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Abstract 

 

Studien undersöker om det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga nyhetsreportrar i deras 

rapporterande om samma händelse och hur dessa i så fall ter sig. Genom en kvalitativ textanalys har 

20 nyhetsartiklar analyserats innehållsmässigt, berättartekniskt och framställningsmässigt. 

Artiklarna har analyserats utifrån en del av de teorier som finns om kvinnligt och manligt språk och 

rapporterande. 

 

Artiklarna har tagits från fem stora inrikesnyhetshändelser: Knutbydramat, Engla, Helikopterrånet, 

Herculeskraschen och dubbelmorden i Ljungsbro. Fyra artiklar från varje händelse, två från 

rikspress och två från lokal- eller landsortspress. Lokal- och landsortspressen har valts ut efter 

geografisk närhet till nyhetshändelserna.  

 

Resultaten visar att det finns skillnader i artiklarna som både överensstämmer och går emot de 

teorier om kvinnligt och manligt rapporterande som studien utgått ifrån. Det är alltså svårt att 

avgöra om språket och innehållet i de artiklar som analyserats i första hand påverkats av kön eller 

andra socioekonomiska faktorer.  

 

Vad som tydligast skiljer sig åt mellan kvinnor och män är ämnesval och vinkel på artiklarna. Samt 

att kvinnor som skriver inom ett område som anses vara manligt lättare tar till ett manligt språk än 

vad männen anammar ett kvinnligt språk eller ämnesområde.  

 

 

Nyckelord: genus, journalist ik,  medieforskning, nyheter, språk. 
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1. Inledning 

För journalisten är det en absolut nödvändighet att kunna förstå texters betydelse 

och innebörd, att ha redskap för att granska både egna och andras texter för att 

därmed också hantera sin egen journalistroll på ett reflekterande sätt.  

 

Så skriver Britt Hultén i inledningen till sin bok Journalistikanalys (2000, s.5). Hon menar också att 

språket kan bli journalistens fängelse och att det är viktigt att kunna bryta sig ur det som journalist.  

 

Den som skriver och den som har till uppgift att skildra verkligheten måste träna 

sig att se igenom sitt språk och vara beredd till en ständig revidering av sina 

språkliga fördomar (2000, s.55). 

 

Vi vill i den här uppsatsen se om det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga 

nyhetsreportrar i deras rapportering om samma händelse, dels för att öka vår egen medvetenhet och 

dels för uppmärksamma frågan inom journalistikforskningen.  

 

I december 2005 antogs i riksdagen fyra nya mål för svensk språkpolitik. Ett av målen är att den 

offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. I beslutet poängteras även att det är viktigt 

att motverka ”språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis 

myndigheternas texter och i det språk som används i medier på arbetsplatser och i skolan”. Detta 

skriver Karin Milles om i inledningen till sin bok Jämställt Språk (2012, s.11).  

 

Att kritiskt granska medierna ur ett genusperspektiv har alltid varit en viktig del av 

kvinnoforskningen och varit ett starkt medel för att kunna peka på ojämlikheter i hur kvinnor och 

män framställs i medierna (Fagerström & Nilsson, 2011, s.40-41). Just skillnader i framställningen 

av kvinnor och män har varit det centrala i forskningen och fortfarande saknas forskning på hur 

skillnader mellan manliga och kvinnliga skribenters språk (Edström et al, 2007, s.230).  

 

Men att skillnader finns mellan manligt och kvinnligt rapporterande är både journalister och 

forskare medvetna om. Liesbet van Zoonen (1998, s.43) citerar den nederländske korrespondenten 

Peter Brusse: 

 
/…/ men’s news is to write on the front page that a fire happened, women’s news is 

to write inside why the guy lit a fire for the third time. 
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2. Disposition  

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund om genusforskning om medier, fördelningen och 

framställningen av kvinnor och män i nyheterna samt uppdelningen mellan kvinnliga och manliga 

journalister på redaktionerna. Bakgrunden övergår i de teorier om språkliga skillnader mellan 

kvinnor och män som uppsatsen utgått ifrån samt ett avsnitt om den tidigare forskning som bedrivits 

inom det valda ämnesområdet.  Därefter tas uppsatsens syfte och frågeställningar upp som följs av 

ett kapitel om metod, avgränsningar och material som avslutas med förklaringar av begrepp som 

används vid analyserna. Uppsatsens mest gedigna kapitel är analysdelen där varje nyhetshändelse 

inleds med en kort resumé och varje artikel tilldelas en egen analys. Nyhetshändelserna 

sammanfattas separat för att sedan avslutas med en övergripande slutsats. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion där resultaten diskuteras i ett vidare perspektiv.  

3. Bakgrund  

3.1 Medierna - en viktig del av genusforskningen 

I tidigare medieforskning med fokus på genus har det varit vanligt att lägga tonvikten på hur 

medierna representerar män och maskulinitet och kvinnor och femininitet i text och bild, hur 

maktstrukturer ser ut i medierna, samt hur medierna bidrar till att förstärka den etablerade 

genusordningen i samhället. Från början kallades forskningsområdet för kvinnoforskning, för att på 

80-talet gå under begreppet könsforskning eftersom fokus inte enbart låg på kvinnor. Ordet kön 

väckte biologiska associationer och sedan 90-talet har begreppet genusforskning etablerats eftersom 

faktorer som socialt och kulturellt kön också är viktiga i forskningen (Fagerström & Nilsson, 20011, 

s.40-41). 

 

Att kritiskt granska medierna har alltid varit en viktig del av genusforskningen och även för 

feministisk teoribildning (Fagerström & Nilsson, 2011, s.40). Milles (2012, s.23) skriver att en 

förenkling av vad man kommit fram till skulle kunna vara att män beskrivs utifrån sina aktiva 

handlingar och vad de gör och kvinnor utifrån hur de ser ut och hur de passivt tar emot vad männen 

ger.  

 

Ett vanligt sätt att beskriva en kvinna är alltså genom hennes yttre, även om det inte har någon som 

helst betydelse för sammanhanget. Att en kvinnlig överåklagare har klockad kjol och stora gyllene 

knappar på kavajen är inte något läsaren reagerar på. Men skulle den manlige försvarsadvokaten 

beskrivas med en stilfull grå kostym med matchande gulgrå slips till skulle nog fler reagera med 
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förvåning. Ett tydligt exempel är den danska statsministern som kom att kallas ”Gucci-Helle” för att 

hon hade en handväska av märket Gucci. Men att Sveriges statsminister Göran Persson hade en 

portfölj i prisklassen omkring 60 000 kronor är det ingen som fäste något vidare fokus vid.(Jarlbro, 

2013, s.49-51) 

 

Linda Fagerström och Maria Nilsson skriver i Genus, Medier och Masskultur om forskning som 

visar att sätt att porträttera män och kvinnor i bild skiljer sig åt. Kort kan det beskrivas att en man 

ofta porträtteras underifrån eller rakt framifrån så att han antingen ser ner på eller rakt på 

betraktaren medan kvinnan porträtteras ovanifrån så betraktaren i stället ser ner på henne. (2011, 

s.128) 

 

Det finns stora skillnader i hur män och kvinnor framställs även inom andra medieområden. Det 

tydligaste exemplet är kanske reklambilder där nakna sexualiserade kvinnokroppar använts för att 

sälja allt från armbandsur till yoghurt (Fagerström och Nilson, 2011, s.45). Inom spelfilm finns även 

”Bechdeltestet” där framställningen av kvinnor kan bedömas efter en skala på huruvida det finns (1) 

två namngivna kvinnor, som (2) talar med varandra, om (3) något annat än en man (Garcia et al, 

2013). 

3.2 Utrymmet i nyhetsmedierna 

Fördelningen mellan kvinnor och män i nyheterna är ojämn. Eftersom elitgrupper i samhället oftast 

domineras av män genomsyrar det rapporteringen. Män dominerar representationen av 

elitgrupperna i samhället som politik, ekonomi och näringsliv medan det är vanligare att kvinnor får 

representera mindre inflytelserika grupper som studenter, hemmavarande, barn, pensionärer eller 

”vanliga” människor (Fagerström och Nilsson, 2011, s.122). Män får också mer utrymme i 

medierna, i 75 % av alla artiklar publicerade 2004 var män huvudpersoner enligt Tomas Andersson 

Odéns skrift 2004 års publicistiska bokslut (Milles, 2012, s.17). 

 

Men att granska medierna ur ett genusperspektiv handlar inte bara om att räkna andelen kvinnor och 

män i nyheterna. Om ett av könen dominerar ett område i samhället är det rimligt att den 

representationen även genomsyrar mediernas bevakning (Conboy, 2007, 121). Vad som är centralt 

är att i stället undersöka hur representationen ser ut. Fagerström och Nilsson (2011, s.128) skriver 

att om en kvinna respektive en man i näringslivet ska porträtteras används olika ord för att beskriva 

personernas insats. En kvinna som är bra på att omorganisera och reda upp en svår ekonomisk 

situation kallas för ”städgumma”, och om det är en man blir epitetet ”företagsdoktor” eller någon 

”som rider ut stormar”. Journalister konstruerar således kön, både Martin Conboy (2007, s.121, 
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129) och Stuart Allan (2010, s.162) skriver att koder, för att visa vilket kön de omskrivna 

personerna har, läggs till trots att det är irrelevant för budskapet. 

3.3 Yrkesrollen 

Samhället styrs av patriarkatet och detta gäller även inom journalistiken eftersom mediekulturen är 

dominerad av män skriver Allan (2010, s.146). Enligt van Zoonen får kvinnor skriva om sådana 

saker som anses ligga dem nära, däribland de mjuka nyheterna (Allan 2010, s.154), medan männen 

dominerar den så kallade EPA-gruppen: ekonomi, politik och arbete (Jarlbro, 2013, s.77).  

 

I Sverige bestod år 2005 journalisterna till hälften av kvinnor. Dessa siffror gäller journalister och 

inte mediebranschen generellt. Män hade fler högre tjänstepositioner än kvinnor. Manliga reportrar 

var underrepresenterade då det skrevs om familj (Löfgren Nilsson 2007, s.48). Men enligt Allan 

(2010, s.170) ligger lösningen för jämställdhet inte i att anställa fler kvinnor, utan att fler i 

journalistikbranschen bör bli mer villiga till en förändring.  

 

3.4 Hårda och mjuka nyheter = manligt och kvinnligt språk?  

Inom journalistik finns det hårda och mjuka nyheter. Hårda nyheter anses vara de som handlar om 

politik, näringsliv, sport och brott. De mjuka nyheterna innefattar sociala frågor, familjefrågor samt 

konsumtion (Löfgren Nilsson, 2007, s.47). Kvinnor omskrivs ofta i ämnen tillhörande de mjuka 

nyheterna och män inom de hårda. Detta är enligt Conboy (2007, s.136) för att medierna fortsätter 

att sätta kvinnor i den roll som de har enligt normerna som konstruerats av samhället. Conboy 

skriver även att nyheter där kvinnor bryter mot dessa normer ofta blir negativa, och ger exempel på 

hur feminister får beskrivningen militanta (2007, s.123). 

 

Uppdelningen i nyheternas ämnen är tydliga och detta är en av anledningarna som väckte 

frågeställningarna till denna uppsats. Det råder dock delade meningar om ifall man kan tala om 

skillnader mellan kvinnligt och manligt språk över huvud taget eller man bör kalla olikheterna en 

språklig klyfta mellan kvinnor och män (Edström et al, 2007, s.47, 57). 

 

Generellt sätt finns det relativt lite forskning om faktiska skillnader mellan kvinnligt och manligt 

språk. Det råder en paradox inom forskning på språk och kön eftersom att påtala och medvetengöra 

skillnader mellan kvinnligt och manligt språk bidrar till att bibehålla och återskapa könskategorier. 

Å andra sidan krävs det just medvetenhet och mer forskning om de skillnader som finns för att 
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kunna arbeta med förändring. Just inom tidningsredaktionerna saknas det och finns ett behov av 

mer forskning om kvinnligt och manligt språk. (Edström et al, 2007, s.60, 75, 232) 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnliga och 

manliga reportrars nyhetsrapportering. Genom att analysera innehåll och vinkel såväl som språk 

jämför vi olika aspekter av journalisternas texter. Som blivande journalister är den för oss också en 

vidareutbildning i ökad genusmedvetenhet för den kommande yrkesrollen.  

 

Frågeställningar:  

I. Finns det några skillnader i hur manliga och kvinnliga reportrar rapporterar om samma 

händelse?  

II. Hur yttrar sig dessa skillnader?  

III. Vilka berättartekniska verktyg använder de manliga respektive kvinnliga skribenterna? 

IV. Finns det skillnader i hur män respektive kvinnor framställs?  

5. Teori – kvinnligt och manligt språk 

Den forskning som gjorts på manligt och kvinnligt språk har varit inom specifika och avgränsande 

områden som till exempel hemmet, arbetsplatsen, samtal, slang och svordomar (Edström et al, 

2007). 

 

Denna uppsats har utgått från några av de teorier om kvinnligt och manligt språk som finns, dock 

talar en del av dessa emot varandra och vad som konstaterats i talspråk behöver heller inte stämma 

överens med skriftspråk. Det som konstateras nedan är generaliseringar, bland annat därför att det 

inte endast är kön som påverkar vårt språk. Socioekonomiska faktorer som klass, etnicitet, 

bakgrund, bostadsområde etc. är minst lika viktiga i språkpåverkan.  

 

Barbro Fällman skriver i sin bok Tala och Engagera (2011, s.41) att män talar mycket och länge 

medan kvinnor talar mindre och kortare. Kvinnor har mer dialogisk stil medan män har en 

monologisk stil. Män har något komplexare språk medan kvinnorna ett enklare. Kvinnor förringar 

sig själva i sina insatser medan män framhäver sig själva. Männen är mer intresserade av sak än 

människor och kvinnorna är mer intresserade av människor än sak. Män är aktiva och pådrivande 
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och kvinnor mottagande och lyssnande. Kvinnor ger order som en fråga och män ger order som ett 

påstående.  

 

Britt Hultén skriver i kapitlet ”Kön och journalistik” i sin bok Journalistikanalys (2000, s.88) att 

kvinnor är konkreta och känslosamma, män är abstrakta och analytiska. Hon menar också att 

kvinnors språk ses som avvikande från den manliga normen och mindre lämpat för viktiga saker. 

