5 visar på procent för två kategorier: dels hur ålder anges i kategorier av kvinnor 

och män i förövar- och offerposition, dels kvinnor och män i förövar- och offerposition. 

En anledning till varför dessa två diagram står under samma figur är då jag kan studera 

skillnader och likheter i analysen som ålder kan skapa. I figur 5 finns skillnader mellan 

hur män och kvinnor omnämns i relation till deras ålder samt vilken position de har. 

Kvinnors ålder, såväl förövare som offer, är lika med mängden kvinnor som förövare 

och offer vilket innebär att alla kvinnor som beskrivs som förövare eller offer omnämns 

med ålder en gång. Mäns ålder omnämns fler gånger sett till andel offer och förövare 

vilket innebär att mäns ålder upprepas. 

 

6.1.6 Förekomst av adjektiv och böjningar 

I artiklarna finns 7 framförställda adjektiv, där 3 beskriver ålder i relation till en annan 

person, ”den äldre”. Resterande beskriver tillstånd såsom ”livstidsdömde”, ”den miss-

handlade”, ”berusade” och ”den döde”. Alla är beskrivningar av män och av antingen 

offer eller förövare. Exempelvis finns ”[d]en berusade mannen [...]”, ”[d]en livstids-

dömde polismördaren [...]”, ”[d]en döde, en 33-årig man [...]”. 

Böjningar av adjektiv sker 12 gånger varav 9 gånger för män och 4 gånger för 

kvinnor. Alla 4 ändelser för kvinnor är för ålder, exempelvis ”20-åriga”. 5 gånger 

används ändelsen -e för män i relation till ålder, exempelvis ”20-årige”, och en gång 

används den feminina böjningen som ”den tio-åriga”. I 2 fall används ändelsen -e som 

beskrivande, ”den döde” och ”misstänkte”.  

 

Figur 5: Andel ålder och kön i DN av totalt 47 belägg, och offer och förövare i DN av totalt 85 belägg 
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6.2 Svenska Dagbladet 

6.2.1 Förekomst av könsbetecknande ord i artiklar 

Under den undersökta perioden finns 28 nyhetsartiklar som behandlar brottsrelaterade 

nyheter. Av dessa artiklar utesluter en artikel kön helt. I artikeln står grupper av 

personer i centrum och omnämns som ”[p]olisinsats mot hotfulla skolbarn”, ”[o]laga 

hot och misshandel riktade mot vuxna och barn”, och ”vissa elever har nu stängts av”. I 

resterande artiklar återfinns kön. 

Av de 28 artiklarna finns 13 artiklar som omnämner endast män, och 14 artiklar 

omnämner både män och kvinnor. I materialet finns ingen artikel som endast omnämner 

kvinnor; det finns alltid också en man i artikeln om en kvinna omnämns. 

 

Figur 6: Artiklar med könsbetecknande ord av 28 artiklar i Svenska Dagbladet 

 

Figur 6 tydliggör representationen av könsbeteckningar i artiklarna. Av artiklarna inne-

håller hälften både män och kvinnor, och nästan den andra hälften innehåller endast 

män. Det finns endast en artikel utan kön. 

 

6.2.2 Förekomst av könsbetecknande substantiv 

I de 27 artiklarna finns 99 omnämnande av män och 34 omnämnande av kvinnor, allt i 

från beskrivningar utifrån deras biologiska kön exempelvis ”kvinna” och ”man” till 

referens till deras namn eller ålder. Av de 99 belägg som refererar till personer av 

manligt kön omnämns 46 som ”man” och 7 gånger som ”pojke”, exempelvis ”[m]an i 

Dalarna anhållen för mord” och ”13-årig pojke död efter slagsmål på asylboende”. Det 

sker 4 omnämnanden i form av familjerelation, ”[f]osterhemspappa fälld för våldtäkt”. 

