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Abstract 

I denna uppsats undersöks ett urval av mediers rapportering om våld i parrelationer. En 

kvantitativ undersökning gjordes på 100 artiklar publicerade under oktober månad 2013 i 

landsortspress hämtade från mediearkivet. 10 av dessa artiklar undersöktes ytterligare i en 

kvalitativ textanalys. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur artiklar om våld i parrelationer 

formuleras och vilken plats de ges i pressen, vad är det som berättas och på vilket sätt berättas 

det om våldet? 

Intresset för våld har ökat i etermedier och press men inte för alla sorters brott. “Vardagliga” 

brott ges litet utrymme i pressen i relation till brottstatistiken. Forskare menar att när det väl 

rapporteras om våld i parrelationer så skildras det på ett stereotypiskt och rutinartat manér. Vi 

angrep artiklarna med teorier om nyhetsurval och genus och resultatet visar en överensstämmelse 

med tidigare forskning om brottsjournalistik. Den kvantitativa undersökningen visade att den 

typiska artikeln var i notisformat formulerad på 150 ord eller mindre. 85 procent av förövarna 

var män, 9 procent var kvinnor och i 6 procent handlade artikeln om fall där båda parterna slagit 

varandra. Våldsdetaljer förekom i nästan alla artiklar men citat förekom i mindre än 10 procent 

av artiklarna. I ca två av fem artiklar anges en orsak till misshandeln som ligger utanför 

gärningsmannens direkta handling, exempelvis svartsjuka eller alkohol. Den kvalitativa 

undersökningen visade en stereotypisk bild av kvinnan och kvinnans upplevelser av händelsen 

fokuserades i artiklarna oberoende om kvinnan hade blivit slagen eller om hon slog. 
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1. Inledning 

Jens ville inte acceptera att det var slut. Han hade börjat dyka upp vid hennes dörr för att tvinga 

sig in till hennes lägenhet och var svår att få iväg. Vid ett tillfälle tvingade han sig in genom ett 

öppet fönster på bottenvåningen. Linda säger att han var oberäknelig och instabil “Slagen kunde 

komma utan förvarning och jag var på helspänn hela tiden” berättar hon. 

Efter månader av hot och slag från den påträngande och ofta våldsamt aggressiva ex- 

pojkvännen, som för Linda ledde till panikattacker, posttraumatisk stress och insomnia, tog 

Linda nu 35, mod till sig och anmälde misshandeln. Polisen svar kom som ytterligare ett slag i 

ansiktet enligt henne själv. “Jag togs inte alls på allvar och jag kände mig otroligt hjälplös”, säger 

hon. Polisen svarade att “ja jag kan ju skriva en anmälan men jag tror inte att det kommer bli 

något av det”. Lindas anmälan ledde till slut till åtal och dom. Ett år villkorligt löd domen. Nu, 

cirka ett år senare har Jens flyttat in i samma område som Linda och panikattackerna har kommit 

tillbaka. Linda har ansökt om besöksförbud men det har avslagits. (Samtal med en av författarnas 

bekanta). Lindas upplevelser av bemötandet från polisen är inget unikt. En undersökning som 

släpptes på den Internationella dagen mot våld mot kvinnor av Stiftelsen Tryggare Sverige visar 

att många våldsoffer har liknande erfarenheter och att ett väldigt litet antal av våldsbrott mot 

kvinnor klaras upp. 

 

Dagen mot våld av kvinnor instiftades 1999 av FN med motiveringen att befästa att våld mot 

kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, att våldet förhindrar kampen mot 

jämställdhet och att allt våld, oavsett om det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt går att förebygga 

och förhindra. (International day for the elimination of violence against women, UN). 

 

Har du inte själv blivit utsatt så har du med största sannolikhet hört liknande historier från någon 

i din omgivning som blivit utsatt. I Sverige så anmäls fall av våld i parrelation i snitt 46 gånger 

per dag. Hur många misshandlar som faktiskt sker är oklart i och med att mörkertalet är enormt. 

En senare publikation från sista oktober i år från polismyndigheten i Västra Götaland Dödligt 

våld i nära relationer - en första genomlysning snuddar också vid polisens bemötande av offer i 

fall där våldet har varit “mildare”. Författaren till rapporten spekulerar om anmälningstendenser 

hos de utsatta. 
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Statistiken över våld i nära relation är troligtvis missvisande. Vi har 

sannolikt ett stort mörkertal som t.ex. kan bero på hur detta våld skildras 

i media. Där läggs det stor kraft på att diskutera och debattera det grova 

våldet. Många kvinnor kan därför tycka att deras ”små” smällar inte är 

något att bråka om. (Dödligt våld i nära relationer 2013:8) 

 

Oavsett om påståendet om mediers direkta påverkan på anmälningstendenser stämmer eller inte 

så har medier onekligen en stor plats i samhället och vi vill just undersöka vilken plats dessa“små 

smällar” ges i pressen och vad det är som berättas. För att få en överblick av dessa artiklar och 

hur de förekommer och i vilka sammanhang, görs det en kvantitativ studie på 100 artiklar. 

Artiklarna är från oktober månad i år för att få en sådan aktuell bild som möjligt och är 

publicerade i tidningar som kategoriseras som publicerad landsortspress av mediearkivet 

Retriever. Av dessa 100 har vi senare valt ut 10 stycken att göra en kvalitativ analys av, för att 

ytterligare öka vår förståelse. Vår ursprungliga tanke var att undersöka samma rapportering i 

större tidningar. Valet blev Aftonbladet men brist på relevant material gjorde att vi fick tänka 

om. Sökningarna efter artiklar från Aftonbladet på mediearkivet Retriever visade att dessa 

“triviala mängdbrott” sällan berättades om. En sökning som gav 165 relevanta artiklar om våld i 

parrelationer under oktober månad i prioriterad landsortspress, gav motsvarande två relevanta 

träffar i Aftonbladet. Sökningar på DN och Svd gav liknande resultat som sökningen för 

Aftonbladet. 

 

Vi vill uppmärksamma alla läsare om att inte glömma bort sig i alla siffror och statistik. För den 

enskilde individen vars historia försvinner bakom en rutinartad rapportering kan en händelse som 

varit katastrofal trivialiseras och bli ännu en notis i mängden. Bakom varje artikel finns en 

verklig historia, med verkliga hot, verkliga slag och verkliga skador. Trots att det ibland varit ett 

koncentrerat arbete med siffror och tabeller blev det påtagligt för oss hur vanliga dessa “små 

smällar” som inte alltid är så “små”, faktiskt är. Efter att manuellt läst igenom och plockat ut de 

artiklar som mötte våra kriterier om att handla om ett misstänkt eller fastställt misshandelsfall där 

en parrelation var synlig i texten, blev antalet 160 relevanta artiklar att analysera. Och då 

representerar våra historier bara en bråkdel av allt förekommande våld i parrelationer, många 

kommer aldrig till kännedom för polisen eller andra samhälleliga institutioner. 
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2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka medierapporteringen av våld i parrelationer. Ester Pollack är 

medieforskare och drar slutsatsen i sin avhandling att den största källan för intryck och 

upplevelser av brott med största sannolikhet kommer från medierna för den stora majoriteten av 

folket (Pollack: 2001:57, 60). Därför anser vi att det är viktigt att undersöka vilken bild av brott i 

parrelationer som ges av medier. Vi har angripit detta från två håll. Dels genom en kvantitativ 

undersökning för att skapa en överblick över hur rapporteringen ser ut, hur artiklarna är 

utformade och vad och hur mycket som skrivs. Vi hoppas även kunna jämföra bilden av våld i 

parrelationer som pressen ger med verkliga förhållanden. Vi har också gjort en en kvalitativ 

textanalys för att tolka bilden av våld i parrelationer som våra utvalda artiklar ger och undersöka 

vilka könsroller som eventuellt reproduceras i dessa texter. På grund av studiens storlek och dess 

avgränsning i tid och tidningar kommer resultatet naturligtvis bara visa en liten del av 

brottsrapporteringen i pressen. 

 

Frågor som främst skall besvaras med den kvantitativa undersökningen är: 

Vilket utrymme ges våld i parrelationer i medierapporteringen? 

Hur är artiklarna utformade? 

Vilken förankring i verkliga förhållanden har mediernas rapportering om våld i 

parrelationer? 

 

Vi vill se hur mycket som skrivs, vilket omfång artiklarna har, om texterna innehåller citat och 

bilder, vilken sida som artiklarna publiceras på, om det är en kvinna eller man som skrivit 

artikeln, om artikeln har ett subjektivt eller objektivt språk, om läsaren får läsa om vilka 

konsekvenser en gärningsman får och så vidare. Några av dessa frågor besvaras även genom den 

kvalitativa undersökningen med hjälp av en fråga som vill undersöka vad som berättas i 

artiklarna. Hur många artiklar som publiceras är även en intressant aspekt för uppsatsen och för 

att jämföra det med verkliga förhållanden är en statistisk kartläggning av brotten nödvändig. 

 

Frågor som främst avses besvaras utifrån den kvalitativa undersökningen: 

Vad berättas det om i dessa artiklar? 
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Ser rapporteringen olika ut ifall förövaren är en kvinna eller man? 

Vilka föreställningar om kön reproduceras i texterna? 

 

Genom att noggrant tolka och läsa texter både i sin helhet och genom att titta på detaljerna i 

språk och stil hoppas vi besvara frågorna ovan. 

 

3 Definitioner och juridiska termer 

Vissa ord som förekommer både i artiklarna och i uppsatsen reder vi nu ut här. Några är 

allmängiltiga och lagstadgade definitioner som de juridiska termerna. Andra definitioner visar 

hur vi använder orden i denna uppsats. 

 

Parrelation 

När vi skriver parrelationer menar vi personer som har varit eller är i ett ”kärleksförhållande” 

med varandra som inte är blodsrelaterat. Exempelvis flickvän, expojkvän, man, fru eller sambo. 

 

Brott i nära relation 

Polisens definition på brott i nära relationer lyder följande: 

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft 

en nära relation. Brotten kan vara fysiska, psykiska eller sexuellt våld. Det kan också vara brott 

där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. 

Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma 

barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående. Brotten handlar ofta om olaga hot, 

misshandel eller sexuellt våld (Brott i nära relationer Polisen). 

 

Vi har dock valt att inte analysera fall av sexuellt våld eftersom vi anser att det skulle behöva en 

annan problematisering och andra perspektiv. Vi är medvetna om att sexuella övergrepp och 

misshandel ofta kan vara sammanlänkade och båda brotten har att göra med maktstrukturer och 

missbruk av makt. Mord och våldtäkt är andra dimensioner av våldsdåd. Vi ansåg att en 

undersökning som inkluderade sexuellt våld skulle kräva andra teorier eftersom brottets natur, 

och föreställningar om brottet bygger på andra premisser. 
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Följande definitioner är i sin helhet hämtade från polismyndighetens hemsida om lagar och 

regler (Gripen, anhållen eller häktad Polisen). 

 

Regler om frihetsberövande och beslag under en brottsutredning 

En brottsutredning, eller en så kallad förundersökning, ska inledas när det finns anledning att 

anta att ett brott har begåtts, som lyder under allmänt åtal. 

 

Misstänkt 

Under en förundersökning ska utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det 

finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. 

 

Skäligen misstänkt 

Skäligen misstänkt är den lägre graden av misstanke. Här ska det finnas konkreta omständigheter 

som med viss styrka talar för att personen har begått brottet som misstanken avser. 

 

På sannolika skäl misstänkt  

Det är en högre grad av misstanke. Misstanken mot en person framstår vid en objektiv 

bedömning som berättigad, och grundas på bevis i det enskilda fallet. 

 

Tillräckliga skäl för att väcka åtal 

 Detta handlar om att man på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom i domstol. 

Åklagare ska ta ställning till om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot en person. 

 

4 Bakgrund och statistik 

Yvonne Jewkes, forskare i kriminologi och medier menar i boken Media & Crime (2004:54) att 

sättet att skriva om våldsbrott med åren har gått från att vara sensationellt till att bli allt mer 

trivialt. Det är något som stämmer överens med Peter Dahlgrens (1992) resultat från 80-talet där 

han har undersökt all brottsrapportering i åtta svenska nyhetstidningar under en 12-månaders 

period. Dahlgren som är professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap menar i sin 

studie att det i verkligheten bara är en ytterst liten andel av allt material som är sensationsartat 

trots en generell uppfattning av kriminaljournalistik som sensationsbetonat (Dahlgren 1992:27). 
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Han menar att språket och stilen i brottsjournalistik ofta är kortfattat och formellt i de flesta 

tidningar förutom kvällspressen, där stilen är mer dramatisk och detaljer som citat, skildringar 

och bilder är betydligt flera. Vårt material är inte dramatiskt, sensationellt, eller storslaget men 

står för en stor del av skapandet av befolkningens kulturella uppfattningar om just våld i 

parrelationer. Dahlgren skriver så här om sitt material och syfte. 

