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Förord	
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Sammanfattning	

Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt 

diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om 

sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera 

forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig 

själva.  

Denna undersökning har därför gjort en jämförande kvantitativ innehållsanalys på två olika 

nyhetskällor på internet – Aftonbladet och Svenska motståndsrörelsen, om deras rapportering 

om sexualbrott efter #metoo. Den förstnämnda är var en etablerad tidning som politiskt 

beskrevs som socialdemokratisk oberoende. Den andra var en alternativ tidning som 

sympatiserade med den alternativa högern. 

Det var olika benämningar inom gestaltning av förövaren, tonalitet till händelsen och volymen 

på artiklarna som undersöktes. Sedan tolkades resultatet hermeneutiskt utifrån ett 

agendasättande synsätt samt att ojämlikheter mellan de olika komponenterna bidrog till social 

stratifiering. Variablerna inom gestaltningen var ras, politisk inriktning, kön och namn. 

Undersökningen visar att det skedde en stark ojämlikhet i vem som de valt att hänga ut i media, 

samt hur denne beskrivs. Det var både en ojämlikhet mellan de olika två tidningarna och inom 

dem. Detta stärker förfarandet om informationspåverkan och uppmärksammar opartiskhet hos 

medierna samt vikten av källkritiskhet.  

	
Nyckelord: Me too, Intersektionalitet, agendasättande journalistik, nyhetsmedia  
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Abstract	
After the emerge of the hashtag #metoo, sexual abuse and harassment became a heavily debated 

topic in Sweden and a lot of people were portrayed in the media after allegations of sexual 

offenses. With an increasing concern about how the information affects can be negative, several 

researchers claimed that the media acted as a trial by hanging them out without giving the 

opportunity to defend themselves. 

 

This thesis has therefore made comparative quantitative content analysis on two different news 

sources on the internet – Aftonbladet and Svenska motståndsrörelsen movement with their 

reporting about sex crimes following the #metoo. The first mentioned was a mainstream 

newspaper that politically was referred to as social-democratic independence. The second where 

an alternative media that sympathizes with the alternative right-movement. 

 

There were different terms in the form of the perpetrator, tonality to the event and the volume 

of the articles that were investigated. Then the result was based on an agenda setting approach 

and that inequalities between the different components contribute to social stratification. The 

variables in the design were race, political orientation, gender and name. 

 

The survey result shows that there was a strong inequality in who you choose to hang in the 

media, as well as how this is described. There were both an inequality between the two 

newspapers and within them. This strengthens the process of information impact and draws 

attention to the impartiality of the media and the importance of source criticism. 

 

Keywords: Me too, Intersectionality, agenda-setting theory, news media 
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1.	Inledning	

Nyhetsmedier har länge varit ett värdefullt verktyg för information och en mäktig 

kommunikationskälla (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Nu existerar det ett förfarande 

om att en skev bild av verkligheten kan ge en negativ effekt på samhället (Jang & Kim, 2017). 

Denna uppsats ämnar åt att undersöka hur olika typer av medier skapar och upprätthåller en 

viss bild i form av överordning och underordning, i samspel mellan bland annat ras, religion, 

politisk bakgrund och kön. Ett annat ord för detta samspel är intersektionalitet. 

Idén till denna studie uppkom efter en pilotstudie som avsåg undersökning av 

regleringsdokument från regeringen till myndigheten Statens medieråd. Vid undersökningen 

hittades information om högerextrema alternativa webbmiljöer som skapade frågor vilka ligger 

som grund till denna studie. Informationen handlade om kvinnobilden hos de högerextrema 

webbmiljöerna i Sverige. Frågorna som uppkom och vad som avses att undersökas i uppsatsen 

handlar om hur skillnaden mellan rapporteringen hos en högerextrem alternativ webbmiljö samt 

en etablerad nyhetskälla med en annan politisk inriktning, kan se ut. 

Studien är därför en jämförande innehållsanalys mellan två olika webbmiljöer och de artiklar 

som undersöks är dem som handlar om sexuella övergrepp. Det rapporterades flitigt om ämnet 

på grund av att den uppmärksammade hashtaggen #metoo. En fråga om när och om man ska 

ägna sig åt namnpublicering i tidningarna blev oerhört aktuell. 

Undersökningen kommer granska hur namnpubliceringen sker i förhållande till 

personbeskrivningen. Personbeskrivningen innebär olika variablar som ras, politisk tillhörighet 

och kön. Den kommer tolkas utifrån intersektionalitet vilket är en teori om dominansstrukturer. 

Alla de omtalade i undersökningsartiklarna står som grund till större maktrelationer baserat på 

deras attribut.   

Specifikt kommer undersökningen handla om rapportering av sexuella övergrepp efter 

uppståndelsen av #metoo. Dessa tas fram med hjälp utav en kvantitativ innehållsanalys. Hur 

detta gör att de två olika mediakällorna hänvisar till en viss bild av samhället kommer de artiklar 

som är med i denna uppsats analyseras hermeneutiskt med hjälp utav teorier om agendasättande 

journalistik samt prioritering och inramning.  

1.1	Begreppets	ursprung	

Me Too är en kampanj som startades i New York av aktivisten Tarana Burke för att stötta 

traumatiserade kvinnor (till en början främst mörkhyade). Enligt henne hänvisar Me Too till att 

de utsatta kvinnorna inte ska känna sig ensamma (Just Be Inc., u.å.; Guerra, 2017). Några år 

senare, den 5 oktober 2017, rapporterade New York Times om att över ett dussin kvinnor 
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anklagade Harvey Weinstein, en av Amerikas främsta filmproducenter, för att ha utsatt dem för 

sexuella övergrepp vilket var något som skulle ha pågått under flera decennier (Chuck, 2017). 

Följt av anklagelserna om Weinstein skrev skådespelerskan Alyssa Milano på Twitter: ”If you’ve 

been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.” (Alyssa_Milano, 

2017). Tanken var att om alla kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp skrev me too, 

skulle det ge en klar bild om hur stor omfattning det sker. Hennes tweet ledde till att Me Too-

rörelsen fick stor uppmärksamhet och statusuppdateringar på flertalet plattformar kom flödande 

in med hashtaggen #metoo (Chuck, 2017).  

Inom några dagar hade hashtaggen fått stor internationell spridning då miljontals kvinnor, och 

även några män, yttrat sig om trakasserier och övergrepp som de har utsatts för. Endast en dag 

efter Alyssas tweet hade den använts mer än 500 000 gånger på Twitter. Inom de första 24 

timmarna användes den också av 4,7 miljoner användare på Facebook (Khomami, 2017). 

Användandet av hashtaggen exploderade snabbt även i Sverige. Både kända och okända svenska 

kvinnor vittnade om att de har blivit utsatta av övergrepp ”på högsta politiska nivå” (TT, 2017, 

para. 12). En kvinnlig politiker hyllade kampanjen och berättade för TT att det även förekommer 

trakasserier och mediebolag pekades också ut som skyldiga vilket resulterade i att Aftonbladet, 

TV4 och SVT startade sina egna interna utredningar, detta ledde i sin tur till både avhopp och 

avsked från bolagen (TT, 2017). Senare arrangerades dessutom manifestationer i flertalet 

svenska städer i syfte till att hylla kampanjen arrangerades i flertalet svenska städer (Andersson, 

2017). 

1.2	Problemformulering	

Tidigare betydelsen av massmedier gav en antydan om att det gällde ”stora” medier som var 

riktade till ”en massa” av människor. Medieförändringarna sedan mitten av 1980-talet har dock 

medfört att massmediesystemet förändrats. Många traditionellt ”stora” massmedier har blivit 

”mindre”. Medan det tidigare var vanligt att tala om tv som ett medium består detta numera 

snarast av en rad av olika kanaler. Det handlar därför inte om någon lyssnar på radio eller tittar 

på tv, utan vilken kanal man väljer att ta del av. Förändring är ännu större när det gäller 

datorbaserad kommunikation. Numera kan vem som helst, med hjälp av sociala medier, snabbt 

sprida information till en större skara människor (Hadenius et al., 2008). 

Alyssa Milanos tweet skapade en diskussion om mäns beteende mot kvinnor och maktens 

obalans i toppen av hierarkierna (Khomami, 2017) och i detta fall blev kampanjen prisad av 

många. Detta är dock inte alltid fallet. Trots att Me Too-rörelsen varit ett hyllat initiativ tycks 

forskare se på medierapporteringen med viss skepsis. Zarkov och Davis (2018) skriver till 
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exempel att #metoo-fenomenet resulterat i att media agerat rättegång genom att enskilda män 

har anklagats och hängts ut för handlingar innan de getts chansen att försvara sig själva.  

Det finns också en rådande oro om hur effekt av information kan påverka negativt (Jang & 

Kim, 2017). Oron om informationspåverkan av alternativ media har speciellt ökat efter det 

uppmärksammade presidentvalet i USA år 2016. Då spred flertalet alternativa medier falska 

nyheter som misstänkts kan ha påverkat valet (Jang & Kim, 2017). 

Sedan tidigt då internet började användas i hemmen har det funnits alternativa webbmiljöer som 

uppträder som nyhetsförmedlare. Några av dem är satir medans andra sprider avsiktligt 

vilseledande, förspända eller förfalskade nyheter i syfte om ideologisk och / eller ekonomisk 

vinning (Burkhardt, 2017). I allt större utsträckning ha de kommit till att bli verktyg för att sprida 

starkt vinklade budskap om våld och antidemokrati. Dessa medier beskriver sig ofta som viktiga 

förmedlare av berättelser om händelser som traditionell media undviker att rapportera om 

(Statens medieråd, 2013). 

Den tidigare nämnda moderna och digitala informationsteknik gör det mer lättillgängligt att 

skapa sådana alternativa mediekanaler (Statens medieråd, 2013). Med dagens teknologi kan dessa 

också få stor spridning, i synnerhet med hjälp utav sociala medier (Jang & Kim, 2017; Allcott & 

Gentzkow, 2017; De keersmaecker & Roets, 2017; Burkhardt, 2017), precis som vid Me Too-

fallet. Undersökning visar att nyheter från alternativa medier ibland får mer spridning via sociala 

medier än traditionell media och till skillnad från traditionell media agerar alternativ media utan 

filtrering, faktakontroll eller redaktionell bedömning vilket betyder att ingen behöver stå till svars 

vid en faktakoll (Hadenius et al., 2008).  

Informationspåverkan befaras att kunna vara skadlig både för regeringens grundläggande 

ideologi och hela nationens struktur (Statens medieråd, 2013). Om dessa webbmiljöer fortsätter 

att stärka politiken i landet finns den uppenbara risker att de kommer att normalisera 

extremistiska idéer (Hirvonen, 2013). År 2011 inledde därför den svenska myndigheten Statens 

medieråd (2013) en studie om alternativ media som är öppet antidemokratiska och öppet 

våldsbejakande. När studien redovisades år 2013 fanns det 15 webbmiljöer av detta slag. Störst 

andel av dessa webbmiljöer och även de som hade mest visningar dagligen hade en tydlig 

högerextrem ideologi.  

