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Abstract  

Denna studie är avsedd att undersöka Dagens Nyheters möjligheter och begränsningar vad 

gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Detta har 

undersökts ur ett feministiskt ståndpunktsteoretiskt perspektiv med hjälp av en kritisk 

diskursanalys i syfte att studera hur tidningen gestaltar metoo-rörelsen. En analys har gjorts av 

hur rörelsen och relevanta aktörer omtalas och positioneras i texterna, vilka diskurser som 

framträder samt om tidningens inramningar huvudsakligen kan sägas stödja eller utmana 

metoo-rörelsens grundläggande budskap. Studien baseras på tidningsartiklar publicerade i 

dagstidningen mellan 15 oktober 2017 och 14 oktober 2018. Resultatet visar att Dagens 

Nyheter skapar goda möjligheter att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social 

förändring. Detta i och med att tidningen omtalar metoo-rörelsen och dess representanter på 

ett gynnsamt sätt, att majoriteten av texterna innehåller en diskurs som kritiserar patriarkala 

strukturer samt att tidningen tillåter rörelsen att nå ut med sitt grundläggande budskap.  

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, feminism, feministisk ståndpunktsteori, kritisk diskursanalys, 

metoo, nyhetsartiklar. 
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1. Inledning 

I oktober 2017 spreds hashtaggen metoo som en löpeld över hela världen, vilken snabbt 

utvecklades till en feministisk rörelse. Allt började med att den amerikanska skådespelaren 

Alyssa Milano uppmanade kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp 

att publicera hashtaggen på sociala medier i syfte att synliggöra omfattningen av denna typ av 

brott (Skovdahl 2017). Rörelsen har fått stor uppmärksamhet i både nationella och 

internationella medier, i synnerhet i nyhetsmedier, och har gett upphov till en rad upprop och 

debatter. Metoo-rörelsen är en reaktion på mängden sexualbrott som sker, vilka många 

debattörer menar är en del av de patriarkala strukturer det rådande samhället präglas av (se 

bland annat Berndt Rasmussen 2018, Lauber 2017, Swedin 2017).  

 

Redan innan metoo-rörelsens genomslag visar studier att vålds- och sexualbrott riktade mot 

kvinnor är ett problematiskt nyhetsämne för medierna. Nyhetsmedier tenderar att förminska 

dessa företeelser och upprätthålla könsstereotyper i sin rapportering (Das 2012; Lumsden och 

Morgan 2017; Meyers 2004; O’Hara 2012), samt att skuldbelägga de utsatta kvinnorna (Alat 

2006). Det visar sig även att frågor som rör feminism och feministiska rörelser får en 

begränsad uppmärksamhet i medier och dessutom ofta avbildas på ett negativt sätt. 

Rapporteringen kan bland annat ramas in på ett sätt som medför diskriminering mot 

feminister och kvinnor (Lind och Salo 2002). 

 

Forskning visar även att agendan som presenteras i nyhetsmedier ofta skiljer sig från den 

agenda som rörelsen själv främjar (Barakso och Schaffner 2006; Bronstein 2005; Mendes 

2011). Denna omfokusering av ämnen och agendor kan motverka de sociala förändringar som 

de feministiska rörelserna önskar åstadkomma. Med hänsyn till denna bakgrund blir det 

intressant att studera hur en nutida feministisk rörelse gestaltas i nyhetsmedier. Vi kommer 

därför undersöka Dagens Nyheters gestaltning av metoo-rörelsen från oktober 2017, då 

nyhetsmedier började uppmärksamma fenomenet, och ett år framåt. Hur ser rapportering om 

rörelsen egentligen ut? 
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2. Bakgrund  

2.1. Metoo-rörelsen 

Metoo är en feministisk rörelse som fått stort genomslag och spridits över hela världen det 

senaste året. Rörelsen grundades år 2006 av Tarana Burke, en civilrättsaktivist, i syfte att 

hjälpa kvinnor från dåliga samhällsförhållanden som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

(Burke 2018). Visionen med rörelsen var att ta itu med bristen på hjälpresurser samt att bygga 

en institution som skulle hitta lösningar för att förebygga sexuellt våld (ibid).  

 

Elva år senare, den 15 oktober 2017, uppmanade amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano 

sexuellt utnyttjade kvinnor att använda hashtaggen metoo i syfte att synliggöra omfattningen 

av denna typ av brott (Sundholm 2018). Hashtaggen spreds snabbt nationellt och vidare över 

hela världen. Redan efter 24 timmar hade den använts tolv miljoner gånger (ibid). Samma dag 

publicerades hashtaggen för första gången i Sverige och den 17 oktober postades drygt 11 000 

svenska inlägg innehållande hashtaggen på Facebook och Twitter (TT 2017). Det var tv-

profilen Lulu Carter samt journalisten Cissi Wallin som blev de svenska inspirationskällorna, 

vilka anmälde två kända svenska män för sexualbrott. Cissi Wallin: “Jag misstänkte att om 

jag vågade så skulle många andra också våga” (TT 2017).  

 

En månad efter rörelsens genomslag hade sammanlagt 12 470 svenska artiklar publicerats om 

metoo (Retriever 2018). Dagens Nyheter hade vid denna tidpunkt publicerat 447 artiklar som 

behandlar rörelsen och var den svenska tidning som skrev mest om den. Den globala 

spridningen av hashtaggen ledde till, och var en följd av, det stora uppmärksammandet i 

nyhetsmedier (ibid). 

2.2. Dagens Nyheter  

Dagstidningen Dagens Nyheter (DN) grundades år 1864 och idag läses pappersversionen och 

webbupplagan dagligen av 1,3 miljoner människor (Dagens Nyheter 2008). Under andra 

världskriget blev tidningen den största i Sverige och år 1973 förklarade Dagens Nyheter sig 

som oberoende (Nationalencyklopedin [ne] 2018). Tidningen benämner sig själva som 

oberoende från politiska partier, organisationer samt ekonomiska maktsfärer. De “[...] slår 

vakt om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan” och säger sig genom 

ledartexter “redigeras i en liberal och frisinnad anda” (Dagens Nyheter 2008). Produktionens 



 

 

3 
 

utgångspunkt är att människor från olika sociala bakgrunder ska ha möjlighet att ta del av 

händelser som kommer upp på agendan. Tidningen har gynnats av deras öppenhet för 

produktions- och redigeringstekniska nyheter (ne 2018). 

2.3. Patriarkala strukturer  

Ett patriarkalt samhälle innefattar ett system där män anses vara lämpligast för de 

ekonomiska, juridiska och politiska rättigheterna. I begreppet patriarkat existerar endast två 

kön; man och kvinna. Män beskrivs inom denna föreställning som rationella, förnuftiga och 

politiska varelser medan kvinnor beskrivs som det motsatta. Även om Sverige idag inte 

identifieras utifrån denna bemärkelse påverkas samhället fortfarande av patriarkala strukturer. 

En förståelse för patriarkatet och patriarkala strukturer kan skapa förutsättningar till att 

analysera, förstå och förklara hur ojämställdhet skapas och upprätthålls i dagens samhälle. 

Feministiska studier har till exempel visat att patriarkala strukturer än idag bevaras utifrån de 

normer, värderingar och sociala mekanismer som existerar (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2018).  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att kritiskt undersöka Dagens Nyheters möjligheter och begränsningar 

vad gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring i sin 

nyhetsrapportering. Detta genom att studera tidningens nyhetsrapportering om metoo-

rörelsen. 

3.1. Forskningsfrågor  

- Hur positioneras och omtalas metoo-rörelsen och aktörer i DN:s 

nyhetsrapporteringen?  

- Vilka diskurser dominerar i DN:s nyhetsrapporteringen? 

- Kan DN:s inramningar sägas huvudsakligen stödja eller utmana metoo-rörelsens 

grundläggande budskap i sin nyhetsrapportering? 

3.2. Avgränsningar 

Metoo-rörelsen är ett globalt mediefenomen. Trots det avgränsas studien till att undersöka hur 

rörelsen gestaltas i svenska medier, närmare bestämt i den svenska dagstidningen Dagens 

Nyheter. Vi har valt att undersöka DN eftersom denna tidning publicerade flest antal artiklar 

om rörelsen under första månaden av genomslaget (Retriever 2018), att de utger sig för att 

föra oberoende journalistik (Dagens Nyheter 2018) samt för att de, enligt statistik från Kantar 

Sifos (2018) senaste sammanställning från år 2017, är den dagstidning med störst räckvidd 

vad gäller pappersexemplar. Detta år innefattade tidningens räckvidd 625 tusen 

pappersexemplar (ibid). För ytterligare avgränsningar, se avsnitt 6. Material och metod.  
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4. Tidigare forskning 

Följande avsnitt presenterar en forskningsöversikt av studier som undersöker feminism, 

feministiska rörelser, våldsbrott mot kvinnor och/eller sexualbrott mot kvinnor. Studierna 

visar flera gemensamma resultat och presenteras utifrån dessa, men även separerat på ett mer 

djupgående plan. Vidare förklaras hur denna studie kan fylla en kunskapslucka och bidra med 

kunskap som de tidigare studierna saknar.  

4.1. Feminism i medier  

Feminism och feministiska rörelser har sedan länge haft, och har fortfarande, en begränsad 

uppmärksamhet i medier (Mendes 2011; Lind och Salo 2002). Dessutom formas denna snäva 

medierapportering ofta på ett negativt sätt som förvränger rörelsens identitet och syfte, vilket 

anses vara skadligt för rörelsens framgång (Bronstein 2005; Mendes 2011; Lind och Salo 

2002).  

 

Bronsteins (2005) undersöker hur amerikanske nyhetstidningars inramning av feministiska 

rörelser ser ut. Studien jämför inramningar i rapporteringen om tredje vågens feminism, som 

infann sig under 1990-tale, med inramningen av andra vågens feminism, som infann sig under 

1970-talet. Detta för att se om rapporteringens inramningar förändrats över tid. Under andra 

vågens feminism beskrevs feminister inte sällan som svåra, dominanta, manshatande, 

stridslystna, galna, arga, hatiska och radikala, medan feminister under tredje vågen beskrevs 

som vänliga, smarta, pigga, mångfaldiga, mäktiga samt som personer som krossar gränser och 

är öppna för förändring. Resultatet av studien visar att det är ett flertal inramningar som 

återanvänds. Dessa innefattar bland annat ramar som Mål och rättigheter samt personifiering 

och trivialisering. Resultatet visar även att andra vågens feminism skildras på ett negativt sätt 

medan tredje vågens feminism skildras som en välkommen utveckling. Slutsatsen av studien 

är att nyhetsrapporteringarna erbjuder en begränsad och partisk bild av modern feminism. Det 

är sällan komplexiteten med tredje vågens feminism framkommer och rapporteringen tenderar 

att rama in rörelsen på ett sätt som får den att framstå som oviktig (ibid). 

 

Även Mendes (2011) studerar hur nyhetstidningar använder inramningar i rapporteringen av 

andra vågens feminism men i denna studie undersöks både amerikanska och brittiska 

tidningar. Genom analysen kunde tre huvudramar identifieras. Den första, och mest 

förekommande, ramen stödjer feminism och framträder bland annat genom att rörelsen som 
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effektiv, frigörande och väsentlig. Den andra, och näst mest förekommande, ramen ställer sig 

i opposition till feminism och framträder genom att feminism framställdes som något 

avvikande. Den tredje ramen, som förekom i minst utsträckning, framställer feminism som 

något motsägelsefullt och komplext. Eftersom de två ramarna som förekom i störst 

utsträckning är varandras motsatser indikerar resultatet på att rapporteringen om den 

feministiska rörelsen tenderar att framställa personer eller händelser utifrån ett “svart-vitt 

perspektiv”. Detta innebär att rapporteringen inte tar hänsyn till att det kan finnas en gråskala 

och rapporteringen formas på ett sätt som innebär att en feministisk rörelse antingen hyllas 

eller fördöms (ibid).  