Inom journalistik är könet som mest tydligt tidigt i produktionsprocessen (Hultén, 2000, s.89), alltså 

vid val av ämne, vinkel, intervjuteknik och genre. Hultén skriver också att en del undersökningar 

pekat på att kvinnliga journalister i högre utsträckning än manliga låter kvinnor komma till tals i 

sina texter (2000, s.89). 

 

Karin Milles skriver i antologin Språkbitar (2001, s.156) att man har funnit språkliga skillnader 

mellan könen på alla nivåer. Från skillnader i uttal och ordval till skillnader i samtalsstil och i vad 

man berättar om sig själv. Män använder till exempel mer slang och svordomar men talar också 

oftare i offentliga sammanhang. Kvinnor hmm:ar och mm:ar mer för att ge samtalsstöd samt 

berättar om hur de gör bort sig. Män introducerar fler nya ämnen och och berättar om hur det utför 

hjältedåd.  

 

Karin Milles skriver också i sin bok Jämställt språk (2012, s.27) att en liten studie visat att manliga 

journalisters texter innehöll svårare ord och längre meningar och överlag var mer komplexa än 

kvinnliga journalisters. Vilka ämnen som kvinnliga och manliga journalister skriver om stämmer 

överens med om hur vi ser på kvinnlighet och manlighet överlag. Uppdelningen är tydlig: de 

kvinnliga journalisterna uppehåller sig kring ämnen som handlar om vardagen och det privata 

medan de manliga journalisterna uppehåller sig kring ämnen knutna till offentligheten.  

 

Ann-Catrine Edström et al. skriver i Språk och kön (2007, s.100) om en av de tidigaste 

undersökningarna som gjordes om språk och kön där gymnasieungdomars skriftspråk undersöktes 

på 70-talet. Där kunde det konstateras att flickornas texter var längre och hade färre språkliga fel 

men att deras texter också var mindre självständiga i stilen. Pojkarnas texter hade fler stavfel och 

dåliga meningsuppbyggnader men trots det låg deras texter närmre det offentliga språket.  

 

Undersökningen Edström et al. (2007, s.100) skriver om angående gymnasieungdomars skriftspråk 

där flickornas texter var mindre självständiga samt Fällmans (2011, s.41) teori om att kvinnorna 

använder ett enklare språk skulle kunna tolkas som motsatser gällande byråkratiskt språk. Därför tas 
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detta inte upp mer än ytligt i artiklarnas enskilda analyser utan diskuteras sedan mer djupgående i 

den avslutande diskussionen sist i uppsatsen.  

 

Martin Conboy tar i sin bok Language of the news (2007, s.122) upp en språkteori som menar att 

språket är till för och skapat av män och att det fortsätter att användas på ett sådant sätt som 

upprätthåller deras makt. Han menar också att det bästa sättet för att kunna se hur språket i 

nyhetsrapporteringen fungerar i praktiken, och hur språket förhåller sig till genus och samhälle i 

stort, är att utgå från någon av de teorier som finns och testa den (2007, s.124). Han fortsätter och 

förklarar att om språket bidrar till att bibehålla och återskapa könsdiskriminering betyder det inte att 

man inte kan starta en förändring. Han visar sedan exempel på områden inom journalistiken där 

kvinnor tidigare erövrat mark från män. Vidare skriver Conboy att den genomgående lägre 

frekventa rapporteringen om kvinnor aktivt bidrar till att bibehålla kvinnans lägre status (2007, 

s.125).  

 

Roger Fowler har forskat om språket inom journalistiken. I boken Language in the news (1991, 

s.36-37) skriver han att språket är byggt på det sociala samspelet. Människor skickar och tar emot 

koder som sedan tolkas. Eftersom språket formas av individen så det finns inget neutralt språk. 

Därför bär även det journalistiska språket på omedvetna värderingar och normer.  

6. Tidigare forskning 

Av medieforskningen i Sverige är bara cirka 10 procent genusinriktad skriver Madeleine Kleberg, 

docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid journalistik, medier och kommunikation 

Stockholms universitet. Inom nyhetsjournalistiken tog det längre tid innan forskningen fick ett 

feministiskt perspektiv än vad det gjorde inom populärpressen eftesom den har ett innehåll baserat 

på fiktion som riktas direkt till kvinnor respektive män. (Kleberg 2006, s.11, 33)  

 

Kerstin Engström undersöker i sin avhandling Genus och genrer (2008) hur kön och genus 

framställdes i två olika genrer. Under år 2001 undersöktes artiklar med vetenskaplig grund och 

artiklar från kultursidorna i Dagens Nyheter och Aftonbladet. Resultatet från undersökningen av de 

vetenskapliga artiklarna visar att kvinnor ständigt jämförs med män utan hänsyn till skillnader inom 

gruppen. Mannens tillstånd eller egenskaper ansågs vara det normala och ofta framställdes kvinnan 

som svagare än mannen. Dessa tillstånd, som ofta var kvinnans, ansågs negativa eller avvikande 

och användes ofta i rubrik, ingress och i början av brödtexten. (2008, s.204) 
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Engström (2008, s.2) skriver att både forskning och journalistik är viktigt på så sätt att de utforskar 

och beskriver världen. När forskning och händelser reproduceras så skapas det betydelser, normer 

och värderingar. Hon menar då att journalisten med urval och dramaturgi, förenkling, vinkling och 

polarisering kan skapa en viss sanning och väcker frågan om hur den överensstämmer med 

verkligheten.  

 

Uppdelningen av ämnesområden inom journalistiken var på 1950-talet funktionell. Kvinnan skrev 

om hem och hushåll och mannen om ekonomi och politik, det de ansågs vara kunniga inom. Detta 

skriver Monika Djerf-Pierre professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs 

Universitet, i Journalistikens kön i Kvinnovetenskaplig tidskrift (2003, s.37). En viss förändring 

skedde i och med kommersialiseringen av journalistiken. Kvinnorna fick större rörelsefrihet och 

journalistiken feminiserades under 1990-talet. När kvinnorna blev fler breddades erfarenheterna på 

redaktionerna. Även de bevakade ämnena breddades och fick annorlunda vinklar i jämförelse med 

tidigare skriver Djerf-Pierre (2003, s.43-44). 

 

Djerf-Pierre (2003, s.45) nämner i sin forskning genuslogiken i journalistiken. Kvinnor skriver om 

ämnen som handlar om den privata sfären, de som utgår från publikens behov och intressen. De 

använder kvinnliga källor och eftersträvar närhet och det finns utrymme för personlig inlevelse och 

empati. Män skriver om offentligheten och använder manliga källor. De har mer distans och är 

neutrala i sin framställning. Makt och ledarskap förknippas med manlighet, ofta när det handlar om 

jobb. Mannen har ett större symboliskt värde. Kvinnans underordning inom journalistiken fungerar 

som på andra platser skriver Djerf-Pierre och hänvisar till Bourdieus teori om att kvinnor på 

mansdominerade fält tar till strategier och taktiker för att erövra positioner (2003, s.46) 

 

Liesbet van Zoonen forskar inom medier och kommunikation med ett feministiskt perspektiv och 

skriver i Feminist media studies (2011) om hur och varför branschen är dominerad av män. 

Strategierna om att bli en av männen som Djerf-Pierre (2003) tar upp är en taktik men i kapitlet 

“One of the girls? Or changing gender of journalism” ur boken News, gender, and power (1998) 

skriver van Zoonen om hur de feminina sidorna hos kvinnorna används för att styra. Men även 

denna taktiks baksida, att kvinnor arbetar med tv-journalistik för att de har ett attraktivt utseende 

och är bättre än männen på att signalera medmänsklighet och får tittaren att känna tillit (van 

Zoonen, 1998, s.44). Enligt genuslogiken i journalistiken har det visat sig att mannens vinkel 

grundar sig på fakta och ofta fokuserar på män och att den manliga journalisten utgår från sig själv 

när det gäller etik. Kvinnan väljer en vinkel riktad på bakgrund till händelsen eller effekterna av 
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den. Ofta baseras vinkeln på medkänsla. Den kvinnliga journalisten grundrar sin etik på vad hon 

tror publiken behöver (van Zoonen, 1998, s.36). 

 

På journalistikprogrammet vid Södertörns högskola har Kristopher Karlsson och Matilda Forsberg 

skrivit kandidatuppsatsen Fotbollstjejer med blommor i håret (2012). I den undersöker de hur 

damlandslaget i fotboll har gestaltats under sex mästerskap. Det visade sig att de kvinnliga 

reportrarna la större fokus på spelarnas utseende och kvinnlighet än vad de manliga reportrarna 

gjorde. En slutsats författarna drar är att liberalfeminismens teori om att könen konkurrerar på lika 

villkor resulterat i att kvinnorna anammade ett manligt beteende för att lyckas inom ett fält 

dominerat av män. Det visade sig även att den kvinnliga rapporteringen inte ökat stadigt utan att 

den varit ojämn under tiden, vilket kan bidra till att konkurrensen varit hårdare under de tider 

kvinnorna anammat detta beteende.  

 

En annan kandidatuppsats vid samma lärosäte visar att kvinnor och män inte bara rapporterar olika 

utan att könen skiljs åt i hur de framställs. Jesper di Corsi och Robin Stjernberg undersökte i 

Mannen valde, kvinnan svalde (2012) om det fanns skillnader i hur män och kvinnor framställs i 

personporträtt i landsortspress. Det visade sig att männen medverkade i porträtt baserade på sin 

yrkesroll och personporträtten om kvinnor fick en privat vinkel. I de fall där familjen fanns med i 

porträttet så handlade det om kvinnan. Männen framställdes som aktiva och gör val som förändrar 

situationer medan kvinnorna i porträtten istället anpassade sig.  

7. Metod och Material 

7.1 Val av metod 

För att undersöka hur eventuella skillnader i kvinnors och mäns nyhetsrapportering ter sig har 

kvalitativ textanalys valts som metod. Detta för att på djupet kunna studera ämnesval, vinkel, 

innehåll, textstruktur och språk. Textanalysen är medel för att synliggöra nyhetstextens 

underliggande budskap (Hultén, 2000, s.77). Valet att genomföra en kvalitativ textanalys gjordes 

för att den skulle ge svar på de frågor om eventuella skillnader i språk och innehåll som en större 

kvantitativ studie inte skulle kunna ge på samma sätt.  
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Frågorna för textanalysen har utformats utifrån böckerna Journalistikanalys - En introduktion 

(Hultén, 2000), Nyheter att läsa tidningstext (Lundgren et al, 1999), Det tidlösa reportaget (Aare, 

2011) Language of the News (Conboy, 2007) och Massmedieretorik (Nerman, 1973). Författarna 

har olika metoder och verktyg för textanalys. Nerman (1973) skriver om textens dramaturgi och hur 

vinkeln tidigt ger uttryck i artikeln genom rubrik och ingress. Författaren skriver även om olika 

roller i text och hur dessa kan gestaltas och vad det ger textens uppbyggnad. Även Lundgren et al 

(1999) skriver om hur skribenten visar vilken vinkel texten har. Författarna skriver även om 

anföringsord och vilka nyanser det kan ge för läsarens tolkningar. Vilka olika framställningsformer 

som finns och hur de kategoriseras beskriver Aare (2011). Conboy (2007) tar upp hur budskap ges 

och tolkas i texter. Han skriver även att formuleringar och vinklar kan göra att texten sänder 

budskap som tolkas olika av mottagarna. Hultén (2000) har teorier om hur texter kan analyseras. 

Även hon tar upp hur vinkeln och rollerna tillför budskap till texten för mottagarnas tolkningar. 

Genom att läsa ovanstående böcker och tidigare forskning samt teori har vi valt ut och formulerat 

följande fem analysfrågor med vissa underfrågor som passade syftet för vår uppsats: 

 

 

 

7.2 Urval  
För att få tag i lika många nyhetsartiklar skrivna av män som av kvinnor valdes fem stora 

inrikesnyhetshändelser inom ett spann av tio år. Anledningen till tidsspannet var för att se om det 

1. Vilken är vinkeln, så som den kommer till uttryck i rubrik och ingress?  

2. Vilka är textens roller? 

2.1 Hur framställs personerna - skurk, hjälte, offer, huvudroll, biroll, mäktig, maktlös etc. 

2.2 Vilka kommer till tals genom pratminus, vilka syns i texten indirekt genom 

reportern?  

2.3 Används något värdeladdat i anföringsverben?  

3. Vilka framställningsformer hittar man i texten? - Gestaltande, beskrivande, informerande 

3.1 Påverkar valet av framställningsform textens dolda budskap?  

3.2 Finns utrymme att leva sig in känslomässigt i texten?  

3.3 Eller är den fylld med logisk argumentation och fakta?  

4. Förekommer något dolt budskap på andra sätt än vad som täckts in av frågorna 1-3  

4.1 Hur?  

5. Kan man hitta språkliga särdrag som stöder eller talar emot iakttagelser om hur 

skribenten antas skriva i förhållande till sitt kön?  
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skett några förändringar i rapporteringen över tid. Det blev till en början en fråga om att hitta 

nyhetshändelser som kvinnor överhuvudtaget varit med och bevakat. Händelserna undersökningen 

är gjord på är: Knutbydramat, januari 2004, Engla, april 2008, Helikopterrånet, september 2009, 

Herculeskraschen, mars 2012 och Dubbelmorden i Ljungsbro, november 2013.  

 

Från varje händelse har fyra artiklar valts ut, två av kvinnor och två av män. Två från landsorts- 

eller lokalpress, och två från rikspress. Det blir således en artikel av en man från 

landsorts/lokalpress, en artikel av en kvinna från landsorts/lokalpress, en artikel av en kvinna på 

rikspress samt en artikel av en man från rikspress. Totalt 20 artiklar. 

 

De tidningar som använts är: Dagens Nyheter, Dala-Demokraten, Mitt i Täby, Mitt i Botkyrka, 

Norrbottens-Kuriren, Svenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning, samt Östgöta Correspondenten. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ses här som rikspress. Lokal- samt landsortspressen har 

valts ut efter geografisk närhet till händelsen. Artiklarna är hämtade ur Retriever Mediearkivet samt 

mikrofilmarkivet på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Sökord valdes ut för varje händelse och 

sökningen begränsades från det datum händelsen ägt rum. Det sökord som använts är: ”Knutby” 

”Engla” ”Helikopter*” Her*ules” och ”Ljungsbro”.  