 

Denna bild i pressen är viktig eftersom den bidrar till att indirekt definiera 

det normala eller rådande brottsläget i landet - en sorts relief till den mer 

sensationsartade bevakningen. (Dahlgren 1992:9) 

 

5 Brottsstatistik 

Statistik angående våld i parrelationer visar olika siffror. Siffrorna varierar beroende på hur olika 

institutioner har valt att definiera relationer, men även vad de har valt att inkludera i termen 

misshandel. Dessutom hänvisar de flesta till att mörkertalet är stort. Här nedan presenterar vi 

några av de olika siffror som har tagits fram för att försöka skapa en uppfattning om hur många 

personer i Sverige som befinner sig i, eller har befunnit sig i en parrelation och utsatts för våld. 

Även om vi inte funnit några siffror som synliggjort just den form av brott i den specifika 

relationen som vi varit ute efter att synliggöra och trots att statistiken är framtagen vid olika år, 

så finner vi ett syfte med att ha med de olika rapporterna i och med att de presenterar olika 

grupper och definitioner som tillsammans kan ge en uppfattning om vårt tilltänkta studieområde. 

 

5.1 Män som offer 

Forskningen av våld i parrelationer har länge vart fokuserad på just mäns våld mot kvinnor, det 

visar också vår statistik. Nya svenska studier har dock visat att kvinnan är förövaren i 

parrelationer i större utsträckning än vad man tidigare trott. De två studier vi syftar till är båda 

publicerade i vetenskapsjournalen BMC Public Health men är inte omfattande nog för att vi skall 

anse att det går att generalisera deras resultat. Den första artikeln “Men’s and women’s exposure 

and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden“(2012) av Solveig  

Lövestad och Gunilla Krantz vid Sahlgrenska Institutet som är Göteborgs universitet baseras på 

svar från 173 män och 251 kvinnor mellan 18 och 65 år. ( Lövestad & Krantz 2012:2) Deras 

resultat visade att en högre andel män (11%) än kvinnor (8%) uppgav att de utsatts för fysisk 
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våld i en parrelation under det senaste året. Dock så hade fler kvinnor än män (15,9 respektive 

11%) blivit utsatta för våld nån gång tidigare i livet. (Lövestad & Krantz 2012:4). När det gäller 

sexuellt våld eller tvång (Lövestad & Krantz 2012:2) eller grövre våld är studien 

överensstämmande med tidigare forskningsstudier som visar att män i större utsträckning utför 

grövre våldsgärningar som medför allvarliga konsekvenser för den utsatta (Lövestad & Krantz 

2012:5). 

 

En uppföljande studie från samma fakultet publicerad ett år senare, “Self-reported exposure to 

intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based 

survey “(Nybergh, Taft, Enander & Krantz 2013) visar annorlunda resultat och är baserat på flera 

enkäter. Sammanlagt 573 kvinnor och 399 män svarade på enkäten om fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld (Nyberg, Taft, Enander & Krantz 2013:2). Resultatet i den senare undersökningen 

visar att 7,6 procent av männen hade utsatts för någon sorts våld under de senaste året och 8,1 

procent av kvinnorna. Motsvarande siffror för fall av psykiskt våld som skett tidigare under livet 

var däremot 23,6 procent för kvinnor och 13,8 procent för män. För fysik våld var detta 14,3 

procent för kvinnor respektive 6,8 procent för män. Även i den här studien kunde man se att det 

grova våldet drabbar kvinnor i större utsträckning än män (Nyberg, Taft, Enander & Krantz 

2013:7). 

 

5.2 Statistik enligt NCK 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet presenterar siffror om “våld i 

nära relationer”. NCK hänvisar till en undersökning som gjorts 2001 i Sverige för att kartlägga 

kvinnors erfarenhet av mäns våld i nära relationer. Denna visar att 28 procent av kvinnorna 

utsatts för fysiskt våld av en tidigare sambo/make.  

 

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka 

emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd 

och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och 

ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår”. (Våld i Nära 

relationer, NCK).  
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Ytterligare en undersökning från 2009 visar på att över 90 procent av de misstänkta 

gärningspersonerna för våld i nära relationer var män (Våld i Nära relationer, NCK).  

 

5.3 Statistik enligt RFSL  

Carin Holmberg och Ulrica Stjernqvist gjorde 2008 i samarbete med RFSL, riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande, en undersökning om våld i samkönade relationer. De hävdar själva att 

undersökningen Våldsamt lika och olika, är den första som gjorts, och vi har inte hittat några 

andra heller. Resultaten bygger på frågor ställda till 2013 medlemmar i RFSL. En fjärdedel av 

personerna svarade att de upplevt någon form av psykiskt, sexuellt samt fysiskt våld i en 

pågående eller före detta parrelation (Holmberg & Stjernqvist 2008: 31-32) 

 

5.4 Statistik enligt Tryggare Sverige  

Tryggare Sverige är en politiskt och religiöst obunden organisation och de undersökte 

anmälningar om våldsgärningar mot kvinnor i nära relationer skedda inomhus mellan 2008-2012 

och visar även på en stor ojämnlikhet i landet. Det är nästan dubbelt så stor chans att ett brott 

uppklaras om anmälningen sker i Kronoberg än om anmälan kommer till polismyndigheten i 

Norrbotten. Undersökningen som bygger på 80 000 anmälningar visar att endast var femte brott 

löstes under den undersökta femårsperioden.  

 

Stiftelsen förklarar skillnaderna och den låga brottsuppklarningsprocenten utifrån intervjuer de 

gjort med, polisutredare, åklagare, forskare och kommunala kvinnofridssamordnare engagerade i 

kvinno- och brottsofferjourer.  Bland annat så kan resultaten förklaras med dåliga attityder och 

bristande kunskap hos poliserna, svagt ledarskap samt dåligt bemötande, enligt stiftelsens 

undersökning.  Hur många brott som sker varje år är det svårt att få statistik över, stiftelsens 

uppgifter av sina analysenheter inlemmar enbart “misshandel mot kvinna av bekant 

gärningsperson, begångna inomhus”. De visar en siffra på ca 17 000 anmälningar varje år 

(Polisens utredningsverksamhet - ett svek mot kvinnor Tryggare Sverige), vilket inte riktigt 

stämmer överens med de siffror som redovisas från BRÅ, däremot gör BRÅ ingen åtskillnad på 

om offer och gärningsman är bekanta eller i en nära relation när offret är under 18 år men över 

15, vilket kan tänkas vara en anledning till att siffrorna går isär. 
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Ett stort mörkertal beräknas också att finnas, särskilt när våldet sker i närastående relationer samt 

(Statistik Kvinnomisshandel BRÅ ; Brott i nära relationer Polisen) . NCK menar att mörkertalet 

av de våldsgärningar som kommer till kännedom för polisen vid misshandel av kvinnor i 

närstående relationer kan vara så stort som 80 procent av allt våld i nära relationer.  

 

 

5.5 Statistik enligt BRÅ:s sökmotor, utvalda brottskategorier 

 

 

Diagrammet bygger på en sökning i BRÅ:s sökmotor online. Det finns brister i dessa siffror i 

relation till vår undersökning. T.ex. så finns inte kategorin “bekant i nära relation” då offret är 

15-17 år. “Bekant i nära relation” finns inte heller om brottet begåtts utomhus.  

Kategorierna “misshandel inkl. grov mot män och kvinnor över 18 år inomhus, bekant i nära 

relation” ger dock en överblick. Denna säger oss att antalet anmälningar av misshandel mot män 

och kvinnor över 18 år inomhus i nära relation under 2012 sammanlagt var 16 300. Av dessa är 
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12 903 av fallen kvinnor som blivit misshandlade och 3430 män. De kategorierna synliggör dock 

inte könet på gärningsmannen. Vilket i sin tur osynliggör huruvida brottet skett i en heterosexuell 

eller homosexuell relation. Enligt en undersökning gjord av BRÅ 2010 så sker 85 procent av 

anmälda kvinnomisshandlar utav män (Statistik Kvinnomisshandel BRÅ). “Bekant i nära relation” 

är också diffust med tanke på att det kan vara olika typer av nära relationer.  

Som vi har sett ovanför finns det ingen enhetlig eller alltäckande statistik som rör vårt 

undersökningsområde. Det ger dock ett par indikationer på hur stort omfånget är på brott som 

anmäls. Även Tryggare Sveriges uppskattning på 46 våldsbrott om dagen gäller bara 

rapporterade brott mot kvinnor inomhus, våld som sker utomhus eller där män är offer syns inte.  

Sammanfattningsvist konstaterar vi att det är svårt att få en bild på hur det egentligen ser ut, att 

det är vanligt förekommande är dock tydligt. Enligt NCK så har 28 procent av alla kvinnor blivit 

utsatt för våld av en tidigare partner och enligt FN-rapporten Violence againt women så har mer 

än en tredjedel av alla svenska kvinnor blivit utsatts för våld av en partner (Ertürk 2007:9). 

Tryggare Sveriges uppskattning på 46 fall per dag är något vi förhåller oss till, vi vet dock inte 

vilken relation offer och förövare har förutom att det är en “nära relation” men enligt NCK så är 

majoriteten av våldsbrott utförda mot kvinnor av en nuvarande eller före detta manliga partner. I 

analysen undersöker vi hur artiklarna stämmer överens med verkligheten som anges av 

statistiken. 

 

6 Tidigare forskning 

Våra tidigare forskningslägen är motsägelsefulla, undersökningen som Peter Dahlgren gjorde om 

pressens rapportering om brott visar att rapporteringen går mot att bli allt mer rutinartad och 

trivialiserande (Dahlgren 1992: 27) Ester Pollacks undersökning sträcker sig över en längre 

tidsperiod och hon undersöker även TV:s nyhetsrapportering om brott. Den publicerades 14 år 

efter Dahlgrens studie och istället menar Pollock att kriminaljournalistiken har blivit allt mer 

intensiv och tar allt mer plats i nyhetsrapporteringen (Pollack 2001: 109). Men även Jewkes har 

undersökt relationen mellan medier och brott och gör samma slutsatser som Dahlgren vad gäller 

utvecklingen av brottsjournalistikens karaktär (Jewkes 2004:54). 

På uppdrag av brottsförebyggande rådet, BRÅ så publicerade Peter Dahlgren 1987 

undersökningen Pressens bild av brottsligheten. Undersökningen som är både kvantitativt och 
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kvalitativt baserad på hela tidningar vid fyra spridda veckor från augusti 1984 till juli 1985 och 

är gjord på åtta relativt stora svenska dagstidningar. I likhet med vår studie ville studien få svar 

på vad som skrivs, på vilket sätt och hur. Dock så är Dahlgrens studie mycket större i omfång 

och omfattar alla typer av brottslighet. På samma vis som vi har sorterat bort artiklar som handlar 

om brott i större sammanhang så baseras även denna studie enbart på artiklar om specifika 

brottsincidenter. 

 

Den kvantitativa data som Dahlgren tagit fram visar några generella mönster i tidningarnas 

kompletta material. Brottsnyheter utgjorde en liten andel av innehållet och de flesta tidningarna 

hade fem eller färre artiklar om dagen och hälften av dessa hade tre eller färre artiklar. Vidare var 

artiklarna, vars källa oftast kom från polisen också mycket korta; över hälften av artiklarna var 

skrivna på 20 spaltenheter eller mindre. Här tenderade kvällspressen som undersöktes ha 

betydligt längre artiklar och de var även dessa tidningar som oftast hade bild med i de få fall 

bilder förekom. Brottets karaktär var oftast våld eller misshandel och ett samhällsperspektiv 

förekommer i ytterst få artiklar, mindre än 5 procent. Med samhällsperspektiv menar författaren 

något som kan ”förvandla information till kunskap” (Dahlgren 1992:21) som till exempel en 

bakgrundsanalys, något om brottskategorin generellt eller kanske ett historiskt perspektiv. 

Av den kvalitativa analysen av berättandet i artikeln görs en liknande slutsats, få artiklar bidrar 

med ny kunskap om brott som ett samhällsfenomen till läsaren. Inte heller är artiklarna 

intressanta eller dramatiska att läsa enligt Dahlgren. Kvällspressen var ett undantag och 

levererade mer dramaturgiska artiklar med samhällsperspektiv. Brottsjournalistiken är dock 

enligt Dahlgren sammantaget vardaglig och sällan sensationsinriktad om man ser till helheten. 

Han drar slutsatsen att de smått triviala och karga artiklarna och notiserna ändå spelar en stor roll 

för hur människor förstår och uppfattar landets brottsläge och formulerar en känsla av vad som 

anses vara normalt ” de är [...] en barometer på samhällets hälsa”. (Dahlgren 1992:27). 