Rapporteringen hos högerextrema webbmiljöer är till ytan starkt vinklad för att stå emot 

invandring (Statens medieråd, 2013; Ferber, 2000). Forskare har studerat dessa miljöer och 

identifierat deras rasistiska, antisemitiska (Ferber, 2000), antidemokratiska och våldsbejakande 

(Statens medieråd, 2013) idéer. Rasistiska och anti-migrationsargument maskeras genom 

feministinspirerade bekymmer (de los Reyes, Molina, & Mulinari, 2002). När det kommer till 
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sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor skriver till exempel Statens medieråd (2013) att 

det bildats en föreställning om ett pågående angrepp specifikt mot den vita kvinnan. Det har 

dock skett få diskussioner av forskare om könsroller inom ideologin (Ferber, 2000) men forskare 

öppnar nu succesivt upp ögonen för intersektionalitet där feministiska ideologier breddas för 

att övergå till uppmärksamhet på den sociala konstruktionen i form av noga analys på 

komplexiteten inom både kön och ras (Li, 2018).  

Vinklade budskap är dock inte något som är något specifikt för högerextrema och alternativa 

medier. Fowler (1999) skriver att alla representationer är vinklade på ett partiskt sätt. De utgår 

alla från en särskild ideologisk position. I Sverige råder det till exempel en stark partipolitisk 

tradition inom medierna. Mycket tidigt inom den svenska pressen fanns det en nära koppling 

mellan tidningarna och politiken (Weibull, 2005). Därför rapporterar nyhetsförmedlare på olika 

sätt, både med innehåll och representation (Fowler, 1999).  

Undersökning visar också att det finns ett tydligt samband mellan svenskars medieval och 

röstning (Westerståhl, 1964). Angående vad medierna väljer att rapportera om är 

namnpublicering ett bra exempel. En skribent från Svenska motståndrörelsen påstår i en artikel 

på deras hemsida att endast ett fåtal namn har fått stå i centrum i etablerad medias rapportering 

och att ”[…] vissa av de mer intressanta försvunnit i bruset” (Nordfront E, 2017, para. 3). Vem 

som är mer intressant är givetvis, av ovanstående anledning, en partisk åsikt hos skribenten i 

fråga men påstående höjer ändå en intressant fråga i det aktuella ämnet. 

1.2.1	Syfte	och	frågeställningar	

Efter Alyssa Milanos tweet blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne 

Sverige. Ämnet uppmärksammades av de flesta medier – sociala medier, TV, radio och tidningar 

– både traditionella och alternativa. I och med ovan nämnda problembeskrivelse är det 

intressant att undersöka närmare huruvida intersektionella maktrelationer skapas utifrån olika 

politiskt bundna nyhetsförmedlare. Syftet med denna studie är därför att undersöka existensen 

av intersektionalitet vid de olika mediernas representation av förövare av sexuella brott under 

Me Too-rörelsens mest uppmärksammade tid.  

Genom en jämförande kvantitativ innehållsanalys kommer data tas fram. Det som framkommer 

ämnas sedan till att analyseras utifrån ett hermeneutiskt tolkande (se 4.5). Undersökningen riktar 

sig till två olika nyhetsförmedlare på internet vilka båda grundar sig på varsin ideologisk 

bakgrund. Målet för den föreliggande studien är att ta reda på hur de två svenska nättidningar 

förhåller sig till könsförhållanden tillsammans med ras, religion och politisk inriktning med hjälp 

utav agendasättande journalistik. Detta görs genom att besvara frågeställningarna: 
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Vilka skillnader finns det i prioriteringar av innehåll hos de olika nyhetsförmedlarna? 

Finns det några skillnader i inramningen av representationen av händelser 

nyhetsförmedlare väljer att skriva om? 
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2.	Forskningsbakgrund	

I Sverige råder det tryckfrihet och yttrandefrihet. Det betyder att tidningarna (både i press och 

vid internetpubliceringar) har stor frihet att framföra vilka åsikter och politiska ideologier som 

de vill samt sända ut de nyheter som de själva anser sig vara intressanta. Olika regler finns dock 

för de alternativa medier och de tidningar som har ansvarig utgivare och presstöd (Pressens 

samarbetsnämd, 2010).  

Alternativa medier har lite mer svängrum när det till exempel gäller namnpublicering och 

personbeskrivning om det inte utger annat brott som till exempel förtal. De etablerade medierna 

däremot måste följa de pressetiska reglerna vilket innebär att de dels måste ge korrekta nyheter, 

men de ska också undvika just namnpublicering och framhävning av personers etnicitet, 

religion, politisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning. Detta gör det dock inte omöjligt för en 

tidning eller annan form av media att använda dessa i dess publicering om det finns ett intresse 

för allmänheten och en relevans att göra det (Pressens ombudsman, u.å.) 

Undersökningen kommer att fokusera på två webbmiljöer med politiska beteckningar som 

skiljer sig ifrån varandra. För att besvara frågeställningarna kommer denna uppsats därför 

jämföra rapporteringen hos den obundet socialdemokratiska (Aftonbladet, u.å., para. 5) och 

etablerade nättidningen aftonbladet.se med nyhetsförmedlingen via den högerextrema (Expo, 

2016; Statens medieråd, 2013), antidemokratiska och våldsbejakande (Brottsförebyggande rådet 

& Säkerhetspolisen, 2009; Statens medieråd, 2013) webbmiljön Nordfront.se.  

Utgångspunkten är att nyheterna skapas för att bidra med en viss typ av världsbild åt läsarna 

utifrån ideologiska perspektiv, det vill säga agendasättande journalistik. Undersökningen 

analyseras utifrån ur ett intersektionalistiskt perspektiv. En beskrivning av dessa teorier följer i 

detta kapitel. De kommer lägga grunden till ett kodschema som presenteras senare i uppsatsen. 

2.1	Hur	nyheter	skapar	åsikter	

År 2013 skrev DN:s chefredaktör Peter Wolodarski om vad han valde att kalla agendasättande 

journalistik (Popova, 2016). Begreppet är en översättning från en teori som kallas agenda-setting 

theory. Teorin utvecklades av McCombs och Shaw (1972) efter USA:s presidentval år 1968 och 

syftar till att förstå varför och hur människor aktivt söker till en specifik mediakälla. De 

undersökte då existensen av den agendasättande journalistiken. Studien visade en stark 

korrelation mellan 100 innevånare i staden Chapel Hills attityder och innehållet i flertalet 

massmedier. Resultatet tydde på att det är rimligt att påstå att människor kan influeras av 

massmedier eftersom det tycks vara så att individer förlitar sig på att nyhetsinstitutionerna ska 
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ge information om världen bortom vad man kan se med egna ögon (Fowler, 2001; Hadenius et 

al., 2008).  

McCombs och Shaw (1972) föreslog att medierna skapar en offentlig åsikt, men dock inte 

nödvändigtvis genom att exakt berätta vad publiken ska tycka, men de berättar vad läsaren eller 

lyssnaren ska tycka om. Teorin om agendasättande journalistik antar att informationseffekten är 

huvudsakligen baserad på hur tillgänglig meddelandet är. Detta på grund utav minnesbilder. 

Genom att ta emot och bearbeta information utvecklas minnesspår, när ämnen grundas och 

prioriteras görs de mer tillgängliga i ett individsminne. När medierna rapporterar mycket om en 

enda specifik händelse har publiken mer tid att bearbeta och ge informationen uppmärksamhet 

(Sheufele, 2000). Människor tenderar att bilda attityder baserad på den informationen som är 

mest framträdande och tillgänglig i vårt minne (Sheufele & Tewksbury, 2007). Vi uppfattar 

sedan dessa specifika ämnen som viktigare än andra (McCombs & Shaw, 1972).  

McCombs och Shaw (1972) skrev att medierna inte reflekterar verkligheten. Istället är mediernas 

representation av nyheter filtrerade och skapade av medierna själva. Nyheter är alltså inte funna, 

utan de är skapade ur en journalistisk process. Liknande synsätt har även Fowler (1999) som 

påstår att alla representationer är vinklade på ett partiskt sätt. De utgår alla från en särskild 

ideologisk position. Riktiga händelser har egentligen inte något nyhetsvärde, men blir nyheter 

när de väljs ut för att inkluderas i nyhetsrapporter. Sedan rapporterar nyhetsförmedlare på olika 

sätt, både med innehåll och representation.  

2.1.1	Prioritering	och	inramning	

McCombs och Shaw (1998) skriver också om priming och framing. Dessa ses som en 

förlängning av teorin om agendasättande journalistik (McCombs & Shaw, 1998; Sheufele & 

Tewksbury, 2007). För ett enhetligt språk och för enkelhetens skull kommer dessa begrepp i 

denna uppsats bytas ut till svenska ord. De översatts därför till prioritering (priming) och 

inramning (framing).  

Prioritering syftar till den inverkan som medier har på hur individer utvärderar nyheter genom 

att påverka de tematiska områdena eller frågor som individerna använder för att bilda dessa 

utvärderingar. Medier föreslår specifika frågor som riktmärken vid tolkande och åsiktskapande. 

Effekten kommer från informationsbehandling inom mentala processer i vårt tänkande. Precis 

som i teorin agendasättande journalistik antar att effekten ligger i våra minnesbilder av en nyhet. 

Till skillnad från den agendasättande journalistiken är det dock mer specifikt hur själva 

informationen utformats som ligger i fokus. Skillnaden mellan agendasättande journalistik och 

prioritering är därför att agendasättande journalistik får oss att tänka på en nyhet. Prioritering 

formar sättet hur vi tänker på den Sheufele & Tewksbury, 2007). 
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Inramningen är valet av begränsat antal tematiskt relaterade attribut som inkluderas när ett visst 

område diskuteras (Weaver, McCombs och Shaw, 1998; Sheufele, 2000; Sheufele & Tewksbury, 

2007). Intressen och ideologier hos journalisten påverkar både karaktären och volymen av 

meddelandet vilket resulterat i att olika journalister skriver på olika sätt. Något som är viktigt att 

poängtera är att detta nödvändigtvis inte betyder att de flesta journalister försöker hitta på en 

intressant historia eller lura deras publik, men det kan hända att det ändå görs omedvetet. 

Inramningen av nyheter är ett nödvändigt verktyg för att minska komplexiteten av ett problem 

och att passa in i dess kontext. Olika presentationer av identiska scenarier påverkar människors 

utvärdering av händelsen på olika sätt. Människor kan inte förstå världen fullt ut och kämpar 

därför med att ge mening för sina livserfarenheter (Sheufele & Tewksbury, 2007). Individer 

tillämpar därför primära inramningar för att klassificera information och tolka den på ett 

meningsfullt sätt (Goffman, 1974). 