Omnämnandent av biologiskt kön och familjerelation avser direkt kön, vilket blir 57 

belägg. Namn, ålder och titlar faller under kategorin ”icke könsspecificerande ord” (se 

figur 7). 
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Det finns 34 belägg för kvinnor, varav 9 syftar på ”kvinna” och 11 syftar till 

”flicka”. Exempel på detta är ”[r]ätten gav ett års straffrabatt eftersom kvinnan kan ha 

fått en hjärnskada en månad före yxattacken”, ”[...] sköt en 22-årig kvinna”, [s]lagen 

flicka fick inte hjälp”, och ”[...] hans sperma konstaterades i flickans underliv”. Det 

finns endast ett ord som beskriver relation, det vill säga ”[d]et uppmärksammade mordet 

på en 23-årig småbarnsmamma”. I resultatet finns även ”tonårstjej”, ”[t]onårstjej åtalas 

för dödshot”, som är könsrelaterat men som inte faller under kategorierna ”kvinna”, 

”flicka” eller relationsbaserad titel men som ändå bör tas med i beräkningarna. Namn 

omnämns 10 gånger totalt och resterande är 2 ord som beskriver ”offret” och ”åtalade” 

(se figur 7). 

 

 

I figuren är det möjligt att granska de två grupperna separat från varandra, men även 

jämföra dess resultat. Det är skillnad mellan de två grupperna, exempelvis att 

användning för ”man” är betydligt mer utbredd än användningen av ”kvinna” i relation 

till deras egna grupper, men även att användningen av ”pojke” inte är lika vanligt 

förekommande som användningen av ”flicka”. Genom detta kan vi se hur olika 

beteckningar för biologiskt kön framträder. I materialet är ”flicka”  vanligare än 

”kvinna”.  

Jag har även valt att granska fördelningen av kvinnor och män som förövare 

respektive offer. I offerkategorin finns 28 offer, varav 6 är kvinnor och flickor och 16 är 

män och pojkar. Resterande 6 är okända offer. I kategorin med förövare finns totalt 30: 

6 kvinnor och flickor, 18 män och pojkar och 6 okända. Denna statistik analyseras 

vidare och kan ses i figur 10.  

Figur 7: Könsrelaterade ord i relation till andel omnämnanden för kön av totalt 99 respektive 34 belägg 
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Figur 8: Könsspecificerande substantiv i relation till varandra av totalt antal 133 belägg i SvD 

 

I figuren framkommer könsspecificerande substantiv. Beteckningar för manligt kön 

utgör 75 procent där ”man” och icke könsspecificerande ord såsom hänvisning till ålder 

eller namn genom intervju är mest förekommande. Kvinnor utgör 25 procent av 

materialet. ”Flicka” och de feminina icke könsspecificerande orden omnämns mer 

frekvent än ”kvinna”. De relationsbaserade titlarna är få för båda könen, och 

benämningarna ”flicka” och ”pojke” är få. Skillnaden mellan beteckningarna av de två 

könen är därmed stor och detta på grund av att manligt kön får mest utrymme.  

 

6.2.3 Förekomst av egennamn 

I Svenska Dagbladet används endast namn på offentliga personer eller personer vars 

expertisutlåtande framkommer genom intervjuer. I de 28 artiklarna finns 16 artiklar som 

innefattar egennamn, exempelvis ”Sophia Öhwall Lindberg på Migrationsverket”, 

”Anna König Jermyr, moderat och socialborgarråd”, ”Sven-Erik Olsson på 

Stockholmspolisen” samt ”kriminologen Leif GW Persson”. I dessa 16 artiklar finns 

totalt 27 namn, varav 2 är efternamn och refererar till män. I ett av dessa fall omnämns 

Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder med efternamn. De övriga 25 belägg 

innefattar både för- och efternamn, där det finns en viss jämn fördelning med kvinnor 

och män. Det finns 10 utslag för kvinnor och 15 för män. I materialet finns ingen man 

eller kvinna som omnämns med enbart förnamn. 
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Figur 9: Andel egennamn i SvD av totalt 27 belägg 

 

I figur 9 representeras mansnamn och kvinnonamn. Mansnamn är i majoritet såväl 

gällande enbart efternamn men även för- och efternamn. Trots detta finns en viss balans 

mellan representationen av för- och efternamn, där kvinnonamnen endast är fem färre 

än mansnamnen. Resultatet visar även på att enbart förnamn inte är förekommande i 

materialet. 