En senare studie av pressens brottsrapportering i landet är Ester Pollacks avhandling från 2001 

En studie i medier och brott. Den visar på en förändring från det läget Peter Dahlgren beskriver 

av 80-talet. Pollack menar att kriminaljournalistiken idag har tagit en mer framträdande roll och 

att antalet artiklar har ökat stadigt sedan efterkrigstiden (2001:109) 

Cynthia Carter specialiserar sig på områden inom feministisk forskning och våld i medier. Om 

man använder sig av Carters (1998:231) definition av sexuellt brott som innefattar dels våldtäkt, 
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mord, sexuella trakasserier samt våld i parrelationer, så kan man se att jämfört med våldsbrott 

utfört av främlingar är alltså våld utfört för offret kända förövare, vanligare, men mindre 

rapporterat om. Rapporteringen är dock snedfördelad, och brutal och “ovanligt” våld får mer 

utrymme i det mediala rummet. Journalister som Carter har intervjuat har förklarat detta med att 

“milt” våld inte har lika högt nyhetsvärde och att läsare tröttnar på odramatiska 

vardagsberättelser om våld i hemmet. 

 

Ännu en bok som har sin utgångspunkt i mediernas påverkan och brottsjournalistikens inflytande 

på samhället är Yvonne Jewkes bok från 2004 Media and Crime. Den undersöker relationen 

mellan media och brott i Storbritannien. Jewkes menar att den brittiska pressen är högst selektiv 

med vilka händelser som de rapporterar om, offer och gärningsman samt brottets karaktär 

placeras i ett flöde som anpassas efter publikens föreställningsvärldar och förväntningar (Jewkes 

2004:199). Detta bidrar till och legitimerar vissa konstruktioner av föreställningsvärldar men 

också politiska agendor. Pressens reproduktion av dessa föreställningsvärldar skapar 

föreställningen om minoriteter som det andra och genom föreställningar om ”hotet” från andra 

etniciteter legitimeras en ökad övervakning. Det är en gedigen bok med många perspektiv och 

några delar av boken är relevanta för denna studie. Frågan om våld och nyhetsvärde diskuteras 

här, även om våldsdåd har en stor dramaturgisk potential och har högt intressevärde så menar 

Jewkes allt rapporteringen i den brittiska pressen på senare år har gått från att vara högst 

sensationsbetonad till att bli allt mer rutinartat och trivial (Jewkes 2004:54). 

 

7 Material och urval 

Materialet är framtaget genom ett strategiskt urval som innebär att man väljer ut de enheter som 

anses ge adekvat data och som är relevanta för studiens syfte. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012: 161-164). Här nedan presenterar vi vilka tidningar, artiklar och vilken 

tidsrymd vi valt. Vi ger också en förklaring och presentation på de avgränsningar vi har gjort. Vi 

redogör först för den kvantitativa analysen genom att först presentera tidningarna och sedan 

artiklarna. Sedan följer en redogörelse för material och urval kring den kvalitativa analys som 

hämtas från urvalet av det material som används för den kvantitativa undersökningen. 

 

7.1 Material och urval kvantitativ analys 
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Vår undersökning är baserad på artiklar ur tidningar som Mediearkivet Retriever definierar som 

prioriterad landsortspress. Vi har alltså i förväg bestämt en variabel som kommer att styra 

reslutet, när man gör ett strategiskt urval källmaterial är relativ så finns det både fördelar och 

nackdelar. Vi har gjort ett strategiskt val genom att vända oss till mediearkivet, men vi anser att 

man inte skulle kunna kalla det för gynnsamma omständigheter, då urvalet inte är styrt efter våra 

teoretiska föreställningar. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:161). Efter att vi 

bestämt oss för kategori, datum och söksträngar, tog vi med alla artiklar som handlade om 

parrelation. Eftersom vi inte visste vad mediearkivet tillsammans med sökorden skulle generera i 

förväg, tar det också bort en del av den subjektiva faktorn. Det enda som omständigheterna som 

kan ses som gynnsamma är att vi manuellt har gått in och handplockat varje artikel – dem som 

faktiskt handlar om misshandel i parförhållanden. Det skulle dock vara svårt att analysera artiklar 

om våld i parrelationer om man inte kunde styra urvalsprocessen genom att undersöka just 

sådana artiklar. Vi har plockat ut alla artiklar som fyller våra utvalda kriterier, alltså att de inte 

handlar om mord eller våldtäkt, att artikeln behandlar en reell incident och att man kan utesluta 

att relationen är en släktrelation. Detta innebär att vi inte har valt ut artiklar som vore extra 

”tacksamma” för våra teorier exempelvis där könsroller är tydligt gestaltade. Genom att välja de 

ogynnsamma omständigheterna innebär det, trots uppsatsens att man resultaten blir mer valida än 

om man skulle valt att arbeta med gynnsamma omständigheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2012:162). Sökorden styr självklart också urvalet, det som vi ändå anser gynnsamt 

med våra söksträngar är att flera av artiklarna har dykt upp på flera söksträngar men vid varje ny 

söksträng har också flera nya kommit upp. 

 

Detta urval har vi gjort i och med att ”större” tidningar som till exempel Aftonbladet inte 

rapporterar om nyheter av detta slag i tillräckligt stor grad för att genomföra denna 

undersökning, något vi sett när vi gjort provsökningar. Med prioriterad landsortspress menas ett 

läns två största dagstidningar baserat på upplaga. Dock så finns inte Gävleborgs län med då dessa 

källor nyligen är inlagda i mediearkivet. Inte heller Stockholm, Göteborgs eller Malmös 

tidningar finns med då dessa räknas som rikspress/storstadspress (Mejl med 

informationsansvarig på Mediearkivet Maria Besirov 14 november 2013). Att mindre tidningar i 

storstadsområdena inte kommer med i sökningen medför naturligtvis en brist för täckningen av 

vår undersökning. 
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7.2 Tidningarna  

Materialet är hämtat utifrån 30 tidningar som kommer ut sex eller sju dagar i veckan och vars 

upplagor sträcker sig från Sydöstrans 10 400 exemplar till Helsingborgs dagblad (med 

Landskrona posten och Nordvästra Skånes tidningar) som har en total upplaga på 72 600. 

Statistiken är hämtad från TS:s siffror från 2012 (TS). Slår man ihop alla tidningarnas upplagor 

uppgår det till 903 600 stycken exemplar (se bilaga 1). Tidningarnas räckvidd och 

täckningsområde är fördelad spritt över Sverige med den sydligaste redaktionen belägen i 

Malmö, till den nordligaste i Luleå. Tidningarnas täckningsområde är naturligtvis större än dess 

angivna utgivningsort där vissa tidningar till exempel Norrbottens Kuriren som har sin redaktion 

i Luleå rapporterar nyheter från hela länet. 

 

7.3 Sökverktyg för urval 

Sökmotorn vi har använt oss av är som tidigare nämnt mediearkivet Retriever och tidsramarna 

för sökningen avgränsades till oktober 2013. Medieformatet som avgränsades är som också 

tidigare nämnts kategorin “prioriterad landsortspress”. Vi använde oss av olika sökord och 

söksträngar som var för sig genererade ett antal hundra träffar var, vissa mer fruktbara än de 

andra. Den första söksträngen vi provade “slagen AND sambo” generade 105 träffar totalt under 

2013 så till början samlade vi manuellt in artiklar fram tills augusti efter våra urvalskriterier. 

Efter ett tag kom vi på ett sätt att optimera söksträngen och fick fram vår mest fruktbara 

söksträng; misshand* AND (pojkvän* OR flickvän* OR sambo* OR partner* OR fru* OR 

make* OR hustru* OR kvinna*) gav 8167 träffar under 2013 när vi utförde första sökningen i 

början av november och 750 artiklar för oktober. Därför gjorde vi ytterligare en avgränsning och 

kom därefter att enbart inkludera artiklar publicerade i oktober. Antalet artiklar som efter vår 

manuella rensning var relevanta blev 160 artiklar. För att jämföra detta med en större tidning så 

gav samma sökning för Aftonbladet, som har en upplaga på 896 000 (TS), 2 relevanta träffar 

under oktober. Vi är medvetna om att söksträngen eventuellt hade kunnat optimeras ytterligare 

om vi tagit hjälp av en söksträngsspecialist.  

 

7.4 Artiklarna 
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Artiklarna är hämtade från mediearkivet Retriever genom en tidsbegränsning från 31 Oktober 

2013 och hundra artiklar bakåt i tiden utefter dessa sökord. Undersökningen gjordes i början av 

november och för få en aktuell bild valdes oktober månad. Vår undersökning inkluderar de 

hundra senaste artiklarna från det datumet, ett omfång som vi anser vara rimligt med den tid och 

det utrymme vi haft. Under hela oktober fanns det 165 artiklar, vilket är en intressant siffra för 

att få en uppfattning av hur många som skrivs, men med den tid och det utrymme vi haft valde vi 

att förhålla oss till endast hundra utav dessa. Vi är medvetna om att vårt material inte är 

tillräckligt stort för att kunna representera en generell bild av Sveriges medierapportering om 

våld i parrelationer utan skall främst tolkas som ett nedslag i en del av den svenska 

medierapporteringen om ämnet. De är ett nutida stickprov som bör förstås i kontext av 

undersökningens storlek och tidsram. 

 

Undersökningen behandlar bara artiklar som berättar om specifika händelser, antingen som notis, 

nyhetsartikel eller reportage, oavsett när händelsen tidsmässigt inträffat. Vi har därmed valt bort 

ledare, krönikor och artiklar som berör ämnet men inte en händelse (med händelse menar vi ett 

faktiskt fall eller misstänkt fall av misshandel eller våld som tidningen har rapporterat om). 

Artiklar som rapporterar om undersökningar som gjorts har också valts bort. I materialet vi fick 

fram så fanns sex artiklar av detta slag som valdes bort i urvalet. Vi har valt att inte ta med 

artiklar som handlar om våld inom parrelationer som inkluderar våldtäkt och/eller mord/vållande 

till annans död. Detta ansåg vi som en nödvändig avgränsning då detta skulle ha inkluderat 

många fler teorier och vinklar som tyvärr inte ryms i denna uppsats. Vi har även valt bort artiklar 

där relationen mellan de två inblandade inte definierats tillräckligt tydligt för att vi uteslutande 

ska kunna bedöma det som en parrelation enligt våra definitioner. I nedanstående exempel står 

det att kvinnan och mannen har haft en relation men vi kan inte utesluta att relationen är en 

släktrelation eller vänskapsrelation. 

t.ex. 

ORSA En kvinna uppgav till polisen under måndagskvällen att hon blivit 

misshandlad av en man i 40-årsåldern i en bostad i Orsa. Kvinnan och 

mannen har haft en relation till varandra. Mannen var inte kvar i bostaden 

när polisen anlände. Han är misstänkt för misshandel och kommer att 

höras av polisen. Dala-demokraten 17 oktober 
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Eftersom artiklar av liknande typ har valts bort kan det vara möjligt att vårt resultat visar en 

mindre antal artiklar än det totala antalet som skrevs om våld i parrelationer under oktober. 

Artiklar som berör fall utanför Sverige är även bortvalda. Ett flertal artiklar fångades upp av flera 

av söksträngarna, detta redovisas i bilaga 2 “kodschemat och analysenheterna”. Eftersom alla 

dessa genererade artiklar skulle bli ett för stort material att analysera gjorde vi också en 

begränsning i tid, mer om detta i nästa stycke. Efter en manuell genomgång av alla artiklar som 

framkom genom sökorden återstod 165 relevanta artiklar som behandlar misshandel i 

parrelationer från oktober månad uppdelat på 30 tidningar av vilket 100 ingår i vår analys. 

 

7.5 Material och urval, kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen bygger på tio artiklar. Alla tio artiklar finns med bland de tidigare 

hundra utvalda. För att kunna besvara uppsatsens frågeställning om eventuella skillnader mellan 

artiklar där förövaren är man eller kvinna så utgår undersökningen från fem artiklar där 

förövaren är man och fem artiklar där förövaren är kvinna. Undersökningen utgår ifrån de fem 

artiklar med flest antal tecken under endera av dessa kategorier. Detta för att de längre artiklarna 

ger mer material för en textanalys och att utgå från längd i urvalet är ett försök att ge en så rättvis 

jämförelse av de två kategorierna som möjligt.  

 

8 Metod  

8.1 Metod för insamling av den kvantitativa datan 

När man gör kvantitativa innehållsanalyser använder man sig ofta av en kodblankett och en 

kodbok för att fylla i en datamatris. Man bestämmer vad som ska analyseras, i vårt fall är det 

alltså tidningsartiklar om våld i parrelationer, i ett redan bestämt sammanhang, landsortspress 

och oktober 2013. Sedan har vi efter våra forskningsfrågor beslutat vilka variabler som ska 

undersökas och registreras i datamatrisen. Vi hade 26 variabler, några exempel på våra variabler 

är; antal ord, artikelns plats i tidningen, kön på offer och förövare, ifall artikeln innehåller citat 

eller bild, vilka som får uttala sig, om våldsdådet är beskrivet på ett spekulativt eller determinerat 

vis etcetera. Varje variabel har sedan olika variabelvärden som varierar i antal från två till vår 

variabel “Anledning” som beskriver orsaker till våldet, denna variabel har 13 variabelvärden. 