2.2	Intersektionalitet	

Ursprungsidén om intersektionalitet kan spåras tillbaka till 1913 och kommer från Potter Webb 

(1998). Termen myntades sedan 1989 av Crenshaw (1989) och ses idag som en av de viktigaste 

bidragen till feministisk forskning (Davis, 2008). Begreppet intersektionalitet är ett analytiskt 

perspektiv som avser att uppmärksamma problem som ofta har förbisetts av feministiska 

rörelser och teorier (Thomson, 2002).  Detta är att alla olika aspekter kan analyseras utifrån det 

synsätt på relationerna av överordning och underordning (social stratifiering). Denna typ av 

dominanshierarki påverkas och upprätthålls utifrån ett samspel mellan bland annat politisk 

tillhörighet, ras, och kön. Dessa olika attribut existerar separat från varandra men är komplext 

sammanvävda och bidrar till maktrelationer (Cooper, 2015).  

Begreppet har spridit sig inom den akademiska forskningen men även inom politiken. I Sverige 

har forskare som de los Reyes, Molina och Mulinari (2003) bidragit till att lyfta fram begreppet. 

Enligt Lykke (u.å.) anser många feminister i Sverige att det är viktigt att diskutera hur de olika 

aspekter inom den sociala hierarkin och strukturen inflätar i varandra och att intersektionalitet 

är ett användbart analytiskt verktyg för att öka förståelsen om posttraditionella processer. 

Efter att ha undersökt förhållanden i USA skriver Ferber (2000) att män har mest nytta av de 

traditionella definitionerna av kön och är därför mindre benägna om förändringar i dess sociala 

vävnader. Därav uppfattas ofta feminism som hot mot manliga privilegier. Hon skriver också 

att detta även går att påstå om ras. Sedan ökningen av medborgerliga rättigheter och förändring 

av många juridiska hinder för rasintegration och jämlikhet har en stark vit reaktion exploderat. 

Även genom Europa har den ökande supporten för medier som står för den alternativa högerns 

främlingsfientliga ideologier kommit till att bli en del av en radikal avvisning av feministiska 
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krafter. Många vita män känner sig under attack av rörelser för både kön och ras. Enligt Sager 

och Mulinari (2017) sker denna utvecklingen också i Sverige.  

“[…] intersectional analysis should not be limited only to those on the multiple margins of 

society, but rather that the boundaries of intersectional analysis should encompass all 

members of society and thus intersectionality should be seen as the right theoretical 

framework for analysing social stratification” (Yuval-Davis, 2011, 159). 

Ovanstånde citat innebär ett brett paraplyliknande synsätt av intersektionalitet vilket också 

Lykke (2010, 50-51) omfamnar. Det innebär att alla de omtalade i undersökningsartiklarna står 

som grund till större maktrelationer baserat på deras attribut.  Det är det synsättet som även jag 

kommer att använda i denna uppsats. Intersektionell analys på detta är ett verktyg till att 

undersöka bildandet av maktstrukturer genom ojämlikheter inom just kön, ras och politisk 

tillhörighet. I artiklarna som undersöks kommer jag därför att titta efter dessa olika benämningar 

i en kvantitativ innehållsanalys och sedan dra slutsatser från dem. Slutsatserna grundar sig i att 

nyhetsförmedlarna utgår från agendasättande journalistik och att dessa olika benämningar av 

förövarna av sexuella övertramp bidrar till en social stratifiering. Denna undersökning kommer 

att avslutas med en hermeneutisk tolkning.  

2.3	Centrala	begrepp	

Det har redan vid flertalet tillfällen i denna uppsatsen skrivits om etablerad och alternativ media. 

Dessa är i dag två vanligt förekomna begrepp. Betydelsen av dessa kan dock i vissa tillfällen vara 

relativt oklart. Därför kommer dessa begrepp ges en förklaring nedan. För att undersöka de 

intersektionella maktrelationerna hos detta olika medierna kommer det sökas i artiklar om 

sexuella trakaserrier vid hashtaggen #metoo. Vad en hashtag är beskrivs också i detta kapitel. 

Det som söks efter i artiklarna är benämningar om politisk tillhörighet, religion, kön och ras. 

Det sist nämnda begreppet är en klassificering av människor vilket kan vara kontroversiellt. Den 

används dock på grund av hur de högerextrema medierna använder den och krävs att jämföras 

på samma sätt med den etablerade tidningen i undersökningen. Hur begreppet används beskrivs 

även också nedan. För vardera forskningsfrågan presenteras även i kapitlet en hypotes. 

2.3.1	Etablerade	medier	

De medier som arbetar efter, och granskas utifrån, de etiska reglerna för press, radio och TV 

ges ofta olika benämningar. Mainstreammedia är något som frekvent används inom de 

invandringskritiska alternativa medierna (Holt, 2017). De kallas också ofta för traditionell media 

eller etablerad media. För enkelhetens skull kommer i denna uppsats endast referera till det 

sistnämnda begreppet då det är ett svenskt begrepp. Etablerad media anklagas ofta av alternativa 
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medier för att vara ”korrupt, inskränkt, vänstervridet och bakbundet av trohet till den politiska 

korrektheten” (Holt, 2017). 

2.3.2	Alternativa	medier	

Alternativa medier är sedan gammalt ett begrepp som frekvent används utav vänstern (Holt, 

2017). Den exakta benämningen för detta begrepp är dock något som forskare är oense om. En 

tolkning handlar om att mediet har självständighet från de etablerade medierna. Andra anser att 

alternativa mediekanaler är de som är ute efter att utmana och kritisera etablissemanget 

(Mediakunnarna.se, u.å.). Det är den sistnämnda benämningen som kommer användas i denna 

uppsats.  

2.3.3	Hashtagg	

Ett effektivt sätt att dela information på internet är genom att använda sig utav hashtaggar 

(Williams, 2015). Hashtaggarna är ett internetfenomen som först utvecklades på IRC men blev 

inte populärt förens de introducerades 2007 på Twitter (Internetmuseum, u.å.). Twitter är en 

plattform på nätet avsedd för mikrobloggning. På plattformen kan individer skriva så kallade 

tweets vilket är korta inlägg med begränsat antal karaktärer (Scott, 2015). Syftet med 

hashtaggarna är att samla ihop tweets om liknande ämnen och göra det möjligt att söka bland 

dem (Scott, 2015; Zappavigna, 2015; internetmuseum, u.å.). Vid 2009 utvecklades de vidare 

(Internetmuseum, u.å.). Genom att placera specialtecknet (#), en så kallad hashtag (Scott, 2015; 

SAOL, 2015), eller med en mer försvenskad stavning: hashtagg (Nationalencyklopedin, u.å.), 

framför ett relevant nyckelord eller fras aktiverades nu ordet och förvandlades till metadata 

(Zappavigna, 2015, Internetmuseum, u.å.). Genom att klicka på nyckelordet eller frasen visas 

sedan andra tweets med samma hashtagg (Twitter, u.å.). Fler tjänster på internet så som 

Facebook, Tumblr, Pinterest och Instagram har följt denna utvecklingen av social taggning och 

inkluderat hashtaggar även på deras webbmiljöer (Internetmuseum, u.å.).  

Via Twitter har det med hjälp av hashtaggar uppstått en typ av nätaktivism (Williams, 2015). I 

USA, till exempel, dominerar kvinnor och svarta på de sociala nätverken enligt en undersökning 

av Pew Research Center (2014). Svarta kvinnor är de som använder Twitter mest, mer än 

människor från andra kvalificeringsdistinktioner. De svarta feministerna i USA använder 

hashtaggar som en unik blandning av social rättvisa, teknik och medborgarjournalistik. 

Hashtaggarna på sociala medier uppmärksammar problem som traditionell media inte 

rapporterar om (Williams, 2015). En hashtagg får inte innehålla blanksteg (Twitter, u.å.). Me 

Too blir till exempel #metoo. Förutom #metoo har populära hashtaggar används om liknande 

diskussioner i Sverige. Till exempel #prataomdet som handlade om sexuella övergrepp och 
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#inteerkvinna som var ett svar på Sverigedemokraternas retorik kring ämnet (Internetmuseum, 

u.å.). 

2.3.4	Ras	

Rätten till att klassa människor genom att dela in i olika kategorier vad som kallas för ras är 

något som kan anses vara kontroversiellt. Det görs ändå i denna undersökning då behovet finns 

i en undersökning där intersektionalitet står som ett analytiskt ramverk. Kritisk rasteori är en 

teori som uppkom under 70-talet då aktivister och forskare insåg att det krävs att bekämpa 

mindre uppenbara former av rasism (Delgado & Stefancic, 2017). Teorin vuxit samman med 

intersektionalitet (Crenshaw, 2017). Denna teori motsäger idén om färgblindhet eftersom den 

leder till att man missar det stora sambandet mellan ras och ojämlikheter (Delgado & Stefancic, 

2017). Ordet ras i denna uppsats kommer därför syfta till olika distinkta identiteter som 

kategoriseras av färg, ursprung och religion vilket är något som nämns av Delgado och Stancic 

(2017), Crenshaw (2017) samt beskrivs som fundamentalt inom den alternativa högern (Spencer, 

2017) och därav analysobjektet.  

2.4	Hypoteser	

Som tidigare nämnt blev sexuella trakasserier och övergrepp ett starkt diskuterat ämne efter 

#metoo. De högerextrema alternativa mediernas föreställning om att sexuella övergrepp sker 

som ett pågående angrepp av utländska mörka män mot den vita kvinnan (Statens medieråd, 

2013) blev starkt utmanat när etablerad media började rapportera om vita svenska män som 

blivit anklagade. Aftonbladet har flertalet kvinnor i toppen – tjänstgörande redaktör Ellinor 

Brenning och Edit Lindblad, Chefredaktör och ansvarig utgivare Lena K Samuelsson, 

ställföreträdande ansvarig utgivare Lena Mellin samt två av de tre redaktionscheferna är Karin 

Schmidt Hellsing och Lotta Folcker (Aftonbladet, 2016). Detta är till skillnad från Svenska 

motståndsrörelsen som har en manlig chefredaktör, Martin Saxlind, samt en manlig ansvarig 

utgivare, Marcus Larsson. Endast två av de 17 medarbetarna som listas på deras hemsida är 

kvinnor (Nordfront B, u.å.).  