 

6.2.4 Förekomst av epitet och yrke 

I de 28 artiklarna finns 20 artiklar med epitet och yrken, och i dessa artiklar finns 21 

belägg. Av dessa belägg är 16 yrkesrelaterade, exempelvis ”[e]n politiker från Sverige-

demokraterna”, ”Anna König Jerlmyr, moderat och socialborgarråd” och ”Magnus 

Werkmästar, länsvakthavande befäl”. 

De resterande 5 är brottsrelaterade titlar då de är ”sexbrottsling”, ”åtalande”, 

”skytten”, ”serieskytten” och ”mördare”, exempelvis i ”[s]exbrottsling skulle få 

adoptera”, ”[e]n misstänkt mördare [...]” och ”[...] den morddömde serieskytten Peter 

Mangs [...]”. Alla brottsrelaterade titlar beskriver förövare, 4 män och en kvinna. De 

yrkesrelaterade benämningarna innefattar 5 kvinnor och 11 män. 

I materialet finns tecken på att det är vanligare att yrkesbenämning förekommer 

än epitet eftersom yrkesbenämningar består av 16 belägg och epitet består av 5. Epiteten 

som förekommer är samtliga brottsrelaterade och beskriver förövare. Män är i majoritet 

gällande epitet och yrke. 

 

6.2.5 Förekomst av åldersangivelse 

Ålder nämns totalt 42 gånger i de 28 artiklarna. Av de 42 gånger finns 5 upprepningar 

av ålder, samtliga gånger gällande mäns ålder. Alla belägg skrivs i relation till förövare 

eller offer och det är inte sällan åldern används som identitet i form av ”33-åringen 
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erkänner mord” eller ”[...] en 39-åring anhållits”. Totalt omnämns kvinnors ålder 6 

gånger, varav 3 gånger som förövare och 3 gånger som offer. Mäns ålder omnämns 

totalt 36 gånger, varav 14 gånger är som förövare och 12 gånger är som offer. Ålder 

uppges aldrig utan kön i det insamlade materialet. 

 
Figur 10: Andel ålder och kön i SvD av totalt 42 belägg, och offer och förövare i SvD av totalt 58 belägg 

 

I figur 10 framkommer hur ålder gestaltas för män och kvinnor i offer- och förövarposi-

tion samt representationen av män och kvinnor som offer och förövare. Ovan beskrivs 

hur kvinnor i relation till ålder tangerar någorlunda andel kvinnliga offer och förövare. 

Okända offer och förövare beskrivs aldrig utifrån ålder då alla offer och förövares kön 

tydliggörs när de gestaltas genom ålder. Det finns även belägg för att män beskrivs 

utifrån ålder oftare än andel förövare och offer. 

 

6.2.6 Förekomst av adjektiv och böjningar 

I de 28 artiklarna återfinns 10 framförställda adjektiv varav 4 beskriver ålder i relation 

till en annan person, exempelvis ”[...] en yngre man som är medlem i ett gäng” och ”[...] 

en jämnårig flicka”. 5 av de resterande beskriver tillstånd som är relevanta för brott och 

är direkt kopplat till antingen offer eller förövare, exempelvis ”misstänkte”, 

”morddömde” och ”döde”. Den sista beskriver en åklagare som är ”förtegen” i 

intervjun. Alla 5 brottsrelaterade adjektiv beskriver män i antingen förövarrollen eller 

offerrollen, medan det finns 2 kvinnor som beskrivs i relation till ålder. 

Böjningar förekommer inte endast i de framförställda adjektiven utan även i ålder 

såsom ”20-årige”. Böjningar sker 12 gånger i de undersökta artiklarna, varav 2 gånger 

för kvinnor där de refereras till deras ålder exempelvis ”20-åriga”. En maskulin ändelse, 

-e, finns i 8 fall där 5 refererar till ålder och 3 tillhör framförställda adjektiv som är 

beskrivande, ”den döde”, ”[...] den misstänkte gärningsmannen” och ”[...] den mord-

dömde serieskytten [...]”. De resterande 2 böjningarna är beskrivningar av män men där 
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den feminina böjningen med -a används istället, och dessa sker för ålder båda två: ”[...] 

sin 10-åriga styvson” och ”[...] tioåriga styvson”. 