Dessa redovisas med hjälp av en kodbok där variablerna och dess värden är redovisade 
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(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012: 200-206). Efter att kodningen var slutförd 

utförde vi ett reliabilitetstest för att höja kvaliteten på undersökningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012: 64-65, 208). Det innebar att vi kodade om tio stycken av 

varandras artiklar och jämförde hur mycket som stämde överens med den tidigare kodningen. 

Vissa variabler såsom “artikelns plats i tidningen” är nästan omöjlig att koda fel på, förutsatt att 

den som kodar är noggrann och inte slarvar. Andra variabler som exempelvis “vems perspektivs 

syns mest” innebär en större grad av bedömning och en lägre överensstämmande kan ses 

godtagbar här (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:208) . Ett exempel på när 

bådas perspektiv på händelsen presenteras i texten är kommer från Eskilstuna-Kuriren den 25 

oktober. 

 

Fängelse för misshandel av sambo 

Eskilstuna Efter att ha utsatts för strypgrepp av sin sambo hoppade en 

kvinna ut från balkongen till sitt eget hem. Nu döms sambon. 

Det var i februari i år som polisen larmades om att en kvinna hoppat från 

en balkong i centrala Eskilstuna. Väl på plats påträffades kvinnan på 

gatan. Hon berättade att hon känt panik och hoppat ut från lägenheten 

efter bråk med sambon. Den 28-årige Eskilstunabon erkänner att han 

tagit strypgrepp på sambon. Han erkänner även att han i juli i år rökte en 

joint. Tingsrätten dömer honom till en månads fängelse för misshandel 

och narkotikabrott. 

 

En variabel “källa till nyheten” som vi hade med från början fick vi efter ett tag ta bort eftersom 

det ofta var för otydligt i texterna. Ibland kunde man anta att källan kom från polisen eller rätten 

då informationen härleddes till en förundersökning men eftersom det skulle innebära en stor 

värdering från vårt håll och en hög grad av tolkning, ansåg vi att det var en för osäker variabel 

och den togs bort. Efter att den variabeln var borträknad så hade vi en överensstämmelse på 98,4 

procent på reliabilitetstestet. 

 

8.2 Metod textanalys 
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Det finns inga texter som enbart är informativa, allt berättande innesluts av och är bärande av 

världspremisser och världsbilder (Dahlgren 1992:29). Berättande och produkterna, alltså 

texterna, kan ej skiljas från sin sociala och kulturella kontext. De förmedlar därför mening som i 

viss mån avsiktligt eller oavsiktligt speglar/reproducerar rådande samhälleliga attityder. Detta 

gör det intressant för oss göra en textanalys. Vi har gjort en närläsning med hjälp av narrativ och 

lingvistisk analys. Narratologi är en tvärvetenskaplig teori och metod. Vi har valt att använda den 

för att synliggöra mönster och strukturer i våra artiklar (Johansson 2005: 148-151). Det finns 

flera modeller och metoder för att synliggöra strukturerna. De modeller vi har valt att använda är 

dekonstruktion och begreppen djupstruktur och ytstruktur. Med djupstrukturen menas de 

universella strukturer som går att finna i texten och med ytstrukturerna menas berättelsens 

handling i sig (Johansson 2005:158). Detta hör ihop med berättelser och narrativ, alltså innehåll 

och form (Johannson 2005:128). För att tolka djupstrukturen har vi kollat på olika element i 

artiklarna (Johansson 2005: 149-150). De element vi har valt att kolla på är aktörer, perspektiv, 

fokus, och eventuella förklaringar till händelsen. Eftersom vår frågeställning främst handlar om 

aktörerna och vilka könsstereotyper som reproduceras så är våra valda element kopplade till 

dessa. Vi vill tolka vad som berättas och hur det berättas och formuleras för att synliggöra 

eventuella strukturer i texterna. Vi har haft ett helhetsperspektiv med fokus på innehåll. För att 

leta efter mönster så har vi läst materialet flera gånger. I denna metod letar man efter vissa fokus 

men förhåller dessa till textens helhet (Johansson 2005: 288-290). Dekonstruktion innebär att 

man bryter ner texten i olika delar och letar efter hierarkier och motsatspar. Dekonstruktion är 

inte bara ett sätt att läsa texter utan också ett filosofiskt och politiskt tankesätt (Johansson 2005: 

161). Man menar att världen är uppdelad i binära motsatspar där en kategori är överordnad den 

andra. I teoridelen återkopplas tankarna om binära motsatspar med genusteori. Då de binära 

paren inom genusteori kan kodas som manliga eller kvinnliga, då de manligt kodade 

egenskaperna överordnas de kvinnligt kodade. Exempel på motsatspar vi letat efter i samband 

med att vi har undersökt aktörer och deras i texten tillskrivna egenskaper är aktiv och passiv, 

offer och förövare/gärningsman, stark och svag, trovärdig och otrovärdig, skuld och oskuld. Med 

dessa motsatspar har vi dekonstruerat texternas inneboende hierarkier. 

 

Från den lingvistiska textanalysen har vi använt oss av tre begrepp som hjälper oss att 

dekonstruera artiklarna (Bergström & Boréus 2005:282). 
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Processen i sin tur kan delas upp i handlingar och händelser. Handlingar är något som en person 

avsiktligt utför och händelse är något som sker utan att någon medvetet har agerat för att skapa 

förändringen. Viktigt att komma ihåg är att detta är beskrivningar av verkligheten och behöver 

inte grundas i att något skedde utan att någon agerade. Meningen “det uppstod en konflikt” är en 

händelse, då ordet uppstod inte ger någon aktör ansvar för händelsen. Ord som kan vara 

processer är t.ex., säger, avser, fångade. (Bergström & Boréus 2005:202) 

 

Deltagare kan delas upp i agenter och de deltagare som påverkas av processer. De handlar om 

vem som är aktiv och vem/vad som är objekt för handlingen/händelsen (Bergström & Boréus 

2005:283). 

 

Passivering är vem som är i fokus. Vem som är aktör och mottagare, eller vem som bär på 

makten. I våra artiklar skulle det kunna vara att skriva “sambo blev slagen” istället för “mannen 

slog sin sambo”. (Bergström & Boréus 2005:285). 

Tillsammans hjälper begreppen oss att utläsa vad texten signalerar för underliggande meningar 

och ideologiska ställningstaganden. 

 

9 Teori 

Här nedan presenterar vi vilka teorier som vi i uppsatsen förhåller oss till. Våra teorier handlar 

främst om nyhetsvärdering, brott och våld i medier, kvinnans representation i medier samt ett 

grundläggande genusperspektiv. 

 

9.1 Nyhetsvärdering 

Vad som gör nyheter och hur urvalets görs har varit en fråga som forskare har diskuterat länge 

och svaren har varierat till att ömsom lägga förklaringen till den enskilda journalisten, ömsom till 

att förklara urvalet till strukturella omständigheter och ömsom till att lägga den största vikten för 

hur urvalet görs till medieföretagen. De flesta forskare, menar Bengt Johansson som är professor 

vid JMK, är numera överens om att nyhetsvärdering är en komplex process som påverkas av 

flera faktorer som samverkar (Shoemaker & Reese 1996 i Johanson 2008:6). 
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Man har också dragit slutsatsen att journalister och nyhetsproduktion styrs i stor omfattning av 

de redan givna ramarna av rutiner, system och organisatoriska förutsättningar. Alltså kan vi utgå 

från att nyhetsproduktionen och urvalet går till på liknande sätt runt om i landet och hos de 

redaktioner som har producerat våra analysenheter (Johansson 2008:6). 

 

Vad som är en nyhet är omdiskuterat och har många svar men enligt journalisten Walter 

Lippman finns det två huvudregler för nyheter, att den ska väcka känslor hos mottagaren och att 

den ska erbjuda möjlighet till identifikation (Johansson i Nord och Strömbäck 2004:223). 

Henk Prakke utvecklar tankarna om nyheter och menar att det har med tid, kultur och rum att 

göra. Alltså skulle en händelse som precis skett, handla om något som folk kan relatera och 

identifiera sig med och som skett i närheten bli en nyhet (Johansson i Nord och Strömbäck 

2004:224). Strömbäck menar att stereotyper ibland används av journalister för att skapa 

identifikation hos läsaren, han menar att detta är effektivt då det sparar tid och kraft för 

mottagaren när denne tar till sig den nya informationen. Han menar att läsaren lättare känner igen 

sig i stereotyper (Johansson i Nord och Strömbäck 2004:230). Madeleine Kleberg menar vidare 

att kvinnor är underrepresenterade i journalistiska texter, men när de väl får rum i 

mediekontexter så representeras de ofta genom könsstereotyper (Kleberg 2006:33). Ester Pollack 

(2001:57,60) menar att den största källan för intryck och upplevelser av brott kommer från 

medierna för den stora majoriteten av folket. Hon fortsätter såsom sociologen Stuart Hall med att 

konstatera att våld och nyheter om våld har en stor dragningskraft på publiken och har ett högt 

nyhetsvärde. (Pollack 2001: 122) Hall menar att våld är det ultimata trotset mot staten eftersom 

staten är de enda som har monopol på våld, därför väcker alla brott som innehåller våld 

befolkningens intresse eftersom en våldshandling tydligt skiljer ut de som står utanför samhället 

(Hall 1978:68) . Denna teori stöds av resultatet i Dahlgrens rapport (1992) där våldsbrott 

överrepresenteras i medierna i jämförelse med dess reella förekomst av den totala 

brottsstatistiken med samtliga brottskategorier. 

 

 

9.2 Genusteori 

Vi förhåller oss genomgående i uppsatsen till teorier om genus. När vi skriver om genus lutar vi 

oss mot Judith Butler som är genusforskare. Butler ser genus som något performativt, alltså 
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något man gör, inte något man är och menar att genus är något som ständigt återskapas (Butler 

2005:92) Det finns en genusordning i vår kultur som människor ständigt medvetet eller 

omedvetet förhåller sig till och denna upprätthålls genom olika maktsystem. Detta maktsystem 

upprätthålls bland annat genom att personer ständigt gynnas av att agera efter sitt förväntade 

genus samtidigt som genussystemet skapar ouppnåeliga ideal (Butler 2005:119). 

Genus är något socialt, kulturellt och historiskt konstruerat och är beroende av heterosexualitet 

som norm (Ambjörnsson 2006:109) Genusordningen är något som organiseras systematiskt i alla 

samhällsaspekter (Gemzöe 2008:80). Genusordningen och genussystemet påvisar att samhället är 

uppbyggt på föreställningen av dikotomier, vilket skapar två kön, man och kvinna och även delar 

upp egenskaper och sfärer mellan dessa, subjekt och objekt, beroende och oberoende, aktiv och 

passiv samt den offentliga miljön och den privata miljön (Gemzöe 2008:83). Det har även 

skapats “överenskommelser” om vilka uppfattningar som anses normala och giltiga och vilka 

bilder, historier, begrepp och berättelser som får representera dessa (enligt denna modell) två kön 

(Karlsson Minganti 2007:19). 

Maria Wendt Höjer, statsvetare och feministisk teoretiker undersöker både den historiska synen 

och de politiska diskussionerna om sexualiserat våld i hemmet i sin doktorsavhandling Rädslans 

politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin från 2002. Hon menar att de politiska 

åtgärder som vidtas för ett socialt problem är avhängigt de formuleringar och diskussioner om 

våld mot kvinnor som redan skett på den offentligt politiska arenan. Om problemet formuleras 

som något privat och naturligt inom relationer kommer handlingen rättfärdigas. Hur problemet 

formuleras är också centralt för hur könsmaktsordningar upprätthålls eller utmanas av samhället 

(Wendt Höjer 2002: 49). Om våldet förskjuts till att bli en relationsfråga hänvisas det till det 

privata. 

 

Med detta perspektiv fokuseras inte i första hand kvinnans kroppsliga integritet, hennes 

rätt att inte bli slagen. Målet formuleras inte heller som att hjälpa kvinnan bort från den 

man som trakasserar henne. Snarare handlar det om att restaurera relationer. Problemet 

våld begränsas i dessa förklaringar till att gälla enstaka, klart avgränsade fall. Det blir ett 

resultat av enskilda individers olyckliga omständigheter och inbördes personliga 

relationer (Wendt Höjer 2002: 114). 
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I hennes historiska genomgång påpekar hon hur våldtäkt inom äktenskapet inte blev olagligt 

förrän år 1962 och hur det dröjde till 1982 till att åklagaren var tvungen att väcka allmänt åtal för 

våld mot en partner inom hemmets väggar. Hon menar att staten förväntas hålla sig utanför 

människors känsloliv men att våld i parrelationer ofta ses som just en fråga om kärlek, och att det 

finns en svårighet för att samhällets ingripande ska legitimeras så länge kvinnan inte ses som en 

individ. Genom ett fokus på individer och inte kön när det kommer till våld inom parrelationer så 

osynliggörs könsmaktsordningen (Wendt Höjer 2002: 201). Kvinnors rätt till sin kropp menar 

Höjer, utmanar de etablerade gränserna mellan det privat och offentliga, mellan natur och politik, 

mellan kärlek och rättvisa (Wendt Höjer 2002: 210). 