 

Då det i flera utav händelserna föll sig så att kvinnliga reportrars artiklar publicerades senare i 

händelseförloppet har vi utgått från de första artiklarna publicerade av kvinnor och tagit männens 

artiklar från datum som legat så nära dessa som möjligt. Detta för att texterna annars skulle skilja 

sig för mycket i innehåll och då inte varit möjliga att jämföra. Eftersom Stockholm inte har någon 

lokaltidning som utkommer varje dag utan endast en gång i veckan har de lokala artiklar om 

Helikopterrånet som valts ut varit de första som publicerats samt haft en lokal nyhetskrok. I 

Knutbyfallet föll det sig så att de första artiklar som skrevs av kvinnor både i riks- och 

landsortspress kom över en vecka efter händelsen och hade inte hade någon direkt koppling till 

morden men ändå ett samband i form av att kopplingar drogs till Filadelfiaförsamlingen. Samtliga 

artiklar skrivna av män under den sökta tidsperioden handlade om mordutredningen. Därför valdes 

de första publicerade artiklarna av män för att skapa likhet till de andra nyhetshändelserna. 

 

Urvalet har begränsats till pappersversionerna av tidningarna samt till nyhetssidorna. Detta för att 

nyhetswebben inte var fullt utvecklad vid tidpunkten för undersökningens tidigaste händelse 

(Knutby) och för att en text som publicerats på webben kan redigeras otaliga gånger utan att 

artikelns byline ändras. Det är således omöjligt att säga vem som skrivit vad i texten. Inga ledare, 

krönikor, analyser eller annan åsiktsjournalistik har tagits med bland artiklarna. Detta för att 
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uppsatsens frågeställning riktar sig mot nyhetstext och för att undvika texter med personligt 

tyckande. 

7.3 Uppsatsstudien 

Innan undersökningens huvudsakliga analys genomfördes en liten pilotstudie av hur arbetet med 

textanalysen skulle komma att gå till. Anledningen till att en pilotstudie genomfördes var dels för att 

se att analysfrågorna var möjliga att genomföra och dels för att se om vi hade några olikheter i hur 

vi tolkade texten. Det blev också en möjlighet för oss att komma in i arbets- och tankesättet för att 

analysera text. En slumpmässig artikel av de som i urvalet tidigare valts bort utgjorde materialet. 

Pilotstudien genomfördes på samma sätt som den senare analysen och inga ändringar av vare sig 

analysfrågor eller metod ändrades. Texten lästes och analyserades på varsitt håll för att sedan 

diskuteras och sammanfattas tillsammans.  

 

När pilotstudien genomförts lästes de 20 artiklarna först igenom för ge en översiktlig bild av 

nyhetshändelserna. Vi läste och analyserade alla artiklar enskilt för att sedan diskuteras och 

sammanfatta dem tillsammans.  

 

Vad som analyserats är endast den skrivna texten, alltså rubrik, nedryckare, ingress och brödtext. 

Varken bilder, bildtexter, layout eller grafik har tagits med i analysen. Detta för att det i många fall 

inte är reportern själv, utan redigeraren, som bestämmer layout, grafik och bildval. Att ta med 

rubrik var av värde för en av analysens frågor om vilken vinkel som framgår genom rubrik och 

ingress. Även om det i många fall inte är reportern som sätter rubriken var den av värde att 

analysera för att rubriken tillsammans med ingress, som vi utgått från att reportern skrivit själv, 

skapar en helhet och ett första intryck för läsaren. Alla citat från artiklarna har återgivits ordagrant 

som de publicerats inklusive eventuella stavfel eller grammatiska fel. 

 

7.4 Metodkritik, validering och reliabil itet 

Att använda sig av kvalitativ textanalys är effektivt när texter ska analyseras på djupet men från en 

sådan undersökning som denna är det svårt att dra några större generella slutsatser. Det finns dock 

en förhoppning om att kunna hitta vissa mönster i språket som senare foskning skulle kunna bygga 

vidare på.  

 

De händelser som valts ut är stora, dramatiska händelser som i sig kan ha påverkat skribenternas 

olika val av framställning. Dramatiken i händelserna kan ha påverkat skribenterna mer än kön eller 
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andra socioekonomiska faktorer. Vi valde dock dessa händelser för att ha ett stort material att göra 

vårt urval från då det rapporterats om dessa i hela landet.  

 

Analysen bygger till viss del på personliga tolkningar av texterna och de som utför undersökningen 

är med och påverkar resultatet. Om undersökningen skulle göras om är det möjligt att delvis andra 

resultat skulle uppnås. Men enligt Hultén (2000, s.7) behöver det ändå inte betyda att metoden blir 

subjektiv; noggrannhet i analysfrågorna samt citat som styrker och förklarar tolkningarna motverkar 

subjektiviteten. Vi har varit överens om de flesta av varandras tolkningar. Vid de tillfällen då helt 

olika tolkningar gjorts av samma stycke eller mening har detta tagits upp i analysen och använts för 

att istället visa på dubbelheten i reporterns språk. En kvalitativ textanalys kan göras oändlig och 

undersökningens artiklar hade kunnat analyseras mer ingående på vissa områden. Eftersom vår 

frågeställning riktar sig mot skillnader mellan kvinnligt och manligt språk har andra delar av 

analysen utelämnats eller bara ytligt tagits upp.  

 

Av en slump har tre artiklar som Dagens Nyheters reporter Staffan Kihlström varit med och skrivit 

valts ut. Detta antagligen på grund av att han är en av tidningens mest frekventa reportrar när det 

gäller stora händelser inom Sverige. Texterna har varierat i längd, upplägg och vinkel och går därför 

att jämföra och analysera i kontexten av man kontra kvinna och rikspress kontra landsortspress.  

7.5 Begreppsförklaringar 

Logos: när någon i texten, såväl reporter som intervjuperson, bidrar med logik och förnuft i form av 

fakta eller annan trovärdig och realistisk information. I Nationalencyklopedin står det att logos 

handlar om att komma till rationell insikt om tillvarons innersta principer (Nationalencyklopedin, 

2014). 

 

Patos: när någon i texten, såväl reporter som intervjuperson, bidrar med stark känsla och inlevelse i 

form av tankar, upplevelser och närhet. Inom dramaturgin används patos för att väcka åskådarnas 

känslor med hjälp av stilmedel och ordval (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Informerande framställning: när artikeln består av fakta och information om något, både händelser, 

platser, och personer. Läsaren tvingas lita på vad skribenten skriver (Aare, 2011, s.28). 

 

Gestaltande framställning: när artikeln detaljerat och målande berättar om något så till den grad att 

läsaren kan leva sig in i situationen eller händelsen. Gestaltningen ger läsaren en känsla av en scen, 

att man närvarar i det som händer (Aare, 2011, s.28). 
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Beskrivning: en beskrivning ger också känslan av en scen men snarare en stillbild, något som har 

hänt, än att något händer just nu. I gestaltande texter finns delar av beskrivningar för att ge läsaren 

information. (Aare, 2011, s.29) 

 

Närhet/Närvaro: i analyserna används närhet/närvaro som ett begrepp för när läsaren känslomässigt 

känner för de personer som omnämns. Bengt Nerman (1973, s.139) använder begreppet 

känsloberörande. Alltså då närheten eller närvaron skapar förståelse hos läsaren och denna kan 

identifiera sig med vad som skrivs eller vad personen/skribenten känner och upplever. 

 

Presuppositioner: vad Conboy (2007, s.69) kallar den företeelse när skribenten förväntar sig, och 

tar för givet, att läsaren redan är insatt i händelsen och kan dra snabba paralleller.  

 

Genusslentrian: stereotypa föreställningar av genus och könsnormer (Fagerström & Nilsson, 2011, 

s.44). I denna undersökning till exempel att skribenter förutsätter att gärningsmannen är just en man 

och inte en kvinna.  

 

Trestegsmodell: ett dramaturgiskt grepp att bygga text på. Ett statiskt läge övergår till en förändring 

som resulterar i ett nytt läge. (Johannesson, 1992, s.26) 

 

Dolda budskap: begreppet används när läsaren kan utläsa en underton eller då det finns ett budskap 

i texten som skribenten inte skriver ut. Om denna dolda argumentation skriver Conboy (2007, s.78-

81) 

8. Analys  

8.1 KNUTBYDRAMAT 

Natten mot söndagen den 10 januari 2004 i det lilla samhället Gränsta utanför Knutby skjuts en 

kvinna till döds i sin säng och en man i grannhuset skottskadas i huvudet. Samtliga inblandade är 

medlemmar i Filadelfiakyrkans församling och mordet får en religiös och sektartad koppling.  

Mordoffrets make, en av församlingens pastorer, döms som hjärnan bakom dådet. Vilket utfördes 

av familjens barnflicka som under månader manipulerats till att begå brotten. Hela historien 

orsakar en mediekarusell eftersom det rör sig om sex, svartsjuka och religion. Det hela späs på 

ytterligare av att den mördade kvinnans syster kallar sig för Kristi Brud.  
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”Kvinna dödad i skottdrama”. Staffan Kihlström och Gunnar Sörbring. Dagens Nyheter. 11 

januari. En dag efter händelsen.  

Artikeln handlar om ett mord och ett mordförsök i den lilla byn Gränsta utanför samhället Knutby i 

Uppland. I rubrik och ingress får vi tydligt reda på att en kvinna blivit skjuten och dödad samt att en 

man skottskadats och det hela skett i en liten by eftersom reportern är tvungen att tydligt förklara 

var samhället ligger. Vinkeln blir därför att en okänd gärningsman sköt två personer i liten by. 

I artikeln ryms många personer: de skadade, gärningsmannen, polisen, en talesman från polisen, 

grannar, anhöriga. Det är de drabbade som får mest utrymme i texten, men bara genom 

beskrivningar och fakta. Ingen av offren eller de anhöriga kommer till tals och det emotionella 

avståndet till dem blir stort. Lena Larsson, informationschef på polisen, får komma till tals sex 

gånger i texten, hon företräder myndigheten Polisen men utstrålar inte makt eller auktoritet utan 

snarare hjälplöshet i sina citat:  

 

– Vi har ingen aning om varken vem gärningsmannen är eller varför skottdramat 

ägt rum. Vi har talat med grannarna och vännerna i de fem-sex hur som ligger i en 

klunga i området. Men ingen förstår varför de två har skjutits 

 

Den dödade kvinnans make framstår både som hjälte och offer eftersom han först följt med i 

ambulansen med den skottskadade grannen (hjälte) och då blivit ovetande om att hans fru skjutits 

ihjäl (anhörigt offer).  

 

Det anföringsord som sticker ut är det som används vid en bybos pratminus. Där används ”berättar” 

istället för de övrigas ”säger” vilket visar att han sitter på kunskap om området som reportern inte 

har. Reportern varvar olika ord för gärningsmannen men vad som är värt att nämna är att han 

förutsätter att det är en man: ”skottskadats av en maskerad man”, ”hitta den maskerade man” och 

”en och samma man”. Detta är ett exempel på vad Fagerström och Nilson (2011, s.43) skulle kalla 

för genusslentrian. Ordvalen är anmärkningsvärda eftersom UNT i sin artikel (se nedan) skriver att 

den skottskadade mannen uppgett att det var en ”maskerad person” som skjutit och inte uppgett 

något kön och att de spår som polisen hittat antagits vara från en kvinna på grund av storleken på 

fotavtrycken. Det märks att själva historieförloppet är taget från andrahandskällor och det är svårt 

att hålla isär olika sambor, grannkvinnor och inneboende vilket gör texten rörig. Reportern 

framhäver även sig själv i form av att han nämner Dagens Nyheter och att han och fotografen tagit 

sig tid att åka till denna lilla by i Uppland. Att framhäva sina lyckade insatser anses typiskt manligt 

(Fällman, 2011, s.41).  



 19 

 

”Kvinna gripen för Knutbydåden”. Ola Lindqvist. Uppsala Nya Tidning. 12 januari. Två 

dagar efter händelsen.  

Artikeln är den första som publiceras i UNT och beskriver det händelseförlopp som skett under de 

två dygn som passerat sedan morden. I rubrik och ingress kommer det fram att den kvinna som 

gripits, misstänkt för morden, varit inneboende i den mördade kvinnans familj.  

 

Även den här texten har många roller och alla inblandade syns i texten. Det blir svårt att särskilja 

alla olika personer i dramat, framförallt på grund av att ingen kommer till tals. Det finns ingen 

närhet eller närvaro eftersom inga repliker återges, vilket i sig är förvånande. Hela texten bygger på 

andrahandskällor och artikeln blir mest en återgivning av rollistan.  

 

Texten är skriven i imperfekt och bitvis används byråkratiska ord. I sista meningen i nedryckaren, 

som är till för att skapa en logisk läsföljd (Häger, 2010, s.51) används ordet ”förstämning” som är 

svårt att förstå och gör att läsaren istället fastnar. Händelseförloppet berättas i dåtid och 

beskrivningarna övergår aldrig i gestaltningar vilket gör att texten upplevs som jämntjock och lång 

även om innehållet är väldigt spännande. Det lite stolpiga och informationstäta intrycket förstärks 

av de elva bisatser som ryms i artikeln. Då och då arbetar reportern med scener som skapar liv och 

närhet i var vi befinner oss: 

 

Fotspåret följde kanten vid ett gärde över länsväg 282, in i ett skogsparti och fram 

till en mindre återvändsväg cirka en kilometer från brottsplatsen. 

 

Personer beskrivs på olika sätt på olika ställen utan att det fyller någon funktion. En man som 

tidigare i texten beskrivits som den ”inneboende mannen” är plötsligt, och omständligt, ”mannen i 

den familj som är inneboende”.   

 

När de grannar som UNT talat med indirekt kommer till tals skapas en misstanke och ett dolt 

budskap om att det är något lurt med Filadelfiaförsamlingen och deras koppling till mordet:  

 

Grannar till de beskjutna som UNT talat med berättar om hur familjerna på platsen 

haft stor sammanhållning och levt nära varandra, men också uppfattats som slutna 

inom den egna kretsen  

 

Budskapet har reportern tidigare i artikeln inte bidragit till. Men om tidningen nu väl pratat med 

grannarna, varför inte låta dem komma till tals i ett anonymt pratminus. 



 20 

 

I texten förekommer typiskt manliga språktendenser som man funnit i tal (Fällman, 2011, s.41), 

reportern framhäver sig själv i form av ”UNT” och texten är en enda lång monolog där ingen annan 

än reportern kommer till tals. Att framhäva sig själv och sina hjältedåd är ett sätt att formulera sig 

som anses typisk manligt (Milles, 2012, s.27). 

 

”Knutby skola anmäls för fysiskt våld”. Ingrid Carlberg. Dagens Nyheter. 18 januari. Åtta 

dagar efter händelsen.  

