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Abstract 

 
Title: The woman cries, the man criticizes – A gender critical text- and content analysis 

concerning male and female emergency reporting 

Authors: Emma Siljeholm och Sandra Rehn 

 

This study is aiming to investigate if there is a detectable difference, and if so, what 

characterizes that difference, between female and male written language in news reports 

from two catastrophic events that have had great impact on the Swedish society, namely 

the disco fire in Gothenburg in 1998 and the tsunami that hit the Bay of Bengal in 2004. 

 

For the purpose of the investigation, 78 articles were pulled from the Swedish 

newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, with help by the newspaper search 

engine Retriever. Those articles were then closely examined through the use of both 

qualitative and quantitative content analysis.  

  

The study showed that there were some differences to be found in the language use of 

female and male journalists concerning the two news events. Some of these differences 

being that the female reporters both tended to use more pronouns in their texts, and too 

describe events in more detail than their male colleagues. Other features that set female 

and male articles apart, were that female texts tended to contain more words than male 

texts at the same time as being more emotionally orientated. Articles by female writers 

also tended to be divided into shorter sentences than articles by male writers. 

  

Keywords: tsunami, the disco fire of Gothenburg, gender critical content analysis, text 

analysis, gender, sex, gender roles, sex roles, masculine and feminine attributes, disaster 

journalism, emergency reporting, printed press, sexolect 

 



 

 

Sammanfattning 

 
Titel: Kvinna gråter och mannen kritiserar - En genuskritisk text- och innehållsanalys 

om manlig och kvinnlig katastrofjournalistik 

Författare: Emma Siljeholm och Sandra Rehn 

 

Den här studien undersöker om det kan utrönas skillnader, och om så är fallet, i vad 

dessa skillnader består i, mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i katastrofjournalistik 

med avseende på diskoteksbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.  

 

Dessa händelser valdes med utgångspunkt av att de liknar varandra, inte bara i att de 

faller under katastrofjournalistik, utan för att de båda krävde ett stort antal svenska 

dödsoffer och genom detta haft djupgående påverkan på det svenska samhället. 

Studiens empiri består av 78 nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, vilka genererats med hjälp av databasen Retriever. Dessa har sedan 

undersökt noga genom text- och innehållsanalys med både kvantitativa och kvalitativa 

inslag.  

 

Resultatet av studien visade att det i materialet fanns språkmässiga skillnader mellan 

könen. De kvinnliga journalisterna tenderade att använda fler pronomen i sina texter och 

att beskriva händelserna mer detaljrikt än männen. Dessutom tenderade nyhetstexterna 

som författats av kvinnor att vara mer emotionella och innehålla fler ord än de som 

författats av män, samtidigt som meningslängden i deras artiklar var kortare än 

männens. 

 

Nyckelord: tsunami, diskoteksbranden i Göteborg, genuskritisk innehållsanalys, 

textanalys, genus, könsroller, maskulina och feminina attribut, katastrofrapportering, 

tryckt press, sexolekt 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Förord 

 
Vi vill inleda med att framföra våra varmaste kondoleanser till alla de som på något sätt 

drabbades av de fruktansvärda katastroferna som skakade världen och Sverige år 1998 

och 2004. Arbetet med den här uppsatsen, som inneburit att ta del av flera berättelser 

från överlevare och anhöriga, har berört oss djupt. 

 

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till de som på ett eller annat sätt möjliggjort vår 

uppsats. Ett särskilt tack till Cecilia Mörner, Per Vesterlund och Eva Ekstrand som 

ställde upp när det behövdes.
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1. Inledning 

Klockan 23.42 på kvällen den 29:e oktober 1998, ankom det första larmet om en brand i 

en lokal nära Backaplan på Hisingen i Göteborg. När räddningstjänsten anlände till 

platsen stod lokalen i lågor. Under kvällen hade cirka 375 personer befunnit sig i 

byggnaden, som vid tidpunkten nyttjats som diskotek. Totalt omkom 63 ungdomar, 

medan ytterligare cirka 200 personer skadades. 