 

9.3 Förminskande av kvinnors självautonomi 

Jewkes menar att det generellt finns två sätt som medier presenterar kvinnliga förövare, antingen 

som passiva offer för yttre förhållande och att de agerar som en följd av något annat, till 

exempelvist en våldsam man (Jewkes 2004:130), eller som aktiva agenter som på eget bevåg 

bryter mot lagen (Jewkes 2004:112). Hon menar att det finns ett motstånd till att se kvinnor vara 

kapabla till grova våldsdåd, och att männen oftare begår brott underbygger bara uppfattningen 

om brott som ett manligt domän (Jewkes 2004:129). Vidare drar hon slutsatsen att kvinnliga 

gärningsmän som förhåller sig till könspecifierade stereotyper tas emot lättare av både medier 

och rättssystem (Jewkes 2004:119). Ju mer avvikande en kvinna är från dessa normer av godhet, 

fromhet och underlydnad till männen, desto mer uppmärksamhet från medier och desto strängare 

bemötande från rättsystemet. Särskilt om kvinnan har begått ett brott som anses vara grovt 

(Jewkes 2004:112). När en kvinna begått mord eller våldtäkt eller andra grova brott så blir det 

avvikande hos kvinnan som får stå i mediernas rampljus (Jewkes 2004:113–134). Detta hör ihop 

med mediers nyhetsvärdering och fokuseringen på det unika (Dahlgren 1992:26–27). Men 

oavsett brottets grad och kvinnans roll i incidenten, om hon är utsatt eller om hon är den som 

utsätter, så beskrivs eller förklaras kvinnan ofta utifrån sin biologi, yttre fysik eller psykiska 

karaktärsdrag (Jewkes 2004:127,130). Ofta förklaras alltså kvinnan som ett offer av sina yttre 

eller inre omständigheter, inte fullt ut myndig eller kapabel till att ta egna medvetna beslut. 

Till och med när kvinnan är förövare förekommer det att medier framställer dem som offer 

(Jewkes 2004:130). 
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10 Resultat 

I den avslutande delen av uppsatsen presenterar först resultaten från den kvantitativa analysen 

och den kvalitativa analysen. Senare analyseras resultateten med anknytning till de genus- och 

nyhetsurvalsteorier vi presenterade under kapitlet om teori. Uppsatsen avslutas med en 

diskuterande del där vi diskuterar vårt arbete och resultaten i ett större sammanhang. 

 

10.1 Resultat från den kvantitativa undersökningen 

Den kvantitativa analysen baseras på en kodning av artiklarna i Excell där olika variabelvärden 

har registreras i 25 olika kategorier. Resultaten redovisas i två underkategorier, “Artikelns 

utformning” och “Artikelns vinkel”. Kodningen redovisas i sin helhet som bifogad bilaga. 

 

10.1.1Artikelns utformning 

Texterna är oftast korta och anonyma. 55 procent av enheterna utgörs av notiser, 42 procent av 

artiklar och tre procent av reportage. Fem eller sex av våra 100 analysenheter innehåller bilder 

och få innehåller citat. Vi vet inte om det är fem eller sex eftersom en artikel enbart är tillgänglig 

som text, så man ser inte tidningens layout. Medelantalet på ord är 200 men många är kortare än 

så antalet artiklar under 200 ord utgörs av 64 procent av alla enheter och endast sju artiklar var 

längre än 500 ord, se tabell nedan. 
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Hälften av våra artiklar saknar byline. Könsfördelning på resterande 50 procent av de som har en 

byline utgörs av 30 procent män och 19 procent kvinnor och slutligen en analysenhet där artikeln 

är undertecknad av både en man och en kvinna. Kvinnorna skriver i snitt längre än männen, 

snittet på artiklarna skrivna av kvinnor ligger på 362 ord medan samma snitt för män ligger på 

275,6 ord. Kvinnorna använder sig också i något högre utsträckning av citat än männen, men 

skillnaden är inte nämnvärd. 

 

 

 

Tidsrymden i våra artiklar är räknad efter när våldsdådet utfördes, inte andra händelser som kan 

ha varit angivna såsom dag för åtal eller rättegångar. Av våra artiklar är ungefär en tredjedel eller 

35 procent skrivna mellan en och fyra veckor efter att dådet har hänt och större delen artiklar av 

dessa, 28 procent är skrivna inom en vecka efter att händelsen inträffat. 45 procent är skrivna 

mer än en månad efter att händelsen inträffat, detta kan förklaras med att tidningen har skrivit om 

någon ny utveckling i rättsprocessen, såsom en dom eller ett åtal. 35 procent av artiklarna har 

handlat om en dom för gärningsmannen, fyra procent om frikänning och 23 procent om åtal. 35 

procent av artiklarna har hamnat i vår kategori “inte dömd”, då kan den misstänkta förövaren till 

exempel blivit gripen, kallad till förhör eller blivit häktad. Anledningen till att vi valde att ha en 

enskild kategori om åtal är att en förundersökning har inletts och att misstänksamhetsgraden här 

är tillräcklig hög för att åklagaren kan förvänta sig en dom vid rättegång (Gripen, anhållen eller 
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häktad Polisen). Enbart i tre av artiklarna fanns det inga uppgifter om var någonstans i 

rättsprocessen fallet befann sig. 

 

 

 

Artikelns placering i tidningen 

Av de 100 undersökta artiklarna var 10 publicerade i Östran, 7 i Dala-demokraten och i 

Kristiansstadsbladet, 6 i Eskilstunakuriren, i Skånska dagbladet och i Värmlands folkblad. 

Resterade tidningar har publicerat ett mindre antal artiklar på de 20 undersökta dagarna. 

Tidningen som publicerade flest artiklar på hela månaden däremot var med 19 artiklar totalt. 

Majoriteten av våra artiklar, 37 procent var placerade antingen på sida fyra eller sex. 72 procent 

av artiklarna låg någonstans på de 10 första sidorna. Vanligtvis var de placerade som sidospalter. 

 

Bilderna 

Tre av våra fem artiklar som innehåller bilder visar polisens bevisbilder på misstänkta tillhyggen 

eller vapen. I den första artikel som innehåller bild från polisen visas en eldgaffel utlagd vid en 

mätsticka. Andra bilden visar en liknande bild där fyra misstänkta tillhyggen visas i ett 

sammansatt kollage (“Misstänkt för knivhugg mot gravid sambo” Västerbottens-Kuriren). 

Den sista artikeln illustreras med polisens foto på gevär som blivit beslagtagna 
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Bilden från reportaget “Önskar att allt var över” ("Önskar att allt var över - BROTTSOFFER” 

Kristianstadsbladet) visar en bild på en kvinnas ryggtavla när hon står vänd mot skogen. 

Ett perspektiv som nästan är identiskt med det som framställs i “Exmakens terror tar aldrig slut” 

(Helsingborgs dagblad).  

 

 

Offer och förövare 

De flesta av våra artiklar handlade om en heterosexuell parkonstruktion, endast en av artiklarna 

handlade om ett utskrivet homosexuellt par, vid fyra av fallen var det ena könet okänt vilket 

gjorde att parets sexuella parkonstruktion också var okänt. När vi skriver att de är i en 

heterosexuell relation eller homosexuell relation så utgår vi från vilka kön skribenten har angivit 

på förövaren och offret. Vi kan omöjligt veta hur de själva väljer att definiera sig. Vid 85 procent 

av fallen var förövaren eller den misstänkta förövaren en man. Nio kvinnor var gärningsmän 

eller misstänkta gärningsmän i våra artiklar och i sex av fallen anklagade parterna varandra för 

våld. 
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Ålder på offer och förövare 

Det vanligaste var att enbart gärningsmannens ålder var utskriven i siffror och offrets ålder inte 

fanns med, detta utgjorde 69 procent av våra artiklar. Att bara gärningsmannens ålder är nämnt 

är vanligt i brottsnyheter. Vid 18 procent av artiklarna fanns varken offret eller gärningsmannens 

ålder med i artikeln. Ingen av våra artiklar hade personernas ålder utskrivet som text, men vid 

åtta procent av artiklarna fanns bådas ålder utskrivet i siffror. 

 

10.1.2 Artikelns vinkel 

15 av artiklarna innehåller citat. I två utav dessa får en andra person komma till tals. I vår 

undersökning är de som citeras antingen polis, offer, gärningsman, åklagare, försvarsadvokat 

eller vittne. De som citeras flest gånger är polis och åklagare, de citeras fyra gånger var i våra 

texter. 

 

När vi undersökte vem som varit aktiv gällande slagen, alltså om det är någon som “slår” eller 

någon som “blir slagen” så visade vår undersökning att det i 80 procent av fallen var 

gärningsmannen som var aktiv, det vill säga att skribenten valt att skriva att gärningsmannen 

slog och inte att offret blev slagen. I fyra procent av artiklarna blev offret slagen, och i 16 
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procent av artiklarna fanns det båda typer av meningar. När vi undersökte huruvida det fanns 

våldsdetaljer med i texterna, det vill säga om det stod något mer detaljerat än att en misshandel 

ägt rum eller att någon blivit slagen, innehöll 76 procent av artiklarna utförliga våldsdetaljer. Det 

kunde t.ex. vara detaljer som att en lavett delats ut eller att en kniv hade använts. I 61 procent av 

artiklarna så förekom ingen orsak till misshandeln, alltså någon form av omständighet som i 

artikeln lyftes fram som en möjlig faktor till att misshandeln ägde rum. 39 procent av artiklarna 

hade en orsak med i texten. 

 

 

 

Den vanligaste orsaken till misshandeln var att det skedde i och med ett bråk där båda parterna 

var involverade, 14 procent. Den näst vanligaste orsaken var att gärningsmannen var berusad, 10 

procent. Den tredje vanligaste orsaken var bråk i kombination med alkohol, 6 procent. Svartsjuka 

och alkohol samt att offret på något sätt varit fysisk också låg båda på två procent. Resten utav 

orsakerna, så som heder, psykisk diagnos, svartsjuka, självförsvar och att offret varit sjuk 

förekom varsin gång. Att våldet skett oprovocerat stod utskrivet en gång. I variabeln 

“perspektiv” har vi letat efter uttalanden, åsikter eller perspektiv från någon av parterna i texten, 

får de kommentera händelsen? Perspektiv eller uttalanden kan yttra sig som ett erkännande eller 

nekande från förövarens sida eller något som föregås av att offret eller förövaren hävdar, 

berättar, eller att någon medger och så vidare. Artikeln nedan har hamnat i kategorin “bådas 

perspektiv är synlig” 
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Par anmäler varandra 

SUNDSBRUK Ett par har anmält varandra för misshandel natten mot i går. Kvinnan som 

är i 30-årsåldern hävdar att mannen som är i 40-årsåldern knuffat omkull henne och slagit 

henne. Mannen hävdar att hon slagit till honom. Sundsvalls Tidning 2013-10-13 

 

20 artiklar hamnade i kategorin där bådas perspektiv är synliga. I 15 så redovisas enbart offrets 

redogörelse eller perspektiv för händelsen och i 13 artiklar redovisades enbart gärningsmannens 

perspektiv. 

 

I 79 procent av artiklarna går det att utläsa någon sorts konsekvens för förövaren, alltså att 

journalisten har skrivit ut att gärningsmannen blivit kallad till förhör, åtalad, dömd eller dylikt. 

I var femte text så får läsaren inte veta om gärningsmannens misstänkta handlingar leder till 

någon sorts konsekvens för denne. 

 

10.2 Resultat från den kvalitativa undersökningen 

Här nedan kommer vi presentera en sammanfattning utav de resultat vi fick fram genom vår 

textanalys. Strukturen och enskilda resultat till varje artikel finns som bilagor i denna uppsatts. 

 

10.2.1 Män som offer 

I artiklarna där kvinnor är förövaren har vi noterat att kvinnorna sällan får stå för sina handlingar, 

skribenten framställer ofta kvinnorna som känslostyrda eller att deras handlingar är en följd av en 

problematisk situation. Till exempel så har kvinnorna i två artiklar varit ansvariga för en sjuk 

man som enligt skribentens framställning tagit deras kraft och därför misshandlat sina partners. I 

övrigt står svartsjuka som direkt orsak alternativt att mannen/offret gjort något kränkande som 

kan ha “framkallat” misshandeln. 

 

I den första artikeln (Kvinna erkänner misshandel av sin sjuka make) är det en “kvinna i 60-

årsåldern” som står som gärningsman. De är båda aktörer och deltagare, kvinnan påverkas av 

mannens sjukdom och mannen påverkas av kvinnans våld som i sin tur utlöst misshandeln. 