 

6.3 Jämförande sammanfattning 

I Dagens Nyheter finns 6 artiklar som inte omnämner kön, medan det i Svenska 

Dagbladet finns en artikel. Kön är därmed en central del av nyhetsförmedlingen om 

brott. Det finns färre artiklar utan kön i Svenska Dagbladet men likväl innehåller 

majoriteten av artiklar könsgestaltning. Anledningen till detta är antingen då artiklarna 

beskriver ett flertal personer genom könsneutrala ord, eller så är offer och förövare är 

okända. Andel artiklar som omnämner endast män är betydligt fler än artiklar som 

omnämner endast kvinnor, men i respektive tidning består majoriteten av artiklarna av 

kvinnor och män tillsammans. Att det finns fler artiklar med endast män kan bero på att 

män förekommer oftare i förövar- eller offerposition.  

I Dagens Nyheter finns en relativt jämn spridning av de könsrelaterade orden 

”man” och ”kvinna”, och av ”pojke” och ”flicka”, men sammantaget har alla 

könsspecificerande ord i Dagens Nyheter en annan spridning. ”Man” och ”pojke” upptar 

mer utrymme jämfört med ”kvinna” och ”flicka”. Relationsbaserade titlar hos män och 

kvinnor har liknande utslag, och det finns en stor skillnad mellan de icke 

könsspecificerande orden, där maskulina ord är betydligt mer frekventa än de feminina. 

Resultatet innebär att män omnämns mer än kvinnor i Dagens Nyheter men i en 

jämförelse av de två beräkningarna  tyder resultatet på mer jämställt utslag än om 

materialet analyseras i en helhet. Figur 3 indikerar att könen blir omnämnda i lika 

utsträckning genom relationsbaserade titlar. För könen visar det sig dock att kvinnor 

beskrivs oftare än män med relationsbaserade titlar. Det finns en skillnad för de icke 

könsspecificerande orden där de icke könsspecificerande maskulina orden är fler än de 

feminina. Materialet visar att kvinnor omnämns oftare än män genom relationsbaserade 

titlar. 

I Svenska Dagbladet är de vanligaste orden ”man”, ”kvinna” och ”flicka” med 

olika böjningar. Trots att Svenska Dagbladet innehåller färre artiklar än Dagens Nyheter 

innehåller Svenska Dagbladet fler omnämnanden av kön. Användningen av ordet ”man” 

är mer frekvent än ”kvinna”, och ”pojke” mindre än ”flicka”. De relationsbaserade 

titlarna är likartade för män och kvinnor, och de icke könsspecificerande titlarna är 

frekventa för både män och kvinnor. I figur 8 dominerar den manliga delen diagrammet. 

Män upptar majoriteten av innehållet i Svenska Dagbladet med användningen av ordet 
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”man” och genom icke könsspecificerande ord. Kvinnor utgör en fjärdedel av figuren. 

De relationsbaserade titlarna är få för båda könen, och benämningarna ”flicka” och 

”pojke” är inte vanliga, men ”flicka” omnämns likväl mer frekvent än ”kvinna”.  

I båda tidningar dominerar män utrymmet i olika former. Det finns en stor 

spridning av hur personer omnämns i tidningen men ändå är ”man”, ”kvinna” och icke 

könsspecificerande maskulina ord mer frekventa än andra. Figur 3 visar en viss 

jämställdhet i mängden omnämnande. Vid en granskning av grupperna kvinnor och män 

separat är de relationsbaserade titlarna mer frekventa än de icke könsspecificerande 

orden för kvinnor, och tvärtom för män (se figur 2). I Svenska Dagbladet dominerar 

”man” och de icke könsspecificerande maskulina orden. Alla beteckningar för manlig 

porträttering utgör 75 procent av alla belägg, vilket är mer än Dagens Nyheter där män 

och manlig porträttering utgör omkring två tredjedelar av beläggen (se figur 3 och 8). 

Skillnaden här är att Dagens Nyheter innehåller mer variation av könsbetecknande 

substantiv än Svenska Dagbladet. 