 

Artikeln har informerande framställning om läget på skolan som anmälts för fysiskt våld till 

Skolverket av en före detta lärare. Det som framkommer i rubrik och ingress är att 

Filadelfiaförsamlingens medlemmar utsätter elever för kränkningar, fysiskt våld och bestraffningar. 

Vinkeln på artikeln tolkas därav som att församlingsmedlemmarna brukar våld på arbetsplatsen.  

 

Artikelns röda tråd är den före detta läraren Eva Rindstad som jobbade på skolan under åren 2002-

2003 och som valde att lämna skolan efter allt som pågått. I artikeln beskriver hon både hur elever 

behandlats och hur församlingsmedlemmarna haft täta relationer som påverkat skolarbetet. 

Artikelns andra huvudperson är Hem- och skolaföreningens ordförande Lena Åhström som även 

hon gör uttalanden om var hon ”hört talas” om pågår på skolan. I artikeln är församlings-

medlemmarna de uppenbara skurkarna och den före detta läraren hjältinnan som nu vill varna 

allmänheten. Lena Åhström får en biroll som bekräftar vad hon hört men som också berättar att 

hennes arbete pågått sedan innan morden på orten inträffade.  

 

Efter morden har Knutby satts på kartan och medieuppståndelsen varit stor. Många kritiska frågor 

riktades mot Filadelfiaförsamlingen och även i den här artikeln riktas anklagelserna direkt mot 

personal med kopplingar dit. Något som skribenten dock avskriver sig ansvaret för genom val av 

anföringsord. Ordet ”hävdar” gör det tydligt att det är den före detta läraren som påstår detta och 

inte reportern. Det blir även ett ifrågasättande av påståendet:  

 

En före detta lärare har nyligen anmält Knutby skola till skolverket. Personal med 

koppling till Filadelfiaförsamlingen utsätter elever för kränkningar, fysiskt våld och 

bestraffningar, hävdar hon.  

 

Skolfrågor klassas som mjuka nyheter och bevakas framför allt av kvinnor (Allan, 2010, s.154). 

Även att fokusera och knyta texten kring människor som i citat förmedlar mycket och starka känslor 
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anses typiskt kvinnligt, (Fällman, 2011, s.41). Reportern skriver att tidningen utan framgång sökt 

skolans rektor för en kommentar vilket är exempel på att föringa sin insats(Fällman, 2011, s.41).  

 

”Kommunen synar Knutby skola”. Anna Bill. Uppsala Nya Tidning. 21 januari. Elva dagar 

efter händelsen. 

Artikeln är en informerande nyhetstext utan gestaltning eller beskrivning och handlar om att 

Uppsala kommun ska granska Knutby skola eftersom skolledningen inte tagit anmälningar om 

kränkande behandling på allvar. I rubrik och ingress tar kommunen stor plats och läsaren förväntar 

sig uttalanden från kommunen. Kommunen försvinner dock i texten, inte heller meningen ”fyra nya 

lärare redan på plats” i skolan följs upp.  

 

Artikelns huvudpersoner, som också är varandras motparter, är skolans rektor Lena Nyström 

Nilsson och Hem- och Skolaföreningens ordförande Lena Åhström. Åhström företräder hela 

föreningen, vilket framkommer av vi-formen i hennes citat. Hon är även den som driver kritiken 

mot Nyström Nilsson som i sina citat framkommer som ensam och om vad hon vet och inte. 

Följande citat är av rektor Nyström Nilsson där hon besvarar frågan om det finns skäl till 

självrannsakan hos skolans ledning:  

 

”– Jag har varit med på Hem- och skolas möten, jag har pratat med medlemmar och 

vi har gjort en utredning om hur barnen trivs på skolan. Om jag inte har kännedom 

om sådant som rör skolan så är det inte heller möjligt att agera. Om föräldrar har 

synpunkter så vill jag att de kontaktar mig istället för hem och skola.”  

 

Detta citat kan tolkas olika vilket bidrar till att man kan få flera uppfattningar om vem rektorn är. 

Antingen att hon aldrig fått den information hon behövt för att kunna agera eftersom all information 

stannat hos Hem- och Skolaföreningen, och att hon nu i artikeln ber föräldrarna om mer information 

för att kunna agera. Det gör att hon framstår som en maktlös hjältinna (Conboy, 2007, s.43). En 

annan tolkning att hon har varit med på Hem- och Skolaföreningens möten men valt att ändå inte 

agera och slår ifrån sig kritiken, och att det i artikeln framgår att hon inte agerat förrän Uppsala 

kommun knackar på dörren vilket får henne att framstå som en iskall och lat skurk (Conboy, 2007, 

s.43).  

 

De båda huvudpersonerna företräder varsin instans mer än sig själva som människor. Ingen av 

handlingens egentliga huvudpersoner, barnen eller lärarna, kommer till tals. Artikeln fokuserar 

alltså mer på sak än människa vilket enligt Barbro Fällman (2011, s.41) anses typiskt manligt när 
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det gäller talspråk. Däremot låter skribenten artikeln byggas upp av många pratminus som bemöter 

varandra vilket visar på en dialogisk stil (Fällman, 2011, s.41). 

 

I slutet av texten nämner reportern att:  

 

/…/ barn och personal vid Knutbyskolan nu skall få arbetsro efter de uppslitande 

händelserna på orten. Personal med kopplingar till Filadelfiaförsamlingen har lyfts 

ur verksamheten. Det rör sig om den skottskadade 30-årige mannen. En av lärarna, 

syster till kvinnan som går under namnet Kristi brud, finns idag heller inte kvar på 

skolan. 

 

Citatet är något som ger texten ett tydligt budskap. Tidigare i artikeln framgår inte vem som kränkt 

vem på skolan men här blir det tydligt att Filadelfiaförsamlingen har något med kränkningarna att 

göra utöver de mord som inträffat på orten en vecka tidigare. Filadelfiaförsamlingen framstår här 

indirekt som den egentliga boven i dramat.   

Artikeln innehåller få bisatser men uppfattas ändå som krånglig. Detta på grund av att flera av 

trådarna som tas upp i ingressen tappas på vägen och att historiens egentliga huvudpersoner inte får 

synas. Att skriva om barns hälsa och skola klassas som en mjuk nyhet och alltså ett kvinnligt 

område (Allan, 2010, s.154).  

8.1.1 Sammanfattning Knutbydramat 

Den mest tydliga skillnaden mellan texterna är ämnesområdet. Det dröjer över en vecka innan de 

kvinnliga skribenterna skriver något över huvud taget och när de gör det handlar det om skolan 

vilket som ovan nämnt konstaterats som ett kvinnligt ämnesområde. Kvinnornas texter skiljer sig 

från varandra genom att den ena skribenten valt att knyta texten kring en person och hennes 

upplevelse och den andra att beskriva det allmänna händelseförloppet där olika instanser kommer 

till tals. Männens texter är actionfyllda långa berättelser om ett mord och ett mordförsök som 

begåtts i en liten by i Uppland. Båda männen skriver distanserat och den ena skribentens text är en 

enda lång beskrivning utan vare sig närhet eller citat. De båda männen framhäver sin egen insats om 

vilka tidningen pratat med, en av kvinnorna tar upp tidningens insats som misslyckad när det gäller 

att hon inte fått tag i den tänkta intervjupersonen. Detta stämmer överens med Fällmans (2011, s.41) 

teori om att män utför hjältedåd och kvinnor berättar om hur de gör bort sig. DN:s artiklar har mer 

närhet än UNT:s, även om närheten i Kihlström/Sörbring är distanserad så har han i alla fall 

personer som uttalar sig till skillnad från Lindqvist. Carlberg i DN knyter sin text till en före detta 

lärare som blir kärnan och står för mycket patos till skillnad från de sakliga uttalandena i Bills 

artikel i UNT.  
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8.2 ENGLA 

Den 5 april 2008 cyklar tioåriga Engla Juncosa Höglund hem från fotbollsplanen i Stjärnsund i 

södra Dalarna. Strax innan hon når hemmet försvinner hon spårlöst. Några dagar senare, efter 

efterlysningar och skallgångar, grips den 42-åriga Anders Eklund vars röda Saab slumpmässigt 

hamnat på bild när en Stjärnsundsbo var ute och testade sin nya kamera. Gärningsmannen kopplas 

senare ihop med andra mord i Dalarna. Hela historien får långa efterspel då polisen kritiseras för 

att inte ha följt upp spår i samband med de tidigare morden. Något som skulle kunna räddat livet på 

Engla. Englas mamma, Carina Höglund, inleder en lång kamp mot polisen för att få upprättelse.  

 

”Stort pådrag i Dalarna sökte efter tioåringen”. Jonas Cullberg. Dagens Nyheter. 7 april. Två 

dagar efter händelsen. 

 

Vinkeln i artikeln ligger på att sökandet fortsätter eftersom Engla inte har hittats, det är ingressens 

sista rad och är vad läsaren tar med sig när brödtexten börjar. Texten handlar om hur de olika 

räddningsinsatserna går till. Engla innehar huvudrollen genom att texten kretsar kring henne, men 

än större huvudroll får alla de människor som söker efter henne. De benämns som ”hemvärnsmän”, 

”frivilliga personer”, ”hela byn” och ”bybor”. Detta skapar en känsla av engagemang. För att 

läsaren ska få konkreta personer i sökandet får Sven-Åke Petters, pressansvarig polisen Dalarna, 

Peter Andersson, förälder till Englas klasskompis samt kyrkoherde Niklas Lång uttala sig. Även 

mamman Carina Höglund syns i texten men inte med citat. De som citeras är tre män. Polisen ger 

logos i form av information. Peter Andersson och Niklas Lång tillför patos till texten. I en scen 

används anföringsverbet ”ropar” då skallgångsledaren kommunicerar med gruppen, detta förstärker 

dramatiken i scenen. 

 

Fokus i texten läggs på att Engla är försvunnen och trots att polisen utgår från att hon är bortförd 

finns inte förövaren med i bilden. Offret uppmärksammas och blir agenten som utför något istället 

för att den skyldiga utfört en handling: 

 

Flickan försvann på lördagen när hon skulle cykla till hemmet. 

 

Detta är vanligt när offret är kvinna (Jarlbro, 2013, s.38). I detta fall är hon både kvinna och 

omyndig, en svag person.  
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Texten pendlar mellan att vara gestaltande och ge läsaren information om Englas försvinnande. Den 

är både aktiv och passiv i språket och de gestaltande scenerna binder ihop texten, ett dramaturgiskt 

grepp som gör texten spännande och lätt att följa (Aare, 2011, s.29).  

 

/… /det har gått lite mer än ett dygn sedan Engla Juncosa-Höglund plötsligt 

försvann när hon cyklade hem från en fotbollsträning. /… / Runt två hundra 

frivilliga radar upp sig längs med vattenbrynet vid sjön Grycken, med en lucka på 

två meter mellan sig. Det har varit minusgrader under natten, och ett tunt istäcke 

ligger över sjön  

 

Men reportern trasslar till det ibland och det resulterar i syftningsfel, avpersonifieringar och 

oklarheter. Om telefonkontakten mellan Engla och hennes mamma varit från och till hur kunde då 

mamman veta att dottern befann sig några hundra meter från bostaden när hon inte längre svarade: 

 

Några hundra meter från bostaden kunde mamman inte längre nå flickan på 

telefonen och ungefär där hittades senare cykeln, en bit in i skogen. 

 

Reportern stör tilliten hos läsaren, Engla omnämns med fel efternamn i ingressen. Dessa saker 

tillsammans med att många personer nämns i texten gör den spretig och ytlig. Texten är ambivalent, 

i gestaltningarna skapas en närhet som säger att reportern var på plats men i beskrivningarna saknas 

detaljer för att läsaren ska kunna måla upp bilder. I texten syns reportern genom att skriva om bilder 

som ”DN” publicerar tillsammans med artikeln. Det är vanligare att män framhäver sig själva och 

sina insatser än kvinnor (Fällman, 2011, s.41). 

 

”’Vi har inte gett upp hoppet’ – Mamman uppmanar alla i Sverige att leta hemma” 

Sylvia Kjellberg. Dala-Demokraten. 8 april. Tre dagar efter händelsen. 

Artikeln handlar om Englas mammas vädjan till att folket ska leta och om poliserna samt frivilligas 

fortsatta sökarbete. Vinkeln så som den kommer till uttryck i rubrik och ingress är att varken 

mamman eller polisen har gett upp hoppet att finna Engla. Detta blir tydligt genom att mammans 

citat används i rubrik och en tilläggande nedryckare. I ingressen står det att polisen inte övergett 

tanken på att Engla finns kvar i området. 

 

Huvudrollerna är Engla och mamman Carina Höglund, som omnämns felaktigt i artikeln som 

”Carina Haglund”. Mamman framställs med patos då hon med egna känslosamma ord vädjar till 

läsaren att leta. Två män i texten har biroller men får längst citat, de båda är poliser, Karl-Göran 

Karlsson och Sven-Åke Petters. Den sistnämnde får anföringsverbet ”uppger” vilket tyder på att det 
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han säger är information att lita på och han hamnar därför i en maktposition. De som söker 

omnämns i denna text som ”hemvärnets frivilliga” vilket innefattar både män och kvinnor. En 

person som borde få en större roll med tanke på hans aktivitet, det vill säga det han lyckas utföra, är 

flickans morfar som hittade hennes cykel. Om detta fynd finns bara en mening trots att 

mellanrubriken till stycket är ”Morfar hittade cykeln”.  

 

Texten fokuserar på offren, Engla och hennes mamma. Om det finns någon misstänkt förövare 

nämns inte. Fokus hamnar därför på Engla som offer och att det är hon som försvunnit. Inte att 

någon har begått ett brott och fört bort henne vilket Jarlbro (2013, s.38) skriver är vanligt när det 

gäller kvinnliga offer. 

 

Detta är en nyhetsartikel med stor del logos, mycket informationstät. Reportern presenterar fakta 

stundtals svårbegripligt som här i Sven-Åke Petters uttalande.  

 

Det är inget som kan kopplas till flickan. Men klubban finns med i bilden. Vi har 

tagit hand om godset. 

 

Först säger polisen att fyndet inte kan kopplas till Engla men att det finns med i bilden. Hur det kan 

kopplas och vilken som är polisens bild får läsaren inte veta. Att dra paralleller till att godisklubban 

är en metafor för uppfattningen om att barn luras bort med godis blir för oklar, men det är den som 

dras. Reportern begär för mycket av läsaren och använder sig av presuppositioner, vilket Conboy 

(2007, s.69) skriver är något journalister bör akta sig för då det kan leda till obesvarade frågor och 

missförstånd.   