Tidningarnas politiska inriktning är också, sedan innan undersökningen, känt. De står motpol 

till varandra då Aftonbladet är socialdemokratisk obunden (Aftonbladet, u.å.) och Svenska 

motståndsrörelsen sympatiserar med den alternativa högern (Nordfront A, 2017). Aftonbladet 

är Sveriges mest lästa tidning men Svenska motståndsrörelsen är den mest aktiva inom den 

alternativa högern (Expo, 2016). Det kommer en vidare sammanfattning om de olika 

webbmiljöerna men det är dessa grunder som används till att följande lägga fram två hypoteser 

baserade på forskningsfrågorna. 
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2.4.1	Hypotes	1	

På första forskningsfrågan, ”Vilka skillnader finns det i prioriteringar av innehåll hos de olika 

nyhetsförmedlarna?” följer därför hypotesen: 

Eftersom Aftonbladet är Sveriges mest lästa tidning är hypotesen att Svenska motståndsrörelsen 

har haft svårt att undvika att rapportera om de händelser som Aftonbladet skriver om, utan att 

tydligt mörka händelserna. Eftersom Aftonbladet är större är hypotesen också de har prioriterat 

fler händelser än Svenska motståndsrörelsen. I stora drag rapporterar de båda 

nyhetsförmedlarna om samma händelser – men, den stora skillnaden kan vara i hur de båda 

nyhetsförmedlingarna väljer att representera de händelser, vilket leder till hypotes nummer två. 

2.4.2	Hypotes	2	

På andra forskningsfrågan, ”Finns det några skillnader i inramningen av representationen av 

händelser nyhetsförmedlare väljer att skriva om?” lyder hypotesen:  

Här misstänks det råda stora skillnader i hur nyhetsförmedlarna skapar maktstrukturer i form 

av deras rapportering av sexualbrotten. Detta i form av hur anklagade förövare beskrivs 

åtminstone med gestaltning och tonalitet. Aftonbladet beskriver troligen alla förövare med en 

negativ tonalitet, troligtvis med mindre gestaltning av förövaren, förutom möjligen med 

benämningen kön. Detta på grund av deras bakgrund som etablerad nyhetsmedia. Jag 

misstänker dock att de undviker namnpublicering på anklagade förövare med utländsk härkomst 

men publicerar gärna de namn på de välkända profilerna med traditionellt svensk bakgrund. 

Hypotesen är även att Svenska motståndsrörelsen har valt att gå till hårdare angrepp mot vissa 

individer, de med utländsk härkomst, än vad de gjort mot de med svensk bakgrund. Detta görs 

med en med negativ tonalitet mot de utländska förövarna. Sedan, då de är inte är en etablerad 

nyhetskälla, har de mer svängrum i att gestalta förövarna i form av härkomst och religion, vad 

som i denna uppsats beskrivs som ras, eftersom dessa individer ses som mer intressanta 

(Nordfront E, 2017, para. 3). 

Enligt Khomami (2017) är det främst kvinnor som har använt sig utav hashtaggen #metoo, 

men om det i undersökningen framkommer kvinnor som förövare, är det troligtvis Svenska 

motståndsrörelsen. Detta antagande är baserat på det faktum att större delen av Svenska 

motståndsrörelsens redaktion män och att Ferber (2000) skrev att feminism ses av män som ett 

hot mot manliga privilegier. Det vore då ett perfekt tillfälle av Svenska motståndsrörelsen att 

framföra att det inte bara är män som gör sexuella övertramp. Aftonbladet med deras många 

kvinnor i toppen väljer nog att inte skriva om detta.  
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3.	Materialet	

En text fungerar som en ideologi, men bara om den inte framstår som en ideologi utan som 

objektiv information. Det vill säga att de har en övergripande samhällsidé och mer eller mindre 

uppenbara dolda agendor, värderingar och intressen (Nilsson, 2011). För att framställa texten 

som objektiv information krävs det en lämplig presentationsform. En nyhetstext innehåller 

rubrik, ingress och brödtext. Ibland även bild och bildtext (Hansson, Karlsson & Nordström, 

2010). Nättidningarna i denna undersökning innehåller alla dessa element, men det är specifikt 

text som kommer analyseras.  

Undersökningen avser att analysera nyhetsartiklar som publicerats av olika webbmiljöer med 

olika politiska inriktningar. Det som undersöks är rubrik, ingress och brödtext. En av 

webbmiljöerna (Nordfront.se) klassas som våldsbejakande och antidemokratisk. Denna 

kommer i undersökningen kallas alternativ media. Den andra webbmiljön (aftonbladet.se) är 

etablerad media skriver under pressetiska regler. Anledningen till att detta val har gjorts är 

baserad på studie av Statens medieråd (2013). Av de 15 webbmiljöer som studien undersökte 

var de med högerextrema åsikter i särklass de mest besökta. Studien inkluderade även 

vänsterextrema, jihadistiska och salafitiska. Vid en sökning (2018-03-26) visade det sig att dessa 

källor inte innehöll nyhetsförmedling eller hade stängt ner. 

3.1	Den	alternativa	högern	 	
[nordfront.se] 

Sedan 90-talet började extremhögern få allt starkare väljarstöd i flertalet västerländska stater 

(Rydgren, 2010). De flesta forskare var överens om vilka partier som ingick i extremhögern men 

trots detta fanns det inte några klara riktlinjer för vad som egentligen ska ingå inom konceptet 

(Fennema, 1997). År 2008 myntade Richard Spencer termen alt-right (den alternativa högern), 

ett försök åt att tillrättavisa den konservativa etablissemangets beskrivning av höger-politiken 

och ge den en intellektuell karaktär. Termen förfinade rasistiska och misogynistiska idéer och 

gav alternativa medier möjlighet att öppna upp en offentlig diskussion om högerextrema idéer 

som etablerad media såg som oacceptabla.  

Även denna term har dock gått till att få en oklar definition. Den alternativa högern beskrivs 

bland annat som en aggressiv internettrollkultur, det vill säga en kultur som omfattar satir och 

skämt för att provocera ilska hos andra. En annan beskrivning är att den är en löst ansluten 

rörelse av bloggar, forum, poddar och Twitter-personligheter som tillsammans står förenade 

med hat emot liberalism, feminism och mångkultur (Marwick & Lewis, 2017). I generella drag 

kännetecknas den alternativa högern som en subkultur fylld av antisemitism, nazism och rasism, 
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menar Spencer (2017). Han skriver även att vänstern har en ideologi som kan likställas med 

döden och bör besegras för att skydda nationers säregenhet.  

Svenska motståndsrörelsen som även kallas Nordiska motståndsrörelsen (Expo, 2016) driver 

hemsidan Nordfront.se som fungerar både som en organisations- och även som nyhetssida. 

Även om de på hemsidan hävdar att de har en ansvarig utgivare (Nordfront A, u.å) har de inget 

presstöd (Myndigheten för press, radio och TV, u.å.) och behöver därför inte följa de pressetiska 

reglerna (Pressens Samarbetsnämd, 2010). Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten 

(2009) beskriver Svenska motståndsrörelsen på följande sätt: ”Svenska motståndsrörelsen är en 

organisation vars målsättning är att genom revolution införa ett nationellt och totalitärt styre.  

De militära influenserna är tydliga och organisationsstrukturen är strikt hierarkisk, sluten och 

präglas av krav på disciplin” (Brottsförebyggande rådet & Säkerhetspolisen 2009, 44). Vidare 

bedöms de våldsbejakande eftersom de ser ”våldet som en nödvändig del av kampen.” 

(Brottsförebyggande rådet & Säkerhetspolisen 2009, 36). Stiftelsen Expo är en antirasistisk 

webbmiljö som ägnar sig åt att granska den alternativa högern (Expo, u.å).  

De har en partiskhet som kommer undvikas i uppsatsen, men då de har granskat många medier 

av detta slag är de lämpliga att förlita sig på när de säger att Svenska motståndsrörelsen den mest 

aktiva aktören inom den högerextrema miljön (Expo, 2016). På deras egen hemsida skriver de 

att de frånskriver sig följeskapet av den alternativa högern, då de ser sig själv som mer 

strukturerade. Däremot erkänner de vissa ställningstaganden och taktiker som beskrivs av den 

alternativa högern (Nordfront A, 2017).    

3.2	Socialdemokratisk	oberoende 

[aftonbladet.se] 

Aftonbladets webbmiljö har funnits sedan 1994 (Internetmuseum, u.å.) och är dessutom även 

rankad etta med störst räckvidd (35,1%) enligt Karlsson (2016). De beskriver sig själva som 

”socialdemokratisk oberoende” (Aftonbladet, u.å., para. 5). Detta lämpar sig bra då 

Socialdemokraterna är ledande partiet i riksdagen under valperioden 2014–2018 (Riksdagen, 

u.å.) vilket är tidpunkten som denna studie grundar sig på. Socialdemokraterna är ett parti som 

placerar sig åt vänster (SCB, 2006) och historiskt sett har vänsterpartier haft en högre andel 

kvinnliga ledamöter (Caul Kittilson, 1999). Detta kan ha att göra med partiets ideologi vilket i 

sin tur kan påverka inramningen av representationen om kvinnor i Aftonbladets artiklar. Det 

parti som har lägst andel kvinnor i riksdagen bland dagens partier är Sverigedemokraterna (SCB, 

2014), ett extremhögerparti som fokuserar starkt på invandringen (Morgan, 2018). 
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Aftonbladet ingår inom kategorin etablerad media och ska följa etiska reglerna för press, radio 

och TV. De faller därför inte under benämningen antidemokratisk eller våldsbejakande. 

Journalister inom etablerad medias har bland annat en obligation att alltid berätta sanningen. 

Detta enas de flesta om, problemet är bara att det föregår en stor förvirring av vad ”sanningen” 

betyder (Fowler 2001; Pressens Samarbetsnämd, 2010).  

I The Simulacra and Simulation skriver till exempel den franske filosofen Baudrillard (1994) en 

avbild såsom en nyhetsartikel är en simulering som leder till förvirring om vad som är verklighet 

– artikeln eller imperiet den föreställer. Han anser att nya former av teknik och information blir 

centrala för övergången från produktiv till reproduktiv social ordning, där simuleringar och 

modeller i allt högre grad utgör världen så att skillnaden mellan verkligheten och utseendet 

försvinner (Featherstone, 2007).  

Han påstår därför att simuleringen inte längre är relevant för oss. I dagens värld har simuleringen 

gått så långt att verkligheten har gått förlorad. Idag ses simuleringen istället som en modell av 

en ny sanning. Han kallar denna nya sanning för hyperrealitet. Kanske är förvirringen om vad 

sanning är anledningen till att Pressombudsmannen får in drivor med anmälningar årligen. 2016 

hade USA presidentval – samma år fick Pressombudsmannen in 526 anmälningar vilket är det 

högsta antalet någonsin (Pressombudsmannen, 2017) och bland de som var högst upp på 

klanderlistan var Aftonbladet med 52 anmälningar (Allmänhetens pressombudsman & 

Pressensopinionsnämnd, 2017). 