Fokus är på misshandeln av honom men genom hennes perspektiv. Men samtidigt hävdar 
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kvinnan att han har tagit till våld. Detta värderas dock inte lika tungt i artikeln, kanske för att åtal 

enbart är väckt mot kvinnan. Passiv vinkeln i denna artikel är otydlig men värderingarna och 

skulden är tydligare. Hon är i fokus som både gärningsman och den som upplever och känner, 

ytterst lite sägs om honom och hans upplevelser. Orsaken till misshandeln presenteras som 

mannens sjukdom. Dock inte genom hans upplevelser av att vara sjuk och bli utsatt, utan fokus 

på henne som misshandlare på grund utav hans sjukdom. Hon får inte stå för sina handlingar, 

utan den egentliga orsaken presenteras som mannens sjukdom och det är under den som hon 

handlar. “Paret har bott ihop i sex sju år och båda beskriver inledande åren som bra och 

kärleksfulla. Under våren 2012 förvärrades emellertid makens sjukdomsbild[...]” 

I detta exempel så visar skribenten att kvinnan inte misshandlat mannen så länge han inte var 

sjuk. Vilket är ett tydligt exempel på att sjukdomen får stå som orsaken och att kvinnan agerar 

under omständigheterna. Ett perspektiv vi uttolkar från detta är att kvinnan ges rollen som offer, 

mannens sjukdom påverkar henne starkt, och mannen blir inte gärningsman men förövare. 

Mannen ges i texten skulden i och med att han blivit sjuk. En av kvinnorna ges utrymme att 

förklara sitt agerande med trötthet på grund av den stora arbetsbördan som omvårdnaden av 

maken krävde och allt hushållsarbete. Hon säger sig enbart kunna sova 3-4 timmar per natt som 

konsekvens av detta. Skribenten låter henne berätta om hennes upplevelse av att leva 

tillsammans med en sjuk man under rubriken “Fick hela ansvaret”. Hon citeras även i slutet där 

hon säger “Jag skulle ha gått undan, jag vet det. Förlåt. Nu när jag sovit hela nätter i tre veckor (i 

häktet) är det lätt att tänka tillbaka och ångra det som hände. Jag var inte mig själv.” Åter igen 

står hon inte som en person som varit ansvarig för sina handlingar, utan de läggs över på 

sjukdomen. 

 

Allra sist i artikeln står det att hon nu anmält honom för kvinnofridskränkning för saker han 

gjorde innan han blev sjuk. Detta förklaras inte vidare, men vi får som sagt veta att det var innan 

han blev sjuk, då dessutom båda trivdes med relationen, vilket gör honom till ansvarig för sina 

handlingar till skillnad från kvinnan 

 

I artikeln (Misshandlades av sin hustru) lyfter skribenten att kvinnan tidigare aldrig varit dömd, 

“även om kvinnan tidigare är ostraffad och det inte finns anledning att befara fortsatt brottslighet 

kan hon därmed inte undgå fängelsestraff”, detta är den enda artikeln av våra tio där detta nämns 
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över huvud taget. Detta kan tolkas som att kvinnan är kodad som god eller snäll. I samma artikel 

ges lite fokus till det faktum att mannen/offret blivit först misshandlad och sedan suttit anhållen 

ett helt dygn på grund av falska anklagelser från kvinnan, det nämns i förbifarten. Åter igen står 

kvinnans perspektiv i fokus. Svartsjuka är den faktor som tas upp i texten. “Upprinnelsen var att 

kvinnan misstänkte att mannen var otrogen och sedan hon kollat hans telefon fick hon kontakt 

med en kvinna som uppgav att hon väntade hans barn. Hon blir en person som agerar under sina 

känslor. Samtidigt kan det även ses som att misshandeln bortförklaras.” Artiklarna med männen 

som offer presenteras främst fortfarande ur kvinnans perspektiv. Detta kanske i och med att våld 

i parrelationer främst ses som något som berör kvinnor, både att det räknas som en mjuk nyhet, 

att hemmet är en kvinnlig miljö och att misshandel inom parrelation anses vara något som rör 

kvinnor samt att känslor är kvinnligt kodat. 

 

Artikeln (48-åring döms för våldsamt motstånd) är den enda av våra artiklar där våldet sker i en 

homosexuell relation, här väljer skribenten att helt flytta fokus från misshandeln och beskriver 

våldet mot polisen istället. Misshandel pågår i periferin i texten medan våldet mot tjänstemannen 

beskrivs mer utförligt. Det är antingen polisen eller gärningsmannen som står för handlingarna, 

dock agerar gärningsmannen till följd av polisens agerande. Inga våldsdetaljer från själva 

misshandeln av partnern skrivs ut och en förklaring till misshandeln ges inte. Skribenten väljer 

att skriva vilken straffpåföljd gärningsmannen får för sitt handlande jämte polisen, men det är 

obesvarat vilken följd/konsekvens misshandeln på partnern fått. Artikeln är kort och ger mindre 

underlag att tolka, men det som inte skrivs i texten kan också synliggöra textens mening. 

Endast i en av våra fem artiklar där en man är offer hamnar han i fokus. 

 

 I (Mannen fick nog när han ännu) är våldsdetaljerna mycket utförliga och anledningen till våldet 

är att kvinnan beskrivs av mannen som berusad, svartsjuk och kontrollerande. Här ges han både 

tolkningsföreträde på hur kvinnan är, då det är han som får beskriva henne, det är alltså inte en 

händelse eller en rättsperson som får göra detta. Kvinnan är aktör och mannen är mottagare. 

Mannens perspektiv fokuseras och presenteras oftast och först, kvinnan får först på slutet sin bild 

presenterad, hon menar att det var i självförsvar, hon förnekar också att hon skulle ha ofredat och 

misshandlat mannen. Dessutom så gör han ett samhällskritiskt ställningstagande: 

“Vad ska man göra? Vi killar ska inte behöva acceptera sånt här vi heller.” 
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Han agerar inte bara för sin egen räkning utan även för andra mäns, som han får representera. 

Texten återger hela tiden situationen som att den “har hänt” inte “ska ha hänt” även fast hon inte 

är dömd, vilket gör att textens form ger ett intryck av situationen som sann även om det inte ännu 

finns en dom, och vem som är trovärdig och inte trovärdig i texten synliggörs. 

 

10.2.2 Kvinnor som offer 

Angående passiveringen i vår längsta artikel (Exmakens terror tar aldrig slut) ligger fokuset på 

offret, som skribenten kallar Mona och hennes upplevelser och känslor kring händelsen. Mona 

syns dock inte främst genom egna ord utan gestaltas genom journalistens beskrivningar av 

henne. Journalisten sätter ord på Monas personlighet och gör gärna förminskande beskrivningar 

utav henne. “Mona tar en klunk av sitt kaffe och liksom tar sats.” Skribenten väljer även att ta 

upp att Mona blivit våldtagen som 15-åring. Det är fokus på henne och ingen fokus på de män 

som utsatt henne. Bilden av henne av att vara offer under hela sitt liv målas upp. Mannen 

fokuseras inte och i första stycket borttags han som aktör och istället för att misshandeln är en 

handling beskrivs den istället som en händelse; “Mona levde med slag och kränkningar […]”. 

 

Mona har tolkningsföreträde på mannens känslor och våldet i denna artikel förklaras genom 

alkohol och svartsjuka. Mona representerar endast sin egen individ, men texten är samhällskritisk 

genom att påpeka att rättssystemet inte fungerar och artikeln är den enda av våra 100 artiklar som 

innehåller en faktaruta om problemet. 

 

Mona behövde räddas, i nästa artikel så räddar kvinnan sig själv. Hon målas upp som en kvinna 

som skiljer sig från andra kvinnor i denna situation, genom ord som stark och modig och “inte 

alls den bild många har av en kvinna som under ett års tid misshandlat sin sambo” genom detta 

målar skribenten upp denna kvinna som ett undantag vilket stärker bilden av att kvinnor 

egentligen är mer som Mona. Det tar bort ordet modig och stark från andra kvinnor. 

 

I artikeln (Misshandlad kvinna “Sorgen är givetvis barnen”) representeras kvinnan återigen som 

offer. Fokus ligger på hennes upplevelser men hon beskrivs som en hjälplös och väldigt svag 

person. Hon är hela tiden tacksam att hon inte är i förhållandet längre, att hon har en lägenhet 

och kanske främst markant är att hon är tacksam över att hon får prata med barnen emellanåt. 
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Mannens skuld tas även hela tiden ifrån honom, han har vårdnaden om barnen, verkar leva stabilt 

och ansvaret för misshandeln läggs utanför honom, ”Anna flyttade till Västsverige med sin man 

och barn i början av 2000-talet. Precis som på den tidigare hemorten fortsatte mannens 

misshandel av henne.” det är som att byte av ort möjligtvis hade kunnat förändra situationen. 

Eller att hon möjligtvis tänker det, vilket stärker bilden av henne som underlägsen och hans 

ansvar ifrågasätts. Han har aldrig i texten “lyckats sluta slå”, men hon har däremot lyckats ta sig 

ifrån honom. Vilket gör att det ligger på henne. I denna artikel finns inget samhällskritiskt med 

utan allt ligger på henne. Det är oklart om hon har misshandlat gärningsmannen eller om han fått 

ett straff. Läsaren får veta att mannen nu är tillsammans med en ny kvinna och hon låts stå som 

anledningen till varför han slutat slå. Det står även med att barnen bor hos honom. Även denna 

text låter kvinnan representera endast sin egen individ, men den är också samhällskritisk genom 

att påpeka att rättssystemet inte fungerar. 

 

I texten beskrivs och citeras hon genom “Hon är stolt över den lilla lägenheten”,  

“Men jag klagar inte. Så här fri har jag inte känt mig någon gång i hela mitt liv. Sorgen är 

givetvis barnen. Men jag får i alla fall prata med dem varje dag nu, säger hon.” och “Det är bara 

en liten detalj som hon önskar vore bättre – ”Det finns bara en dator.“. Detta ger en bild av henne 

som ansvarig för situationen då han inte ställs till svars medans hon är tacksam. 

 

Artikeln (Önskar att allt var över) skiljer sig från de två tidigare i framställningen kring offrets 

personlighet. I denna artikel framställs hon som stark, men detta i kontrast till hur skribenten 

anser att andra personer i offrets situation brukar vara.  

 

En 46-årig kvinna som är vältalig och framstår som stark, inte alls den bild 

många har av en kvinna som under ett års tid misshandlats av sin sambo. 

Kristianstadsbladet 2013-10-14 “Önskar att allt var över”. 

 

Offret får vara delaktig i att ge en bild av sig själv genom ett citat då hon säger “Jag tycker att jag 

var modig som till sist vågade. Dels för min egen skull, att ingen ska få göra så med mig 

ostraffat. Men också för min dotters och andra kvinnors skull, han ska inte få göra likadant igen.” 

I detta citat får hon även representera andra kvinnor än sig själv. Offret hjälper i denna artikel sig 
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själv men när man undersöker handlingarna så är det hon som blir slagen inte han som slår. 

Fokuset i artikeln ligger på offret och rättsprocessen och ger en kritisk syn av rättssystemet, men 

med hopp om att få hjälp. Offret i denna artikel är inte dömd men förtroendet ligger hos offret då 

det inte ifrågasätts om misshandeln har ägt rum. Texten består endast av handlingar och 

våldsdetaljerna är inte många. 

 

Artikeln (Misstänks för knivhugg mot gravid sambo) är ett tydligt exempel där delar av 

artiklarna kan tolkas olika beroende på om man ser delarna var för sig eller i relation till 

helheten. Språket är för det mesta neutralt “Vid ett annat tillfälle ska mannen ha slagit kvinnan 

med ett slagträ över ryggen.” vilket kan bero på att mannen inte är dömd. I denna artikel beskrivs 

inga personliga egenskaper eller karaktärsdrag och texten är relativt neutral i sitt språk. Han är 

aktör och hon är mottagare för hans handlingar och det är anklagelserna mot mannen som 

fokuseras. Han citeras även då han får svara på en av anklagelserna. 

 

Jag försökte trycka undan henne, säger mannen i polisförhör. Då träffade jag henne med 

handen på ögonbrynet och råkade riva henne med en nagel på ögonbrynet. Västerbottens-

Kuriren 2013-10-15 ”Misstänkt för knivhugg mot gravid sambo” 

 

 

Han nekar till 10 av 12 anklagelser men i texten beskrivs det hur hennes anhöriga anat att hon 

blir misshandlad då de sett blåmärken på hennes kropp. I ett av styckena då språket i texten inte 

är neutralt styrks intrycket av att kvinnans trovärdighet återigen genom att andra personer i 

hennes närhet nämns i texten: 

 

Även om hennes anhöriga misstänkt att allt inte stått rätt till har kvinnan inte berättat för 

någon annan än sin väninna om att mannen slagit och hotat henne. Västerbottens-Kuriren 

2013-10-15 ”Misstänkt för knivhugg mot gravid sambo” 

 

 



 
 

39 
 

Ytterligare ett flertal stycken som berättar om förmodade våldsdåd och misshandel 

samt fyra bilder på misstänkta tillhyggen stärker intrycket av en skyldig 

gärningsman. 