 

Reportern använder sig av polisens ord för att förklara det aktuella läget för läsaren. ”Vi gör ett 

omtag, krysspejling och vissa sektorer är mer sannolika än andra” används i texten för att beskriva 

geografiska områden. Dessa är byråkratiska och stolpiga och är termer som inte används i ett 

vardagligt språk.  

 

Ingen rubrik tillgänglig. Jessica Balksjö. Svenska Dagbladet. 8 april. Tre dagar efter 

händelsen. 

Artikelns vinkel är att inga spår finns efter Engla trots en stor insats vilket berättas i den sista 

meningen i ingressen. Texten handlar om sökandet och Stjärnsundsbornas tankar kring händelsen. 

De som har huvudrollerna är Engla och hennes mamma Carina Höglund. Engla framställs som 

saknad men är inte ett självklart offer, inget konstaterande om brott finns i artikeln. Carina Höglund 
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beskrivs och citeras, hon vädjar till hela Sverige att leta. Två andra personer som får plats i artikeln 

som biroller är Sven-Åke Petters, utan presentation men läsaren förstår att han är polis, och Helena 

Fahlén, pensionerad lärare som haft Engla i slöjd. Sven-Åke Petters får flest citat, detta för att han 

företräder myndigheten som vet mest om det aktuella läget. Helena Fahlén bidrar med patos genom 

medkänsla:  

 

Det var en jättegullig tjej. Glad, och pigg på att jobba, och med mycket kompisar. 

Jag kan inte fatta att det har hänt, säger hon. 

 

Fahlén skulle kunna beskriva vilken tioåring som helst, vi får ingen bild av Engla. Men detta citat 

tillsammans med ett stycke där hon säger att hon inte kan sova ger en känsla av dramatik. Hon får 

vara personen som beskriver hur hela Stjärnsund känner. En tredje person syns i texten, Nicklas 

From som leder sökgruppen. Han bidrar med information om sökarbetet, något som vem som helst 

som letar skulle kunna göra. Men reportern har använt sig av honom och får jämvikt i kön för 

personer som citeras, i texten finns två kvinnor och två män. Männen beskriver med saklig 

information, logos, och kvinnorna uttrycker känslor, patos.  

 

Att det är mamman som uppmanar läsarna skapar en större närhet än om polisen hade bett om det. 

Men citatet skapar olika tolkningsmöjligheter. Att hon fokuserar på två platser kan få folk på andra 

ställen att inte leta. Hon är konkret och abstrakt på samma gång. Läsaren skulle kunna tro att 

mamman vet att Engla inte finns i området och det verkar misstänkt, att hon vet mer än hon säger. 

Artikeln säger att det inte finns spår, indirekt att det inte finns några misstänkta. 

 

Hon kan finnas var som helst. Jag vill att alla i hela Sverige tar det här på allvar 

och går ut och letar. Hon kan finnas i Lund eller utomlands, säger Carina Höglund, 

Englas mamma. 

 

Artikeln är informerande med stora inslag patos och små inslag av gestaltningar. Reportern 

använder ord och beskrivningar som ”obebodda sommarstugor”, ”jordkällare”, ”brunnar” och ”inga 

spår efter Engla”. Dessa skapar dramatik. I citatet nedan förväntas läsaren förstå att klubban är 

godis och inte ett slagträ. Reportern använder sig av presupposition (Conboy 2007, s.69). 

 

På varsin sida om honom går de andra hemvärnsmännen på en rak linje och söker. 

Terrängen är ojämn och mossan blöt. Söndagens sökningar gav några klädesplagg 

och en klubba.  
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När reportern skriver om sökarbetet används ordet ”hemvärnsmän”. Detta är enligt Milles (2012, 

s.95) att osynliggöra de kvinnor som är med och söker. I artikeln lägger reportern mer fokus på 

människor än sak vilket är vanligare för kvinnor än män att göra, enligt Fällman (2011, s.41). 

 

”Peter såg Engla sist – Tomas bilder löser fallet?” Bengt Pettersson. Dala-Demokraten. 9 april. 

4 dagar efter händelsen. 

Artikeln handlar om de personer som var ute och gick när de såg Engla, och en i sällskapet provade 

sin nya kamera. Både Engla och förövarens röda Saab fångades på bild och fotona kan bli viktiga i 

den fortsatta utredningen. Vinkeln reportern valt är Peter Thorbys berättelse om fotopromenaden då 

han nämns i rubriken och får berätta om sina erfarenheter med citat redan i ingressen. Han får 

huvudrollen, det är hans berättelse som är central i texten. Han är huvudkälla, detta förstärks genom 

de anföringsverb han tilldelats, ”berättar”, ”säger” och ”avslöjar”. Den andra 

huvudrollsinnehavaren är Tomas, manen med kameran, som inte omnämns med efternamn eller 

citeras i texten, reportern har inte varit i kontakt med Tomas. Engla och hennes mamma Carina 

nämns i artikeln och även de utan efternamn. Även Peters fru Ulla Thorby får en statistroll i texten. 

Läsaren förväntas kunna historien som utspelats de senaste dagarna och tros veta vilka Engla och 

Carina är. Tempus pendlar mellan presens och imperfekt i Peter Thorbys berättande vilket gör 

texten något rörig. Peter Thorbys citat består av fakta och inte känslor. Parenteser med förklarande 

fakta försvårar för läsaren att ta till sig av informationen.  

 

Jag minns att min fru Ulla frågade mig om det inte var Carinas dotter (Engla) vi 

mötte. 

 

Först ställde sig Tomas på fel (höger) sida av vägen och fotograferade en tjej på 

cykel, sedan ville han testa snabbheten i sin kamera och fotografera något som 

rörde sig snabbare, berättar Peter Thorby. 

 

Reportern upprepar sig och använder ordet ”gir” tre gånger efter varandra. Ordet finns med i ett av 

Peters citat, reportern hade kunnat skriva om citaten till en löpande text för att undvika detta. Valet 

att använda ordet ”gir” istället för sväng som kopplas till motorer, ett ämnesområde dominerat av 

män. Det är också män som syns i texten, Peter som berättar, Tomas som tagit bilderna och 

reportern som syns genom en fetmarkerad fråga: 

 

Såg du någon i bilen? 
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Det finns mycket sekundär fakta med i texten och reportern har svårt att hålla sig till den 

journalistiska frågan: vad är grejen?, som Häger (2010, s.50) skriver om. Att sällskapet åkte på fest 

efter promenaden tar för mycket plats och förflyttar läsaren från huvudhandlingen. Även ingressen 

är utdragen med spekulationer i om det var Engla de hade sett på cykeln. Detta behövs inte då 

reportern redan fastslagit i rubriken att det var flickan. Närheten till Peter varieras genom att han 

omnämns som både ”Peter Thorby” och ”Peter”. Reportern går mot normen, som enligt Fällman 

(2011, s.41) är, att män skriver mer om sak än om människa. Denna artikel handlar mer om 

människan Peter än om sak.  

8.2.1 Sammanfattning Engla 

Två texter använder fel efternamn på dem som beskrivs som offer i texterna, Engla och hennes 

mamma Carina. I de flesta artiklarna är majoriteten som uttalar sig män. Männen får i alla artiklar 

bidra med logos, kunskap och information, ofta i egenskap av sin yrkesroll. Kvinnorna bidrar med 

patos utifrån den relation de har till Engla. Detta går i linje med hur kvinnor och män framställs i 

tidningstext enligt Milles (2012, s.23). En man och en kvinna skriver om Engla som att det är hon 

som är försvunnen och inte någon som rövat bort henne. Detta sätt är vanligt att skriva på när offret 

är kvinna och svagare än förövaren (Jarlbro 2013, s.38). Inte i någon av texterna nämns en 

potentiell gärningsman. Både mannen och kvinnan som skriver för rikstidningarna skriver om dem 

som söker efter Engla som hemvärnsmän, vilket gör texterna onyanserade och utesluter kvinnor 

från gruppen (Milles 2012, s.95). I landsortstidningen skriver kvinnan det könsneutrala hemvärnet 

och i mannens artikel i landsortspressen är inte sökarbetet aktuellt. De tydligaste språkliga drag som 

syns i texterna är att kvinnorna använder pressupositioner, de förväntar sig tidigare kunskap av 

läsaren (Conboy 2007, s.69). Männen framhäver sig själva genom att synas i texten (Fällman 2011, 

s.41). De reportrar som använder sig av gestaltningar i artiklarna är både den manliga och kvinnliga 

riksjournalisten. Lokalpressen fokuserar på informerande framställning. Mannen från rikstidningen 

och kvinnan från landsortstidningen skriver om Engla med för- och efternamn i ingressen och båda 

har valt att skriva om henne som ”flickan” i brödtexten. Den kvinnliga riksjournalisten och den 

manliga landsortsjournalisten har valt att genomgående använda ”Engla”.  

8.3 HELIKOPTERRÅNET 

Tidigt på morgonen den 23 september 2009 begås det största kontanta värderånet i Sveriges 

historia. En helikopter landar på taket till värdedepån G4S i Västberga och likt en actionfilm 

fortsätter sedan det spektakulära rånet vars byte landar på 39 miljoner kronor. En bombatrapp på 

polisflygets helikopterbas på Värmdö samt spridda fotanglar i Västberga industriområde försvårar 

polisernas arbete som handfallna tvingas beskåda rånet. Flygvapnet som är redo med JAS-plan får 
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inte ingripa eftersom rånet anses vara en polisiär fråga och inte en militär. Händelsen får stort 

genomslag världen över och toppar bland andra BBC:s och Times webbplatser.  

 

”Polisen hela tiden ett steg efter”. Simon Andrén. Dagens Nyheter. 24 september. En dag efter 

händelsen.   

Artikeln handlar om helikopterrånet och polisens första insats i jakten på rånarna. Rubriken och 

ingressen avslöjar att polisen misslyckats och inte rått på rånarnas list. Vinkeln blir utifrån rubrik 

och ingress att helikopterrånet är ett för svårt brott för polisen. Den sista meningen i ingressen sätter 

prägel på historien, vittnar om det spektakulära i händelsen och skapar spänning inför vad som 

komma skall: 

 

På byggnadens tak klev sedan fyra män in i en helikopter. När de lyfte med en stor 

summa pengar var Sveriges första helikopterrån ett faktum  

 

Ingressen är det enda som är skrivet i imperfekt, sedan följer en intensiv framställning i presens 

med många gestaltningar som höjer spänningen och närvarokänslan. Huvudrollen i den här texten 

innehas av polisen, både i form av de olika operativa styrkor som jagar rånarna och de 

presstalesmän som kommer till tals. Rånarna och vittnena har biroller och kommer aldrig till tals. 

Eftersom polisen i det här fallet företräder myndigheten Polisen blir det mer fokus på sak än 

människa. Även om rånarna är de centrala figurerna i berättelsen vet man vid tillfället för lite om 

dem för att de ska kunna ta plats i texten. Det utgör istället ett slags dolt, oövervinnerligt hot som 

leker med polisen:  

 

Samtidigt kliver tre eller fyra maskerade och beväpnade gärningsmän in i 

helikoptern. /…/ Polisen befinner sig nere på marken och kan bara bevittna hur 

helikoptern, en lättflugen BEL 206B som under natten stulits från Roslagens 

helikopterflyg, lyfter och flyger söderut. 

 

Citatet ovan är också ett bra exempel på hur reportern i bisatser trycker in extra information, som att 

modellen på helikoptern eller att den är lättflugen. Det är otydligt vem som påstår att den är 

lättflugen och det är oklart vad läsaren får ut av exakt namn på helikoptermodellen. Det är en 

ambivalent bild som ges av poliserna, dels får läsaren information om att de ”snabbt är på plats och 

gruppera sig kring huset” och dels bilden av att de hela tiden ligger efter och misslyckas med sina 

insatser. Texten är ett exempel på en gestaltande nyhetstext med många scener och reportern 

använder kontrastverkan (Aare, 2011, s.44) mellan ”tallskogen” och ”automatvapen” för att öka 

spänningen och variera tempot: 
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Under förmiddagen anländer sedan piketpolisen till området, som är omgivet av 

tallskog med elljusspår och mindre skogsvägar. Maskerade och beväpnade med 

automatvapen ger de sig ut i skogen, stöttade av hundpatruller.  

 

Först får läsaren bilden av ett lugnt skogsområde en septemberförmiddag som plötsligt invaderas av 

maskerade poliser med grova vapen och polishundar. Texten väcker känslor men i första hand i 

form av spänning eller att man blir imponerad. Det finns ingen direkt närhet till människorna. Var 

är de anställda på G4S tog vägen? De som suttit gisslan under rånet beskrivs endast som ”de 

anställda på G4S”. Reportern missar här möjligheten att låta dem ge patos till texten.  

 

”Massiv jakt på rånarna”. Ulrika By. Dagens Nyheter. 25 september. Två dagar efter 

händelsen.  

Artikeln skildrar polisens fortsatta arbete på administrativ och organisatorisk nivå. Vinkeln blir att 

polisen tar situationen på allvar och att det finns stora resurser till sökpådraget. Rubriken och 

ingressen vittnar om att jakten fortsätter med oförminskad styrka och att det framför allt handlar om 

att bearbeta de hundratals tips som kommit in. Något som ger läsaren en bild av kontor överfyllda 

av papper som skall gås igenom. Det är framför allt polisen som syns i den här texten och förutom 

de tre personer som nämns vid för- och efternamn förekommer elva olika sätt att benämna polisen. 

Den stora del av artikeln som utgörs av olika undergrupper och instanser inom myndigheten gör att 

artikeln handlar mer om polisen som institution än om Helikopterrånet. En del av de epitet som 

polisen tilldelas är onödiga och försvårar läsningen eftersom gemene man antagligen inte vet vad de 

innebär; till exempel skillnaden mellan ”rikspolisstyrelsen” och ”länskriminalens 

kriminalunderrättelsetjänst”.  

 

Överlag är språket byråkratiskt och lånar många ord från de myndigheter reportern har talat med: 

”polisiära resurser”, ”initialt”, ”substans”, ”individer”, och ”gör gällande” för att ge några exempel. 

Det finns få utrymmen för att leva sig in känslomässigt i texten eftersom den är tung och kompakt 

av det byråkratiska språket.  

 

Ännu finns inga uppgifter som konkret tyder på att det skulle handla om 

internationella, i Sverige icke-hemmahörande kriminella.  