 

Utredningsarbetet för att kartlägga uppkomsten till branden startade samma natt, kort 

efter att branden släckts, och kom att bli den svenska polisens största brottsofferinsats 

genom tiderna.1  

 

Sex år senare, på juldagen den 26:e december 2004, skedde ännu en katastrof med 

många svenska dödsoffer. En jordbävning i indiska oceanen orsakade tsunamivågor 

som ödelade stora områden runt den Bengaliska viken. Totalt omkom runt 300 000 

människor. Till dem räknades 543 svenskar medan ytterligare cirka 1500 svenskar 

skadades. En av orterna som drabbades hårt var Khao Lak, där det vid tillfället befann 

sig flera tusen svenskar på semester.2 

 

Tragedierna orsakade stor förödelse hos många, både inom och utanför Sverige. 

Händelserna fick således stor medial spridning och kommer därför vara grunden för 

denna studie. Undersökningen ämnar granska katastrofrapporteringen utifrån ett 

genuskritiskt perspektiv, med fokus på könskonstruktioner och artikelinnehållet i 

förhållande till journalistens kön. Detta för att utröna eventuella skillnader i den 

journalistiska professionen. Studien baseras på teorier och tar avstamp i tidigare 

forskning för att bekräfta eller falsifiera delar av det som tidigare studerats.   

 

 

1.2. Bakgrund  

Kvinnors plats i offentligheten intresserar feministiskt och journalistiskt inriktade 

forskare, vilket många studier vittnar om. Journalistik gör sig därför bra som 

undersökningsobjekt då professionen grundats i en manlig norm där den kvinnliga 

                                                 
1 Wikipedia, ”Diskoteksbranden i Göteborg”, hämtad: 2018-03-14. 
2 Wikipedia, ”Jordbävningen i Indiska oceanen 2004”, hämtad: 2018-03-14. 
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journalisten setts som en avvikelse.3 Under 1950-talet såg man detta manifesteras bland 

annat genom att nyheter med lägre anseende, inriktade mot hem, familj och relationer, 

tilldelades kvinnor medan männen dominerande inom politik, sport, ekonomi och 

utrikesnyheter4.  

 

Trots att den här uppdelningen av nyheter började luckras upp redan under mitten av 60-

talet, präglar den fortfarande den journalistiska professionen5. Detta bekräftas bland 

annat av Margareta Melin-Higgins forskningsresultat, och behandlas grundligare i 

avsnittet Tidigare forskning6. Uppsatsen undersöker om dessa resultat är applicerbara 

även på ett så specifikt område som katastrofrapportering, vilket torde beröra såväl 

"mjuka" nyheter (hem, familj, relationer) som "hårda" (politik, ekonomi; se nedan).  

 

Utöver att den hierarkiska nyhetsfördelningen inom den journalistiska professionen 

förfördelar kvinnor, har studier också fastslagit att män och kvinnor representeras olika i 

de journalistiska texterna. Journalisterna påverkas alltså inte bara själva av rådande 

samhällsnormer, de är med och skapar dem och bidrar på så sätt till upprätthållandet av 

könsbarriärer som påverkar både dem själva och nyhetsmottagarna7. Detta ger negativa 

konsekvenser framför allt för kvinnor, vilket kommer att diskuteras djupare längre fram 

i uppsatsen.8   

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka genusspecifika mönster i journalistisk 

katastrofrapportering i tryckt nyhetspress från tsunamikatastrofen 2004 och 

diskoteksbranden i Göteborg 1998. 

 

På en mer specifik nivå innebär detta dels att kartlägga och analysera de 

könskonstruktioner som kan skönjas i nyhetsinnehållet, och dels att undersöka om det i 

texterna finns könsspecifika språkliga skillnader mellan journalisterna. 

                                                 
3 Djerf-Pierre, ”Journalistikens kön”, s. 1 och Melin, ”Fäktas genom att fly”, s. 178. 
4 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 
5 Ibid. 
6 Melin-Higgins, “Fly eller Fäkta”, s. 54. 
7 Djerf-Pierre, ”Journalistikens kön”, s. 1 och Melin, ”Fäktas genom att fly”, s. 178. 
8 Se kommande avsnitt med van Zoonen, Yvonne Hirdman och Monica Löfgren Nilsson som behandlar 

denna snedfördelning inom journalistiken.  
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För ändamålet används artiklar från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och syftet 

preciseras i följande frågeställningar:  

 

• Går det, med utgångspunkt från en text- och innehållsanalys av material från 

Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet, att se skillnader i hur män och 

kvinnor framställs i artiklar gällande diskoteksbranden i Göteborg 1998 

respektive tsunamin som drabbade Indiska oceanen annandagen 2004? 