Egennamn är vanligare i Svenska Dagbladet än i Dagens Nyheter. I Svenska Dag-

bladet innehåller mer än hälften av artiklarna egennamn, men andel belägg är fler i 

Dagens Nyheter. Slutsatsen är att Dagens Nyheter omnämner egennamn i få artiklar och 

fler egennamn i samma artikel, medan Svenska Dagbladet omnämner egennamn i 

många artiklar men få gånger. 

I en granskning av könsfördelningen genom egennamn finner jag att både män 

och kvinnor omnämns framförallt med för- och efternamn. Det finns en viss skillnad 

mellan tidningarna, där Svenska Dagbladet har en relativt jämn fördelning av 

representationen av könen, trots att männen är majoriteten, medan kvinnorna i Dagens 

Nyheter inte representerar en fjärdedel av för- och efternamnen. Ingen omnämns med 

enbart förnamn och efternamn används sparsamt, och då i relation till att för- och 

efternamn tidigare har nämnts. I Dagens Nyheter finns fler män som omnämns med 

efternamn än i Svenska Dagbladet, och endast en kvinna i Dagens Nyheter nämns med 

efternamn. Alla är expertutlåtanden eller namn på tjänstemän och politiker. Trots att 

summan av egennamn skiljer sig mellan tidningarna är män i majoritet, om än mer i 

Dagens Nyheter.  

Kvinnor och män omnämns med epitet och yrkesbeteckningar, men män över-

representeras såväl genom epitet som yrken i båda tidningar. Det förekommer fler epitet 

och yrken i Dagens Nyheter än i Svenska Dagbladet, och resultatet visar att 

yrkesbeteckning är vanligare än titel i respektive tidning: 69 procent för Dagens Nyheter 
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och 76 procent för Svenska Dagbladet innehåller yrkesrelaterade titlar. Män dominerar 

yrkesrelaterade titlar i respektive tidning. Dagens Nyheter använder yrkesbeteckning på 

två kvinnliga offer och en manlig förövare, medan Svenska Dagbladet använder 

yrkesbeteckning för utlåtanden av personer. Tidningarna är sparsamma med vilka epitet 

de tillskriver människor. I en del fall för män läggs tyngdpunkt på brottet, exempelvis 

”sexbrottsling” och ”sexdömd” istället för ”brottslingen” eller ”dömd”. 

Ålder omnämns frekvent i båda tidningar. Summan i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet är liknande, och i vardera tidningen finns 5 upprepningar av mäns ålder, 

medan kvinnors ålder aldrig upprepas. I båda tidningarna är kvinnors ålder 

underrepresenterade jämfört med männens ålder, men förutom att kvinnor är färre 

stämmer även att kvinnors beskrivning av ålder i både förövarposition och offerposition 

överens med kvinnors sammanlagda representation inom offer och förövare (se figur 5 

och 10). Mäns ålder skiljer sig mer mellan de olika diagrammen, vilket antyder att 

omnämnandet av kvinnor som offer och förövare följer presentationen av deras ålder. 

Mäns ålder är även betydligt vanligare än kvinnors, och mäns ålderspresentation är ofta 

upprepande. Då kvinnors representation av ålder tangerar deras position som förövare 

eller offer är det tydligt att kvinnors ålder är centralt då offer eller förövare ska 

beskrivas. Mäns ålder är upprepande och förekommer betydligt oftare än kvinnors ålder 

jämfört med deras representation som förövare eller offer. 

I tidningarna används relativt få framförställda adjektiv. I Dagens Nyheter 

uppkommer 7 framförställda adjektiv: 3 som beskriver ålder såsom ”den äldre [...]” 

medan resterande beskriver tillstånd som är direkt knutna till förövare eller offer, 

exempelvis ”den berusade [...]”. Alla av dessa framförställda adjektiv som används för 

att beskriva förövare eller offer är beskrivningar av män. I likhet med detta innehåller 

Svenska Dagbladet 10 framförställda adjektiv, varav 4 beskriver ålder och 5 adjektiv 

beskriver förövare eller offer, där alla är män. Slutligen finns ett adjektiv som beskriver 

en förtegen åklagare. Resultatet visar på att män, såväl i förövarposition som i 

offerposition, blir oftare beskriva med adjektiv än kvinnor, något som gäller för både 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

Böjningarna -e och -a för adjektiv förekommer i båda tidningar men få gånger 

jämförelsevis med antal artiklar. Siffrorna visar på liknande resultat för tidningarna, 

men det finns utslag där den feminina böjningen används för män. 