 

I den sista artikeln (Polismannen erkände misshandel av sambo) är fokuset på förövaren/mannen, 

men inte som sambo till offret utan som sin yrkesroll. Texten är rak och den beskriver vad som 

skett, inga beskrivningar av varken offret eller gärningsmannen finns med. När någon utav offret 

och gärningsmannen beskrivs så är det kopplat till händelseförloppet. “En blåslagen kvinna hade 

rusat ut i trappuppgången och skrikit efter hjälp.” Språket här lämnar aktören osynlig och klassas 

som en händelse och att polisen fokuseras är genomgående i hela artikeln. Denna text skilde sig 

något från de övriga i hur språket formulerades och flera gånger osynliggjordes mannen som 

aktör i misshandeln genom att beskrivningen formulerades som en händelse och inte en handling 

vid ett flertal meningar. Här är det misshandeln och inte mannen som medfört skadorna. 

 

Misshandeln har för sambon medfört svullen näsa, näsblod, blödning i 

höger öga, blåmärken i ansiktet samt rodnader på armar och hals. 

 

När kvinnan var synlig i texten var det som offer för misshandeln och hennes skador. Fokuset i 

övrigt låg på handlingsförloppet och hur polisen ställt sig till anklagelserna. 

 

11 Analys 

Här vill vi återvända till våra ursprungliga frågeställningar och väva samman teori med resultat. 

För att göra det klart och tydligt har vi delat upp det i övergripande underrubriker, men detta 

utesluter inte att frågorna i frågeställningen besvaras under flera underrubriker. För att underlätta 

förståelsen så återupprepas först frågeställningen och sedan görs en sammanfattning av den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. 

 

Vilken utrymme ges våld i parrelationer i medierapporteringen? 

Hur är artiklarna utformade? 

Vad berättas det om i dessa artiklar? 

Vilken förankring i verkliga förhållanden har mediernas rapportering om våld i parrelationer? 
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Ser rapporteringen olika ut ifall förövaren är en kvinna eller man? 

Vilka föreställningar om kön reproduceras i texterna? 

 

11.1 Sammanfattning kvantitativa undersökningen 

Undersökningen visar att artiklarna om våld i parrelationer oftast är korta notiser. Förövarna är 

till störst del män och offren är till störst del kvinnor och det skrevs oftast om heterosexuella 

parrelationer. Citat och bilder är sällan förekommande. Undersökningen visade att det ofta 

fokuseras på det unika i varje enskild händelse då våldsdetaljer var vanliga och ålder skrevs ut på 

gärningsmannen. I 20 procent av artiklarna så skrev skribenten offret som den aktiva, alltså offret 

hade blivit slagen och istället för att skriva att gärningsmannen slog, vilket visar på att offret i var 

femte artikel blev aktiv för vad hen utsatts för. 40 procent av artiklarna hade med en “orsak” till 

misshandeln, vilket påverkar tolkningen av huruvida gärningsmannen är ansvarig för sina 

handlingar. Alkohol och att misshandeln var en del i ett bråk var de vanligaste orsakerna. 

 

11.2 Sammanfattning kvalitativ undersökningen 

Majoriteten av processerna är handlingar men händelser förekommer i de flesta artiklarna. När 

händelser förekommer i en mening så ställs förövaren utan ansvar. Motsatspar är vanliga, dels i 

kategorin offer och förövare men även som trovärdig eller inte trovärdig, ond och god. Även när 

artiklarnas språk har varit objektiv har man genom att se till artiklarnas helhet kunna utläsa en 

tydlig vinkel där en tydlig förövare går att urskilja i djupstrukturen. Det som är intressant att 

notera är att kvinnans känslor och upplevda erfarenheter av misshandeln står i fokus i flera 

artiklar än männen, även då de själv har varit förövare eller misstänkt för våldet. Vidare 

diskuterar vi detta under analysen. 

 

11.3 Utrymme i medierapporteringen 

Medan Pollock (2001: 327) har sett en ökning från pressens håll av intresset för brott och i 

synnerhet våldsbrott sedan mitten på 1900-talet konstaterar Peter Dahlgren (1992) istället att 

brottsrapporteringen har blivit allt mer rutinartat vid 80-talets slut. Intresset för våld i allmänhet 

och i synnerhet för avvikande våld leder ändå till att våldsbrott är överrepresenterade i pressen 
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jämfört med annan typ av brottslighet som till exempel inbrott och stöld eller ekonomisk 

brottslighet som förekommer i större utsträckning (Dahlgren 1992:4,21) (Pollock: 2001:327). 

Cynthia Carters forskning har visat att trots att misshandel och hot på hemmaplan är ett vanligare 

förekommande brott än mord och våldtäkt i den offentliga sfären, så ger mediernas rapportering 

mer utrymme för de två senare. Hon pratar om en “normalisering av det extraordinära”. Vidare 

så får nyheter där mannen har varit okänd för kvinnan mer plats i det mediala rummet. Carter 

förklarar dessa tendenser med att våld i hemmet anses vara för ”normalt” eller banalt för att ges 

utrymme (Carter 1998: 223). Vårt undersökningsområde handlar just om pressens rapportering 

om dessa “vardagliga brott” som framförallt har skett i hemmet i kombination till att våld i 

hemmet historiskt främst har blivit betraktat som ett kvinnligt problem och det kanske är just 

därför de ges så lite utrymme (Gemzö 2008:83). 

 

Vi vet inte hur stor andel av brottsjournalistiken som våra artiklar tar upp i artiklarnas respektive 

tidningar men vi kan se att det finns en generell underrapportering av ämnet i relation till hur 

mycket utrymme brottsrapporteringen får, även om vissa tidningar hade haft en större bevakning 

av ämnet under just oktober månad. Som vi var vissa tidningar överrepresenterade i vårt 

material. Att tidningar rapporterar om ett ämne mer eller mindre behöver inte bero på en 

medveten prioritering, andra aspekter såsom personalresurser eller medieföretagets storlek 

påverkar också nyhetsprocessen (Johanson 2008:6). Det finns dock mönster att se i hur frågan 

rapporteras om. Av totalt 100 artiklar bestod tre av texterna av reportage, de flesta övriga var 

kortare artiklar eller notiser där 72 procent av texterna var under 250 ord och 39 procent av 

artiklarna var skrivna på 100 ord eller mindre. 

 

11.4 Förankring i verkligheten? 

Baserat på Tryggare Sveriges uppgifter om 17 000 tusen anmälningar av misshandel analysmot 

kvinnor inomhus av personer i nära relation per år har även ett medeltal per dag räknas ut med ett 

snitt på 46 brott per dygn. Även om den här statistiken inte kan användas som en generell siffra 

så har vi valt att producera en möjlig siffra för hur många brott som skulle ha anmälts under vår 

period för undersökningen som sträckte sig mellan den 12 till den 31 oktober. Beräknat på ett 

snitt om 46 brott per dygn så skulle det ha gjorts 920 anmälningar under vår 

undersökningsperiod. Dessvärre finns det inga renodlade siffror som visar våld i relationer där 
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offret och förövaren har en parrelation. NCK menar dock att en stor majoritet av våldsbrotten 

som begås i nära relationer, görs just av män som har eller har haft en partnerrelation till den 

misshandlade kvinnan. 

 

Trots bristande statistik vågar vi dra slutsatsen om att även detta våld är underrapporterat av 

medierna i relation till det utrymme som andra former av brott ges i medier (Carter 1998:223). 

På de 20 analyserade dagarna har de 30 tidningarna som är de största tidningarna i varje län 

(bortsett från rikspress), tillsammans publicerat 5 artiklar i snitt per dag. 

 

11.5 Kvinnor och män i materialet 

Denna fråga besvarar vi främst utifrån den kvalitativa analysen. 

Ser rapporteringen olika ut ifall förövaren är en kvinna eller man? 

Vilka föreställningar om kön reproduceras i texterna? 

 

Enligt Madeleine Kleberg så är kvinnan underrepresenterad i journalistiska texter, vilket vi har 

diskuterat även under utrymme i medier, men hon menar även att när kvinnan väl representeras 

så gör hon detta utifrån stereotypa föreställningar (Kleberg 2006:33). Detta har vi kunnat se i vår 

textanalys där kvinnan inte bara handlar under och efter sina känslor, utan även att hon har fått 

stå för fokuset i de flesta artiklarna oavsett om hon är offret eller förövaren. Detta är en 

stereotypisering i och med att våld i hemmet klassas som en kvinnofråga då både relationer och 

hemmet är kodat som något privat och kvinnligt (Gemzöe 2008:83; Carter 1998:221). I och med 

att kvinnan representeras med denna bild så innebär det att mannen representeras med en annan. 

Johansson menar att skribenten ofta använder stereotyper i sina artiklar för att skapa 

identifikation hos läsaren (Johansson i Nord och Strömbäck 2004:230), ett utav kraven för att det 

ska bli en nyhet, vilket skulle kunna vara en förklaring. 

 

I de undersökta de artiklarna för den kvalitativa delen ligger fokuset utanför mannen, ofta 

osynliggörs hans roll, både som offer och som förövare då fokuset ligger på kvinnan. För 

återanknyta till Jewkes teorier så finns det ett motstånd att se kvinnan kapabel till att medvetet 

och med uppsåt begå våldsdåd, det bortförklaras ofta som en konsekvens på något annat (Jewkes 

2004:129). Pollack säger att offerbetonade artiklar har använts i allt större grad under det sena 
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1900-talet som ett effektivt verktyg för att beröra läsarna (Pollack 2001:61) och skribenterna 

tillskriver ofta kvinnorna en offerroll. Detta avspeglas i våra analyserade artiklar där det är 

vanligare att fokusera på kvinnan som gärningsman eller offer. 

 

Wendt Höjer sätter detta i ett historiskt perspektiv genom att lyfta att det varit lagligt med 

misshandel av partner fram tills 1982 (Wendt Höjer 2002: 210). Hon menar dessutom att om 

problemet formulerats som något privat och naturligt så rättfärdigas handlingen. Problemet 

kategoriseras som ett kärleksproblem och något som politiker inte ska problematisera (Wendt 

Höjer 2002: 49). Detta kan vara en av orsakerna till att så få anmäler brottet, men även en 

förklaring till varför det skrivs så pass lite om brott i parrelation och varför dessa brott hamnar så 

lågt i nyhetsvärderingen. 

 

Fokus ligger på individen, personen i artikeln eller historien får oftast inte representera en större 

grupp eller sammanhang, förutom i två artiklar, en från varje kategori, men vilken individ som 

hamnar i fokus kan bero på att det är kodat som något privat och kvinnligt, alltså en 

“kvinnofråga” (Wendt Höjer 2002: 49). 

 

11.6 Vad berättas i artiklarna? 

I sin litteraturdel går Pollack igenom Robert Reiners teori om förutsättningar för brott. Reiner 

som är professor emeritus i kriminologi menar att för att ett brott skall kunna begås så är det 

första som måste hända att en handling kriminaliseras. Sedan måste motiv, medel och tillfälle 

finnas och slutligen måste det finnas en frånvaro av kontroll eller eventuella beskyddare (Pollack 

2001: 34). Reiner menar att medier har en roll i, och medverkar till att påverka befolkningens 

och rättssystemets uppfattning av brott som i sin tur påverkar kriminaliseringen av vissa 

handlingar. Pollack fortsätter sin diskussion om kriminalisering. 

 

En rad senare studier har på olika sätt visat vilken starkt inflytande 

medierna har i definitionsprocesser av det som kategoriseras som 

avvikande eller brottsligt beteende genom att skapa och lansera nya 

brottstyper - något som också innebär att medier påverkar fluktuationer i 
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brottsnivåer, i synnerhet den polisanmälda brottsligheten. (Pollack 

2001:35) 

 

Som i inledningen till uppsatsen där polisens rapport Dödligt våld i nära relationer citeras, 

reflekterar även Pollack om pressens inflytande över vissa brottskategoriers 

anmälningsfrekvenser. Pollack menar alltså att medier kan förstärka folks uppmärksamhet av 

vissa brott och en konsekvens är att detta ökar anmälningstendenserna, hon menar att detta även 

sannolikt påverkar anmälningstendeser i motsatt riktning, att brott som får liten medial 

uppmärksamhet anmäls mindre (Pollack 2001:36). Det ska dock ses som en bidragande faktor 

och inte en uttömmande förklaring menar hon då skapandet av människors föreställningsvärldar 

är komplexa och individens egna subjektiva tidigare erfarenheter och föreställningar (Pollack 

2001: 53-54). En teori som rör mediers påverkan menar att medierna inte nödvändigtvis påverkar 

vad människor ska tänka och tycka men att medier påverkar och influerar vilka ämnen och om 

vad de ska tänka på. Denna teori som kallas för mediers dagordningsfunktion (Pollack 2001:56). 