 

• Går det, med samma utgångspunkter, att skönja några tendenser till skillnader i 

hur kvinnliga respektive manliga journalister rapporterar om nationella 

katastrofhändelser? Hur ser dessa i så fall ut? 

 

Det huvudsakliga målet med studien är sammanfattningsvis inte bara att undersöka vad 

journalistiska texter i allmänhet förmedlar i fråga om kön, utan vad katastrofjournalistik 

i synnerhet bidrar med till det offentliga samtalet, samhällets ordning och vår 

gemensamma bild av genus. Som en del i processen ställs framkomna resultat mot 

tidigare forskning och teorier för att, om möjligt, verifiera eller falsifiera dessa.  

 

3. Tidigare forskning 

Olika mediegenrer har olika berättartekniker för att reproducera det som inträffat. Detta 

betyder bland annat att olika aspekter av kvinnligt och manligt skapas för att passa in i 

logiken, vilket gör kartläggningen av detta område till en del av feministisk 

medieforskning.  

 

Inledningsvis kännetecknades denna forskningsgren av ett kritiskt förhållningssätt till 

framställningen av kvinnor i media och under senare år har frågor om mediernas 

representation och genuskonstruktion fått betydelse.9 

 

I kapitlen Tidigare forskning och Teoretiska ramverk presenteras forskning som har 

relevans för studien, från 1976 fram till idag, och denna studie ämnar med utgångspunkt 

i de mönster som kartlagts i empirin, undersöka om dessa styrker eller falsifiera vald 

tidigare forskning och teori. 

                                                 
9 Hirdman och Kleberg, ”Inledning”, s. 12f. 
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Studien har vidare valt att avgränsa undersökningen med en sammanslagning av de 

engelska orden sex och gender. Det innebär att både teorier som hävdar att kön är 

socialt konstruerat, och de som utgår ifrån biologiskt kön, förekommer.  

 

3.1. Könsskillnader i språket 

Vid ett symposium som genomfördes i Uppsala 1976 höll Sture Allén föredraget Några 

könsskillnader i journalistikspråk vilket sedan refererats i Könsroller i språk. 

Förhandlingar vid Fredrika-Bremer-Förbundets symposium i Uppsala den 30 oktober 

1976.10 

 

Alléns empiri bestod av en miljon ord från morgontidningar från Sveriges tre största 

städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. 150 000 av orden kom från texter skrivna av 

kvinnliga journalister och 850 000 från texter författade av manliga journalister.  

 

Från den stora textmassan gjordes kvantitativ analys där Allén bland annat kunde visa 

skillnader mellan könen i användningen av pronomen. Kvinnorna använde i 63 procent 

av fallen manliga pronomen och i 37 procent av fallen kvinnliga. Männen å sin sida 

använde i endast 8 procent av fallen kvinnliga pronomen och i 92 procent av fallen 

manliga.11 

 

Den föreliggande undersökningen kommer genom kvantitativ metod, i likhet med 

Allén, att räkna manliga respektive kvinnliga pronomen. Den kommer dessutom utöver 

detta, att jämföra meningslängd, artikellängd och förekomst av intervjupersoner av 

respektive kön hos kvinnliga, respektive manliga, journalister. Detta som en del i 

kartläggningen av en eventuell sexolekt, vilket presenteras som begrepp under avsnittet 

Teoretiska ramverk.  