 

En tredje studie som undersöker hur media gestaltar feminism och feminister är Lind och Salo 

(2002). Forskarna undersöker amerikansk media, publicerad mellan 1993 och 1996 och i form 

av radio och tv, i syfte att jämföra framställningen av feminister med framställningen av 

“vanliga” kvinnor. Resultatet av studien visar att feminism tilldelas en begränsad 

uppmärksamhet i media. De menar att när feminister och kvinnor väl ges utrymme 

porträtteras de ofta i ramar av diskriminering, vilket bland annat innefattar hänvisningar till 

kvinnors svaghet, sårbarhet och rädsla. Forskarna utgår från att feminister är avbildade på ett 

negativt sätt i media, men visar samtidigt att feminister avbildas på ett mer positivt sätt till 

skillnad från kvinnor som inte identifierar sig som feminister. Feminister ramas ofta in som 

agenturer och sällan som offer, vilket icke-feministiska kvinnor oftare framställs som. Lind 

och Salos studie visar att media presenterar en vision om ett samhälle där feminismen inte hör 

hemma. De menar att nyheter ofta framställer feminister som onormala eller overkliga. 

Forskarna anser även att det är en symbolisk förintelse att media utesluter, fördömer eller 

trivialiserar feminister i rapporteringen. 

 

Das (2012) studerar några av Englands största dagstidningars rapportering om den 

feministiska protesten The Pink Chaddi som ägde rum i Indien 2009. Syftet med studien  

var att jämföra nationella och internationella nyheters inramningar av händelsen. Resultatet 

visade att tidningarna innehöll samma typer av inramningar. Exempel på dessa är kultur, 

regering och “political blame-game”. Både de nationella och internationella tidningarna 

riktade fokuset mot händelsen som utlöste protester samt myndigheternas och polisens roll att  

 fälla förövarna.  
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Sammantaget visar dessa studier att feminister ofta baktalas och porträtteras som något 

avvikande och, i vissa fall, som radikala manshatare (Bronstein 2005; Mendes 2011). 

Gestaltningen av feminism formas inte alltför sällan av ramar som medför diskriminering mot 

feminister och kvinnor. Diskrimineringen innefattar bland annat hänvisningar till feminister 

och kvinnors svaghet, sårbarhet och rädsla (Bronstein 2005; Das 2012; Mendes 2011; Lind 

och Salo 2002). Konsekvensen av denna negativa gestaltning är att rörelsen i många fall ses 

på samma negativa sätt (Mendes 2011). 

4.2. Vålds- och sexualbrott mot kvinnor i medier  

Det finns forskning som visar att medier inte sällan porträtterar kvinnan som ansvarig för 

vålds- och sexualbrott som hon fallit offer för. Ett exempel på en sådan forskning har 

presenterats av Alat (2006). Alats studie visar att nyheter är utvecklade i en motsägelsefull 

ram där män framställs som offer för sin passion och besatthet av kvinnor samtidigt som 

nyhetsberättelser ger antydningar om mannens dominans i det patriarkala samhället. 

Författaren menar att det även förekommer att journalister granskar eller lägger värdering i 

karaktärsdrag hos offret som inte har någon relevans för nyhetsberättelsen. Alats studie 

undersöker Turkiets nyhetsrapportering av våld mot kvinnor med syfte att se hur journalister 

bidrar till kvinnohat och upprätthållande av könsstereotyper. Den utgår från en kritisk 

textanalys i syfte att urskilja underliggande ideologier i nyhetsartiklar publicerade online i 

fyra liberala tidningar mellan november 2002 och februari 2003. Resultatet från studien visar 

att nyhetsrapporteringarna vinklades på ett sätt att de kvinnliga offren ansågs vara skyldiga. 

Forskaren menar att media håller dem ansvariga för det våld som utövas på dem. Denna 

ställning kommer, enligt Alat, från patriarkala strukturer, vilket innebär att det är män som 

sätter normerna för vilka nyheter som ska rapporteras samt på vilket sätt de rapporteras. 

Forskaren drar av resultatet slutsatsen att nyheters fokusering på offret leder till att 

könsnormerna fortsätter styr samt att nyheterna tenderar att vara inriktade på att 

gärningsmännen befrias. Forskaren hävdar att det är tydligt att nyhetsproduktionen påverkas 

av och upprätthåller samhällets patriarkala strukturer (ibid).  

 

Ett annat exempel på forskning som visar att medier ofta porträtterar offer som ansvariga för 

vålds- och sexualbrott presenteras av Meyers (2014). Enligt Meyers kan nyhetsmedierna 

förneka att vissa våldtäktsfall har ägt rum, så vida det inte handlar om hur kvinnorna genom 

sin klädsel eller hur de har rört sig har fått mannen att begå övergreppet. Meyers studie 
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bygger på den svarta feministiska teorin, vilken betraktar kön, ras och klass som bundna så att 

könsidentitet anses vara oupplösligt kopplad till och bestämd av ens rasidentitet. Forskaren 

undersöker, med hjälp av en diskursanalys, förekomsten av våld mot afroamerikanska kvinnor 

i Atlantas nyhetsrapportering om en årlig picknick som ägde rum mellan 90-talet och 2000-

talet. Mer specifikt undersöks hur offren, förövare och våld grupperas utifrån kön, ras och 

klass. Forskaren argumenterar för att manliga förövare är osynliga och passiva inom denna 

diskurs. Resultatet från studien visar att rapporteringens sammanställning av kön, ras och 

klassundertryck minimerade våldets allvar samt att de flesta offren beskrevs utifrån 

stereotyper (ibid).  

 

Enligt Rao (2014) kan det hända att medier helt bortser från brottets karaktär och endast 

fokuserar på offrets klasstillhörighet för att bestämma en händelses nyhetsvärde. 

Journalisterna styrs då av det som anses vara av intresse för publiken. Rao undersöker, med 

hjälp av intervjuer med journalister, etiken i Indiens tv-nyhetsmedia i rapporteringen om en 

våldtäkt som inträffade år 2012. Studien kommer fram till att journalisterna kraftigt kritiserar 

etiken i deras organisationers vanor samt att rapportering om det dagliga sexuella våldet mot 

kvinnor inte anses vara något som kommer att sälja på mediemarknaden. Detta innebär att 

våldtäkt och sexuellt våld mot kvinnor inte förtjänar fördjupning eller undersökande täckning 

i Indiens tv-nyheter. Resultatet visar att förekomsten av skamkulturen både motverkas och 

upprätthålls av tv-medierna. Detta i och med att Indiens nyhetsmedier misslyckas med att 

uppnå etiska föreskrifter som inklusivitet, mänsklig värdighet samt att ge utrymme till olika 

källor, vilket innebär att rapporteringen upprätthåller en välvillig partiskhet. Resultatet tyder 

på att rapporteringen om våldtäkt endast betraktas som nyheter när offret platsar i den 

engelsktalande medel- eller överklassen. Den ojämlikhet som finns i det indiska samhället 

leder till att forma vilka som ses som våldtäktsoffer och därmed förtjänar att visas i nyheterna 

(ibid). 

 

Det finns även forskning som visar att medier i många fall tonar ner både brottets omfattning 

och dess påverkan på den utsatte (Alat 2006; Meyers 2014; O’Hara 2012; Simons och 

Morgan 2018). Detta sker bland annat genom att journalister tillämpar stereotypa bilder i 

beskrivningen av förövare och offer samt tillskriver offer karaktärsdrag som får en negativ 

inverkan på dennes trovärdighet (Meyers 2014; O’Hara 2012). O’Hara (2012) menar att de 

stereotypa bilderna leder till en trivialisering av brottet samt att den verkliga orsaken till 

brottet förbises. Om en gärningsman porträtteras som ett monster blir våldtäkten en 
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slumpmässig handling snarare än ett samhällsproblem, vilket leder till att 

nyhetsrapporteringen formar en gynnsam framställning av förövaren (ibid).  

 

O’Hara (2012) undersöker, med hjälp av en textanalys, nyhetsrapporteringen om tre olika 

sexualvåldsbrott (två från USA och en från England vilka ägde rum mellan 2003 till 2010) i 

syfte att utvärdera användandet av våldtäktsmyter inom brittisk och amerikansk nyhetsmedia. 

Forskaren utgår från att all nyhetsmedia som rapporterar om sexuellt våld vidmakthåller 

myter och stereotyper om våldtäkt, förövare och offer. Detta blir problematiskt eftersom 

media påverkar den allmänna opinionen och kan påverka beslutsfattande, och inte minst 

själva rättssystemet. Detta kan vara farligt för våldtäktsoffer då individer som tar del av eller 

påverkas av dessa myter är inblandade i rättssystemet. Resultatet från studien visar att 

majoriteten av de analyserade artiklarna innehöll våldtäktsmyter. I samtliga tre 

nyhetsberättelser förbisågs den effekt övergreppet hade på offret, vilket bidrog till en 

trivialisering av brottet (ibid).  

 

Något som är avgörande för framställningen av vålds- eller sexualbrott är om 

medierapporteringen skildrar brottet som en enstaka händelse eller som ett socialt problem 

Morgan och Simons 2018; O’Hara 2012; Simons och Morgan 2018). När vålds- eller 

sexualbrott framställs som slumpmässig händelser trivialiseras problematiken med våldet, 

medan en skildring av brottet som ett samhällsproblem uppmärksammar hur utbrett problemet 

är (ibid). Medan studier som exempelvis O’Hara (2012) visar att rapportering om våld mot 

kvinnor porträtterar händelser som enskilda händelser finns det andra studier som visar att 

medier har gått från att rapportera om våld mot kvinnor som slumpmässiga händelser till att 

rapportera om det som ett samhällsproblem. Två exempel på sådana studier är gjorda av 

Morgan och Simons (2018) samt Simons och Morgan (2018).  

 

Morgan och Simons (2018) undersöker om det finns faktorer som kan ha lett till en förändring 

i australiensiska journalisters sätt att rapportera om våld mot kvinnor. Undersökningen görs 

med hjälp av en innehållsanalys av intensiva intervjuer från 2014 till 2016 i två av Australiens 

nyhetsrum, vilka båda fattat beslutet att kampanja för social förändring gällande våld mot 

kvinnor. Två teman som var uppenbara i intervjuerna var, för det första, influensen av 

individuella fall och, för det andra, den viktiga rollen av individuella journalister och 

redaktörer medierapportering. Forskarna undersöker även i vilken utsträckning deltagarna i 

deras forskning såg på våld mot kvinnor som en fråga om jämlikhet mellan könen. Resultatet 
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från studien visar att journalister ofta uppfattas som mer än bara individer, de uppfattas som 

en del av det sociala könsmaktsproblemet. Journalisters egna incidenter kan avgöra hur 

nyhetsberättelser förmedlas, vilket i sin tur kan påverka nyhetsagendan (ibid). 

 

Samma forskare undersöker i en annan studie (Simons och Morgan 2018) hur journalister 

väljer att använda källor i rapporteringen om våld mot kvinnor i Australien. Forskarna jämför 

sambandet mellan förändringar i rapporteringen om våld mot kvinnor med förändringar i val 

av källor. Studiens analysmaterial består av flera intervjuer med journalister från 2014 till 

2016 som nyligen har rapporterat om våld mot kvinnor publicerade i en tidning och en 

nationell talkshow, vilka båda gjort en kampanj för social förändring i frågan om våld mot 

kvinnor. Resultatet visar att journalisterna i första hand inkluderar och förlitar sig på 

brottsbekämpningspersonal vilka anses ha en expertröst i media. Detta innebär att 

journalisterna väljer att exkludera offer av våld, förespråkare, tjänsteleverantörer och forskare 

i sin rapportering (ibid). Även Mendes (2011) menar att journalister i majoriteten av deras 

medierapportering väljer att låta experter uttala sig istället för att låta offer för våldsbrott 

komma till tals. Dessa val kan ha en avgörande betydelse för hur vissa händelser behandlas i 

text och kan leda till att journalister intar en partiskhet som i sin tur gynnar en viss grupp 

(Alat 2006; Lumsden och Morgan 2017; Rao 2014; Simons och Morgan 2018).  