 

Mer invecklat nyhetsspråk får man leta efter. Det döljer sig även ett budskap om att det finns mer 

information om detta än vad som skrivs ut. Reportern skriver också att andra medier rapporterat att 
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serbisk polis varit i kontakt med svensk polis före rånet vilket låter läsare tro att någon av rånarna 

kanske är serb vilket varken konfirmeras eller kommenteras. Det gör det hela till ett dolt budskap.  

 

Eftersom texten är så späckad med invecklad information missar man som läsare vad polisen 

egentligen kommit fram till i jakten på Helikopterrånarna. Språket blir byråkratiskt genom att 

reportern använder sig av de termer polismyndigheten använder.  

 

”Johan ringde 112 - blev ignorerad”. Fredrik Söderberg Bruce. Mitt i Täby. 29 september. Sex 

dagar efter händelse.  

Artikeln handlar om hur Johan Ahlenius på väg till jobbet ser den vita helikopter han hört talas om 

på nyheterna tidigare på morgonen. Han ringer larmcentralen men blir ignorerad och berättar nu om 

händelsen med undertonen att om polisen lyssnat på honom hade rånarna inte fått lika stort 

försprång. Rubriken är missvisande, läsaren måste ta in alla delar av nedryckare och ingress för att 

förstå att det handlar om rånet.  

 

Det är Johan Ahlenius som är huvudpersonen och i berättelsen. Att han är offer är missvisande 

eftersom han egentligen inte blivit utsatt för något personligen. Att ringa till 112 gör man när man 

är nödställd men att bli ignorerad av larmcentralen gör honom utsatt. Polisen framställs som en 

skurk som inte lyssnat på den gode medborgaren som ville göra sitt bästa för att hjälpa till. Polisen 

personifieras genom presstalesmannen Towe Hägg men hon vet ingenting om händelsen och alla 

uppgifter om att polisen ignorerat Johan kommer från honom själv.  

 

Senare ringde han tillbaka till polisen. Johan Ahlenius berättar att poliser svarade 

att ’de hade så jävla mycket tips att det var tvungna att kolla av dem som var mest 

sannolika först’. Dit räknade man inte Johans tips. 

 

Texten är informerande med försök till gestaltningar som dock fastnar i beskrivningar (Aare, 2011, 

s.29). Reportern försöker till den grad att det till slut blir fel, en plats som först skrivs om som en 

”skogsdunge” skrivs det senare om som en ”glänta”, vilket beskriver två olika saker. Artikeln börjar 

med att ha Johan som den röda tråden men när hans historia inte kan bekräftas av polisen tappas den 

röda tråden och artikeln avslutas med ett långt parti sammanfattande information om det generella 

läget i situationen. Eftersom polisen vid det här tillfället fortfarande inte kunnat fastställa vem som 

är skyldig skulle Johans sista citat som ligger i mitten av artikeln kunna ringa in och knyta ihop hela 

texten:  
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– Man frågar sig vad som hade hänt om de skickat polispatruller till Skavlöten 

direkt när jag ringde. Då hade de sparat en timme. Det är klart att de hade ökat 

chanserna att få fast någon, säger Johan Ahlenius 

 

Fällman (2011, s.41) skriver om att män introducerar fler ämnen. Det sista stycket om själva rånet 

är ett exempel på det eftersom det egentligen inte har med artikelns handling att göra, istället blir 

det korvstoppning och reportern försöker få plats med så mycket som möjligt i sin artikel på 

bekostnad av historiens röda tråd.  

 

”Botkyrkabo släppt efter rånmisstanke”. Liv Sander och Zandra Zernell. Mitt i Botkyrka-

Salem. 6 oktober. 12 dagar efter händelsen.  

När denna artikel skrevs har sex personer häktats misstänkta för inblandning i helikopterrånet varav 

en är hemmahörande i Botkyrka. Artikeln handlar om läget i rättsprocessen. Rånarna och framför 

allt den av dem som kallas ”29-åringen”, som också är Botkyrkabo, har huvudrollen i artikeln.  

De andra rånarna syns genom korta meningar med information. Denna information har inget 

gemensamt. Det skrivs om männen på följande sätt: ”bor i Vasastan”, ”pilot som bland annat jobbat 

med tv-produktioner” och ”sägs ha kopplingar till Fittja”. Eftersom informationen skiljer sig och 

inte tillför läsaren något särskilt värde förvirrar den och läsaren undrar vad fokus i artikeln är. Först 

senare i artikeln kommer den egentligen nyhetskroken. Några av gärningsmännens advokater har 

riktat kritik mot åklagare för att deras klienter:  

 

 /.../ inte fått tat av häktningspromemorian innan själva förhandlingen för att sedan 

ha belagts med yppandeförbud.  

 

Dock förloras intresset när reportrarna väljer att använda byråkratiska ord som ”häktnings-

promemorian” och ”yppandeförbud”. Texten är inget rättegångsreferat och begreppen skulle kunna 

förenklas för att bli tydligare. Den lokala vinkeln går förlorad eftersom kritiken inte gäller 

Botkyrkabons advokat och åklagare. Den enda som kommer till tals i texten är en presstalesman 

från Rikskriminalpolisen Varg Gyllander. Han ges auktoritet eftersom han tillbakavisar den kritik 

som advokaterna riktat mot åklagarna och polisen, och också med kunskap kan förklara varför. 

 

– Det kommer alltid vara så i större utredningar att personer grips och sedan släpps. 

Sedan måste man givetvis ha tillräckligt med bevis innan man låser in någon 

 

Texten har en informerande framställning med mycket kompakt information och många komplexa 

och byråkratiska meningar som gör den tung och sammanfattande vilket i Språk och kön 
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konstaterats typiskt kvinnligt (Edström et al, 2007, s.100). Det finns inte mycket utrymme för 

känslor eller att leva sig in i situationen. Reportrarna medger att de utan resultat sökt Botkyrkabons 

advokat och åklagare. Detta är en form av misslyckande som de ändå väljer att ta upp vilket enligt 

Fällman (2011, s.41) är vanligare hos kvinnor än hos män. I övrigt fokuserar reportrarna mer på sak 

än människa. 

8.3.1 Sammanfattning Helikopterrånet 

Det är tydligt att kvinnorna, som i det här fallet fått skriva om något som rör myndigheter och 

rättsväsende, fastnar i det byråkratiska språket. Den egentliga handlingen och nyhetskroken tappas 

bland vaga och svårbegripliga begrepp. Deras texter visar mer upp myndigheternas arbete än själva 

nyhetshändelsen. DN:s artikel, skriven av en man, är ett bra exempel på där reportern är mer 

intresserad av sak än människa. De drabbade, gisslan inne i G4S, framställs som helt oberörda när 

de borde ha varit i chock efter vad som hänt. Mitt i-artiklarna saknar röd tråd. De börjar i en ände 

och mynnar ut i en helt annan. Mannens text är knuten till en människa som man får närhet till men 

som blir för mycket offer i relation till den verkliga händelsen, att polisen inte tog hans tips på 

allvar. Artikeln tappar dessutom fokus efter ett tag. Kvinnornas text är komplex men det artikeln 

handlar om, att Botkyrkabon är släppt, får man ut av att bara läsa rubriken. Eftersom Botkyrkabons 

advokat inte gått att nå handlar artikeln om något annat än rubriken signalerar och lever inte upp till 

rubriken.  

8.4 HERCULESKRASCHEN 

Den 15 mars 2012 försvinner signalen från det norska Herculesplanet av typen C-130 från 

flygradarn. Stort sökpådrag dras igång och det visar att planet störtat i närheten av toppen av 

Kebnekaise. Vrakdelar och kroppar hittas på glaciärer öster och väster om Kebnekaisemassivet. 

Samtliga i besättningen omkommer. Olyckans orsak är inte av tekniska fel utan för att den svenska 

flygledningen gav felaktiga order och direktiv samt att besättningen hade bristande kunskap om 

terrängen och att de inte varit tillräckligt förberedda för flygningen.  

 

”Norskt militärplan försvann i fjällen”. Staffan Kihlström. Dagens Nyheter. 16 mars. En dag 

efter händelsen. 

Artikeln har en informerande framställning om sökarbetet efter det plan som antas ha störtat i 

området runt Kebnekaise. Vinkeln, som uttrycks i både rubrik och ingress, är att ett norskt 

militärplan försvunnit i fjällen under dåligt väder. Texten är skriven i passiv form och ingressens 

första mening sträcker sig över åtta spaltrader och innehåller onödig information som gör texten 

krånglig att läsa.  
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Fem personer i besättningen på ett norskregistrerat militärt transportplan söktes 

sent på torsdagskvällen i området runt Kebnekaise sedan deras plan, på väg från 

Evenes utanför Narvik till Kiruna, befaras ha störtat över fjällkedjan. Vid 

olyckstillfället rådde dåligt väder med blåst och snöfall. 

 

Reportern väljer att skriva ”norskregistrerat militärt transportplan” vilket är långt och krångligt. 

Informationen som ges trycks in i bisatser och gör att texten inte flyter utan blir stolpig. Även 

detaljer som ”norska F16-plan”, ”Drakryggen väster om Kebnekaise” och ”svaga nödsignaler” är 

information som inte ger läsaren något mervärde.  

 

Huvudrollen i denna text har Herculesplanet som försvunnit. Även personerna som deltar i 

sökarbetet är huvudrollsinnehavare. Den enda person som uttalar sig är Norges försvarsminister 

Espen Barth Eide, som säger att situationen är allvarlig. Detta kommer i slutet av artikeln och innan 

dess har flera frågor väckts om personerna som befann sig på planet. För de saknade väcks inga 

känslor. Reportern skriver om människorna på samma sätt som hans beskriver vilka tider planet 

registrerades på radarn. Det är avpersonifierande och skapar distans och lägger fokus på sak mer än 

människa. 

 

Vid 20.30-tiden på kvällen uppgav det norska försvarsdepartementet felaktigt att de 

saknade hittats döda, men drog efter bara några minuter tillbaka uttalandet och sade 

att det sänts ut av misstag. 

 

”Militärplan kraschade i fjällen”. Stig Nordlund. Norrbottens-kuriren. 16 mars. En dag efter 

händelsen. 

Vinkeln är att ett norskt plan med fem personer ombord kraschat i de lappländska fjällen. Rubrik 

och ingress svarar på alla de fem journalistiska frågorna, vem, vad, hur, när förutom varför. Artikeln 

förklarar vad som hänt och hur arbetet fortsätter för att finna besättningen och planets svarta låda. 

Den söks för att få svar på varför olyckan skett. Texten har en informerande framställning med 

patos i början och slutet. Reportern inleder brödtexten med att skriva om de anhöriga och slutar 

artikeln med en kommentar från räddningspersonal om att hoppet minskar. Följande citat finns i 

artikelns början: 

 

Under eftermiddagen svävade anhöriga och räddningspersonal mellan hopp och 

misströstan. 
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Dock skapar reportern en distans i känslan då ordet ”svävade” används både för att uttrycka de 

anhörigas känslor och för att sedan berätta hur plan ”svävade” i luften. Det tar udden av det patos 

reportern bygger upp för de anhöriga och räddningspersonalen. Även misströstan är ett märkligt 

ordval då talesättet torde vara hopp och förtvivlan. Att vara misstrogen är att vara tvivlande eller 

skeptisk (SAOL, 2000, s.546). 

 

I texten har räddningspersonalen huvudrollen genom sitt arbete och det är personer från 

räddningsarbetet som får uttala sig i texten. Jonas Sundin, räddningsledare, och Kjell Enqvist, 

presstalesperson vid militärövningen Cold response, blir de sakkunniga. Ytterligare en person 

citeras med talstreck, en renskötare som var guide och åkte först på snöskoter men denna får inget 

namn. Personen får förtroendet att leda sökgruppen men fråntas sin makt i texten genom att 

avpersonifieras. Texten fokuserar mer på sak än människa. 

 

Språket blir stolpigt och stelt när reportern använder meningar som citatet nedan, det uppfattas 

byråkratiskt och flyter inte på.  

 

Vid kurirens pressläggning pågick alltjämt eftersöket. 

 

Även ordval som ”ekipage”, ”såväl” och det genomgående anföringsordet ”sade” uppfattas som 

ålderdomligt.  

 

”Spaning både dag och natt”. Mikaela Åkerman. Svenska Dagbladet. 17 mars. Två dagar efter 

händelsen. 

Denna text har en stor del information om fjällräddarnas arbete. Den handlar om arbetet i allmänhet 

men i rubrik och ingress står det att de välutrustade fjällräddarna är sista hoppet för Herculesplanet, 

vilket är vinkeln. Fakta presenteras inte som i en nyhetstext med fokus på vad som hänt, det aktuella 

läget eller ny information om planet utan läsarna förväntas läsa andra artiklar för att förstå 

bakgrunden 

 

Fjällräddarna har huvudrollen i texten. De kommer till tals genom två män, Kent Hammarström, 

ordförande för Civila fjällräddarnas riksförbund, och Odd Fischer, samordnare för fjällräddningen i 

Norrbotten. Kent Hammarström får anföringsverben ”förklarar” och ”säger” vilket tyder på att han 

är en förstahandskälla. Dessa anföringsverb ger också en känsla av att det är något aktivt som pågår 

när reportern är på plats.  
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Att reportern berättar om fjällräddarnas arbete generellt och fokuserat på fakta om exempelvis 

kläderna istället för händelsen om det kraschade planet gör att vinkeln uppfattas som mjuk på en 

nyhet som i övrigt uppfattas som hård.  

 

Varje fjällräddare har en röd vinteruniform med gula reflexer. 

 

I majoritet är det kvinnor som skriver om mjuka nyheter (Allan, 2010, s.154). Både Kent 

Hammarström och Odd Fischer tillför logos genom fakta om hur fjällräddarna arbetar under en 

räddningsinsats genom citat. 

 

”Polisen spärrar av haveriplatsen”. Elsa Rensfeldt. Norrbottens-Kuriren. 19 mars. Fyra dagar 

efter händelsen. 

Utifrån rubriken är vinkeln att polisen vill att ett område i Kebnekaise ska spärras av. I ingressen 

finns även informationen att det är länsstyrelsen som beslutar om detta. Men det är inte här fokus 

läggs i denna artikel. Vad som är kroken är svårt att avgöra. Artikeln handlar om sökarbetet på 

glaciären, om laviner i allmänhet och vädret under de dagar som gått sedan olyckan. Sedan skriver 

reportern om Herculesplanets svarta låda. Texten blir spretig och blir därför ytlig. Textens 

huvudroll spelar räddningspersonalen som söker efter planet. Börje Öhman, polisbefäl, är den som 

uttalar sig och blir den som är sakkunnig i artikeln. Han får anföringorden ”enligt” och ”säger”, 

vilket förstärker den rollen. 