 

                                                 
10 Wistrand, ”Förord”, s. 3.  
11 Allén, ”Några könsskillnader i journalistikspråk”, s. 9ff. 
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3.2. Journalistkulturen 

Margareta Melin-Higgins har under en tioårsperiod följt en grupp kvinnliga journalister 

i Storbritannien. I Fly eller fäkta. Kvinnliga journalisters överlevnadstaktiker summerar 

hon resultatet av sin forskningsstudie och i doktorsavhandlingen Gendered journalism 

cultures. Strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden 

utvecklar hon studien ytterligare.12 

 

Enligt tidigare forskning har en tydlig gräns mellan olika nyheter observerats. Hårda 

nyheter, som politiska, ekonomiska och utrikesnyheter, har hög status. Mjuka nyheter, 

som skola, kultur och familj, har lägre status. Som nyetablerad eller ung kvinnlig 

journalist tilldelas man i allmänhet de mjuka nyheterna, enligt Melin-Higgins, något 

som samtliga kvinnor i hennes studie var väl medvetna om. I sin studie redovisar Melin-

Higgins några olika taktiker för att klara av spelreglerna på redaktionerna.13 

 

Som kvinna kan man antingen kämpa för de ämnesområden man är tilldelad, det vill 

säga de mjuka nyheterna. Detta i fråga om både status och fysiskt medieutrymme. 

Taktik två handlar istället om att spela på sin kvinnlighet. Det är de kvinnor som kanske 

hellre skulle vilja ägna sig åt annat än mjuka nyheter, men inte utmanar diskursen.  

Kvinnorna kan desssutom som en tredje taktik försöka bli “en av grabbarna”. Det 

handlar då om att försöka infiltrera den dominerande kulturen. Dessa kvinnor utmanar 

könsordningen och ifrågasätter den könsstyrda nyhetstilldelningen.14 

 

Fjärde och sista taktiken handlar om de kvinnor som stannar kvar i fältet, men inte på de 

maktstyrda redaktionerna. Under den tioårsperiod som studien genomfördes var det ett 

flertal kvinnor som, trots ovan taktiker, valde att lämna sin arbetsplats. De började 

exempelvis arbeta med webbjournalistik hemifrån eller som frilansare istället. Vissa 

slutade helt. Värt att nämna är att tydliga maktstrukturer inte var skälet för alla att sluta. 

Någon valde frilans för att möjliggöra både karriär och familj.15 

 

Sammanfattningsvis har de deltagande kvinnorna använt sig av olika taktiker för 

överlevnad och för att främja karriären inom den journalistiska professionen. Samtliga 

                                                 
12 Melin, ”Gendered journalism cultures”, s. 13. 
13 Melin-Higgins, “Fly eller Fäkta”, s. 53ff. 
14 Melin, ”Gendered journalism cultures.”, s. 83. 
15 Ibid., s. 165ff. 
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fann strategierna frustrerande. Vissa kvinnor slutade på grund av dem, men de utgjorde 

hinder för karriären för samtliga involverade. 

 

3.3. Journalistkåren 

Bakom rapporten Global report on the status of women in the news media står 

International Women’s Media Foundation (IWMF) under huvudansvar av Carolyn M. 

Byerly från Howard University i USA16. Projektet bestod av inte mindre än 17 

koordinatorer som ansvarade för 150 undersökare i totalt 59 länder och empirin i 

studien utgjordes av enkätsvar från anonymiserad personal på högt uppsatta positioner i 

nyhetsorganisationer17.  

 

På global nivå visade studien att nästan två tredjedelar av reporterpositionerna 

innehades av män, och endast 36 procent av kvinnor. Något bättre såg det ur 

jämlikhetssynpunkt ut bland de erfarna yrkesutövarna, i texten kallade “senior 

professionals”, som innehade tjänster som innefattade nyhetsproduktion, 

nyhetsinsamling och redigering. Där utgjorde den kvinnliga delen av arbetsstyrkan 41 

procent av totalen.18 

 

I Sverige genomfördes undersökningen på nio nyhetsorganisationer, och bland dem 

bestod majoriteten, sex stycken, av tidningar. Eftersom man i de svenska 

arbetsbeskrivningarna inte gör någon större åtskillnad mellan erfarna och nya 

yrkesutövare, redovisades dessa tillsammans och men fann då att kvinnor utgjorde 48,9 

procent av gruppen. 