 

Två forskare som visar att mediernas inramningar av könsspecifika våldsbrott över sociala 

medier innehåller “tystnande strategier” samt skuldbelägger offret är Lumsden och Morgan 

(2017). De undersöker, med hjälp av en kvalitativ dokumentanalys, hur brittiska nationella 

tidningsrapporter publicerade mellan 2010 och 2015 konstruerar denna typ av symboliskt 

våld och hur det kan rama in den allmänna opinionen. Studiens resultat visar att 

rapporteringen om symboliskt våld över sociala medier hänvisade till flera former av 

misogyni och sexism, vilket bland annat innefattade våld, våldtäkt, dödshot och 

kroppsskamning (ibid). De rådande könsmaktsrelationerna påverkar journalisternas 

nyhetsberättelser och de är, likt varje individ, en produkt av samhället. Journalister ramar 

alltså in text på ett sätt som speglar rådande samhällsstrukturer (Alat 2006; Lumsden och 

Morgan 2017; Rao 2014; Simons och Morgan 2018).  

 

Samtliga studier som presenterats i detta avsnitt visar att journalister uppvisar en partiskhet i 

medierapporteringen om feminism, feministiska rörelser, våldsbrott mot kvinnor och 

sexualbrott mot kvinnor. Gestaltningen av dessa aspekter kan kopplas till det rådande 
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patriarkala samhället. Journalisternas val av att framställa feminister, feministiska rörelser och 

händelser utifrån ett svart-vitt perspektiv samt deras val av stereotyper och källor leder till att 

texten ramas in på ett sätt där förövaren ofta gynnas. Eftersom denna forskning visar på ett 

ojämlikt samhälle mellan män och kvinnor är det viktigt att fortsätta forska inom dessa 

aspekter. Vi väljer därför att redan från början inta en kritisk ståndpunkt för att analysera 

medierapporteringen kring en nutida feministisk rörelse. På så sätt kan vår studie bidra till 

kunskap om hur svenska medier (DN) gestaltar metoo-rörelsen. Vi menar att det är relevant 

att se om tidningens nyhetsrapportering visar ett liknande resultat som den tidigare 

forskningen eller om den visar att det skett en utveckling och att rapporteringen blivit mer 

jämlik mellan män och kvinnor.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt presenterar studiens teoretiska utgångspunkt; feministisk ståndpunktsteori. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för och en kort bakgrund av feminism och feministisk 

teori i syfte att förstå grunderna till perspektivet. Vidare presenteras den feministiska 

ståndpunktsteorin och slutligen ges en diskussion av den feministiska teorins brister och 

förtjänster. 

5.1. Feministisk teori 

Feminism är ett uttryck som anammades långt efter att kvinnor började ifrågasätta sin 

underordnade position i samhället och kräva förändringar i sin sociala position (Freedman 

2003, 8). Men det finns ingen entydig definition av feminism och det är svårt att definiera 

centrala begrepp inom teorin. Däremot menar Freedman (2003, 7 ff.) att det går att urskilja ett 

antal gemensamma drag hos feminister. Feminister uppmärksammar kvinnors underordnade 

position i samhället och den diskriminering de utsätts för på grund av att de är just kvinnor. 

Feminister strävar efter att motverka och undanröja denna diskriminering, vilket kräver 

förändringar i den sociala, ekonomiska, politiska eller kulturella ordningen. På 1840-talet 

trädde kvinnorättsrörelsen fram och krävde principer om frihet och jämlikhet åt kvinnor. Men 

detta var inte startpunkten för kvinnornas engagemang. Det är först på senare tid som 

feminism kan kopplas ihop med kvinnorättsgrupper (ibid). 

 

På 1960-talet började feminister ifrågasätta de bilder, representationer, idéer och 

förutsättningar de traditionella teorierna tagit fram om kvinnor och femininitet (Gross 1992, 

355 f.). Feministerna fokuserade på att inkludera kvinnor i sammanhang där de tidigare inte 

varit deltagande med syfte att de skulle betraktas på samma sätt som männen. De riktade in 

sig på de patriarkala strukturerna, vilka antingen hade en öppen fientlighet mot kvinnor och 

femininitet eller inte alls berörde dessa aspekter. Men Gross (1992) hävdar att det inte var så 

lätt att inkludera kvinnor i dessa sammanhang. Och även om kvinnor inkluderades betraktades 

de inte som en del av den grundläggande mänskligheten, utan som en variation till den. Det 

var endast deras mänsklighet som kunde diskuteras och inte deras kvinnlighet, vilket innebar 

att deras ställning som subjekt eller som kunskapsproducenter inte höjdes och de började inta 

en roll som män för att inte visa femininitet. Kvinnorna hamnade därav i ett dilemma som 

innebar att om de ville uppnå respekt inom akademiska kretsar tvingades de förkasta sin 
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femininitet och kvinnlighet, men om kvinnorna däremot ville behålla ett feminint 

karaktärsdrag förlorade de chansen att respekteras (ibid).  

 

Efter att ha försökt inkludera kvinnor i teorier som tidigare uteslutit dem och strävat efter att 

se dem som likvärdiga männen började feminister inse att det var ett projekt som inte skulle 

lyckas (Gross 1992). Istället var forskningsprocesserna tvungna att omvärderas utifrån 

feministiska perspektiv. Strävan efter jämställdhet mellan män och kvinnor var problematisk 

och näst intill omöjlig men nödvändig då den möjliggjorde ett ifrågasättande av kvinnornas 

underminerade status i samhället. Denna strävan fungerade som en politisk förutsättning för 

mer långsiktiga problem gällande kvinnors självständighet. Självständigheten innebär att 

kvinnorna själva ska kunna bestämma över sina liv utan att de sätts i relation till männen 

(ibid, 357). 

 

Feministisk teori syftar inte till att avslöja vad som är fel eller falskt med patriarkala teorier, 

den syftar till att omöjliggöra patriarkala system, metoder och förutsättningar att fungera och 

frånta dess makt (Gross 1992, 362). Detta genom att tolka samhällsfenomen utifrån ett 

kvinno- eller genusperspektiv (Alvesson och Sköldberg 2017). Med genus syftar vi här till det 

socialt konstruerade könet. Den feministiska teorin utgår från fyra punkter, vilka innefattar 1) 

att känna igen både framträdande och dolda former av kvinnoförtryck i olika kontexter, 2) att 

känna igen patriarkala kontexter genom avsaknad av kvinnor och femininitet, 3) att skapa 

förståelse för vad avsaknaden av kvinnor och femininitet innebär samt den roll maskulina 

representanter spelar i hämmandet av femininitet, men också att framföra alternativ och 

perspektiv som bidrar till att patriarkala strukturer dämpas, 4) att teorin måste utveckla 

metoder som vidarebygger fallocentriska system och använda de patriarkala metoderna som 

startpunkt för nya riktningar inom forskningen (Gross 1992, 364).  

 

Den historiska framväxten av feminism kan definieras utifrån olika “vågor” eller delas in i 

olika teoretiska familjer; liberal feminism, socialistisk feminism och radikalfeminism. Även 

om dessa inriktningar haft stort inflytande i den feministiska forskningen ger den inte 

tillräcklig rättvisa för feminismens komplexitet (Freedman 2003, 12; Kleberg 1993, 13). 

Freedman menar att kan det bli problematiskt att kategorisera feminism och att det kanske 

vore mer korrekt att se feminism som ett kontinuum av tankar och handlingar. Med hänsyn till 

detta kommer denna studie inte fokusera på eller utgå från en sådan typ av indelning, utan 
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studera materialet utifrån de gemensamma tankarna som existerar i det feministiska 

ståndpunktsteoretiska synsättet (se avsnitt 5.2).  

5.1.1 Feministisk ståndpunktsteori 

Alvesson och Sköldberg (2017, 342) delar in feminism utifrån tre grundläggande synsätt; 

feministisk empirism, feministisk ståndpunktsteori och poststrukturalistisk feminism. Denna 

studie utgår från den feministiska ståndpunktsteorin, vilket innebär att text analyseras utifrån 

ett kvinnoperspektiv i syfte att identifiera fenomen som innehåller dolda former av 

maktförhållanden. Istället för att värdesätta objektivitet och neutralitet syftar 

ståndpunktsteorin till att få en bredare och djupare förståelse för ojämlika maktförhållanden 

mellan män och kvinnor. Den strävar, utöver sanningen, efter social förändring och har två 

huvudsakliga syften; att förstå sanningen och världen genom perspektivet av förtryckta 

kvinnor samt genomföra social aktivism och social förändring (Alvesson och Sköldberg 2017, 

343; Brooks 2011, 3).  

 

Ståndpunktsteorin är användbar när det kommer till att förstå hur och på vilket sätt kvinnor 

framställs i medier (Steiner 2014, 365). Det materiella livet är strukturerat på olika sätt för 

kvinnor och män, vilket innebär att synen på den sociala verkligheten är differentierad. 

Differentieringen leder till att männen som har en dominerande ställning får en ensidig och 

avvikande syn på den sociala verkligheten (Hartsock, 1997, refererad i Hughes 2002, 158). 

Den dominerande gruppens kunskapskrav är snedvriden och ensidig eftersom de inte kan 

ifrågasätta de rådande maktklyftorna och dess negativa påverkan utifrån deras egna 

perspektiv. De vill behålla en neutralisering i sin status och makt. I kontrast till detta visar 

marginaliserade och förtryckta grupper större intresse för maktfördelningens obalans (Sandra 

Harding 1993, 2004, refererad i Steiner 2014, 365 f.). Att utgå från kvinnor eller andra 

förtryckta gruppers perspektiv ökar möjligheterna för en mer exakt beskrivning och mer 

noggranna förklaringar. Trots att sådana perspektiv kan ses som partiska eller ensidiga så 

bidrar de till en mindre partisk och mer objektiv forskning än den traditionella, 

mansdominerade forskningen (Steiner 2014, 366; Hughes 2002, 160). Tillämpandet av 

ståndpunktsteorin kan bidra till att avslöja “verkligheten” som omänsklig och fungera som en 

metod för potentiellt befriande av de patriarkala förhållandena (Hartsock 1997, refererad i 

Hughes 2002, 158).  
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Tillämpandet av ståndpunktsteorin bidrar i denna studie till en bredare och djupare bild av 

genusförhållanden och tillåter oss att identifiera asymmetriska genusförhållanden i texten och 

i det rådande samhället (Alvesson och Sköldberg 2017, 343). För att förstå den traditionella 

synen av det patriarkala samhället lämpar sig ståndpunktsteorin ypperligt. Detta eftersom 

båda synsätten utgår från att kvinnor (som biologiskt kön) är underordnade män (som 

biologiskt kön).  

5.2. Feministiska teorins brister och förtjänster 

Ett problem som kan uppkomma vid tillämpning av feministisk teori kan vara att forskaren 

ger sig själv tolkningsföreträde. Det kan till exempel vara svårt att veta hur man som forskare 

ska förhålla sig till de studerade och samtidigt vara benägen att förhålla sig ideologiskt 

korrekt till politiska överväganden (Alvesson och Sköldberg 2017, 349 f.). Det innebär till 

exempel att känsliga forskningsområden som misshandel eller sexuella övergrepp ofta kan 

understrykas av forskarens egna, eller socialt konstruerade, känslor (ibid). Detta kan leda till 

att den feministiska forskningen blir subjektiv och partisk, vilket i sin tur kan bli ett problem 

eftersom den akademiska forskningen hyllar objektivitet och opartiskhet (Kleberg 1993, 15). 

Å andra sidan menar Steiner (2014) och Hughes (2002) att all forskning är partisk till viss del. 

 

Ståndpunktsteorin ser könens betydelse som normer om vad kvinnor och män bör stå för och 

generaliserar alla människor efter könstillhörighet (Alvesson och Sköldberg 2017, 343 ff.). 

Detta kan ses som ett problem eftersom det innebär att teorin inte tar hänsyn till andra faktorer 

som till exempel etnicitet, klasstillhörighet, ålder eller socialt konstruerade kön (ibid). En 

tillämpning av poststrukturalistisk feminism hade därför kunnat användas som en 

kombination till ståndpunktsteorin, eftersom det hade inkluderat en analys av det socialt 

konstruerade könet likväl som det biologiska (ibid, 346 f.). Men om vi enbart skulle ha 

tillämpat poststrukturalistisk feminism hade vårt forskningsproblem inte kunnat undersökas. 