  



  
 

26 

7 Resultat och slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka genuskonstruktioner i nyhetsartiklar om brott. 

Frågor som ställts är hur kvinnor respektive män omnämns i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, och om det finns skillnader i tidningarnas genuskonstruktioner. 

Majoriteten av artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskriver kön 

och därmed kan slutsatsen dras om att kön är centralt i brottssammanhang. Män och 

kvinnor framställs i jämförelse med varandra men på olika sätt i de båda tidningarna. 

Detta är jämförbart med Ljungberg och Linds (2005) resultat, där kvinnor ofta blev 

osynliga och då framställningen skiljde sig mellan könen. Resultatet visar att kön är en 

central kategori i brottsammanhang: båda tidningarna har en övervägande majoritet av 

artiklar som beskriver kön på olika sätt, och på så sätt är läsaren aldrig omedveten om 

vilket kön de inblandade har (jfr Ljungberg & Lind 2005). Exempel på hur kön 

tydliggörs i tidningarna är ”13-årig pojke död efter slagsmål på asylboende”, ”[d]et 

uppmärksammade mordet på en 23-årig småbarnsmamma” och ”[ö]vergreppen började 

när flickan var i 10-årsåldern”. 

I båda tidningarna är kvinnor underrepresenterade. Skillnader finns i 

omnämnandet av kvinnor då ”flicka” och relationsbaserade titlar såsom ”mamma” i 

Svenska Dagbladet är vanligare än ”kvinna”. Denna genuskonstruktion är på en lexikal 

nivå där kvinnor omnämns som ”mamma” snarare än i egenskap av ålder eller namn, 

och för män är det mer betydelsefullt med ålder eller namn än relationsbaserade titlar. 

Kön synliggörs på olika sätt, där kvinnor får en mer framträdande roll som 

familjemedlem, medan män framträder genom personliga attribut såsom deras ålder. Att 

kvinnor beskrivs utifrån sitt privatliv och sin familjeposition framkommer även i 

Byrmans och Siivonens undersökningar (jfr West & Zimmerman 1987:126f; Byrman 

2014; Siivonen 2007). Detta kan vara en del av ”doing gender” genom gestaltning då 

denna språkhandling återspeglar sändarens syn på genus (jfr Edlund et al. 2007). Män 

faller även för stereotypt könsmönster och normaliseringen av detta är makt (jfr 

Foucault 1984; Engström 2008). 

Könsgestaltningen är olika i porträttering av namn: mansnamn förekommer oftare 

än kvinnonamn om än att det finns en mer jämlik balans i Svenska Dagbladet. Använd-

ning av enbart förnamn förekommer inte i någon av tidningarna. Milles rekommenderar 

att arbeta konsekvent för att motarbeta maktstrukturer (2008:19,68), men representa-

tionen av efternamn är till männens majoritet i båda tidningarna. Färre kvinnor 

omnämns jämfört med män, ett mönster som även bekräftas av tidigare studier, där män 
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oftare än kvinnor refereras till enbart efternamn (jfr Jarlbro 2006:63f). Just i mitt 

material omnämns inte  förnamn, eftersom det inte är ovanligt i medier att män presen-

teras med efternamn och kvinnor med förnamn (jfr Milles 2008:19; Jarlbro 2006:63f; 

Deutchman 1999). Det kan bero på avgränsningen av brottsrelaterade nyhetsartiklar, där 

namn i regel vanligtvis inte offentliggörs. 

Genuskonstruktioner och intersektionalitet finns även i yrkestitel och epitet. 