 

Resultaten av studien sammanfattas i slutsatsen att balansen mellan kvinnor och män på 

de svenska nyhetsorganisationerna är bättre på de nivåer där nyheter produceras och 

definieras, än i styrelserna, där kvinnor endast utgör 34,1 procent av totalen.19 

 

                                                 
16 Iwmf, Global report, s. 2.  
17 Ibid., s. 5. 
18 Ibid., s. 9. 
19 Ibid., s. 330ff. 
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3.4. Räkna med kvinnor  

Global media monitoring project (GMMP) är en global nyhetsstudie, som senast 

genomfördes 2015. Då var Sverige ett av 114 länder som deltog i undersökningen. 

Studien undersöker hur kvinnor kommer till tals i nyheter, både nationellt och globalt.  

 

Andelen kvinnor i nyhetsflödet hade vid en tidigare mätning, 2009, uppmätts till 24 

procent globalt, och cirka 30 procent i Sverige. Vid mätningen 2015 hade detta 

procenttal inte rört på sig. Vad gäller representationen av kvinnor är även den 

oförändrad, sedan 2006. Förändringen går med andra ord långsamt. 

 

För att sammanfatta studiens resultat är mansdominansen i nyhetsflödet fortfarande 

markant. 4 av 5 experter är män och de väljs även till yrkesföreträdare, talespersoner 

inom politik, ekonomi och företag 4 av 5 gånger. Det är enbart som allmänhetens 

företrädare eller som personer med egna erfarenheter, som kvinnorna väljs i knappt 2 av 

5 fall. Det går tre synliga män på varje synlig kvinna och inget bevakningsområde, när 

det kommer till vilka som kommer till tals, är jämställt mellan könen.20 

 

Det syns även en tydlig könsmärkning21 i val av de medverkandes arbete/livsstil. 

Kvinnor kommer ofta till tals som förälder eller anhörig, medan männen är företrädande 

för en yrkeskategori, gärna med hög status.22 

 

Innehållsstudien över tid visar att kvinnorna har fått mer plats i nyhetsflödet under de 

senaste 20 åren, men under de senaste undersökningarna tycks utvecklingen ha 

stagnerat.23 

 

3.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns könsskillnader i 

språkanvändning, så väl som inom journalistkulturen.  

 

                                                 
20 Iwmf, Global report, s. 22. 
21 Läs mer om ”könsmärkning” under Teoretiska ramverk, 4.1.2. Könsmärkning. 
22 Iwmf, Global report, s. 26. 
23 Edström och Jacobsson, Räkna med kvinnor, s. 24. 
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Alléns studie visade att det fanns en skillnad mellan hur manliga och kvinnliga 

journalister använde sig av pronomen, vilket även denna studie undersökt. Målet med 

detta har varit att bekräfta om liknande differenser finns inom fältet 

katastrofjournalistik.  

 

Melin-Higgins påvisade att kvinnor använder sig av olika taktiker för att överleva 

arbetet på redaktionerna och International Women’s Media Foundations studie visade 

att majoriteten av journalisterna på redaktionerna är män. Global media monitoring 

project å sin sida redovisade siffror som tyder på männens dominans i nyhetsflödena. 

Här tar denna studie vid genom att undersöka hur manliga dominans, i förhållande till 

kvinnor, tar sig uttryck i form av könsreproduktion i katastrofjournalistik.   

 

4. Teoretiska ramverk 

Undersökningen görs utifrån ett genuskritiskt perspektiv och med ett ramverk som 

bygger på teorier kring media och sociolingvistik. 

 

Följande kapitel inleds med teorier om olika genusrelaterade maktordningar, med 

utgångspunkt i så väl biologiskt som socialt konstruerat kön. Därefter introduceras 

teorier inom fälten språk och media, vilka senare återkommer i studiens diskussion. 

 

4.1. Genus 

4.1.1. Genussystemet 

Yvonne Hirdman beskriver genussystemet som en ordningsstruktur för kön. Denna 

struktur är grunden till andra sociala ordningar. Hirdman menar att man inte föds till 

vare sig man eller kvinna, utan att detta är konstruktioner som skapas och ärvs genom 

den sociala kontexten.24 

 

Genussystemets grundpelare är dikotomin och hierarkin. Den förra innebär att manligt 

och kvinnligt inte blandas, och den senare att mannen är normen. Strukturen 

upprätthålls och legitimeras genom att hålla isär “det kvinnliga” och “det manliga” inom 

såväl arbetsfördelning som i föreställningar om vad som karaktäriserar respektive kön. 