Detta eftersom problemet formats utifrån bakgrunden att kvinnor (som biologiskt kön) har 

gestaltats och, i vissa fall, fortfarande gestaltas utifrån ett underordnat perspektiv i 

medierapporteringen. Det är just denna gestaltning studien syftar till att undersöka och det 

motiverar valet av ståndpunktsteorin som utgångspunkt.  
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6. Material och metod  

Följande avsnitt presenterar studiens material och metod. Metoden utgår från en kritisk 

diskursanalys, dess ramverk och centrala begrepp. Att använda kritisk diskursanalys vid 

analys av en feministisk rörelse ter sig naturligt i relation till en feministisk utgångspunkt, då 

grundpelarna i bägge är att identifiera de ojämlikheter som existerar i samhället (Alvesson 

och Sköldberg 2017; Ledin och Moberg 2010). Vidare redogörs hur metoden tillämpas i 

denna studie med hjälp av van Dijks (1988) kritiska analysnivåer; makro- och 

mikrostrukturell nivå. I detta följer en förklaring av hur nivåernas centrala element används 

som verktyg vid analysen av den insamlade empirin. Slutligen ges en kritisk diskussion av 

metoden samt en diskussion av studiens tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet.  

6.1. Material och urval 

Studiens material består av elva nyhetsartiklar som behandlar metoo och är publicerade i DN 

under en period mellan 15 oktober 2017, då rörelsen slog igenom i Sverige, till 14 oktober 

2018, ett år senare.  

 

För att samla in materialet har vi använt oss av söktjänsten Retriever (Mediearkivet). Under 

kategorin “alla dessa ord” skrevs sökordet “metoo” i syfte att samla artiklar som behandlar 

metoo-rörelsen, både i nationella och internationella kontexter. Sedan undersöktes DN:s 

samtliga sektioner för att identifiera vilka som kategoriseras som nyhetssektioner. Detta 

visade sig vara: Nyheter, General, Världen, Stockholm, Insidan, Kulturnyhet, Sport, Ekonomi 

och Film. För att avgränsa materialet till nyhetsartiklar skrevs följande sökord under kategorin 

“något av orden”:  

 

placement:nyheter placement:general placement:världen placement:stockholm 

placement:insidan placement:kulturnyhet placement: sport placement:ekonomi 

placement:film 

 

Nyhetsartiklar valdes utifrån studiens mål att studera till synes objektivt och neutralt 

mediematerial ur ett kritiskt perspektiv. Därav utesluts ledare och debattartiklar, eftersom de 

innehåller medvetna argumentationer (Berglez 2010, 277). 
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För att avgränsa sökningen ytterligare valdes artiklar publicerade i DN under en ettårsperiod, 

från 15 oktober 2017 till 14 oktober 2018. Denna tidsomfattning motiveras av att rörelsen 

varit aktiv i Sverige under detta år samt att studien eftersträvar ett så pass nytt resultat som 

möjligt av nyheternas gestaltning av rörelsen. Sökningen resulterade i sammanlagt 535 

nyhetsartiklar som innehöll begreppet “metoo”. Av dessa artiklar utfördes ett stratifierat 

slumpmässigt urval, vilket innebär att vi slumpade fram en nyhetsartikel från varje 

månadsperiod; mellan den 15:e varje månad till den 14:e nästkommande månad. På så sätt 

fick alla artiklar inom varje period lika stor chans att bli valda. Detta kvantitativa urval tillåter 

oss forskare att samla empiri från ett så pass objektivt perspektiv som möjligt.  

 

Artiklarna behövde sedan uppfylla två kriterier i linje med syftet:  

- Artikeln ska i huvudsak behandla metoo-rörelsen och/eller händelser som har en 

koppling till rörelsen. En artikel är alltså inte relevant om den i huvudsak diskuterar 

ett annat ämne och endast nämner begreppet “metoo” i förbigående. 

- Artikeln ska kategoriseras som nyhetsartiklar. Om en artikel, trots avgränsningarna, 

kan kategoriseras som en annan typ av artikel tas den inte med i urvalet. Även nyheter 

som har publicerats som notiser, alltså som mindre kortfattade nyheter, utesluts.  

 

Visade det sig att en artikel inte uppfyllde dessa kriterier ersattes denna med en ny 

slumpmässig artikel publicerad under samma tidsperiod.  

 

Den månadsperiod tidningen publicerade flest antal artiklar, vilka faller inom ramen för 

kriterierna, var då rörelsen fick sitt genombrott (oktober - november 2017). Sedan varierade 

antalet publiceringar under tidsomfånget. Under perioden 15 augusti - 14 september 

publicerades till exempel inte en enda nyhetsartikel i tidningen som uppfyller dessa krav. Det 

kan bero på att det pågående riksdagsvalet fick mer plats i medier och att rörelsen därför inte 

ansågs ha tillräckligt med nyhetsvärde under denna period. Det insamlade materialet består 

därav av text från elva nyhetsartiklar publicerade i DN som behandlar rörelsen och/eller 

händelser som har en koppling till rörelsen. Anledningen till att visuellt material utesluts i 

analysen är att en sådan omfattning material inte skulle tillåta en lika djup analys som denna 

studie genomfört av enbart texter. 
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6.2. Metod 

6.2.1. Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys (vidare benämnt som CDA, en förkortning av engelska begreppet 

Critical Discourse Analysis) är en typ av textanalys och tillämpas inom det kvalitativa 

angreppssättet (Ledin och Moberg 2010, 155). Poängen med en textanalys är att komma fram 

till vad som karaktäriserar en text och mer specifikt används CDA för att analysera hur makt 

utövas genom text. Metoden utgår från att det finns en underliggande norm i texten och 

strävar efter att identifiera normen och göra texten transparent, ärlig och jämställd (ibid, 163 

f.). CDA förenar samhällskritik med vetenskap genom att texter ses som diskurs. 

Diskursbegreppet utgår från att texter är tätt sammansvetsade med olika situationer, 

institutioner och, i många fall, osynliga strukturer i samhället. Det handlar om att föra fram 

vad i samhället texten är en del av och vad texten försöker motverka. Medier och journalistik 

uppfattas som mer än bara medlare av information; de ses som producenter av sociala 

handlingar vilka kan påverka samhället (Berglez 2010, 266 f.).  

 

Två definitioner av diskursbegreppet är särskilt centrala för CDA; diskurs som språkuttryck 

och samtal samt diskurs som institutionell kunskapsproduktion (Berglez 2010, 271). Båda 

definitionerna är relevanta vid studiet av nyheter, eftersom nyheter utgör ett slags språk som 

påverkas av en social bakgrund samtidigt som de produceras inom ramen för en institutionell 

verksamhet präglad av regler, rutiner och konventioner (ibid, 271 ff.). Produktionen av 

nyheter är inbäddade i övergripande språk- och samhällsstrukturer (van Dijk 1988, 1991, 

refererad i Berglez 2010, 273) och formas av journalisternas egna bakgrunder och intressen, 

vilket styr och påverkar textens innehåll. Alla element i en nyhetsartikel utgör egentligen ett 

sätt att kognitivt strukturera verkligheten. Även konsumtionen av nyheter utgår från rådande 

samhällsstrukturer. Nyheter tolkas utifrån enskilda individers bakgrunder, erfarenheter och 

förförståelser på samma sätt som de formas av journalister (Berglez 2010, 273 f.). 

 

CDA möjliggör en djupare förståelse av diskurser och strävar efter att lyfta upp textens 

omedvetna sociokulturella processer, implicita meningar, värderingar och opinioner genom 

att ställa frågan; varför ser texten ut som den gör? Det handlar om att föra fram nyhetstextens 

ideologi och samhällets orättvisor och ojämlika relationer till ytan. Detta genom att undersöka 

hur sociala, kulturella, kognitiva, politiska och ekonomiska faktorer har en bakomliggande 
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orsak till textens utformning. Metoden utgår alltså från att det finns en ömsesidighet mellan 

text och kontext, nyhetsmedier och det omgivande samhället (Berglez 2010, 267 ff., 273 f.).  

 

Till denna studie möjliggör CDA en undersökning av hur texter skapar mening genom ord, 

meningsbyggnad och dess kontext för att vidare identifiera och avslöja underliggande 

ideologier och maktstrukturer som förekommer i DN:s nyhetsdiskurs. När CDA används 

tillsammans med en feministisk teoriansats är syftet att undersöka vilka patriarkala sociala 

ordningar diskursen innehåller (Mills och Mullany 2011, 78).  

6.2.2. Tillämpning av CDA  

6.2.2.1. CDA på makronivå 

För att analysera studiens insamlade material kommer först en kritisk diskursanalys på 

makronivå utföras. I tillämpningen av CDA på makronivå studeras textens övergripande 

egenskaper, det vill säga textens tematiska och schematiska strukturer (Berglez 2010, 275).  

 

Teman innefattar ord, fraser, grammatiska konstruktioner och språkliga mönster som speglar 

en texts perspektiv (Ledin och Moberg 2010, 162). I utförandet av en CDA är det lämpligt att 

studera vad en text handlar om, vilka teman texten har samt i vilken ordning dessa presenteras 

och hur de hänger ihop. Detta kan innefatta undersökning av en texts propositioner, det vill 

säga vad texten påstår om sina teman, hur producentens närvaro markeras i texten samt hur 

denne markerar sin inställning till något texten påstår (ibid). För att identifiera teman i en 

nyhetstext behöver textens hierarkiska karaktär observeras (Berglez 2010, 278). Detta 

innefattar analys av hur ämnen och/eller händelser organiseras i texten. En nyhetstext är 

uppbyggd på ett sätt att huvudtemat, som oftast placeras i rubrik och ingress, byggs upp av 

andra, sekundära, teman och på detta sätt framträder en tematisk hierarki (ibid). 

 

Scheman är ett slags uppsättning av sammanhängande funktioner som associeras med ett 

koncept eller en enhet (Berglez 2010, 278). De ses som kluster av mentala föreställningar som 

används för att tolka världen och språket omkring oss (Bax 2001, 40 f.). Scheman bidrar till 

en snabb och effektiv förståelse av språk och kan vidare produceras så att andra förstår det. 

När vissa koncept uppträder tillsammans kan de kopplas till ett visst schema. Ett exempel är 

koncepten bok, klassrum och lärare som tillsammans bildar schemat skola (ibid). Inom vår 
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kontext kan koncept som kvinnor, kvinnoförtryck eller kvinnokamp bilda scheman som 

feminism eller patriarkat.  

 

För att identifiera den schematiska strukturen i en nyhetsartikel behöver undersökning göras 

av det som förmedlas i rubrik och ingress, vilka aktörer som förekommer i texten och vad 

aktörerna representerar, vilket sätt händelsen och dess historiska bakgrund redogörs, vilka 

resonemang som förekommer utifrån aktörer och journalisten själv, till vem/vad kommentarer 

riktas till/mot samt vem som tillåts sammanfatta och/eller dra slutsatser kring händelsen 

(Berglez 2010, 278). Om en viss information anses vara mindre relevant positioneras det till 

exempel med större avstånd från textens huvudtema (ibid). 

6.2.2.2. CDA på mikronivå 

Vidare tillämpas en CDA på mikronivå. Denna analys syftar till att förstå hur en händelse 

konstrueras i nyhetstexterna och handlar vidare om att föra fram textens lexikala val samt 

identifiera relationen mellan global och lokal koherens, vilket innefattar hur textens 

huvudsakliga mening (global) är uppbyggd genom textens olika delar (lokal) (Berglez 2010, 

275 f.). Analysen syftar även till att fånga förståelsen av texten mellan producent och 

konsument. Denna förståelse finns i ett outtalat sociokulturellt band mellan dessa två, vilket 

innebär att producenten kan ta viss kunskap för givet och att denne inte behöver ge förklaring 

till information som är socialt etablerat. Nyhetsdiskurser innehåller alltså en kombination av 

det läsaren redan förutsätts veta och den explicita betydelsen av texten. Att fastställa 

koherensen i en text kan leda till större förståelse för den sociokulturella relationen mellan 

producent och konsument och dess eventuella ideologier (ibid).  