 

På söndagen var ett 35-tal personer från polis, militären, fjällräddning samt 

haverikommission i full aktivitet i sökområdet på haveriplatsen. 

 

Reportern använder sig här av vaga begrepp som ett ”35-tal personer”. Att använda sig av en 

konkret siffra i ett sammanhang som beskriver något på ett ungefär gör läsaren osäker. Även att 

skriva om en av fyra uppradade saker i bestämd form gör läsaren osäker, militären sticker ut från de 

övriga och vi kan tro att de är något speciellt. Reportern använder sig av fler vaga begrepp som 

”högre terräng” och ”fint väder”.   

 

Reportern skriver ledigt och lättförståeligt när hon själv för ordet men när saker som utförs av 

myndigheter eller organisationer återges blir språket byråkratiskt med de tillfrågades termer.  

 

Det är ingen plats man åker till som fjällturist.  
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Denna mening kommer i slutet och målar upp en bild för läsaren som gör att den förstår var den 

befinner sig och varför lavinspecialister reportern skrivit om tidigare behövs.  

8.4.1 Sammanfattning Herculeskraschen 

Alla texterna har informerande framställning. Ingen kvinna citeras eller medverkar i texterna, 

varken i de manliga eller kvinnliga reportrarnas. En manlig reporter har valt att ta med ett citat som 

skapar patos. De andra citaten bidrar bara med information. I den manlige landsortsreporterns 

artikel citeras en person utan att namn anges. Den citerade beskrivs som renskötare och det framgår 

inte om denna är manlig eller kvinnlig. Samma reporter har valt ordet presstalesperson vid ett citat 

och gjort texten det Milles (2012, s.66) kallar nyanserad. Vilket är ovanligt i jämförelse med de 

andra artiklarna vi undersökt, där presstalesman är vanligt. De kvinnliga reportrarna väcker frågor 

hos läsaren i rubrik och ingress som inte besvaras i brödtexten i större utsträckning än vad männen 

gör. De kvinnliga reportrarna skiljer brödtexten från rubrik och ingress, och svarar inte på de 

frågorna rubrik och ingress väcker hos läsaren, i större utsträckning än vad de manliga reportrarna 

gör. Enligt Häger (2010, s.50) bör frågor som väcks i rubrik och ingress besvaras i brödtexten. 

8.5 DUBBELMORDEN I LJUNGSBRO 

Natten till den 2 november 2013 gör en 33-årig man inbrott i en villa i Ljungsbro, Östergötland. 

Med sig har han två tonårspojkar som han tvingat under hot. De boende i villan hör ljud från 

källaren och går ner för att kolla vad som låter. Mannen börjar då slåss och flyr sedan med en av 

pojkarna och lämnar den andra kvar. Ett grannpar som hört bråket går ut på gatan för att se vad 

som händer. 33-åringen börjar då bråka med paret och slår ihjäl tonårspojken och den kvinnliga 

grannen. Varför mannen tvingar med tonåringarna på inbrottet eller varför han slog ihjäl de två 

personerna vet han inte. 33-åringen säger sig ha tagit droger och minns inget av händelsen. Han 

har genomgått en sinnesundersökning och anses inte ha en psykisk störning.  

 

”’Alla tänker: Det kunde varit jag’”. Staffan Kihlström. Dagens Nyheter. 3 november. En 

dag efter händelsen. 

Texten är gestaltande med scener, som ett minireportage från ett samhälle i chock. Den grundar 

sig i patos, hur hemskt det som hänt är, vilka känslor som finns och hur människorna i Ljungsbro 

upplever det hela. Vinkeln är att ett litet samhälle har chockats av ett mord, eftersom ingressen 

innehåller flera tungt värdeladdade ord som ”bedrövelse”, ”olust” och ”rädsla” som gör att texten 

blir känsloladdad och stark.  

 

I entrén har kyrkan i samverkan med kommunens socialtjänst ordnat med kaffe och 

smörgåsar för dem som vill ha. Inne i kyrksalen brinner tända ljus. Det är tyst och 
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stilla. Några ungdomar går in, tänder fler ljus bredvid den som redan brinner, och 

sitter ner en stund. De söker varandra och de söker varandras stöd. 

 

Citatet är hämtat ur en av scenerna. Språket är följsamt med en variation av korta meningar och 

längre informationstäta vilket skapar rytm.  

 

Reportern syns i texten genom att skriva om sig själv i roll av Dagens Nyheter. Men det är de 

boende i Ljungsbro och kyrkoherde Sverker Linge som är huvudrollsinnehavare. Artikelns 

centrala punkt är kyrkan och det är kring den som allt cirklar. Den är platsen där sorgen finns, där 

känslorna finns och det är kyrkan som är ortens geografiska mittpunkt. Det förstärker bilden av 

Ljungsbro som ett litet samhälle där samlingspunkten blir densamma som förr i tiden.  

 

Fokus har tagits från offer och gärningsman och lagts på dem som bor i samhället. Invånarna blir 

tongivande statister som tillför känsla och bilder i texten. Det finns fyra personer i texten med 

citat. Två kvinnor som inte ges några namn utan beskrivs genom att de är ute med sina hundar. 

Dessa kvinnor ger patos till texten.  

 

– Det är olustigt. Grymt. Jag blir rädd. Det kunde ha varit jag, det kunde ha varit 

min son som kommit i backen därnere på väg hem efter sista bussen, precis när det 

hände, säger hon och pekar efter vägen där kvinnan och femtonåringen dödades. 

 

Det blir dock något märkligt att de inte omnämns med namn, dels för att de får mycket plats och 

många talstreck och dels för att mannen som uttalar sig strax efter i texten har namn, både han och 

hans sällskap som inte bidrar med något talutrymme. En kvinna som också citeras i texten är 

Helena Nord, socialsekreterare. Hon tillför logos genom att vara kunnig i sak, samt patos i och 

med det yrke hon har, med uppgift att finnas där för invånarna. 

 

När reportern beskriver sambon till ett av offren så väljer han att nämna att han är yngre än den 

mördade kvinnan. En detalj som inte tillför oss läsaren något i beskrivningen av mannen, utan gör 

texten det Milles (2012, s.66) kallar onyanserad. En annan sak reportern gör som är onödig är att 

beskriva poliserna på plats i kyrkan som ”kvinnliga poliser”. 

 

Två kvinnliga poliser finns i närheten, de talar lugnande med ungdomarna. 
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Det blir oklart om det är för att de är kvinnor eller för att de är poliser som de kan tala lugnande 

och finns där för ungdomarna. Att lägga till koder för att bestämma kön på personer är vanligt 

även om det är irrelevant för budskapet skriver, Allan (2010, s.162) och Conboy (2007, s.121). 

 

I texten finns även dramaturgiska grepp i form av kontraster. De boende på orten ger olika 

beskrivningar av den misstänkte gärningsmannen. Folk på gatan beskriver honom som ”stirrig” 

och som en ”krutdurk”, medan hans grannas säger att han är ”artig” och ”trevlig”.  

 

”Misstänkt kände mordoffer”. Karin Thurfjell. Svenska Dagbladet. 3 november. En dag 

efter händelsen. 

Artikeln handlar om helgens dubbelmord och beskriver händelseförlopp och polisinsatsen. 

Reportern drar även paralleller till ett nio år gammalt dubbelmord i Linköping. Vinkeln är att 

tonårspojken hade en koppling till gärningsmannen, vilket står ordagrant i både rubrik och ingress. 

Det hade dock inte kvinnan. Märk att fokus läggs på kopplingen mellan offer och gärningsman. 

Inte gärningsman och offer.  

 

Den tonårige pojken som dödades i ett villaområde utanför Linköping natten till 

igår hade sedan tidigare en ytlig relation till den misstänkte gärningsmannen. 

 

Detta är vanligt om offret är kvinna och gärningsman man. I detta fall är offren en kvinna och en 

omyndig pojke. De två offren anses svagare än gärningsmannen (Jarlbro, 2013, s.38) 

 

Det är de två offer som mist livet samt gärningsmannen som har huvudroller. I artikeln finns fler 

personer som får biroller. Dessa är också offer men överlevde händelsen. Offer och vittnen 

beskrivs med få detaljer, reportern skriver om dessa utifrån kön och vad de har för relation i 

förhållande till någon annan inblandad. Att beskriva någon utifrån deras relation till någon annan 

skriver Milles (2012, s.23) är ett vanligt sätt att framställa kvinnor på.  

 

Natten till i går upptäckte en kvinna den misstänkte gärningsmannen tillsammans 

med två tonårspojkar i sin källare. Det uppstod handgemäng, och mannen försvann 

med en av pojkarna. En kvinna i 50-årsåldern i närheten fick veta vad som hände 

och försökte agera. I samband med det dödades kvinnan och pojken, och kvinnans 

sambo skadades lindrigt. 
 

Att reportern skriver om sambon som skadad utan att ha introducerat honom innan gör att det hela 

blir oklart och delarna om händelseförloppet får läsas om. Den som får uttala sig i texten är 



 40 

Linköpingspolisens presstalesman Thomas Agnevik. Bitvis är artikeln krånglig och saknar röd 

tråd eftersom reportern hoppar i tiden och väljer att dela upp information och presentera den på två 

olika ställen i texten. När texten börjar med det gamla olösta mordet och skribenten skriver att 

staden skakas av ännu ett dubbelmord får hon det att se ut som om morden hänger ihop. Reportern 

förklarar senare att de inte tros hänga ihop men då har hon redan gett läsaren den kroken och 

misstanken ligger kvar som ett dolt budskap. Läsaren förvirras även genom att slå ihop Ljungsbro 

och Linköping till samma geografiska plats genom samlingsnamnet staden. Först i slutet av texten 

får vi reda på var i Ljungsbro det hela skett.  

 

”33-åringen sökte vård samma vecka”.  Annika Ekstedt och Jenny Eriksen. Östgöta 

Correspondenten. 5 november. Tre dagar efter händelsen. 

Artikeln handlar om vården i Linköping som den misstänkta mannen varit i kontakt med. Vinkeln är 

att 33-åringen sökt vård före mordet vilket framgår i både rubrik och ingress. Huvudrollerna har 

Ann-Sofie Sommer, chefsläkare, och Britt-Louise Viklund, åklagare. Andra personer som syns i 

texten är den 33-årige misstänkta mannen, Lars Linebäck, direktor Stadsmissionen, Elisabeth 

Skogh, chefsläkare psykiatriska kliniken, Urban Säwenberg, verksamhetschef och medicinskt 

ledningsansvarig för akutkliniken, polisens utredare Jan Staaf och Socialstyrelsens Måns Gerle. 

 

Dessa personer företräder myndigheter eller organisationer och får alla sina titlar utskrivna, trots att 

de inte behövs. Det ger information om och makt till personerna men i många fall inget mervärde 

till läsaren. Citeras i texten görs Ann-Sofie Sommer, Britt-Louise Viklund, Urban Säwenberg, Lars 

Linebäck och Elisabeth Skogh. Även tidningen syns i texten tre gånger som ”Corren”.  

 

Gärningsmannen framstår i texten som ett offer för vården. Eftersom reportrarna kontaktat varenda 

institution som skulle ha kunnat behandla mannen skapas en bild av att han är psykiskt sjuk. Något 

som inte klargörs i artikeln. De får svaret att information om patienter är sekretess och får inte reda 

på vad de söker. Texten är en artikel med fokus på logos, med många bisatser och namn med titlar. 

Detta utan att den svarar på de frågor som ställs, och som nu läsaren är fullt fokuserad på ända 

sedan rubriken och nedryckaren ”Akutchefen: ’Om han avvisats är det allvarligt’”. Anföringsverben 

som används är ”hävdar”, ”kommenterar” och ”varnar” vilket är värderande anföringsord. 

 

Att personerna i texten uttalar sig som myndigheter eller organisationer gör att det saknas en 

närvaro i texten. Svaren handlar om hur vården ser ut i allmänhet och den information läsaren ges 

tappas bort bland alla bisatser som presenterar personernas yrkesroller. Fokus hamnar mer på 
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människa än sak. Ett exempel på när en person inte behöver användas utan en sak skulle bli 

tydligare om personen uteslöts är: 

 

När rapporten presenterades sa Mårten Gerle, sakkunnig vid Socialstyrelsen, att en 

förklaring/..../ 

 

Det handlar om information som framkommit i Socialstyrelsens rapport och reportrarna i texten 

har inte själva talat med Mårten Gerle. Namnet tillför inte någon mening till texten.  

 

Något som är vanligare hos kvinnor än män är att berätta om sina misslyckanden (Milles, 2012, 

s.27). Trots att reportrarna inte får svar på sin fråga från många olika håll väljer de ändå att 

publicera den information de fått. Det kan också handla om att Östgöta Correspondenten är en 

lokaltidning som vill erbjuda sina läsare så mycket material som möjligt, speciellt i en så stor 

händelse som ett dubbelmord.  

 

”’Åklagaren: Jag är ganska säker’”. Fredrik Quist. Östgöta Correspondenten. 5 november. 

Tre dagar efter händelsen. 

Detta är en text med informerande framställning som handlar om den påbörjade 

häktningsförhandlingen om dubbelmorden i Ljungsbro. Vinkeln är att åklagaren anser sig ha 

funnit rätt person vilket framkommer tydligt genom rubriken. Detta tolkas genom Conboys (2007, 

s.74) teori om att det är i rubriken uppmärksamheten fångas och tidningens sätt att visa vad som är 

viktigast i artikeln. Det finns ett dolt budskap i texten om att mannen är skyldig till det han åklagas 

för. Texten är uppbyggd efter Gerald Prices (Johannesson, 1992, s.26) modell om att dela upp 

texten i tre steg, Det statiska läget, att 33-åringen är misstänkt, Förändringen, att 33-åringen häktas 

och Det nya läget, att åklagaren får fram till den 18 november på sig att väcka åtal. 

 

Huvudpersonen är Britt-Louise Viklund, kammaråklagare, som i artikeln begär mannen häktad. 