                                                 
24 Hirdman, “Genussystemet”, s. 52ff. 
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Tydliga samhälleliga och institutionella strukturer (som familjen, försörjningsfrågor, 

familjelagstiftningen t ex) binder könen samman, genom både beroende och tvång, 

vilket gör eventuella gränsöverskridanden besvärliga.25 

 

Hirdman delar vidare in samhället och tiden i genuskontrakt, vars innehåll är olika 

föreställningar om hur män och kvinnor ska agera mot varandra. Detta manifesteras i 

såväl språk som i vilka arbetsplatser och vilka redskap som hör till vilket kön. 

Kontrakten är därmed könens ömsesidiga föreställningar, medan genussystemet är den 

process som, via kontrakten, genererar den rådande hierarkin.26 

 

Genom att använda ovan teori, om relationen mellan det manliga och det kvinnliga, 

skapas en djupare förståelse för hur dessa kontrakt upprätthålls och vilka möjligheter 

det finns att utmana dem. Enligt Hirdman kan den manliga normen ifrågasättas genom 

minskad segregation av könen.27 

 

4.1.2. Könsmärkning 

Monica Djerf-Pierre menar att den journalistiska professionen bygger på könsmärkning, 

vilken bland annat visas i uppdelningen av nyhetsämnen. Det som avgör om en nyhet är 

könsmärkt som “manlig” eller “kvinnlig” är en genuslogik grundad i en offentlighet där 

mannen är normen. Djerf-Pierres teori bekräftar därmed Hirdmans tankar om 

genussystemet. 

 

Monica Djerf-Pierre menar vidare att kvinnan beordrats till intimsfären, vilket synts i 

nyhetsrapporteringen. Vilket ämne som haft manlig respektive kvinnlig könsmärkning 

har växlat med tiden, beroende på vad som för tillfällets ansetts ha hög eller låg status.  

 

Genuslogiken delas inom journalistiken upp i feminina respektive maskulina 

kännetecken. Djerf-Pierre menar att kvinnlig rapportering på ett generellt plan skiljer sig 

från manlig rapportering. I tabellen nedan listas några av skillnaderna som Djerf-Pierre 

uppfattat inom journalistiken och mellan könen.28 

                                                 
25 Hirdman, “Genussystemet”, s. 52ff. 
26 Ibid. 
27 Ibid., s. 54ff. 
28 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 45. 
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                                                       Bild 1. Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 45. 

 

Uppdelningen av nyheterna var tydlig under 1950-talet. Då fanns en föreställning om att 

könen skulle komplettera varandra. Lågstatusnyheter, sådant som nyheter som 

behandlade hem, familj och relationer, tilldelades kvinnor och det var då de enda 

områdena där kvinnliga journalister återfanns. Senare tillkom även miljö och sociala 

problem. Manligt dominerande ämnen med hög status var under samma period således 

sådant som politik, sport, ekonomi och utrikesnyheter.  

 

I mitten på 60-talet började denna uppdelning luckras upp, men fortfarande under 1970-

talet var det nio av tio män som skrev de hårda nyheterna.29 

 

Nedan tabell illustrerar hur nyhetsämnena delas upp mellan manliga och kvinnliga 

journalister, och på så sätt kan sägas få sin könsmärkning. 

 

 

                                            Bild 2. Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 

 

Viktigt att nämna är att kvinnorna i många fall aktivt valt att arbeta med dessa frågor. 

Kvinnodominansen som rådde var med andra ord ett resultat av både könsmärkning och 

ett aktivt val av journalisten själv.30   

 

                                                 
29 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 45. 
30 Ibid., s. 39. 
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Denna teori har valts då studien vill kartlägga om denna typ av uppdelning fortfarande 

finns på redaktioner idag, 15 år senare. Men då ämnena, som ovan beskrivits, genom 

åren växlat mellan att ha manlig respektive kvinnlig könsmärkningen, har denna studie 

valt att fokusera på typiska kriterier för manlig och kvinnlig nyhetsrapportering, även 

om ämnena i sig också tas i beaktning.  