 

Utöver detta handlar mikroanalysen om att undersöka förekomsten av överflödiga ord som 

inte tillför ytterligare förståelse för nyheten (Berglez 2010, 276 f.). Det kan till exempel 

handla om att beskriva en persons karaktär eller utseende trots att det inte är relevant för 

nyhetsberättelsen. Vidare innefattar en analys på mikronivå undersökning av en texts stil, det 

vill säga journalistens medvetna eller omedvetna semantiska val, vilka framträder i 

meningsuppbyggnader och ordval. Ord kan till exempel innefatta sociokulturella eller 

ideologiska element och ha olika betydelser i olika kontexter (ibid). “Ett ämne, en händelse, 

en företeelse eller en person beskrivs med vissa ord - men vilka andra ord hade kunnat 

användas?” (Berglez 2010, 279).  
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I en nyhetsartikel kan det vara intressant att undersöka vem eller vilka texten riktar sig till. 

Detta kan för det första göras genom att identifiera hur texten använder sig av pronomen, 

vilket öppnar upp för en undersökning om vilka läsare texten bjuder in och vilka som 

utestängs (Ledin och Moberg, 162 f.), och för det andra genom att kolla på vilka attityder som 

uttrycks i texten. Berömmer eller fördömer texten något? Tipsar texten om något eller varnar 

den om något? Det är viktigt att ha i åtanke att texten kan riktar sig mot olika läsare i olika 

avsnitt (ibid).  

 

Ytterligare ett element som används för att analysera materialet är transitivitet. Enligt Mills 

och Mullany (2011, 78) handlar detta element om att identifiera vem som framställs som aktiv 

och vem som framställs som passiv i en text genom att studera vem som gör vad mot vem. En 

aktiv person är den som utför en aktion medan en passiv person är den som blir utsatt för en 

aktion (ibid). Samtliga makro- och mikroelement måste hela tiden studeras i relation till den 

sociokulturella kontexten. “[...] på vilka olika sätt kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en 

del av, förhandla med eller motverka särskilda ideologiska processer?” (Berglez 2010, 279). 

 

CDA och feministisk ståndpunktsteori tillåter oss att analysera text utifrån ett underordnat 

perspektiv, vilket kan bidra till ökad förståelse för en texts ojämlikheter och ideologier samt 

skapa insikt i hur dessa är en konsekvens av samhällets sociala strukturer. Det kritiska 

perspektivet, som genomgående finns i de valda teorierna och metoderna, hjälper oss att 

besvara studiens forskningsfrågor. 

6.3. Metodkritik  

Berglez (2010, 285) menar att det finns ett antal viktiga aspekter att ha i åtanke vid 

tillämpandet av kritisk diskursanalys. En aspekt är att det måste finnas en balans mellan teori 

och språkanalys för att inte riskera att studien blir för teoridriven, vilket skulle innebära att de 

ideologikritiska idéerna styr hur texten tolkas. Detta leder till att studien mister sin 

objektivitet och därmed sitt vetenskapliga värde. Enligt Berglez utförs all tolkande forskning 

av ett subjekt som bygger sin tolkning på förförståelser som grundar sig i samhällets olika 

processer (ibid, 16), vilket kan innebära att forskningen styrs i en viss riktning. En annan 

aspekt innefattar att det bör finnas en tydlig åtskillnad mellan analysarbete och presentation 

av analysresultat. Berglez menar att det är ett vanligt misstag att resultatet i viss mån blir en 

kopia av analysprocessen. För att undvika detta bör analysen innehålla konkreta exempel på 

element i texten som leder till diskursiva problem, och sedan bygga resultatredovisningen på 
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dessa problem (ibid, 285). Detta har vi tagit hänsyn till då vi, genom att ha hämtat citat från 

materialet, visar en tydlig redogörelse av de tolkningar vi gjort.  

 

CDA-verktygen som används i denna studie utesluter analys av visuella aspekter som bland 

annat val av bilder i anslutning till texten. De ger inte heller möjlighet att analysera publikens 

uppfattningar och tolkningar av nyhetstexterna. Metoden begränsar studien till att endast 

undersöka text i relation till rådande samhällsideologier. Å andra sidan bidrar denna typ av 

analys till att identifiera dolda maktstrukturer och relationen mellan det som är inom och 

utom diskursen.  

6.4. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

6.4.1. Reliabilitet 

För att bedöma en studies reliabilitet kan ett antal olika kriterier tillämpas. Vi har valt utgå 

från Gubas och Lincolns (1994) definition av trovärdighet, vilket är forskarnas egna definition 

av reliabilitet. Deras grundläggande kriterier utgår från att bedöma om en studie är trovärdig, 

överförbar, pålitlig och om resultatet kan styrkas och konfirmeras (här ur Bryman 2011, 354). 

 

I och med att vi som forskare satt upp tydliga kriterier av det material som, utifrån studiens 

syfte, kan tänkas vara relevant att analysera samt att vi tillsammans utfört observationer av 

materialet har studien uppnått en trovärdighet. Kriterierna har presenterats i studien för att 

skapa en fyllig redogörelse av forskningsprocessen i syfte att kunna bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö. I samtliga delar av studien har vi skapat en 

fullständig och tydlig redogörelse av vårt tillvägagångssätt, vilket innebär att studien närmar 

sig en pålitlighet. Men eftersom studien är så pass djup och innehållsrik kan det vara svårt att 

dokumentera och presentera varje steg i forskningsprocessen och därav bedöma den 

slutgiltiga pålitligheten av den. Det kan också vara svårt att uppfylla objektivitet eftersom 

studien utgör en samhällelig forskning, vilket kan innebära problem i och med att varje 

individ tolkar saker olika. Men vi har tagit hänsyn till detta genom att inte låta våra egna 

värderingar påverka forskningsresultatet i syfte att agera i god tro.  

6.4.2. Validitet 

Enligt Hammarsley (1992) är validitet ett viktigt kriterium för bedömning av kvalitativa 

undersökningar (här i Bryman 2011, 358). Två viktiga faktorer för att uppnå validitet 
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innefattar att forskningen är sannolik och trovärdig samt att den tar hänsyn till den mängd och 

typ av empirisk data forskningen bygger på. Detta eftersom forskare ständigt arbetar med 

representationer och konstruktioner av den sociala verkligheten (ibid).  

 

Bryman (2011, 359) menar att en studie uppnår validitet då den undersöker de aspekter den 

avser att undersöka på ett giltigt sätt. I och med att denna studie presenterar konkreta 

forskningsfrågor, att teori och metod valts utifrån studiens syfte samt att analysen genomförs 

med hjälp av tydligt definierade begrepp, vilka format resultatet, är det tydligt att studien 

faktiskt undersöker de aspekter den syftar till att undersöka. Utöver detta har vi som forskare 

tagit hänsyn till att vårt material då vi haft i åtanke att nyhetsmedier säger sig vara objektiva 

samt att de har stor påverkan på den allmänna opinionen. Vi har även gjort ett medvetet val 

att analysera ett snävt urval nyhetsartiklar i syfte att tillämpa en djupare analys av materialet, 

vilket vi också tagit hänsyn till då vi diskuterar studiens generaliserbarhet (se avsnitt 6.4.3). 

Slutligen har samtliga påståenden i studien stöd av empiriskt underlag. Detta, tillsammans 

med resterande nämnda aspekter innebär att studien anses vara sannolik och trovärdig, vilket 

i sin tur indikerar att studien uppfyller Hammarsleys (1992) definition av validitet. 

6.4.3. Generaliserbarhet 

Viktigt att nämna är att resultatet från denna studie inte kommer kunna generaliseras till en 

större population än urvalet i sig. Materialet är för snävt för att kunna representera DN:s 

samtliga nyhetsartiklar som behandlar rörelsen. Däremot ger resultatet indikationer på hur en 

nutida feministisk rörelse gestaltas i en svensk nyhetstidning. 
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7. Analys och resultat 

Följande avsnitt presenterar en analys av materialet samt framträdande resultat. Avsnittet 

inleds med en tabell innehållande rubrik och huvudtema från samtliga elva artiklar följt av en 

presentation av analysen utifrån identifierade diskurser.  

7.1. Analys av material 

Materialet består av följande artiklar:  

 

Artikel Rubrik Ämne 

A1 
TV4-ledningen kände till övergreppen i 

många år. 
TV4:s hantering av anklagelserna mot Timell. 

A2 
System för visselblåsare krav efter 

metoo-upprop. 

Det finns problem i lagstiftningen gällande 

sexualbrott. 

A3 
S anlitar advokatbyrå för att utreda 

anklagelser. 

Socialdemokraterna gör ny utredning om anklagelser 

mot Urban Ahlin efter att den tidigare misslyckats. 

A4 
"Större risk för sexuella trakasserier på 

konstnärliga högskolor”. 

Studenter på konstnärliga högskolor är särskilt 

utsatta för sexuella trakasserier. Förändring behöver 

ske. 

A5 

Gudrun Schyman. ”För mer än tio år 

sedan var insikten om 

hedersproblematikens konsekvenser 

ännu ganska begränsad”. 

Feminismen är inte tillräcklig och inkluderar alla 

typer av förtyck. 

A6 
Förra basketstjärnan: Rasism bakom att 

spelare inte blir kallade till landslaget. 

Föredetta basketspelare har influerats av metoo och 

skapat initiativet "utfoulad". 

A7 
FN-toppen: Jag behöver att Sverige sätter 

nya standarder. 

FN-toppen sätter press på Sverige och svenska män 

till att ta sista steget mot jämställdhet. 

A8 
Åklagaren yrkar på två års fängelse för 

Timell. 

Martin Timell riskerar att få två års fängelse för 

våldtäkt, men försvaras av hans advokat. 

A9 
Allt fler unga tjejer vittnar om sexuella 

övergrepp. 

Årets stockholmsenkät visar att psykisk ohälsa och 

utsatthet för sexuella övergrepp har ökat bland unga 

tjejer. 

A10 
"Efter metoo fattar alla hur stort problemet 

med sexuellt våld är". 

Emma Knyckare tog initiativet till en mansfri festival 

som en reaktion på de sexuella övergrepp som 

skedde under festivalsommaren 2017. 

A11 Kvinnoföraktet enar Trumps herrklubb. 

Trump och andra republikaner kritiserar och hånar 

kvinnor som träder fram med vittnesmål om sexuella 

övergrepp. 

Tabell 1. 
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Samtliga elva artiklar finner sig inom en patriarkal ideologi. Texterna positionerar metoo-

rörelsen som ett avgörande bidrag till att fler sexuella brottshändelser uppmärksammats. I och 

med rörelsen har fler individer trätt fram och antalet anklagelser har ökat. Nio av artiklarna 

(A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10) positionerar rörelsen och dess följder som ett positivt 

bidrag till samhället. Några exempel visas i följande citat: “Utsattheten för studerande på 

konstnärliga utbildningar har uppmärksammats i samband med metoorörelsen” (A4), 

“Katalysatorn för initiativet var metoo” (A6), “[...] misstänker att metoo-rörelsen kan ha 

spelat in i den plötsliga ökningen” (A9), “Efter metoo fattar alla hur stort problemet med 

sexuellt våld är” (A10).  

 

A11 avviker från resterande artiklar och tar endast upp citat som kritiserar rörelsen. Texten 

förmedlar exempelvis att en amerikansk tidning publicerat tre ledartexter och krönikor “med 

hård kritik mot metoo-anklagelser överlag”. Men detta sker i en kontext där textens 

formuleringar kan bilda en uppfattning av att den amerikanska tidningen och de manliga 

aktörerna, det vill säga de som upprätthåller det patriarkala samhället, fördöms. 

Framställningen av dessa aktörer kan därav ses som ett försök att kritisera dessa patriarkala 

strukturer och innebär att metoo-rörelsen och feministiska normer framställs på ett positivare 

sätt jämfört med dem. Den resterande artikeln (A8) nämner endast metoo-rörelsen som en 

bakgrund till att ett brott uppmärksammats och innehåller därav inga språkliga medel som 

framställer rörelsen på ett visst sätt.  

 

I samtliga elva artiklar kan två dominerande diskurser identifieras. Den första diskursen 

kritiserar patriarkala strukturer och kan identifieras i majoriteten av artiklarna, medan den 

andra bejakar patriarkala strukturer genom att kritisera metoo eller genom att vara neutral 

och helt enkelt inte kritisera patriarkatet. Åtta artiklar hamnade inom ramen för den 

förstnämnda diskursen och endast en hamnade inom ramen för andra. Resterande två artiklar 

visade sig innefatta båda diskurserna, vilket innebär att de motstrider båda i olika delar av 

texten. Samtliga elva artiklar har analyserats klustervis inom ramen för de olika diskurserna.  