3.3	Avgränsning	i	tid	

Undersökningen gäller inte bevakningen kring en specifik händelse utan mer en pågående 

process. #Metoo har inget slut och ett totalurval är därför omöjligt (Nilsson, 2011). Däremot 

fanns det en tid då hashtaggen spred sig mer frekvent och människors intresse av nyheter kring 

ämnet var påtagligt större. Därför är det rimligt att avgränsa analysen till denna period. För att 

besluta vilket tidsspann då artiklarna som analyseras ska ha publicerats under används därför 

söktjänsten Google Trends. Denna tjänst gör det möjligt att se när personer i Sverige som mest 

har aktivt sökt efter nyheter om Me Too-rörelsen med sökordet ”metoo”. Detta ska också göra 

att validiteten blir högre. En sökning på Google Trends visade en snabb upptrappning i 

svenskarnas Google-sökningar med sökordet ”metoo” från och med den 15 oktober 2017 

(Google Trends, u.å.) vilket var dagen Alyssa Milano (2017) lade ut sin tweet. Under den första 

perioden var det många som använde sökordet, men den 4 november syntes en klar nedåtgång 

vilket visualiseras nedan (Google Trends, u.å.) 
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Tabell 1: Intresse över tid, Sverige. 2017-10-15–2017-11-04. 
Hämtad 2018-05-01 från: 
https://trends.google.com/trends/explore?date=2017-10-
15%202017-11-04&geo=SE&q=Metoo  

 

Artiklarna hittas sedan på respektive hemsida. På Nordfront.se används ”metoo” i deras 

sökmotor för att hitta artiklar publicerade inom tidsramen. På Aftonbladet.se har man dessvärre 

tagit bort sin sökfunktion, därför används söktermen ”site:aftonbladet.se metoo” på Googles 

nyhetsdel. I inställningar valdes att inte använda privata resultat för att undvika att 

undersökningen hamnar i en filterbubbla. Sedan, under knappen verktyg valdes det tidsspann 

som artiklarna publicerades.  

3.4	Yttre	avgränsningar	

Mer avgränsningar har också gjorts genom att fokus på de artiklar som huvudsakligen handlar 

om sexuella övergrepp av specifika individer för att få en tydlig bild om det finns skillnader i 

hur nyhetsförmedlarna representerar olika grupperingar. Då #metoo uppmärksammade vikten 

av att ha maktpositioners existens i åtanke (Khomami, 2017) kommer undersökningen fokusera 

på de individer som besitter sådan position. Det kan vara människor på chefs-positioner men 

också personer som är i offentlig position, det vill säga kändisar. Till exempel, efter anklagelser 

om sexuella övergrepp skrev den välkända amerikanska komikern Louis C.K. i ett öppet 

uttalande att han hade frågat om lov innan han gjort det som han anklagats för (New York 
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Times, 2017). Han trodde därför det var okej, men tiden efter #metoo och de anklagelser han 

fått, insåg han att hans maktposition var det som gjorde det problematiskt: ”[…] when you have 

power over another person, asking them to look at your dick isn’t a question. It’s a predicament 

for them.” (New York Times, 2017, Para. 3). 

Eftersom det viktigaste i artikeln står i rubrik och ingress (Nilsson, 2011) kommer de artiklar 

som inte inkluderar information om brott eller misstanke av brott om sexuella övergrepp i just 

rubriken eller ingressen väljas bort. Även de artiklar som inte huvudsakligen handlar om just 

brottet, även om det nämns som ett instick i rubrik eller ingress kommer också väljas bort. Ett 

exempel på det är aftonbladets artikel ”Lasse Kronér hoppar av julshow efter anklagelserna” 

(Hansson & Dahlgren, 2017). Artikeln nämner anklagelser mot Lasse Kronér, men baserat på 

rubriken och hur man valt att prioritera ingressen ses den huvudsakliga nyheten som att han 

hoppar av julshowen. Ett annat exempel finns på Nordfront.se. I artikeln ”Polisanmäld Lars 

Ohly portas från V:s arrangemang – nu vill han att ”alla män” ska ta på sig ansvaret för 

#MeToo” (Nordfront B, 2017) tycks nyheten vara att han portas från Vänsterpartiet och att 

han vill att alla män ska ta på sig ansvaret om rubriken är det enda som läses. Baserat på 

prioritering i ingressen avser denna studie dock att ändå inkludera den då den startar med att 

berätta om anklagelserna på politikern.  

Sedan har några artiklar även valts bort av andra anledningar. Till exempel, på Svenska 

motståndsrörelsens hemsida har man något som kallas ”Veckans fråga”. En av frågan handlade 

om Me Too, men väljs bort i undersökningen eftersom det handlar om läsarnas åsikter och inte 

tidningens. Sedan är även en av artiklarna markerad med ordet ”satir”. Denna väljs bort 

eftersom den inte fungerar som en objektiv nyhetstext (Nilsson, 2011). Båda tidningarna har 

ledare, kolumner och debattartiklar som inte heller kommer inkluderas i undersökningen av 

samma anledning och då den handlar om framställningen av specifika nyheter. Svenska 

motståndsrörelsen har också en artikel skriven i listformat, och är dessutom skriven av en 

gästskribent vilken därför också inte kommer vara med i undersökningen. Aftonbladets tema 

”God morgon! Det här hände medan du sov” är skriven på samma sätt, och därmed går även 

detta tema bort.  

3.5	Artiklar	

Inte oväntat uppkom flest artiklar vid sökning om ”metoo” från Aftonbladets hemsida då denna 

är en av Sveriges populäraste tidning (Karlsson, 2016). Sökningen visar många resultat som inte 

är aktuella eftersom vissa sidor hänvisar till andra artiklar. Totalt 95 artiklar innehöll dock 

sökordet varav 15 artiklar går under kriterierna som presenterats ovan. Vid sökning på 

Nordfront.se ger liknande resultat – många artiklar i sökresultatet innehöll inte sökordet. 26 

artiklar med sökordet inkluderad hittas totalt varav åtta går under kriterierna för denna studie. 
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Följande ges en sammanfattning av de artiklar som denna uppsats handlar om. De är 

organiserade i tidsordning.  

3.5.1	Aftonbladet.se		

Artikel 1) Assistenten: De betalade för min tystnad 

Artikel 2) Tv-profilen: De visste om allt men blundade för det  

Artikel 3) Ännu en Aftonbladet-medarbetare utpekad för våldtäkt 

Artikel 4) Playboy-film stoppas – regissören anklagas för flera sexövergrepp 

Artikel 5) Efter 27 år – anklagar OS-stjärnan för våldtäkt 

Artikel 6) Marilyn Manson skakas av våldtäktsanklagelser 

Artikel 7) Åklagare utreder våldtäktsmisstänkt komiker  

Artikel 8) Känd komiker anklagas för flera våldtäkter  

Artikel 9) Tv-stjärna anklagas för att ha våldtagit fyra kvinnor 

Artikel 10) ”SVT-profilen tryckte upp handen mellan mina ben” 

Artikel 11) Dustin Hoffman tafsade på 17 åring – ber nu om ursäkt  

Artikel 12) Cissi Wallin om anklagelserna mot Virtanen: Bara toppen av ett isberg 

Artikel 13) Försäkringschef misstänks: ska ha våldtagit anställd inför vittnen  

Artikel 14) Lulu Carter i öppenhjärtig intervju om Martin Timell  

Artikel 15) Lasse Kroner om polisanmälan: Det här är inte klokt  

3.5.2	Nordfront.se	

Artikel 1) Kvinnlig chef på myndighet gav kollega smisk – för att hon varit ”stygg” 

Artikel 2) Polisanmäld Lars Ohly portas från V:s arrangemang – nu vill han att 

”alla män” ska ta på sig ansvaret för #MeToo 

Artikel 3) Judisk pornograf anklagas för flera våldtäkter 
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Artikel 4) Ännu en Hollywoodjude – regissören Brett Ratner – anklagas för           

               sexövergrepp 

Artikel 5) Schibsted ”arbetsbefriar” våldtäktsanklagad Ehsan Fadakar 

Artikel 6) Soran Ismail utreds för två våldtäkter 

Artikel 7) Nordfront bryter tystnaden om Aftonbladetmannen nummer 2 

Artikel 8) Judisk komiker pekas ut i #MeToo-härvan: ”Han tvingar kvinnor att se 

på när han onanerar” 
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4.	Metod	

För att möjliggöra en välgrundad jämförelse mellan de olika medierna och att dra generella 

slutsatser av resultatet kommer det i denna undersökning göras en kvantitativ innehållsanalys. 

Analysen kommer plocka olika attribut av artiklarna som presenteras nedan. Undersökningen 

siktar mot att vara objektiv, systematisk och att kvantitativt beskriva manifest information. 

Genom att göra en jämförande kvantitativ innehållsanalys på innehållet av webbmiljöernas 

nyhetsrapportering förväntas det ge en klar bild för en vidare tolkning. En vidare tolkning 

kommer också att göras. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen kommer att tolkas 

hermeneutiskt. Sedan slutsatser ges om hur de bakomliggande faktorer, det vill säga det 

ideologiska klimatet, genomsyrar och påverkar representationen av anklagelser om sexuella 

övergrepp som kom fram på grund utav Me Too-rörelsens stora uppmärksamhet (Nilsson, 

2011).  

4.1	Volym	(Längd)	

Baserat på idéer om agendasättande journalistik (se 2.1) och prioritering (se 2.1.1) som potentiell källa 

till påverkan på människors uppfattning av händelser, en effekt av tillgänglighet, kommer 

innehållet tolkas utifrån det. En variabel i kodschemat kommer därför vara volym. Medierna 

bestämmer vad vi ska tänka på genom artiklarnas volym (Sheufele & Tewksbury, 2007). Varje 

artikel betyder lika mycket, även om innehållet upprepas. Däremot spelar det en roll i stor volym 

artikelmaterialet är – ju längre artikeln är desto mer betydelse får den (Nilsson, 2011).  

4.2	Gestaltning	

Det grundläggande tillvägagångsättet för en analys av inramningen (se 2.1.1) av en nyhet är att 

anta huvudsakliga effekten ligger i beskrivningen eller etiketteringen av ett problem (Sheufele & 

Tewksbury, 2007). I ett exempel av Nilsson (2011) hade en undersökning en variabel om hur de 

olika nyhetsförmedlingarna beskriver aktörer vilket även är ett tillvägagångssätt som inkluderas 

här. Vilka aspekter väljs att inkluderas och vilka utelämnas? Detta kan vara om individen nämns 

vid namn eller andra etiketter som rastecken eller kön. 