Biroll har den misstänkte mannen som deltog i förhandlingen via länk och inte närvarade. Han 

beskrivs stirra ner i golvet och bära en vit tröja. Reportern målar upp en bild av honom som skör 

och försvarslös, iklädd oskyldighetens färg och inte fysiskt närvarande då hans framtid ska 

avgöras. Han uttalar inga ord själv utan hans advokat Tomas Bodström för hans talan då han 

”sade” att den misstänkte inte minns något. Anföringsordet är gammalmodigt och ger honom 

makt. Ytterligare en biroll syns i texten och det är polisens utredningsledare Gunilla Broman. Hon 

får anföringsverbet ”konstaterade” när hon uttalar sig om polisarbetet, vilket får polisen att framstå 

som den som har kunskap i fallet. I texten syns även rådmannen Mats Orstadius, som fungerar 
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som budbärare och är den som meddelar att den fortsatta förhandlingen ska ske bakom lyckta 

dörrar. Han blir en man utan citat men har auktoritet. Tidningen ”Corren” finns med i texten som 

den som ställer frågor. Den misstänkte omnämns genomgående som ”33-åringen” vilket kan ses 

som ett emblem (Johannesson, 1992, s.34) som vanligtvis ges till de personer som under 

brottsutredningar inte får beskrivas mer detaljerat.  

 

Reportern använder sig av direkta källor från förhandlingen och en presskonferens som han 

närvarat vid. Men det förekommer även en dold källa till information om att den misstänkte skulle 

ha haft ett tillhygge: 

 

Varken åklagare eller polis ville på måndagen bekräfta uppgifterna om att 33-

åringen var utrustad med ett järnrör. 

 

En annan sak som försvårar för läsaren är citatet av Britt-Louise Viklund som bara ger information 

och som innehåller facktermer: 

 
Vi hoppas självklart att den tekniska utredningen ska backa upp den teori som vi 

har bildat oss, främst utifrån förhörsutsagor. 

 

Läsaren vet inget om teorin, och ”förhörsutsagor” är en onödig fackterm för förhör. Reportern 

använder sig även av ”paragraf 7-undersökning”. Med ett tillägg att det är en liten 

sinnesundersökning. Detta gör språket komplext. Något som går mot normen för manligt och 

kvinnligt är att reportern erkänner ett misslyckande (Milles, 2012, s.27) då han beskriver att 

pressfotograferna trängdes trots att den misstänkta inte visade sig vara på plats. Han räddar det 

genom att skriva att det bara var fotograferna som trängdes, några reportrar nämns inte. 

8.5.1 Sammanfattning Ljungsbromorden 

Artiklarna skiljer sig alla åt i vinkel och vad som är grejen. Kvinnorna på landsortspressen skriver 

om vården. Vilket hör till mjuka nyheter och är mer vanligt för kvinnor att ägna sig åt (Nilsson 

Löfgren 2007, s.48). Mannen på landsortstidningen skriver om häktesförhandlingen vilket är en 

hård nyhet. Även kvinnan på rikstidningen skriver om brott, som tillhör hårda nyheter enligt 

Nilsson Löfgren (2007, s.48). Den manliga reportern på rikstidningen skriver om morden som är en 

hård nyhet men med en mjukare gestaltande vinkel med stor del patos. De personer som citeras i 

landsortstidningens artikel skriven av de kvinnliga reportrarna är jämställda mellan män och 

kvinnor. Den manliga reportern på landsortstidningen använder sig av talstreck för två kvinnor, 

båda uttalar sig i sin yrkesroll, och även en man citeras utifrån yrkesrollen. Rikstidningens kvinnliga 
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reporter återger citat från en person, en man som är polis. Den manlige riksreporter vars artikel är 

gestaltande har träffat flest personer. Han använder sig av citat från tre kvinnor och två män. Två av 

kvinnorna, de som bidrar med patos i sina citat, medverkar utan namn. Den tredje kvinnan är med i 

egenskap av yrkesroll och bidrar med logos. Av männen citeras en med information och den andra 

uttrycker sina känslor. Hur reportrarna väljer att benämna den som anses skyldig skiljer sig över tid 

tydligare än mellan könen. Båda rikstidningsreportrarna, vars artiklar publicerats närmare morden i 

tiden använder den misstänkte mannen eller den misstänkte gärningsmannen. Landsortsreportrarna, 

både kvinnorna och mannen, väljer att skriva om mannen som 33-åringen. Både de kvinnliga och 

den manliga reportern på landsortspressen beskriver sina misslyckanden i texterna, detta är 

vanligare för kvinnor än för män, skriver Milles (2012, s.27). Kvinnorna i både rikstidningen och 

landsortstidningen förmedlar ett dolt budskap medan männen skriver rakare om det de upplevt eller 

den information de tagit del av.  

8.6 Resultat och slutsats 

Resultaten visar att kvinnor i högre utsträckning skriver om det som klassas som mjuka nyheter 

medan männen skriver om hårda nyheter. I detta fall är de mjuka nyheterna kvinnorna skrev om 

skola, vård och myndigheter. Bland de undersökta artiklarna finns exempel på där kvinnliga 

reportrar skriver om hårda nyheter men inga exempel på män som skriver om mjuka nyheter. Detta 

stämmer med tidigare forskning. Enligt Allan (2010, s.154) och Löfgren Nilsson (2007, s.47) 

skriver kvinnor om mjuka nyheter och män om hårda. Djerf-Pierre (2003, s.46) skriver att kvinnor 

hittar strategier och tekniker för att erövra positioner. Vilket går att koppla till att några av de 

kvinnliga journalisterna skriver om hårda nyheter men ingen av de manliga journalisterna gick in på 

det ”kvinnliga fältet” med mjuka nyheter.  

 

Det finns skillnader i reportrarnas språk och tendenser till vad som anses kvinnligt och manligt. 

Men att anledningen till deras språk skulle vara deras kön går inte att dra några slutsatser om. Det 

finns kvinnor som skriver som män förväntas att göra och män som skriver som kvinnor förväntas 

att göra. Skillnaderna i detta fall är tydligare mellan de enskilda reportrarna än mellan manligt och 

kvinnligt. Fowler (1991, s.36-37) skriver att det inte finns något neutralt språk. De egna koderna 

sänds genom texten man skriver oberoende om det är en man eller kvinna som skriver. 

 

De manliga reportrarna framhäver sin egen insats i form av vad tidningen åstadkommit på ett 

positivt sätt medan de kvinnliga reportrarna som tar upp tidningens namn gör det i huvudsak när 

tidningen inte lyckats åstadkomma något. Djerf-Pierre (2003, s.45) tar i sin forskning upp att 

mannen tillskrivits ett större symboliskt värde och att det manliga förknippas med makt och 
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ledarskap när det handlar om jobb. Att däremot erkänna sina misslyckanden är något som kvinnor 

gör enligt Milles (2012, s.27).  

 

Däremot har journalister ett ansvar hur det formulerar sig när de rapporterar. Kerstin Engström tar 

upp detta i Genus och genrer (2008, s.2). Hon menar att det skapas betydelser, normer och 

värderingar när händelser reproduceras. Journalisten berättar inte bara vad som hänt utan gör också 

ett urval av information, väljer en vinkel och skapar dramaturgi. Nyheten formas då så som 

journalisten vill att den ska vara. 

 

Vad som är tydligast i resultaten stämmer överens med teorier som visats i den tidigare forskningen 

om hur kvinnor och män framställs i medier.  

 

Av de presuppositioner som görs av de kvinnliga reportrarna handlar det om att läsaren förväntas ha 

förkunskap om vad som tidigare rapporterats om i nyhetsflödet. Färdiga slutsatser eller 

förutsättningar i språket förekommer även bland de manliga reportrarna och då handlar det oftast 

om att man utgår från generella uppfattningar eller antaganden, exempelvis genusslentrian. 

 

En del av de kvinnliga reportrarnas texter är byråkratiskt skrivna med många låneord från de 

myndigheter som reportern varit i kontakt med. Så till den grad att några av artiklarna handlar mer 

om myndigheternas organisation i sig än om nyhetshändelsen. Detta kan bero på det som Djerf-

Pierre (2003, s.46) skriver om Bourdieus teori om att människor på ett fält dominerat av det andra 

könet tar till strategier för att få plats. Att anamma det som anses manligt såg Forsberg & Karlsson 

(2012) i sina resultat i uppsatsen Fotbollstjejer med blommor i håret.  

 

De kvinnor som kommer till tals i texterna i egenskap av sin yrkesroll får uttrycka logos, vilket även 

gäller även män, som överlag i större utsträckning uttrycker logos i texterna. Privatpersoner som får 

bidra med patos är i huvudsak kvinnor. Detta går att jämföra med resultatet i Mannen valde, 

kvinnan svalde (2012), som visade att mannen vanligtvis syntes ihop med sin yrkesroll och kvinnan 

som privatperson. Både kvinnliga och manliga reportrar låter både män och kvinnor komma till tals. 

Men överlag är det fler män än kvinnor som uttalar sig i samtliga texter.   

 

Kvinnliga och manliga reportrar har en jämn fördelning mellan könen av vilka som kommer till tals 

i texterna, däremot tilldelas männen dubbelt så många citat som kvinnorna och får således mer 

utrymme i texten. Enligt Milles (2012, s.17) ges männen 75 % av allt utrymme i medierna. 
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Det finns exempel både på dolda budskap i artiklarna. I samtliga artiklar om Knutby får läsaren en 

tydlig bild av att Filadelfiaförsamlingens medlemmar antingen är speciella och slutna inom gruppen 

eller har direkt koppling till ohälsan på Knutbyskolan. Budskapet är inte särskilt dolt men det är ett 

budskap utöver det som artikeln i huvudsak handlar om. I artiklarna om Ljungsbromorden finns 

dolda budskap i artiklarna skrivna av kvinnor. I dem handlar det dels om uppfattningen om att 33-

åringen är psykiskt sjuk och dels om att morden har något att göra med morden som skedde i 

Linköping nio år tidigare.  

 

I en av artiklarna om Helikopterrånet ges olika epitet till talespersoner av olika kön från polisen. 

Den kvinnliga talespersonen kallas ”pressekreterare” och den manliga för ”presstalesman”  

 

Överlag är det neutrala anföringsord som förekommer i texterna, ”säger” är det klart dominerande. 

”Sade” används genomgående i en av landsortsartiklarna och i vissa fall i när något beskrivs i 

imperfekt. ”Berättar” används vid de tillfällen intervjupersonen tillför extra kunskap och 

information som reportern inte haft själv. ”Hävdar” används när en person i texten driver en tes som 

reportern vill förtydliga är personens egen och inte någon allmän uppfattning. Det finns inga 

exempel på anföringsord som visar starka känslor hos personen som talar.  

 

Analyserna visar att det inte skett någon märkbar förändring över tid i de olika reportrarnas texter.  

9. Diskussion 

9.1 Kvinna på manligt territorium 

Att kvinnorna skriver om ämnen som anses vara manliga men inte vice versa är värt att diskutera ur 

flera olika apspekter. Många av forskarna inom språk säger att ett mer komplext och byråkratiskt 

språk används i större utsträckning av män än av kvinnor. Att kvinnor som skriver om ämnen som 

tillhör det manliga fältet väljer att använda ett komplext språk kan dels ha att göra med att de ska bli 

accepterade och lästa och för att behålla sin plats på arbetsmarknaden och passa in på redaktionen. 

Det kan också ha att göra med att läsaren förväntas få nyheter presenterade på ett visst sätt, så som 

männen rapporterat om dem tidigare. Att använda ett manligt språk på ett mansdominerat område 

blir ett sätt att ta plats på. 

 

Edstöm et al. (2007, s100.) och Fällman (2011, s.41) skriver båda om språk men har något skilda 

uppfattningar hur det används av kvinnor respektive män. Enligt Fällman (2011, s.41) är mannens 
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språk komplext och monologisk, aktivt och män är mer intresserade av sak. Kvinnans språk är 

enkelt i sin stil och mer dialogiskt samt att kvinnor är mer intresserade av människa.  

Edström et al. (2007, s.100) skriver om en undersökning om gymnasieelevers skrivande där man 

såg att flickorna skrev längre och mindre självständigt än vad pojkarna gjorde. När kvinnliga 

reportrar skriver om myndighter och väljer att ta med termer och begrepp från källorna är det ett  

exempel på att inte skriva självständigt. Det kan också vara ett exempel på att rätta sig i ledet och 

anamma ett språk som anses rätt och riktigt. Att skolflickan lever kvar och att hon ska visa sig 

duktig.  

 

Vår undersökning visar att de kvinnliga reportrarna skriver mer byråkratiskt och informationstätt än 

de manliga. De manliga skriver mer fritt och med gestaltande scener och inlevelse. Citatet med 

Peter Brusse som finns med i vår inledning går att applicera på våra resultat. I fallet om 

dubbelmorden i Ljungsbro rapporterade mannen om rättegången medan kvinnorna utredde den 

misstänktas hälsotillstånd. I Knutbydramat var det de manliga reportrarna som skrev om morden 

och kvinnorna om skolan. I helikopterrånet rapporterade mannen på Dagens Nyheter om rånet och 

polisens arbete på fältet. Den kvinnliga reportern på samma tidning skrev om en av effekterna av 

nyheten, om polisens resurser och administrativa arbete. I nyheten om Herculesplanets krasch skrev 

männen om den faktiska olyckan och kvinnorna skrev om räddningsarbetet generellt. Männen skrev 

om ämnen på ett sätt som om de varit ute på fältet och upplevt och talat med sina källor öga mot 

öga. Kvinnorna skrev om ämnen som kan behandlas utan att befinna sig i ett skarpt läge, det vill 

säga från skrivbordet på redaktionen. 

 

9.2 Fortsatt forskning 

En av våra anledningar till att behandla detta ämne i uppsatsen är att vi som blivande journalister 

tycker att det är viktigt med en ökad genusmedvetenhet, både för vår egen del och för 

journalistkåren i stort. Att få valfrihet som individ och välja om vad och hur man ska skriva och inte 

få ett ämnesområde eller en mall att skriva efter på grund av sitt kön. Den ökade medvetenheten är 

även viktig då vi genom att reproducera händelser skapar en egen vinkel och bild som vi sedan 

förmedlar till läsaren och som förhoppningsvis lämnar avtryck i samhället. 

 

Forskningen om språk görs för att se skillnader och att uppmärksamma dessa och att för att 

undersöka en ojämn använding i språket mellan könen. Dock kan forskningen hjälpa att förstärka 

dessa skillnader och skilja det manliga och kvinnliga språket ännu mer. Forskningen är ändå viktig 

för att visa var och hur det behövs en förändring.  
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Den här undersökningen kan ses som en pilotstudie och en anledning till vidare forskning. Det 

saknas forskning om kvinnligt och manligt språk på tidningsredaktionerna. Och om det ska ske en 

förändring så måste man veta vad som behöver förändras.  
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