7.1.1. Artiklar inom vilka en diskurs som kritiserar patriarkala strukturer kan 

identifieras 

I majoriteten av artiklarna, A1, A2, A3, A4, A6, A7, A9 och A10, framträder diskursen som 

kritiserar patriarkala strukturer. Diskursen framträder framförallt i de värderingar som kan 

urskiljas, trots nyheters strävan att vara objektiva, genom textens lexikala val samt utifrån 
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aktörernas röster. Teman som kan identifieras i dessa artiklar är sexuellt våld och negligering 

av sexuellt våld, (A1), strävan efter förändring (A2, A7), bristande utredning av sexuella 

trakasserier (A3), maktstrukturer i samhället (A4), reaktion på patriarkala strukturer, 

initiativtagande (A6, A10) och unga tjejers utsatthet (A9).  

 

Den schematiska analysen visade att majoriteten av artiklarna stämmer väl överens med, och 

representerar en kort sammanfattning av, innehållet i brödtexten (A1, A2, A3, A6, A7, A9 och 

A10). Men en artikel skiljer sig från resterande; A4. Även om rubrik och ingress stämmer väl 

överens med varandra framkommer det att brödtexten tar upp ett bredare perspektiv av 

problemet i nyhetsberättelsen. Rubriken i denna artikel lyder: ”Större risk för sexuella 

trakasserier på konstnärliga högskolor” och framställs på ett sätt som hänvisar till att det är 

riskfyllt att studera vid konstnärliga högskolor. Detta kan tolkas avskräckande för publiken, 

men behöver inte påverka artikeln negativt. Enligt van Dijk (1988, 123) kan en nyhet som 

uppmärksammar ett problem eller framställer en negativ händelse skapa större intresse hos 

publiken och innebära att läsaren fångas av texten. Brödtexten i artikeln, däremot, presenterar 

ett samhällsproblem där olika maktförhållanden existerar, vilket innebär att informationen 

pekar på att problemet inte bara existerar på konstnärliga skolor, utan även i samhället. Detta 

tydliggörs med citatet: “Maktberoendena kvarstår i hög grad när studenterna kommer ut i 

yrkeslivet [...]” (A4). I brödtexten beskrivs alltså problemet om maktstrukturer som ett 

samhällsproblem. 

 

Samtliga artiklar inom denna diskurs innehåller aktörer vars röster går i harmoni med 

diskursen, vilket innebär att de framställs kritisera patriarkala strukturer. I artiklarna 

förekommer antingen både manliga och kvinnliga aktörer eller enbart kvinnliga aktörer. Detta 

innebär att ingen av artiklarna består av endast manliga aktörer. I de texter då en aktör 

representerar metoo-rörelsen eller relaterade aspekter inkluderas referat och citat i stort sett 

endast från kvinnor. Det förekommer endast i två fall (A4 och A6) att denna aktör består av 

en man. I dessa två artiklar framträder manliga aktörerna i roller som anklagade för 

sexualbrott eller som representanter för en skola (A4) eller ett idrottsförbund (A6). De får i 

samtliga artiklar inom diskursen aldrig status som experter, vilket innebär att samtliga 

expertkällor inom denna diskurs består av kvinnor.  

 

I A1 utgör huvudaktörerna av en känd man som anklagats för sexuellt våld samt en kvinna 

som säger sig fallit offer för dennes handling. Aktörer som i denna artikel kan sägas 
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upprätthålla patriarkala strukturer framställs på ett, för dem, missgynnsamt sätt. Detta sker 

framför allt genom kritiska frågor som ställs till en av dessa aktörer. Ett exempel är: “Kvinnan 

som berättat om händelsen i badtunnan 2008 [...] upplevde inte att ni tog informationen på 

allvar, hur kommenterar du det?”. Övriga aktörer i artikeln består av representanter för en tv-

kanal. I resterande artiklar (A2, A3, A4, A6, A7, A9 och A10) består majoriteten av texten av 

referat eller citat från aktörer vilka kategoriseras som experter eller representanter för olika 

grupper, organisationer, ett politiskt parti eller ett företag. Men i A4, A6 och A9 tillåts även 

uttalanden från privatpersoner. I A4 tillåts till exempel två studenter komma till tals, i A6 

tilldelas utrymme till representanter för ett feministiskt initiativ, vilka berättar om egna 

erfarenheter, och i A9 tillåts två tonåringar uttala sig. Men det innebär inte att citat från dessa 

personer täcker trovärdigheten av texten. I texten sker kontinuerligt ett förstärkande av citaten 

med sammanfattningar från expertkällor eller representanter. Detta kan grunda sig i 

tidningens strävan efter trovärdig information. 

 

Samtliga aktörer vilka kan kategoriseras som feministiska initiativtagare omnämns i denna 

diskurs utifrån liknande karaktärsdrag. De tillskrivs ett karaktärsdrag av handlingskraft vilket 

framträder i bland annat följande citat: “Sedan de började i februari har de fyllt mycket av 

fritiden med Utfoulad” (A6), (Utfoulad är basketsportens metoo-upprop), och “Det har varit 

ett år av hårt arbete för Emma Knyckare, som inte har någon tidigare erfarenhet av att arbeta 

med vare sig musik eller festivalarrangemang” (A10).  

 

Genom undersökning av textens lexikala val har gemensamma värderingar som kritiserar 

patriarkala strukturer identifierats. Dessa värderingar förekommer i A1, A3 och A10 i form 

av intervjufrågor och slutsatser. Ett exempel är i A1, då kritiska frågor ställs till en 

representant från TV4 som anses ha negligerat anklagelser som sexualbrott: “Varför agerade 

du inte direkt?”. Texten ifrågasätter även en representant för tv-kanalen som länge haft 

kännedom om att sexuella övergrepp förekommit inom en av institutionens produktioner: 

“Varför agerade TV4 inte mer kraftfullt tidigare?”. Frågan konnoterar att representanten och 

tv-kanalen inte gjort tillräckligt, att de inte gjort vad som krävs för att stoppa och utreda 

övergreppen. Även frågan “Vad har programledarens profilerade status haft för betydelse i 

sammanhanget?” framträder i texten, vilket vittnar om en underliggande teori att institutionen 

negligerat anklagelserna av övergreppen eftersom den anklagade har hög social status.  
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Ett annat exempel på när värderingar kan identifieras finns i A3: “Kunde ni inte ha anlitat 

advokatbyrån samtidigt som konsulten och bett kvinnorna höra av sig dit direkt?”. Frågan 

innefattar kritik mot Socialdemokraterna och deras val. I ingressen i samma artikel beskrivs 

Socialdemokraternas positiva beslut som att det tagits tack vare DN:s uppmärksammande av 

partiets tidigare utredning. Texten är uppbyggd på följande sätt: “Detta efter att DN har ställt 

frågor om partiets externa konsult som först anlitades”, trots att partiet senare i texten får 

möjlighet att neka till påståendet. Motsägelsen framträder i frågan: “Har det något att göra 

med att DN har ställt frågor om varför den externa konsulten bara erbjuder samtalsstöd?” och 

får svar i form av ett nej. Texten kan tolkas framställa partiets information som falsk genom 

att, trots ett nekande, förmedla att tidningen påverkat partiets beslut. Detta kan ha att göra 

med att tidningen vill framstå som välvillig i en av de viktigaste delarna i texten, vilket enligt 

Berglez (2010, 278) är i rubrik och ingress.  

 

I A10 ställs, däremot, uppmuntrande frågor till initiativtagaren till den mansfria festivalen: 

“Vad tror du att andra festivaler kan lära av er?”. Artikeln tar även upp exempel på vad 

personer som ifrågasätter nödvändigheten av den mansfria festivalen menar är anledningen 

till sexuella övergrepp: “[...] ‘det är alkoholens fel’ eller ‘det är invandrarnas fel’”. 

Festivalens initiativtagare ges sedan möjlighet att tillrättavisa dessa påståenden genom att 

bemöta dem med statistik om att “[...] över 97 procent av allt sexuellt våld begås av män”, 

och menar därmed att det är männens fel att sexuella övergrepp sker. Detta konnoterar att 

Statement kan vara med och bidra till ett bättre samhälle.  

 

I A2, A4, A6, A7 och A9 är värderingar, utöver de som framträder genom aktörernas ord, 

svåra att urskilja. Detta innebär att det är aktörernas röster som kan sägas rikta kritik mot 

patriarkala strukturer, bland annat i följande citat: ”Vi måste våga diskutera om det finns 

underliggande värderingar i vår syn på konstnären och konstnärlig utbildning som stödjer 

vissa beteenden” (A4) och “Det har verkligen varit ett stort år för kvinnor, [...] och syftar på 

metoo-debatten” (A7). Texten lämnar alltså plats åt dessa aktörer att uttrycka sina åsikter om 

patriarkatet och om feministiska initiativ, vilket innebär att de tillåts föra dessa vidare till 

publiken och samhället. 
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7.1.2. Artikel inom vilken en diskurs som bejakar patriarkala strukturer kan 

identifieras 

Det är endast i A8 som en diskurs vilken enbart bejakar patriarkala strukturer framträder. 

Detta synliggörs i uttalanden, citat eller referat från aktörer. Det övergripande temat artikeln 

bygger på är bristande bevis av våldtäkt. Temat kan identifieras då texten, genom aktörernas 

ord, förmedlar att det är svårt att fastställa en våldtäktsdom då det finns brister i bevisningen.  

 

I den schematiska analysen av artikeln framkommer det att rubrik och ingress framställer två 

olika redogörelser av nyhetsberättelsen. Rubriken lyder: “Åklagaren yrkar på två års fängelse 

för Timell” och kan tolkas som att tv-profilen Martin Timell kommer fällas för en våldtäkt 

han anklagats för att ha begått. Ingressen kan däremot tolkas som att den anklagade kommer 

att frias för brottet, vilket bland annat framträder i citatet: “Jag hoppas och tror även att vi får 

en friande dom”. Detta kan leda till att en läsare som endast läser rubriken får en uppfattning 

om att den anklagade (Timell) kommer fällas, medan en läsare som läser hela artikeln får 

uppfattningen om att problemet är mer komplicerat än så.  

 

Aktörerna som förekommer i artikeln kan kategoriseras som representanter, i detta fall för ett 

företag, eller expertkällor, i detta fall i egenskap av en advokat och en åklagare. Detta kan 

leda till att trovärdigheten för nyhetsberättelsen ökar, vilket går i linje med van Dijks (1988, 

86 f.) teori om att expertkällor anses vara tillförlitliga samt bringa stort nyhetsvärde. 

Advokatens uppgift är att försvara den anklagade medan åklagarens uppgift är att fälla den 

anklagade och dessa uttrycker sig även inom ramen för sina olika positioner. Advokaten 

nämner flera anledningar till varför den anklagade kommer frias och riktar samtidigt kritik 

mot metoo-rörelsen då hon hävdar att det är “olyckligt” när gamla fall kommer upp till ytan. 

Ett annat resonemang advokaten för i syfte att beskydda den anklagade framträder då denne 

menar att [...] vittnen också kan påverkas av information som har funnits tillgänglig för 

allmänheten”. I texten tilldelas advokatens ord stort utrymme. Åklagarens ord om varför den 

anklagade bör fällas kommer från en andrahandskälla och tilldelas endast ett litet utrymme i 

början av texten. Detta innebär att advokatens ord upplevs som viktigare än åklagarens, vilket 

i sin tur leder till att anklagelserna och händelsen förminskas och att den anklagade i 

slutändan gynnas. En intressant aspekt gällande aktörerna är att advokaten som kritiserar 

metoo-rörelsen är en kvinna och det är enbart i denna artikel det förekommer att en kvinna 

kritiserar rörelsen eller på annat sätt bejakar patriarkala strukturer.  
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I artikeln redogörs nyhetshändelsen på följande sätt: “I går avslutades förhandlingarna i 

rättegången mot TV4-profilen Martin Timell som har åtalats för en misstänkt våldtäkt som 

ska ha begåtts 2008”. Här benämns den anklagade som “tv-profilen” vilket innebär att denne 

framställs ha hög social status. I slutet av denna mening används ord som “misstänkt” och 

“ska ha begåtts”, vilket innebär att den anklagade utelämnas i texten och att dennes 

handlingar förminskas. Meningen hade istället kunnat formuleras på följande sätt: “I går 

avslutades förhandlingarna i rättegången mot TV4-profilen Martin Timell som har åtalats för 

en våldtäkt han misstänks ha begått”. Formuleringen som används i artikeln kan leda till ett 

misstänkliggörande av den som påstår att brottet begåtts samt att den anklagade slipper undan 

ansvaret. Detta tillsammans med att en aktör som kritiserar metoo-rörelsen tilldelas stort 

utrymme i artikeln leder till att den dominerande diskursen bejakar patriarkala strukturer.  