4.3	Tonalitet	

Vid inramning handlar det som tidigare nämnt inte om vad som säges utan hur det sägs (Sheufele 

& Tewksbury, 2007). Förutom beskrivning och etikettering av individerna är det därför också 

viktigt att undersöka just vilken ton som artiklarna har. Många forskare vid användning av 

innehållsanalys syftar till att undersöka om texterna uttrycker ett för eller ett mot något genom 

positiva eller negativa termer (Nilsson, 2011). Asp (2006) skriver att det kan handla om 

trovärdighet, responsivitet eller termer som kapabel/kompetent. Framför allt rubrikerna och 
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ingresser kommer vara i fokus för att bestämma vilken ton som finns. Av all text i artikeln står 

dessa högst upp i hierarkin på viktiga budskap och de har som funktion att kort snäva in 

författarens perspektiv på en specifik händelse (Nilsson, 2011). I analysen kommer det därför 

inkluderas om artikeln är: ”positiv”, ”negativ” eller ”neutral” till den nyhet som presenteras. Det 

är ett tillvägagångsätt som har använts och beskrivits utav Nilsson (2011, s. 139). Specifikt 

kommer detta summera om innehållet är ”för” eller ”emot” (Nilsson, 2011, s. 138) individen i 

fråga. Asp (2006) beskriver det som om personen är ”trovärdig” eller ”kapabel” till 

handlingarna, eller inte. 

Är artikeln på förövarens sida ses detta som ”positiv” och är den på den anklagandes sida ses 

den som ”negativ”. För att undvika ”den subjektiva dimensionen” (Nilsson, 2011, s. 139) som 

en sådan fråga kan ge med sig kommer denna uppsats förhålla sig ett tolkningsschema med ett 

poängsystem. Detta schema ska besvara vem som får mest plats: hur mycket får förövaren får 

tala och hur mycket den utsatta får tala? Den som får mest utrymme i brödtexten ses som 

viktigast – flest ord om respektive sida vinner. Plus-minus 10% ses som ”neutral”. Den besvarar 

också hur hierarkin ser ut: vem får synas först? Rubrik och ingress är viktigast i texten. Om en 

av sidorna, anklagelse eller försvar syns här ses därför detta som den huvudsakliga tonaliteten. 

Om både anklagelse och försvar ges här ses artikeln som neutral oavsett vilken som presenteras 

först.  

Poängsystemet fungerar genom att rubrik och ingress ger två poäng om den är ”positiv” och 

två poäng när den är ”negativ”. Den sida som ges mest utrymme i brödtexten får ett poäng. Om 

alternativet är ”neutral” ges inga poäng alls.  

4.4	kodschema	

Kodschemat ser ut på följande sätt och är baserad på undersökning om medieval av Asp (2006). 

Variablar och variabelvärden har ändrats för att passa in i den aktuella undersökningen. Varje 

variabelvärde ges en kod för att underlätta att hitta potentiella samband.  
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Variabel Variabelvärde Kod 

Volym Kort* 
Medium* 
Lång* 

1 
2 
3 

Gestaltning Huvudperson: grupptillhörighet 
Man 
Kvinna 
Ras 
Politisk grupptillhörighet 
 
Individ: 
Namnpublicering 

 
10 
11 
12 
14 

 
 

20 
Tonalitet Positiv 

Negativ 
Neutral 

30 
31 
32 

               Tabell 2: Kodschema 
* Variabelvärden för volym räknas ut genom att ta den artikel på 
respektive artikel med flest ord och dela den på tre. 
 

4.5	Hermeneutik	

Undersökningen ämnar ställa texterna mot varandra för att hitta generella drag. Det kvantitativa 

innehållet kommer ses som en del, satsdelen, av helheten, satsen. Det empiriska materialet som 

insamlas med hjälp av kodschemat kommer sedan att analyseras och tolkas med hjälp utav 

hermeneutik. Det är ett begrepp som från början kommer från grekiska ordet hermeneuein 

vilket betyder tolka, utlägga eller förkunna (Sarrin & Svensson, 1994). Den första svenska 

benämningen av ordet framkom år 1804 i ett svensk-tyskt lexikon och beskrevs som konsten 

att vetenskapligt utlägga och tolka skrift, vilket då särskilt användes vid tolkandet av bibeln 

(SAOB, 1931). 

”We must understand the whole in terms of the detail and the detail in terms of the 

whole” (Gadamer, 2004, s. 291). 

Närmare bestämt kommer uppsatsen ägnas åt att tolka materialet med hjälp av existentiellt 

inriktad hermeneutik. Det innebär att texten ställs i samband med författaren bakom texten för 

att få en större förståelse vad som verkligen sägs. Denna filosofi introducerades av Martin 

Heidegger utvecklades vidare av Hans-Georg Gadamer (Westlund, 2015). Enligt honom måste 

de mindre komponenterna stämma överens med helheten för att vi ska förstå texten. För att 

förstå texten sker dessa i samförstånd med varandra, annars uppstår det svagheter i den 

framarbetade förförståelsen (Gadamer, 2004). 
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När texterna ska tolkas, är alltså helhetsbilden som framkommer beroende av den mening som 

finns i textens enskilda delar, det vill säga det kvantitativa innehållet. För att motivera tolkningen 

av texten som helhet, måste man hänvisa till tolkningarna av olika avsnitt i texten (Gadamer, 

2004), därför kommer placeringen i texten spela roll, det vill säga om det står i rubriken, 

ingressen eller i brödtexten.  

I denna uppsats används därför förförståelsen som redan finns om själva källan för att kunna 

upptäcka de bakomliggande agendasättande och ideologiska faktorer som leder till en social 

stratifiering, intersektionalitet. Hur helheten tolkas är baserad på den förförståelse som redan 

finns om de olika webbmiljöerna och som denna uppsats redan gått igenom (se 2.3 och 2.4). 

4.6	Validitet	och	reliabilitet	

Uppsatsen innefattar en analys av de två största medierna av respektive politiska spektrum enligt 

tidigare undersökningar. Hur webbmiljöerna existentiellt är inriktade är har också stärkts av 

oberoende undersökningar vilket har påvisats vid tidigare avsnitt. Därför hålls uppsatsen 

opartisk och kan därför repeteras av andra forskare. Detta innebär att den stärker validiteten av 

undersökningen (Holme & Solvang, 1997). Det negativa med detta sätt är dock att tolkning görs 

på väldigt få artiklar. En ytterligare undersökning skulle bättre kunna undersöka på samma sätt 

men på fler tidningar med olika politiska inriktningar.  

Ändras den övergripande ideologin hos webbmiljön kan i alla fall samma undersökning göras 

för samma tidpunkt. Frågan är huruvida forskaren tolkar på samma sätt. Hermeneutik är något 

som kan uppfattas på olika sätt beroende på tolkarens förförståelse. Om studien skulle göras en 

lång tid senare skulle denne fått ny förförståelse (Gadamer, 2004) vilket kan påverka 

undersökningen. Man skulle också kunna fundera på om skribenten i fråga verkligen står för det 

som tolkats i uppsatsen. Detta är något som dock är irrelevant då uppsatsen avser att ge en 

övergripande bild av uppfattningen av det som skrivs. Därför är det webbmiljöernas 

övergripande inriktning som har relevans (reliabilitet) och den har stärkts med tidigare forskning. 

Därför anses reliabiliteten inte vara hotad (Holme & Solvang, 1997). Antalet artiklar i 

undersökningen är dock som tidigare nämnt problematiskt, även för reliabiliteten då det är 

möjligt att något i denna uppsats kan uppfattas som det tolkas utifrån slumpen och inte en 

helhetsbild.  
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5.	Resultat	

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. Inledande syns 

kodschemat med resultatet ifyllt. 5.1 visar resultatet från Aftonbladet och 5.2 visar resultatet av 

Svenska motståndsrörelsens artiklar. Själva tolkningen kommer presenteras i följande kapitel, 

det som kallas Analys. Där sker en mer djupgående analys på vad själva resultatet betyder genom 

att sätta det i samband med de teorier som tidigare presenterats i uppsatsen på grunder av ett 

hermeneutiskt tänk.  

5.1	Resultat	–	Aftonbladet	
Artikel Volym Gestaltning Tonalitet 

1) Lång Man / Namn Negativ 
2) Lång Man Negativ 
3) Kort Man Neutral 
4) Kort Man / Namn Negativ 
5) Kort Namn Negativ 
6) Kort Man / Namn Negativ 
7) Kort Man Negativ 
8) Kort Man Negativ 
9) Kort Man / Ras / Namn  Negativ 
10) Lång Man Negativ 
11) Kort Man / Namn Negativ 
12) Kort Man / Namn Negativ 
13) Kort Man Negativ 
14) Medium Man / Namn Negativ 
15) Kort Man / Namn Positiv 

Tabell 3: Aftonbladets variabelvärden  
*Variabelvärdet volym är 1=0-500 (kort), 2=501-1000 (medium) 3=1001+ (lång) 

Som tabellen ovan visar var Aftonbladets artikel 1, artikel 2 och artikel 10 de som fick 

volymbenämningen lång. Dessa handlar alla tre om sexuella övergrepp av män mot kvinnor på 

andra mediabolag. Artikel l handlade om Martin Timell på TV4. Artikel 2 har namnpublicering 

inte gjorts men historien går att para ihop med artikel 14 där Martin Timell även där namngivits. 

I artikel 10 beskrivs förövaren som ”SVT-profilen”. Artikel 14 var den enda som fick 

volymbenämningen medium vilket som tidigare nämnt handlade om Martin Timell. Resten av 

Aftonbladets artiklar fick benämningen kort. 

I alla Aftonbladets artiklar utom en utpekades huvudpersonen som man genom att skriva ”han”, 

”honom”, ”mannen” eller liknande. Artikel 5 nämner inte liknande ord. Däremot nämns Vitali 

Scherbo vid namn vilket är en manlig gymnast (Fig-Gymnastics, u.å.). Ingen kvinna var anklagad 

i Aftonbladets artiklar, dock fick många kvinnor ta plats i artiklarna med uttalande. 

I endast en av Aftonbladets artiklar nämndes ras. Detta var i artikel 9 som handlade om skådisen 

Danny Masterson. Här nämndes det att den omtalade och de utsatta var alla medlemmar inom 
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scientologikyrkan vilket blev erkänd som religion i USA 1993 (Hall, 2014). Personers politiska 

tillhörighet omnämns inte i någon av Aftonbladets artiklar som undersökts. 

Namnpublicering gjordes i åtta av Aftonbladets artiklar – Artikel 1, artikel 4, artikel 5, artikel 6, 

artikel 9, artikel 11, artikel 12, artikel 14 och artikel 15. De som omnämns förutom Vitali Scherbo 

är Martin Timell (i två artiklar), Brett Ratner, Twiggy Ramirez, Danny Masterson, Dustin 

Hoffman, Fredrik Virtanen och Lasse Kronér.  

I de 15 artiklar i undersökningen som kom från Aftonbladet framkom åtta namn, men om 

fokusen ligger på svenskbaserade individer var dessa endast tre. Fredrik Virtanen skrivs det om 

i endast en kort artikel. En artikel handlar om Lasse Kronér specifikt men även denna är kort. 