I relation till vårt material skulle denna teori vara kunna vara rimlig. Om det finns ett samband 

mellan pressens rapportering och anmälningstendenser hos offer så skulle man kunna se en 

tydlig underrapportering av brottet i medier vilket motsvaras av vårt material. Den typiska 

artikeln i vårt material är en kortfattad notis som sällan belyser den enskilda händelsen genom att 

sätta den i perspektiv till det större sammanhanget. 

 

En av journalistiken effekter är att specificera sociala problem. Sociala problem kan definieras 

som att vara “skillnaden på vad som är och vad som borde vara” (Merton & Nisbet 1961 i 

Pollack 2001:62) Hur ett visst problem formuleras och framställs i medier påverkar dess status 

men ofta fungerar problemets utbredning bland befolkningen som en definition på hur stort eller 

viktigt ett socialt problem anses vara, ju fler som drabbas eller hotas att drabbas, desto större och 

viktigare är problemet. (Pollack 2001: 62-63). Peter Dahlgren skriver att det är vanligt att brottets 

unika karaktär fokuseras i kriminaljournalistik och samhällsperspektiv om till exempel brottens 

generalitet är ovanliga. Vilket underminerar bilden för läsaren till att se händelsen som en del i 

ett större system av samhällsfenomen. En bild som ofta är förminskad av den rutinartade 

brottsrapporteringen. Att bilden av våld i parrelationer är förenklad och förminskad stämmer 

överens med Peter Dahlgrens (1992) resultat från 80-talet. Dahlgren undersökte ett bredare 



 
 

45 
 

omfång av brottsjournalistik men i likhet med vårt material visade resultatet en typisk 

brottsrapportering som utgjordes av korta artiklar med en rak, informativ och kortfattad 

berättarstil. Dramatiserande skildringar, citat och bakgrundshistorier var ett undantag i artiklarna 

(Dahlgren 1992: 28). I vårt material hade enbart en artikel en faktaruta med statistik om brottet. 

Det finns ytterligare problem med att fokusera på det enskilda och individuella, menar Wendt 

Höjer, om fokuset läggs på individen kan detta osynliggöra könsmaktsystemet (Wendt Höjer 

2002:201). Det unika i vårt material i varje enskilt fall får ofta formuleras som detaljer av våldet 

och i särskilda beskrivningar och karaktärsdrag hos artikelns huvudpersoner. Exempel på detta är 

att ålder är utskrivet i en stor procentandel av alla artiklarna. Angående våldsdetaljer i artiklarna 

fokuseras det unika och våldsaspekter i en nyhet ökar även nyhetsvärdet. I 76 procent av 

artiklarna beskrevs våldets karaktär. I flera fall var det våldet explicit beskrivet även i notiser och 

uppgifter som ofta fanns med var hur många slag som getts, om det funnits något tillhygge eller 

om slaget hade gjorts med en öppen eller stängd hand och var på kroppen som offret blivit 

slagen. 

Misshandeln har för sambon medfört svullen näsa, näsblod, blödning i höger öga, 

blåmärken i ansiktet samt rodnader på armar och hals. 

Skånska dagbladet 2013-10-16 sida 22 “ Polismannen erkände misshandel av sambo” 

 

Vi har också sett en tendens till att härleda eller förklara våldet eller misshandeln till ett logiskt 

orsakssammanband där misshandeln förklaras som en reaktion till en annan handling. Detta har 

varit mer framträdande i vår kvalitativa analys, den kvantitativa analysen visade att 4 av 10 

Artiklar innehöll ett orsakssammanband till misshandeln. Det förstärker känslan av att detta är 

just hennes eller hans historia, inte min eller samhällets. Att det i dessa artiklar anges en orsak till 

misshandeln som ligger utanför gärningsmannens direkta handling, exempelvis svartsjuka eller 

alkohol flyttar även ansvaret för våldsgärningen från gärningsmannen. 

 

12 Slutdiskussion 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att undersöka pressens rapportering om våld i parrelationer, 

oavsett vilket kön som offret eller förövaren har haft och om de har befunnit sig i en hetero- eller 

homosexuell relation. Nu har uppsatsen ändå kommit att handla främst om våld mot kvinnor. 

Detta beror dels på det faktiska materialet samt det vetenskapliga forskningsläget. Fokuset på 
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män i dessa situationer är än så länge underrepresenterat, och de studier som vi har kommit åt har 

vi inte ansett vara tillräckligt tunga för att kunna luta oss mot. Den statistiken som är aktuell i 

dag visar ändå på att risken för att bli slagen i en relation är störst för kvinnor inom hemmets 

väggar. 

 

Women in Sweden are at the greatest risk of violence when they are in their own home, 

especially if their husbands or other intimate partners are present. FN:s specialrapportör 

Yakin Ertürk 2007 

 

Intresset för våld är stort i medier men jämfört med hur många brott i parrelationer som sker i 

verkligheten så fann bara en bråkdel rapporterat i vårt material där det i snitt producerades 5 

artiklar per dag i de 30 tidningarna tillsammans. Detta kan ha att göra med nyhetskriterier och de 

enskilda redaktionernas villkor och arbetsrutiner. Det går dock att generalisera 

nyhetsproduktionen som är en konsekvens av det rådande samhällsklimatet (Dahlgren 1992:65). 

Vi återgår till Lippmans två huvudregler för nyhetskriterier, en bra nyhet skall väcka känslor hos 

läsaren och att den ska erbjuda möjlighet till identifikation (Johansson i Nord och Strömbäck 

2004:223), något som teoretiskt sätt passar in på nyheter misshandel i parrelationer. Händelser av 

våld har alltså generellt sätt ett högt nyhetsvärde, trots det så fick våra artiklar sällan stora 

rubriker eller puffar på “ettan”. En möjlig förklaring kan kanske vara att ämnet ses som kvinnligt 

kodat och som en privat angelägenhet. 

 

Vi har sett att fokuset i artiklarna ligger på kvinnan och även att det som är unikt i varje historia 

lyfts fram. Om brottets unikhet står i fokus kanske det kan leda till att andra utsatta men även 

samhället ser det som privata angelägenheter istället för att se brottet som ett samhällsproblem 

detta kanske påverkar enskildas benägenhet att anmäla men även politik och åsikter kring 

problemet. Om ett problem inte ses som en viktig samhällsfråga kan detta leda till en att det blir 

oprioriterat från olika instanser. Till exempel skriver polisen i sin rapport Dödligt våld i nära 

relationer att när anmälningarna ökade tack vare en kampanj för att uppmärksamma våldet så 

fanns det inte resurser att bemöta dessa på ett effektivt sätt. (Dödligt våld i nära relationer 

2013:8). 
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Vår undersökning har endast belyst en liten del utav ett större problem. Dessutom bara en liten 

de av allt material som finns att undersökas. Det skulle vara intressant att göra samma 

undersökning fast i större omfattning. När vi tänker tillbaka på undersökningen kan vi också 

tycka att det hade varit intressant att inkludera fler variabler i en undersökning av artiklar om 

våld i parrelationer. Till exempel skulle det varit intressant att se hur ofta läsaren får information 

av vad som hände med offret efteråt, hur denne mår, eller om han eller hon har behövt uppsöka 

sjukhuset eller inte. Ytterligare en variabel värd att registrera hade varit om straffpåföljden 

skrevs med i artikeln, vi har nämligen en känsla att det glömdes bort i flera fall. Slutligen skulle 

en analys av rubrikerna och ett större antal bilder säkerligen varit givande för att än mer 

synliggöra vilken bild medierna förmedlar om våldet i parrelationer. 

 

Vi tycker att vi kan se att våld i parrelationer är understuderat, underrapporterat och 

underprioriterat från flera av samhällets institutioner. Det har länge setts som en privat 

angelägenhet belagd till hemmet och det enskilda paret (Wendt Höjer 2002: 201). Vår 

uppfattning är att våld mot kvinnor, och även mot män är ett systematiskt missbruk av makt. Vi 

anser att det inte är förrän problemet ses som en angelägenhet för hela samhället och statusen på 

dessa frågor höjs, som våldet kommer att tas på fullt allvar. 
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Bilaga 2 Sökverktyg 

Materialet består av de 100 senaste artiklarna som fångats upp av utav våra sökord. Sökorden 

och söksträngarna vi använde oss av är följande 

slagen AND sambo vilket gav 105 träffar under 2013; 

slog AND sambo vilket gav 630 träffar under 2013; 

(slog OR slagen) AND sambo vilket gav 710 under 2013; 

(slog OR slagen) AND partner* vilket gav 301 träffar under 2013 men ingen relevant under 

oktober; 

(slog OR slagen) AND kvinna* vilket gav 3998 träffar under 2013; 

(slog OR slagen) AND man* som gav 25253 träffar under 2013, dock så berörde nästan ingen 

artikel våld i parrelation och ordet man gav träffar i bemärkelsen “som man ser, som man vet 

etcetera” och när artikeln var våldsrelaterad så handlade det om våld ur en icke 

tvåsamhetsromantiserad relation. 
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Fortsättningsvis använde vi även; (slog OR slagen) AND make* som gav 807 träffar under 2013; 

(slog OR slagen) AND fru* vilket gav 3004 träffar under 2013; 

(slog OR slagen) AND (pojkvän* OR flickvän*) gav 758 träffar under 2013. 

misshand* AND (pojkvän* OR flickvän* OR sambo* OR partner* OR fru* OR make* OR 

hustru* OR kvinna*) gav 8167 träffar under 2013. 

Bilaga 1 Tidningar 

Källa ts.se 

Ort Utgivningsort 

UTF (utgivningsfrekvens) 

Upplaga = TS-upplaga helår (per utg. dag) 2012 

Borås tidning- Ort- Borås UTF - 7 dagar Upplaga - 43 000 

Barometern - Ort- Kalmar UTF- 6dagar Upplaga - 41 000 

Bohuslänningen - Ort - Uddevalla UTF- 6dagar Upplaga- 27 800 

Folkbladet (Västerbotten) - Ort - Umeå - UTF 6dagar - Upplaga 10 900 

Eskilstuna-Kuriren- Ort - Eskilstuna UTF- 6 dagar - Upplaga 29 800 

Dala-Demokraten - Ort - Falun - UTF- 6dagar (a-upplaga) Upplaga 14 800 

Dagbladet Sundsvall - oklart 

Katrineholmskuriren - Ort- Katrineholm UTF- 6dagar Upplaga- 10 900 

Kristiansstadsbladet Ort - Kristiansstad UTF- 6dagar Upplaga - 25 700 

Falu-Kuriren Ort - Falun UTF- 6 gånger (a-upplaga) Upplaga ? med Dalarnas tidning - 54 400 

Hallandsposten Ort - Halmstad UTF- 6dagar Upplaga- 29 100 

Helsingborgs dagblad (med Landskrona posten och Nordvästra Skånes tidningar) Ort - 

Helsingborg UTF - 7 dagar Upplaga - 72 600 

Jönköpings-posten - Ort - Jönköping UTF - 6 dagar Upplaga - 32 800 

Landskrona posten (med helsinborgs dagblad och Nordvästra Skånes tidningar) - Ort - 

Helsingborg UTF - 7 dagar Upplaga - 72 600 

Nerikes allehanda - Ort - Örebro UTF - 7 dagar Upplaga - 52 700 

Norrbottens Kuriren - Ort - Luleå UTF - 6 dagar Upplaga - 18 500 

Norrköpings tidningar - Ort - Norrköping UTF - 6 dagar Upplaga - 39 500 

Södermanlands nyheter - Ort - Nyköping UTF - 6 dagar Upplaga - 23 600 

Skånska Dagbladet - Ort - Malmö UTF - 7 dagar Upplaga - 26 900 
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Smålandsposten - Ort - Växjö UTF - 6 dagar Upplaga - 35 400 

Sundsvalls tidning Ort - Sundsvall UTF - 7 dagar Upplaga - 27 300 

Sydöstran - Ort - Karlskrona UTF - 6 dagar Upplaga - 10 400 

Upsala nya tidning - Ort - Uppsala UTF - 7 dagar Upplaga - 47 700 

Värmlands folkblad - Ort - Karlstad UTF - 6 dagar Upplaga - 17 000 

VLT - Ort - Västerås UTF - 6 dagar Upplaga - 36 000 

Västerbottens-Kuriren Ort - Umeå UTF - 6 dagar Upplaga - 32 400 

Östersundsposten - Ort - Östersund UTF - 6 dagar Upplaga - 23 400 

Örnsköldsvik Allehanda - Ort - Örnsköldsvik UTF - 6 dagar Upplaga - 15 600 

Östgöta Correspondenten Ort - Linköping UTF - 6 dagar Upplaga - 48 900 

Östran- Ort- Kalmar UTF - 6 dagar Upplaga - 10 500 

tillsammans: 527100 + 331500= 903600 + oklart 
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