7.1.3. Artiklar inom vilka diskurserna motstrider varandra 

I A5 och A11 motsäger de två diskurserna varandra. Detta framträder genom att vissa röster i 

texterna harmoniserar med diskursen som kritiserar patriarkala strukturer medan andra röster 

harmoniserar med diskursen som bejakar patriarkala strukturer.  

 

Teman som framträder i dessa två artiklar är bland annat krav på feminister och feminister 

ställer krav (A5) samt sexuellt våld och kvinnoförakt (A11). De två teman som uppträder i A5 

säger emot varandra och uppträder i olika delar av texten. Detta genom att artikeln inleds med 

att feminister anses ha större krav och ansvar att hantera hedersproblematik än resterande 

befolkning, vilket innefattar diskursen som bejakar patriarkala strukturer, samt att artikeln 

avslutas med att textens enda aktör ställer krav på samhället, vilket innefattar diskursen som 

kritiserar patriarkala strukturer. De två teman som uppträder i A11 går hand i hand med 

varandra, men kan innefatta båda diskurserna. De identifierade temana framträder i samtliga 

delar av artiklarna. Därmed visade den schematiska analysen att A5 och A11 har en rubrik 

och ingress som stämmer väl överens med vad som förmedlas i brödtexten.  

 

I A5 lämnas stort utrymme åt aktörens ord medan A11 i högre grad använder utrymmet till att 

omnämna aktörer och deras handlingar. A5 innefattar endast en aktör; Gudrun Schyman, före 

detta talesperson i Feministiskt initiativ (Fi). Hon representerar i artikeln både Fi och 

Vänsterpartiet (V) samt en röst för alla feminister. Schyman presenterar bland annat krav som 

hon, tillsammans med Fi, har fört fram för att stoppa ett visst problem som grundar sig i 
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patriarkala strukturer: “Jag hävdar fortfarande att det finns ett globalt förtryck av kvinnor. 

Män har makt och inflytande över kvinnors liv”.   

 

I A5 består majoriteten av texten av aktörens ord, och inom dessa kan värderingar urskiljas 

vilka kritiserar patriarkala strukturer. Samtidigt kan textens uteslutande av andra aktörer, 

utöver Schyman, innebära att feminism generaliseras då inte alla feminister sympatiserar med 

V och Fi, vilket innebär att dessa feminister utesluts. Texten presenterar alltså bara en sida av 

feminism, vilket kan innebära att feminister framställs som något avvikande. Detta kan i sin 

tur leda till ett bejakande av patriarkala strukturer. Å andra sidan kan valet av att enbart tillåta 

utrymme till Schyman tolkas som att hon framställs som en mäktig kvinna, vilket skapar en 

bild av att patriarkala strukturer kritiseras.  

 

I A11 utgörs huvudaktörerna av en känd man som anklagats för sexuellt våld samt en kvinna 

som säger sig fallit offer för dennes handling. Övriga aktörer består av manliga representanter 

för ett politiskt parti. Texten lämnar stort utrymme åt de manliga aktörernas uttalanden och 

handlingar som kritiserar metoo-rörelsen samt reproducerar en sexistisk jargong. I texten 

framkommer det att “[...] Trump-administrationen och republikaner i Washington följer ett 

mönster av misstänksamhet mot kvinnors berättelser om våld och trakasserier” samt att en 

konservativ kommentator på en amerikansk tv-kanal beskrivit våldtäktsanklagelsen som en 

oskyldig barnlek. Det förekommer även citat från aktörer som visar sympati för Kavanaugh: 

“Jag kan inte föreställa mig hur fruktansvärt det måste vara att anklagas för något sådant här” 

och ”[...] en berättelse som är så gammal och inte bevisad kan inte tillåtas stoppa 

omröstningen”. Samtliga exempel uttrycker ett bejakande av patriarkala strukturer, men 

kritiseras sedan i texten.  

 

Artikeln kritiserar samtliga manliga aktörer, vilka riktat kritik mot metoo-rörelsen, samt 

medierna som förvarat den anklagade. Ett exempel framträder i följande formulering: 

“Reaktionerna från Donald Trumps egen stab och ledande republikaner i Washington har 

mestadels visat sympati för Kavanaugh, snarare än för kvinnan som kan ha utsatts för ett 

våldtäktsförsök”. Här kritiseras sympatin för Kavanaugh och istället framträder formuleringar 

som tyder på att det borde finnas sympati för kvinnan som säger sig blivit utsatt. Ett annat 

exempel är när de manliga aktörerna påstås ha en lättsam ton. Det kan i sin tur uppfattas som 

att aktörerna inte har tagit händelserna på allvar, vilket innebär att texten förlöjligar dem.  
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Ett annat exempel som leder till att artikeln förlöjligar de manliga aktörerna är då texten 

framställer dessa som obildade. De manliga aktörerna uttrycker att kvinnor endast vittnar om 

sexuella övergrepp när de själva tror att det finns något att vinna på anklagelserna. Detta 

falsifieras sedan i texten och visar det motsatta:  

 

“Det är en populär myt att kvinnor träder fram med den här sortens anklagelser av opportunistiska 

skäl. I själva verket finns det extremt få fall där kvinnor tjänat något personligen på att träda fram 

med anklagelser om övergrepp från mäktiga män. Tvärtom är priset ofta extremt högt för att tala ut 

om sådant. Kvinnor blir ofta smutskastade och hotade och får ofta finna sig i åratal av trakasserier 

i sociala medier, samt att bli utsatta för dunkla konspirationsteorier på alternativa nyhetssajter.” 

          

Artikel A11. 

 

Detta formar värderingar om att de manliga aktörerna fördöms och de tilldelas därmed en 

missgynnsam framställning, vilket i sin tur leder till ett kritiserande av patriarkala strukturer. 

Texten tilldelar alltså stort utrymme till de manliga aktörernas uttalanden och handlingar, 

vilka bejakar patriarkala strukturer, för att sedan trivialisera dem. På så sätt förlöjligas 

samtliga aktörer, vilket blir det primära i texten. Sammanfattningsvis tilldelas båda 

diskurserna utrymme men diskursen som kritiserar patriarkala strukturer dominerar. 
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8. Slutsats och diskussion  

Följande avsnitt innefattar slutsatser och diskussioner av resultatet i relation till studiens syfte, 

bakgrund, tidigare forskning, teori och metod. Även studiens forskningsfrågor diskuteras och 

sätts i relation till en samhällelig kontext. Vidare presenteras en slutlig reflektion av resultatet 

samt förslag till vidare forskning. 

8.1. Hur studiens samtliga element format resultaten 

Studiens material undersöktes huvudsakligen utifrån ett feministiskt synsätt med tillämpning 

av en kritisk ansats. Den feministiska ståndpunktsteorin har med sitt synsätt på 

könsmaktsrelationer bidragit till att denna studie kunnat undersöka materialet utifrån de 

underordnades perspektiv, det vill säga utifrån ett av de biologiska könen; kvinnorna. På så 

sätt har ökad förståelse för patriarkala strukturer kunnat identifieras. Det är även utifrån detta 

perspektiv som resultaten har redovisats. Hade den generella feministiska teorin använts hade 

analysen inte kunnat genomföras på samma inriktade sätt, då den feministiska teorin 

innehåller en flertydig och i vissa fall oklar definition av perspektivet. Feministisk 

ståndpunktsteori har, med komplettering av CDA, bidragit till att vi kunnat identifiera 

existerande könsmaktsrelationer i DN:s nyhetsrapportering.  

8.2. Nyhetsrapporteringen om metoo-rörelsen 

Syftet med studien var att kritiskt undersöka DN:s möjligheter och begränsningar vad gäller 

att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Forskningsfrågorna 

anpassades därefter och utifrån dessa drar vi slutsatsen att DN skapar goda möjligheter för 

metoo-rörelsen att nå ut med feministiska budskap, det vill säga att synliggöra omfattningen 

av sexuella trakasserier och övergrepp (Sundholm 2018). På frågan om hur metoo-rörelsen 

och aktörer positioneras och omtalas i DN:s nyhetsrapportering visar resultatet att metoo-

rörelsen och aktörer positioneras och omtalas på ett sätt som resulterar i en gynnsam 

framställning av metoo-rörelsen. Detta framträder genom att textens lexikala val positionerar 

aktörer som är representanter för rörelsen eller feminism som inspirationskällor medan 

aktörer som bejakar patriarkala strukturer framställs på ett förlöjligande sätt.  

 

Resultatet av vilka diskurser som dominerar i DN:s nyhetsrapportering visar att den 

dominerande diskursen i artiklarna kritiserar patriarkala strukturer. Detta framträder genom 

att majoriteten av artiklarna framställer metoo-rörelsen som en inspirationskälla och som 
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drivkraftig samt att texten innehåller värderingar vilka kan sägas kritisera patriarkala 

strukturer. Detta leder fram till denna diskurs och framträder i alla artiklar utom en, inom 

vilken den dominerande diskursen bejakar patriarkala strukturer. I de två av artiklarna som 

innehåller båda diskurserna dominerar den diskurs som kritiserar patriarkala strukturer över 

den som bejakar dessa. Slutligen innebär detta att det är i tio av elva artiklar som denna 

diskurs dominerar.  

 

På frågan om Dagens Nyheters inramningar huvudsakligen kan sägas stödja eller utmana 

metoo-rörelsens grundläggande budskap i sin nyhetsrapportering visar resultatet att tidningen 

huvudsakligen stödjer rörelsens grundläggande budskap. Detta framträder genom att 

tidningen tilldelar en positiv gestaltning av rörelsen, att aktörer som representerar metoo-

rörelsen eller feminism får möjlighet att förmedla feministiska budskap samt att textens 

dominerande diskursen kritiserar patriarkala strukturer. Samtliga element bidrar till att DN:s 

inramningar huvudsakligen sägas stödja rörelsens grundläggande budskap. Detta betyder att 

tidningen är en del i den samhällsprocess som försöker motverka patriarkala strukturer. 

Därmed kan tidningen bidra till social förändring. 

 

Trots att resultatet visar att DN stödjer rörelsens grundläggande budskap visade 

datainsamlingsprocessen att det finns en begränsad uppmärksamhet av metoo-rörelsen 

och/eller händelser kopplade till rörelsen under tidsperioden. Av samtliga artiklar som 

hamnade inom ramen för våra sökord var det ett större antal artiklar som inte uppfyllde 

kriterierna för vidare analys. Dessa texter nämnde endast metoo-rörelsen men behandlade 

huvudsakligen ett annat ämne. Under de första månadsperioderna inom tidsramen för 

materialet, det vill säga i samband med att rörelsen tog fart, rapporterade DN mer frekvent om 

rörelsen i jämförelse med i slutet av tidsperioden, då det visade sig att en hel månadsperiod 

saknade rapportering om rörelsen. Detta visar att nyhetsvärdet av rörelsen till en början var 

högt men att det minskade för varje månadsperiod, förmodligen på grund av att andra nyheter 

ansågs bli viktigare att rapportera om. Den begränsade uppmärksamheten liknar resultat från 

tidigare studier som undersökt hur feministiska rörelser gestaltas i medier och kan tänkas 

grunda sig i att rörelsen inte alltid uppnår tillräckligt nyhetsvärde för att intressera samtlig 

publik. 

 

Resultatet av denna studie har visat att majoriteten av aktörerna i artiklarna består av kvinnor. 