En artikel handlar om en annan SVT-profil, som dock inte nämns vid namn, där även Lasse 

Kronér blir omtalad i brödtexten. Denna artikel är däremot lång. Den personen aftonbladet 

skriver mest om är dock Martin Timell. Han omtalas i två artiklar. Volymen på dessa två är lång 

och medium. Sedan finns det dessutom en lång artikel som kan med stor anledning antas också 

handla om Martin Timell då historien går att para ihop med en av de artiklarna där hans namn 

publicerats.  

Endast en artikel i undersökningen går under benämningen positiv. Det är artikel 15 från 

Aftonbladet och den handlar om Lasse Kronér. Den är positiv till den påstådda förövaren då 

större delen av artikeln handlar om Lasses eget försvar. Journalisten har gjort en intervju med 

honom och han får chansen att frånskriva sig anklagelserna. Benämningen negativ fick de flesta 

artiklarna. 
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5.2	Resultat	–	Svenska	motståndsrörelsen	
Artikel Volym Gestaltning Tonalitet 

1) Medium Kvinna Negativ 
2) Lång Man / Politik / Namn Negativ 
3) Medium Man / Ras / Namn Negativ 
4) Medium Man / Ras / Namn Negativ 
5) Lång Man / Ras / Namn Negativ 
6) Medium Man / Ras / Namn Negativ 
7) Lång Man / Ras / Namn Negativ 
8) Medium Man / Ras / Namn Negativ 

Tabell 4: Svenska motståndsrörelsens variabelvärden 
*Variabelvärdet volym är 1=0-250 (kort), 2=251-500 (medium) 3=501+ (lång) 

 

De artiklar som fick volymbenämningen lång hos Svenska motståndsrörelsens var artikel 2, 

artikel 5, och artikel 7. Artikel 2 handlar om Vänsterpartiets Lars Ohly medans både artikel 5 

och artikel 7 handlar om Ehksan Fadakar som man beskriver som Aftonbladetmannen.  

Artiklarna av Svenska motståndsrörelsen hade liknande resultat där en av artiklarna inte använde 

beskrivning av förövaren med maskulin benämning. Skillnaden här är dock att den senast 

nämnda artikeln istället handlar om en kvinnlig förövare. Ett fåtal kvinnor fick ta plats med 

uttalanden i Svenska motståndsrörelsens artiklar. 

I tre av Svenska motståndsrörelsens artiklar omnämns påstådda förövarens religion redan i 

rubriken. Då kopplar man den omtalade till judendomen. Sedan beskriver man Ehsan Fadakar 

i två som ”den iranskfödde” (Nordfront C, 2017; Nordfront D, 2017), Soran Ismail som ”den 

kurdiskfödde” (Nordfront F, 2017). Totalt omnämns religion eller ursprung, vad som denna 

uppsats kallar ras, i alla Svenska motståndsrörelsens artiklar förutom två. En artikel beskriver 

den omtalades politiska åsikt – Lars Ohly tillskrivs ssom ”den före detta vänsterledaren” 

(Nordfont D, 2017).  

Svenska motståndsrörelsens samtliga artiklar, utom artikel 1, innehåller namnet på den 

omtalade. Dessa är Lars Ohly, Ron Jeremy, Brett Ratner, Ehsan Fadakar, Soran Ismail och Louis 

C.K. Precis som Aftonbladet skriver Svenska motståndsrörelsen huvudsakligen också bara om 

tre svenskar, men inkluderar även Fredrik Virtanen, Martin Timell och Lasse Kronér i 

brödtexten till nyhet om annan person. De som de huvudsakligen skriver om är dock Ehsan 

Fadakar, Soran Ismail och Lars Ohly vilket är helt andra namn från vad Aftonbladet inkluderat. 

Den förstnämnde är den man lagt mest fokus på. Ehsan är huvudperson i två långa artiklar 

medans den sistnämnde har dedikerats en lång artikel.  

Samtliga artiklar av Svenska motståndsrörelsen var negativt vinklade till förövaren och alla utom 

två artiklar av Aftonbladet var likaså. Den enda artikeln som var neutral var, även den, från 

Aftonbladet. I denna artikel omskrevs Aftonbladets egna medarbetare (ej namngiven). Här 
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bollas läsaren mellan både anklagelse och försvar som får båda lika mycket plats i artikeln. Även 

i rubrik och ingress inkluderas båda sidor.  
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6.	Analys	
 I följande kapitel kommer resultatet synas visuellt för att lättare förstå vad siffrorna betyder. 

Initialt visas varje enskilt namn som omnämns i artiklarna och kopplas samman med volymen 

på texterna om dessa. Sedan visas tonaliteten på gestaltningen av personerna i fråga. Dessa 

kommer sedan att kopplas samman med intersektionalitet. 

 

6.1	Volym,	namn	och	tonalitet	

I diagrammet nedan kommer det presenteras vad som prioriteras av tidningarna, det vill säga 

vilka personer som artiklarna huvudsakligen handlar om, i de tillfällen som personerna nämns 

vid namn. Detta är de personer som omnämns som misstänkta brottsutövare. Angående teorin 

om agendasättande journalistik kommer det också visas hur mycket det skrivs, det vill säga 

volymen på artiklarna, om sagda prioriteringar. Eftersom det sammanlagt var 14 personer totalt 

som nämndes vid namn av de olika tidningarna har ett val gjorts att presentera endast de 

svenskbaserade personerna i diagrammet nedan. Detta ska inte ha någon påverkan av resultatet 

i det stora hela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1: Volymen på varje enskilt namn som huvudsakligen omnämns 

 

Här är det ytterst tydligt att dessa två tidskrifter har olika åsikter på vem man ska prioritera. 

Tänket baseras på ras och politisk tillhörighet. Effekten på deras läsare är att detta påverkar de 

tematiska områdena eller frågor som individerna använder för att bilda dessa utvärderingar 

(Sheufele & Tewksbury, 2007). För de individer som endast eller för det mesta läser Aftonbladet 

resulterar detta i en bild att det endast är svenska, eller nordiska namn på de som utför eller 

anklagas för sexuella övertramp.  
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I deras artiklar är volymen är störst när det kommer till TV4-profilen Martin Timell. Fredrik 

Virtanen handlar säkerligen fler artiklar om men i denna undersökning är det endast en artikel 

med låg volym där hans namn nämns huvudsakligen. Det är mycket möjligt att man valt att inte 

skriva mycket om Fredrik med tanke på att han var tidigare medarbetare på Aftonbladet och 

det skulle förstöra varumärket. En artikel handlar om Lasse Kronér men här får han själv uttala 

sig och lämna ett försvar. Lars Ohly verkar de inte skriva om alls men det är möjligt att Ehsan 

Fadakar är vem man beskriver som ”en Aftonbladet-medarbetare” i artikel 3 och att det är Soran 

Ismail man beskriver som ”känd svensk komiker” i två artiklar. Eftersom dessa inte nämns vid 

namn ter det sig att dessa likt Svenska motståndsrörelsens beskrivning ”försvunnit i bruset” 

(Nordfront E, 2017, para. 3). 

Svenska Motståndsrörelsen tycks dock agera som en motpol mot Aftonbladet. De namn som 

inte Aftonbladet skriver ut är just de som Svenska motståndsrörelsen väljer att fokusera på. Är 

det Svenska motståndsrörelsen som är den huvudsakliga nyhetskällan för en individ skulle 

bilden vara att det är personer med icke traditionellt svenska namn, speciellt Ehsan Fadakar har 

man skrivit med hög volym på, samt personer med långt vänster som politisk positionering som 

är bovarna i dramat. Man har också generellt sett högre volym på artiklarna än Aftonbladet. 

Detta är baserat på att Sheufele & Tewksbury (2007) skriver att journalisternas ideologier 

påverkar både karaktären och volymen av meddelandet även om det görs omedvetet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 
Tabell 5: Tonalitet av gestaltning 

 

För att titta närmare på inramningen undersökte jag de tematiskt relaterade attribut som 

inkluderas i artiklarna och därav minska komplexiteten av den tidigare problembeskrivningen 

genom att passa in resultatet i dess kontext. (Weaver, McCombs och Shaw, 1998; Sheufele, 2000; 

Sheufele & Tewksbury, 2007). Människor kan inte förstå världen fullt ut och kämpar därför med 

att ge mening för sina livserfarenheter (Sheufele & Tewksbury, 2007). Därför är sättet hur 
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nyhetsförmedlarna skriver om dessa individer avgörande för hur läsaren tolkar det (Goffman, 

1974). 

Av de svenska personerna som prioriteras beskriver Aftonbladet endast dessa som manliga. Inga 

andra attribut av de som undersökts nämns. Dessa har dock blivit omnämnda i både positiv och 

negativ benämning. Artikeln om Lasse Kronér har en positiv vinkel då han får gå ut med sitt 

försvar. I Svenska motståndsrörelsens artiklar är man däremot mer beskrivande om deras 

förövare. Där har man skrivit om både kön, ras och politisk tillhörighet. Likt Aftonbladet är alla 

man skriver om män. Alla utom Lars Ohly omnämns med en rasbeteckning. Om Lars Ohly 

beskrivs istället politisk tillhörighet.  

6.2	Kopplar	till	intersektionalitet	med	hermeneutik	

I tidigare sektion har endast de svenska namnen varit i fokus, men för att få en övergripande 

bild av tidskrifternas förhållning till intersektionalitet krävs det att kolla på hela bilden. Därför 

kommer denna sektion visa visuellt hur tidskrifterna förhåller sig till balansen mellan kvinna, 

man, ras och politisk tillhörighet. Här kommer även de som presenteras i andra hand inkluderas. 

Det vill säga inte bara de som utpekas, utan de som talar om de utpekade eller omnämns inom 

andra sammanhang.  

Jag kommer att tolka resultatet med hjälp av existentiellt inriktad hermeneutik, alltså, att texten 

ställs i samband med författaren bakom texten (Westlund, 2015). Förförståelsen om den 

politiska inriktningen bakom tidskrifterna här är nödvändigt för att förstå texternas enskilda 

delar och att kunna placera dem i sin helhet (Gadamer, 2004).  

Nedan syns ett diagram med de olika benämningarna på gestaltningen av förövarna på 

respektive nyhetsförmedlare. Varje stapel representerar en gestaltning, och hur hög den är 

beskriver hur många av artiklarna den specifika gestaltningen beskrivs i. Dessa gestaltningar i 

undersökningsartiklarna står som grund till större maktrelationer baserat på deras attribut Lykke 

(2010). Maktrelationerna har skapats i form av ojämlikheter inom just kön, ras och politisk 

tillhörighet. 
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Diagram 2: Intersektionalitet  

 

Att det är män det rapporteras mest om på båda tidningarna är inte konstigt eftersom det mest 

var kvinnor som uttryckt sig om sexualbrott av män med hjälp av hashtaggen #metoo 

(Khomami, 2017). Det är dock intressant att se vilka män det rapporteras om.  