Yrkestitel används olika i de två tidningarna, där det finns en tendens till användning av 

det i relation till brott i Dagens Nyheter. Kvinnor är en kategori som är underrepresente-

rade i såväl yrkestitel och epitet, vilket Ljungberg och Linds studie (2005) och 

Siivonens undersökning (2007) också visar. Att mäns yrke blir mer påtagligt än 

kvinnors yrke kan bidra till att skapa en genusslentrian och reproducering av 

genusnormen. Epitet i  texter om brott är få i tidningarna men även här dominerar 

männen arenan. Män tillskrivs epitet såsom ”sexdömd” medan kvinnor tillskrivs 

”åtalade”. Detta är en förstärkning som sker av mäns epitet och en gestaltning som kan 

bidra till en reproducering av könsstereotyper, där män beskrivs mer negativt jämfört 

med kvinnor (Strömbäck 2004; Engström 2008). Detta är jämförbart med Levinsen och 

Wien (2011) studie där unga pojkar blev beskrivna mer negativt än flickor i danska 

medier. 

Ålder är en central gestaltning i nyhetsartiklar, vilket även Andersson och Lund-

ströms resultat pekar på (2007). Mäns ålder gestaltas oftare än kvinnors och upprepas, 

medan kvinnors ålder aldrig upprepas. Varje kvinnlig förövare och offer beskrivs utifrån 

sin ålder. Mäns ålder upprepas och är överrepresenterade, vilket ligger i linje med 

Ljungberg och Linds resultat (2005), men mitt resultat visar även på att kvinnors ålder 

är central information i brottsgestaltning, där ålder alltid framkommer om en kvinna är 

offer eller förövare. 

Adjektiv används få gånger i det undersökta materialet. Knappt hälften av de 

framförställda adjektiven beskriver ålder, medan de resterande, förutom en som 

beskriver en advokat knuten till ett fall, beskriver förövare eller offer, där alla är män. 

Detta är en intressant iakttagelse som visar att män beskrivs oftare utifrån adjektiv än 

kvinnor. Böjningarna -a och -e för adjektiv förekommer i båda tidningarna men få 

gånger. Detta resultat stämmer överens med resultatet att adjektiv används fler gånger 

för män än för kvinnor, men samtidigt ser att den feminina böjningen -a används för 

män vid ett antal tillfällen. Dessa böjningar kan vara stavfel men de kan även vara en 

medveten språkanpassning (Språkriktighetsboken 2005:90ff). 
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Sammanfattningsvis får män betydligt större utrymme än kvinnor i alla delar som 

har undersökts. Detta kan dock bero på att män förekommer oftare i förövar- eller offer-

position, såväl i materialet som i brottsstatistiken (Brå 2004), vilket kan bidra till att 

män får mer utrymme i medier. Det finns en viss variation mellan de båda tidningarna, 

exempelvis skillnad mellan mängden manliga porträtt, men även genom användandet av 

egennamn och yrkesbenämning. Likheterna mellan tidningarna är mer påtagliga än 

skillnaderna. Resultatet visar på att de båda tidningarna följer liknande mönster där 

kvinnor underrepresenteras och män får mer utrymme, mäns ålder upprepas, medan 

kvinnors ålder endast nämns en gång och alltid i relation till offer- eller förövarposition, 

samt titlar som beskriver män i förövarposition tenderar att vara förstärkta jämfört med 

titlar som används för kvinnor. Detta stämmer även överens med tidigare forskning 

gjord om genuskonstruktioner i medier. 

Språket som används i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är enligt 

resultaten min studie inte ens föregivet neutralt. Jag ser hur beskrivningar av män och 

kvinnor skiljer sig ifrån varandra, och hur män är överrepresenterade. Detta kan bero på 

ett mekaniskt skrivande, det som Ljungberg och Lind (2005) menar är ett oreflekterat 

skrivande där genusnormer kan frodas. Genusslentrianen reproduceras genom gestalt-

ningen och utövar makt för hur läsaren ska uppfatta nyheterna (Foucault 1984), detta till 

såväl det bättre som det sämre. Jag instämmer med Ljungberg och Lind (2005) som 

menar att det finns behov av språkliga riktlinjer inom svensk journalistik för att öka den 

språkliga medvetenheten och skapa ett mer könsneutralt språk i medier. 
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