Detta kan innebära att kvinnlig publik i högre grad än manlig publik tar till sig information 
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och budskap i texten och att män kan känna sig uteslutna från ämnet. Det höga antalet 

kvinnliga aktörer kan antingen ses som ett sätt att bejaka patriarkala strukturer, då kvinnor 

isoleras inom feministiska områden samtidigt som män utestängs från dessa områden, eller 

som ett kritiserande av patriarkala strukturer, då kvinnor får framträda som experter och 

representanter för viktiga ämnen. Orsaken till denna ojämna könsfördelning kan grunda sig i 

att det är fler kvinnor än män som engagerar sig i ämnet, då det är en fråga som i större 

utsträckning drabbar kvinnor än män. 

8.3. Resultatet i relation till samhället 

I och med att DN anses stödja metoo-rörelsens grundläggande budskap kan tidningen tolkas 

ha anpassat sig till samhället övergripande värderingar. DN framställs som medvetna om 

samhällets ojämlika könsmaktsstrukturer samt att det idag finns en strävan att motverka dessa. 

Detta går i linje med van Dijks (1988, 121) teori om att nyheter bör “[...] vara konsonanta 

med socialt delade normer, värderingar och attityder” för att bringa nyhetsvärde. Denna 

konsonans kommer till uttryck på flera olika sätt i artiklarna. Bland annat genom 

utformningen av intervjufrågor som riktas mot personer som bejakar patriarkala strukturer, 

vilka tenderar att vara stängda och föra samtalet i en viss riktning. Ställs detta i relation till 

intervjufrågor som riktar sig mot aktörer, vilka kritiserar patriarkala strukturer, visar det sig 

att dessa formuleras på ett mer öppet sätt och lämnar utrymme för aktörerna att själva styra 

samtalet. 

 

A8 skiljer sig från övriga artiklar i detta sammanhang då artikeln är dissonant med samhällets 

värderingar. Detta kommer till uttryck bland annat genom att textens dominerande diskurs 

bejakar patriarkala strukturer. Att en nyhet är dissonant innebär, enligt van Dijk (1988, 122), 

att den har ett mindre nyhetsvärde. Som tidigare nämnt förminskas ett misstänkt sexualbrott 

genom lexikala val som leder till att den misstänkte slippa undan ansvaret. Nyhetshändelser 

redogörs på följande sätt: “[...] TV4-profilen Martin Timell som har åtalats för en misstänkt 

våldtäkt som ska ha begåtts 2008”. I detta exempel blir frågan om Timells skyldighet 

sekundär medan fokus läggs på att han har åtalats för något som kanske inte skett. Enligt van 

Dijk (1988, 81) är förminskning av negativa händelser vanligt förekommande och sker främst 

för att undvika ställningstagande i texten. Detta, tillsammans med uttalanden om metoo-

uppropens problematik från Timells advokat, leder till att metoo-rörelsens grundläggande 

budskap utmanas.  
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8.4. Resultatet i relation till tidigare forskning 

Tidigare studier har visat att nyhetsmedier ofta vinklar rapporteringen om sexualbrott på ett 

sätt som gynnar förövaren och skuldbelägger offret, det vill säga att nyheter tenderar att 

bejaka patriarkala strukturer. Men dessa resultat grundar sig i nyhetsrapporteringar från en 

annan tidsram, andra medier samt från andra länder än Sverige, vilket innebär att det ter sig 

naturligt att resultatet från denna studie skiljer sig från tidigare studier på ett eller flera plan.  

 

Bronstein (2005), Mendes (2011) samt Lind och Salo (2002) undersöker hur feminism 

gestaltats under det sena 1900-talet. Dessa studier visar ett resultat av att medierapporteringen 

tenderar att trivialisera feminism och feministiska rörelser som ägde rum på denna tid. 

Resultatet från vår studie visar det motsatta, då vårt material visar att den grupp som 

trivialiseras utgörs av personer som motsätter sig feministiska värderingar. Das (2012) 

undersöker rapporteringen av en något mer aktuell feministisk rörelse, det vill säga The Pink 

Chaddi som ägde rum i Indien 2009. Resultatet från Das studie visar att rapporteringen lagt 

stort fokus på myndigheters och polisens ansvar att utreda händelsen som utlöste den 

feministiska protesten. Vår studie visar däremot att fokuset i DN:s nyhetsrapportering sällan 

ligger på att sätta press på rättssystemet, det ligger snarare på att det måste ske en förändring 

på alla plan i samhället.  

 

De studier som undersökt hur sexualbrott skildras i medier kommer fram till ett gemensamt 

resultat. Resultatet från dessa studier visar att rapporteringen tenderar att förminska brottets 

karaktär samt lägga ansvaret på offret. Dessa studier består av: Alat (2006) som undersöker 

turkiska nyhetstidningar mellan 2002 och 2003, Meyers (2014) som undersöker amerikansk 

lokal-TV från 1990-talet, Rao (2014) som undersöker indisk TV-rapportering från 2012, 

O’Hara (2012) som undersöker brittiska och amerikanska nyheter mellan 2003 och 2010 samt 

Lumsden och Morgan (2017) som undersöker brittisk nyhetsrapportering mellan 2010 och 

2015. Resultatet från vår studie visar att det endast sker i en artikel att brottet förminskas och 

att ansvaret läggs på offret. Detta sker då textens lexikala val leder till ett misstänkliggörande 

av personen som säger sig blivit utsatt för en våldtäkt. Om denna skillnad är en följd av att 

forskningen utförts i olika länder under olika tidsperioder eller om det faktiskt har skett en 

förändring i nyhetsrapporteringen under tid är inget som kan fastställas. 
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Morgan och Simons (2018) samt O’Hara (2012) tar i sina studier upp att rapporteringen om 

sexualbrott kan uppfattas på olika sätt av publiken om texten skildrar händelsen som en 

slumpmässig händelse eller som ett samhällsproblem. Forskarna menar att när sexualbrott 

framställs om en slumpmässig handling trivialiseras problematiken medan en skildring av 

sexualbrott som samhällsproblem bidrar till en samhällsförändring i patriarkalkritisk riktning. 

Resultatet från denna studie visar, likt tidigare forskning, att majoriteten av de nyhetsartiklar 

som behandlar sexualbrott gestaltar händelserna som ett samhällsproblem. Men även 

resterande artiklar, de som gestaltar brotten som enstaka fall, uppmärksammar hur utbrett 

problemet är. Detta genom att texten berättar om fler sexualbrott än just det aktuella. 

Resultatet visar att DN tilldelar metoo-rörelsen och dess aktörer stora möjligheter att nå ut 

med sitt syfte att just uppmärksamma omfattningen av sexualbrott.  

8.5. Förslag på förbättringar i DN:s artiklar 

Trots att majoriteten av artiklarna stödjer metoo-rörelsens grundläggande budskap kan ett 

antal förbättringsområden tas upp. Ett exempel är i A11 då manliga aktörer uttalat sig om att 

kvinnor endast vittnar om sexuella övergrepp när de själv tror att det finns något att vinna på 

anklagelserna och texten hävdar det motsatta. Här hade citat från en expertkälla kunnat 

användas i syfte att förstärka att aktörernas uttalanden inte stämmer. Detta hade i sin tur lett 

till ökad trovärdighet av påståendet. 

 

DN:s mål är att deras nyheter ska nå ut till alla människor, oavsett social bakgrund (Dagens 

Nyheter). Men ett ämne som feminism, feministiska rörelser eller relaterade händelser kanske 

inte intresserar all publik på ett likvärdigt sätt. Individer som inte har kännedom om eller 

påverkats av metoo-rörelsen kanske inte finner nyheter som berör ämnet intressanta. Detta 

kan innebära att fenomenet inte uppfyller tillräckligt nyhetsvärde och att rörelsen därav inte 

får en mer omfattande nyhetsrapportering. Men eftersom sexuellt våld och sexuella 

trakasserier idag är ett samhällsproblem samt att publiken, enligt van Dijk (1988, 123), anses 

vara intresserade av att läsa om just samhällsproblem borde en bredare täckning av metoo-

rörelsen och relaterade händelser vara möjlig. En ytterligare anledning till att utöka 

rapporteringen av dessa händelser har att göra med att nyhetsmedier är med och påverkar den 

allmänna opinionen. Detta innebär att en bredare medierapportering av ojämlikheter i 

samhället kan leda till en positiv samhällsutveckling. 
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8.6. Slutlig reflektion  

Resultatet från denna studie skiljer sig markant från tidigare studier inom samma 

forskningsfält. Tidigare forskning har visat resultat som pekar mot att nyhetsmedier gestaltar 

feministiska rörelser på ett missgynnsamt sätt som förhindrade dessa att framföra sina 

budskap. Detta ledde till antaganden om att DN:s rapportering skulle peka i samma riktning 

och därmed begränsa möjligheterna för metoo-rörelsen att nå fram med sitt grundläggande 

budskap. Men resultatet från denna studie visade sig vara oförenligt med tidigare 

forskningsresultat. Vårt resultat har visat att DN gett stora möjligheter att nå ut med 

feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Men det har samtidigt visat att 

rapporteringen om metoo-rörelsen minskat under årets gång, så huruvida möjligheten att nå ut 

med denna typ av budskap kommer fortlöpa eller ej blir intressant att följa. Det blir därför 

relevant att studera området vidare.  

8.7. Vidare forskning 

Denna studie har undersökt ett urval av nyhetsartiklar vilka behandlar metoo-rörelsen 

publicerade i den svenska dagstidningen Dagens Nyheter. Eftersom det empiriska materialet 

är så pass snävt kan resultatet endast ge indikationer på tidningens gestaltning av metoo-

rörelsen. Det kan därmed inte generaliseras till en större kontext. Men eftersom expansionen 

av metoo-rörelsen ägt rum under en kort period och att det i nuläget finns en begränsad 

forskning om rörelsens gestaltning i svenska nyhetsmedier kan denna studie utgöra ett 

vetenskapligt bidrag för framtida medieforskning. Resultaten som vi kommit fram till är 

beroende av våra teoretiska utgångspunkter som influerar våra tolkningar av materialet. För 

att skapa mer generell uppfattning och synliggöra nya resultat av DN:s nyhetsrapportering kan 

därför samma material studeras med hjälp av andra teoretiska infallsvinklar. Utöver detta kan 

forskning av hur rörelsen gestaltas i fler svenska tidningar göras. Det skulle vara särskilt 

intressant att jämföra olika svenska nyhetsmedier i syfte att identifiera underliggande 

ideologier hos dessa. Detta skulle kunna göras med hjälp av CDA alternativt en kvantitativ 

innehållsanalys i syfte att identifiera mönster av nyheters lexikala val. 
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9. Sammanfattning 

Denna studie har utifrån feministisk ståndpunktsteori undersökt Dagens Nyheters 

nyhetsrapportering om metoo-rörelsen i syfte att identifiera tidningens möjligheter och 

begränsningar vad gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social 

förändring. Materialet består av elva nyhetsartiklar publicerade i DN mellan 15 oktober 2017 

och 14 oktober 2018, vilka har studerats med hjälp av kritisk diskursanalys. Analysen 

innefattar undersökning av texternas tematiska och schematiska strukturer, dess lokala och 

globala koherens samt lexikala val. 

 

Tidigare forskning har visat att feminism, feministiska rörelser och olika sexualbrott har 

porträtterats på ett, för feminismen, missgynnsamt sätt i medier. Resultatet från denna studie 

visade sig vara annorlunda. Det visar att en svensk tidning skapar möjligheter att nå ut med 

feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Detta framträder för det första i och 

med att DN omtalar metoo-rörelsen och dess representanter på ett gynnsamt sätt medan 

aktörer som bejakar patriarkala strukturer framställs på ett missgynnsamt sätt. För det andra 

framträder det genom att majoriteten av texterna innehåller en diskurs som kritiserar 

patriarkala strukturer. Dessa leder fram till den tredje aspekten; att DN tillåter metoo-rörelsen 

att nå ut med sitt grundläggande budskap, vilket är att synliggöra omfattningen av sexualbrott. 

Samtidigt visar resultatet att rapporteringen om metoo-rörelsen minskat under årets gång. I 

samband med rörelsens svenska genombrott var rapporteringen om fenomenet frekvent men 

ju längre tiden gick desto glesare blev rapporteringen. 
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