Aftonbladets tonalitet gentemot männen är aningen spretigt. De har rapporterat både positivt 

och negativt om männen. Man har också valt att nämna bara vissa namn medans i vissa artiklar 

blir mannen kallad för ”den folkkäre tv-profilen” eller ”välkänd svensk komiker” och 

”Aftonbladet-medarbetare”. Det som var förvånande är att Aftonbladet faktiskt specificerar ras 

i en av artiklarna. Detta var scientologi som är ett erkänt samfund med vigselrätt i Sverige 

(Kammarkollegiet, u.å). Inga kvinnor var uttalade som övergreppsbrottslingar men däremot fick 

många ta plats med citat om förövaren. 

Resultatet för Svenska motståndsrörelsen visar att man gärna väljer att skriva om vilken ras 

förövaren har. Om sex personer skrev man att personen var jude. En person beskrev man som 

iranskfödd och en annan som kurdiskfödd. Något som inte inkluderats i diagrammet ovan då 

det inte handlat om specifik person var att Svenska motståndsrörelsen också skrivit om 

”homosexuella judiska män” som förövare. Den politiska tillhörigheten uttalades också. En 

förövare nämndes som ”den före detta vänsterledaren” och en annan beskrevs som 

Sverigedemokrat. Intressant är också att man också valt att skriva om två kvinnliga förövare till 

skillnad emot Aftonbladet. 
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7.	Diskussion	

Några misstankar som initialt fanns innan undersökningen har stärkts av resultatet. Andra kan 

förkastas. I denna sektion diskuteras hur resultatet speglar och inte speglar hypoteserna som 

uppsatsen tidigare gått igenom (se 2.5). 

7.1	Prioriteringar	

Att de högerextrema alternativa mediernas föreställning om att sexuella övergrepp sker som ett 

pågående angrepp av utländska mörka män mot den vita kvinnan var tydligt. Dock syntes också 

ett motstånd mot deras politiska motpol när även Lars Ohly namngavs.  

Det tycks vara sanning att deras synsätt blev starkt utmanat när etablerad media började 

rapportera om vita svenska män som blivit anklagade. Då gick man till angrepp mot den 

etablerade median i stället för att visa att de mörkar om de brott som begåtts av personer av en 

annan ras.  

Det stämde inte att Aftonbladet skrev om fler förövare, åtminstone inte med namngivning. I 

själva verket har de båda webbmiljöerna namngivit lika många personer. Det stämde heller inte 

att Aftonbladet hade en mer negativ tonalitet mot de som anklagas av sexuella trakasserierna. 

Här lät de en av de anklagade att få plats med ett försvar, vilket gjorde att den artikeln placerades 

som en positiv tonalitet i tabellen.  

7.2	Inramning	av	representationen	

De olika nyhetsförmedlarna hade en skillnad i vilka individer man valt att skriva om. Svenska 

motståndsrörelsen har valt att gå till hårdare angrepp mot vissa individer än andra och där av 

till vis mån välja ut annat innehåll än de etablerade medierna. De använder också attribut som 

politisk grupptillhörighet och ras, religion och härkomst på förövaren. 

”Nu utreds en välkänd svensk komiker för våldtäkt […] Enligt tidningens uppgifter 

ska flera kvinnor ha anmält mannen för våldtäkter och andra former av sexuella 

kränkningar. Den nu utpekade mannen syns ofta i teve och tidningar” (Ahlborg, 

2017) 

Aftonbladet publicerade inte namnet på någon svenskbaserad person med utländsk härkomst 

utan skriver mer om de med traditionellt svenska namn, förutom Fredrik Virtanen vilken dock 

hade låg volym. Honom har man troligen skrivit om innan utan namnpublicering dock. 

Eftersom det senare framgick att det var han i andra medier har man antagligen därför valt att 

publicera hans namn i en senare artikel. Att man undviker att uttrycka attribut var dock inte helt 

sant. En utlandsbaserad person beskrevs religionen, scientologi.  
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Svenska motståndsrörelsen däremot skrev endast om personer med utländska namn. Man 

poängterade också gärna vilket land de ursprungligen kom ifrån eller vilken religion de hade om 

de var muslimer eller judar.  

”För tre veckor sedan sparkades den judiske Hollywoodproducenten Harvey 

Weinstein efter omfattande anklagelser om sexuella trakasserier. Detta blev början på 

#Metoo-kampanjen där fokus förflyttades från inflytelserika judar som begår grova 

övergrepp i Hollywood till vita, heterosexuella män världen över” (Nordfront F, 2017). 

När det gällde de som var utlandsbaserade var också religion en tydlig indikation på hur man 

försökte måla in en viss gruppering. Citatet ovan är taget från en artikel om Brett Ratner som 

man beskriver som ”ännu en Hollywood-jude” som anklagas för sexualbrott. Liknande 

beskrivning ges till komikern Louis C.K. och porrskodisen Ron Jeremy. Ehsan Fadakar 

beskriver man som ”den iranskfödde” och Soran Ismail som ”den kurdfödde så kallade 

komikern”. 
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8.	Slutsats	

Vilka skillnader finns det i prioriteringar av innehåll hos de olika 

nyhetsförmedlarna? 

Den största skillnaden i prioritering är att Aftonbladet valt att skriva om förövarna med de 

nordiska namnen, medans Svenska motståndsrörelsen prioriterar de utländska namnen. Det går 

att dra slutsatsen att deras val av innehåll speglar deras politiska inriktning. Mindre tydligt syntes 

det på vilka förövare de valde att skriva om när det kom till kön. Det verkar dock som om de 

har i stort skrivit om liknande händelser vilket stämmer överens med hypotesen.  

Finns det några skillnader i inramningen av representationen av händelser 

nyhetsförmedlare väljer att skriva om? 

Ja, det finns skillnader. När det kom till attribut beskrevs förövarna endast som ”man” av 

Aftonbladet. Svenska motståndsrörelsen använde dock fler av de kategorier som undersökts i 

uppsatsen. De beskrev förövarnas kön, politiska inriktning och ras.  

På Aftonbladet blev förövarna omnämnda både i positiv och negativ benämning. I Svenska 

motståndsrörelsens artiklar är man däremot mer beskrivande om deras förövare. Detta kan 

tolkas att Svenska motståndsrörelsen visar starkt motstånd mot invandrarna, vilket stämmer 

överens med förförståelsen. 

Här misstänkt det råda stora skillnader i nyhetsförmedlarna skapar maktstrukturer i form av 

deras rapportering av sexualbrotten. Detta i form av hur anklagade förövare beskrivs åtminstone 

med gestaltning och tonalitet. Aftonbladet beskriver troligen alla förövare med en negativ 

tonalitet, troligtvis med mindre gestaltning av förövaren, förutom möjligen med benämningen 

kön. Detta på grund av deras bakgrund som etablerad nyhetsmedia. Jag misstänker dock att de 

undviker namnpublicering på anklagade förövare med utländsk härkomst men publicerar gärna 

de namn på de välkända profilerna med traditionellt svensk bakgrund. 

Hypotesen var att Svenska motståndsrörelsen har valt att gå till hårdare angrepp mot vissa 

individer, de med utländsk härkomst vilket stämde. Detta gjordes med en med negativ tonalitet 

mot de utländska förövarna. Sedan, då de är inte är en etablerad nyhetskälla, har de mer 

svängrum i att gestalta förövarna i form av härkomst och religion, vad som i denna uppsats 

beskrivs som ras, eftersom dessa individer ses som mer intressanta (Nordfront E, 2017, para. 

3). Även detta stämde överens med hypotesen.  

Antagande baserat på det faktum att större delen av Svenska motståndsrörelsens redaktion män 

och att Ferber (2000) skrev att feminism ses av män som ett hot mot manliga privilegier ledde 
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till hypotesen att Svenska motståndsrörelsen också framföra att det inte bara är män som gör 

sexuella övertramp, något som inte Aftonbladet skulle skriva om. Aftonbladet med deras många 

kvinnor i toppen väljer nog att inte skriva om detta. Detta tycktes också stämma, men det gällde 

en enda artikel i undersökningen vilket gör att det är lätt att se det som en slump än att dra 

slutser på helheten. 

8.1	Slutsats	om	intersektionalitet	

Artiklarna från de olika nyhetsförmedlarna visade på en skillnad i vilka individer man valt att 

skriva om. Det syns en tydlig koppling mellan politisk inriktning, ras och val av namnpublicering. 

Aftonbladet hänger ut svenskbaserade personer med nordiskt påbrå, medans Svenska 

motståndsrörelsen gör det med de som har utländskt. Svenska motståndsrörelsen hänger också 

ut en vänsterpartist vilket står till motsatt håll än tidningens politiska inriktning. 

Om Aftonbladet kan ses som en mer feministisk tidning medan Svenska motståndsrörelsen är 

en del av en radikal avvisning av feministiska krafter, som Ferber (2000) skrivit, är dock relativt 

svårt att se, men det kan ändå påvisa en viss tendens till det. Svenska motståndsrörelsen har 

ändå skrivit om kvinnor som agerat förövare av sexualbrott vilket inte Aftonbladet gjort. Det 

skulle dock behövas göra en större undersökning med fler artiklar inblandade för att kunna säga 

med säkerhet att så är fallet. 

Något som ändå går att säga utifrån undersökningen är att det finns en existerande social 

stratifiering inom de olika nyhetsförmedlarna. Genom att nyhetsförmedlarna kontinueligt håller 

sig till en viss typ av förmedling gör att de omtalade i undersökningsartiklarna står som grund 

till större maktrelationer baserat på deras attribut.   

8.2	Vidare	forskning	
Som nämnt i tidigare sektion skulle en större undersökning krävas för att kunna se huruvida 

stor bredd intersektionalitet existerar i de svenska medierna och hur det upprätthålls i samhället 

på grund utav det. En kvantitativ innehållsanalys på flera olika medier skulle vara ett 

tillvägagångsätt.   

8.3	implikationer	för	samhälle	och	yrkesliv	

Resultatet av undersökningen av artiklarnas agendasättande journalistik samt deras prioritering 

och inramning tyder på att det finns en existerande social stratifiering i medierna. Den 

uppmärksammar risken för ensidig informationspåverkan. Det är något som varje enskild 

konsument bör tänka på i deras val av nyhetsförmedlare samt att det är bra att utöka sitt spann 

av källor. Undersökningen skapar också frågor om mediernas objektivitet. Om medierna väljer 

att bara skriva om en samhällsgrupp ges en skev bild av hur verkligheten ser ut. Detta gäller 
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oavsett politisk inriktning på tidningarna och intersektionalitet i medierna bör diskuteras mer 

för att uppmärksamma orsaker till diskriminering och förtryck. 
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