 

4.1.3. Feminina och maskulina attribut 

Liesbet van Zoonen menar att genusforskning är problematisk då diskursen i sig bidrar 

till fortsatt reproduktion av könsdikotomin, samtidigt som media fortsätter att skapa och 

förstärka stereotypiska könsroller, normer och ideal ytterligare.31 

 

Enligt van Zoonen överensstämmer inte medias bild med det rådande samhället. 

Mannen överrepresenteras och skildras som dominant, våldsam och i maktposition, 

medan kvinnan framställs som underlägen, tillgänglig och i relation till mannen. 

Mannen har vidare högstatusarbete i större utsträckning, medan kvinnan skildras i 

egenskap av familjära roller.32 

 

Van Zoonen har sammanställt en modell över feminina och maskulina attribut baserat 

på mediala stereotyper, vilket visas nedan33. 

 

 

      Bild 3. van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 329. 

 

                                                 
31 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 315. 
32 Ibid., s. 318f. 
33 Ibid. 
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Här återfinns alltså även Hirdmans teori om hur genussystemet delar upp samhället i 

kvinnligt respektive manligt, där kvinnorna är underställda männen, vilken Djerf-Pierre 

bygger vidare på genom att visa hur detta manifesterat sig specifikt inom journalistiken.  

 

Sammanfattningsvis har Djerf-Pierres och Hirdmans forskning valts ut då denna studie 

ämnar undersöka i vilka roller män respektive kvinnor förekommer i inom de 

journalistiska texterna, men även för att studien kommer att granska vilka typer av 

artiklar som skrivs av män respektive kvinnor. Van Zoonens modell för maskulina 

respektive feminina attribut kommer vävas in i studiens analys. Hennes modell kommer 

användas för att studera hur de mediala stereotyperna används av Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet.  

 

4.1.4. Könsmärkning i professionen 

Monica Löfgren Nilsson har författat rapporten Kvinnor, män och nyheter i 

televisionen: en innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år. Studien är en 

kvantitativ innehållsanalys, gjord mellan åren 1958 - 2003, och består av 11 294 

nyhetsinslag från Aktuellt och Rapport. Studien är en del i ett större projekt som heter 

Kvinnorna i journalistkulturen, vars ansats är att “greppa och belysa frågan om 

kvinnornas betydelse för journalistiken.”34  

 

Projektet har till uppgift att studera televisionens redaktionskultur över tid, samt att 

identifiera möjligheter och begränsningar som är kopplade till kön inom den 

journalistiska professionen. Dessa olikheter formar snedfördelad makt, vilket, enligt 

projektet, bör ifrågasättas i strävan mot ett jämställt samhälle.35 

 

I Monica Löfgren Nilssons innehållsstudie kartläggs dels hur andelen kvinnliga 

journalister växlat över de 45 år som undersökningen spänner över, och dels tittar man 

på hur journalistens kön relaterar till ämnesval och källornas kön.  

 

En del av undersökningens resultat är högst relevant för denna studie. De som fick 

uttala sig i nyheterna var till 90 procent män och då ofta som experter, politiker och 

                                                 
34 Löfgren Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 4f. 
35 Jmg,”Kvinnorna i journalistkulturen”, hämtad: 2018-05-21. 
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likartade roller. De första tio åren var kvinnorna helt osynliga som offentliga källor. När 

kvinnor väl intervjuades var detta främst som ”vanliga människor”.  

 

Utrymmet för kvinnor, som både innehåll och journalist, var vidare begränsat och när 

kvinnorna fick ta del av den offentliga sfären resulterade detta i en ytterligare 

könsmärkning. Kvinnorna fick bevaka den privata sfären, vilket kan sammanfatta frågor 

som berör ”human interest” och familjefrågor. De kvinnor som intervjuades talade 

oftast i egenskap av privatpersoner eller kändisar. Manliga journalister skrev istället om 

offentliga och samhälleliga frågor och blev intervjuade som medborgare eller offentliga 

personer.36  

 

 

Bild 4. Baseras på rapporten Kvinnor, män och nyheter i televisionen av Löfgren Nilsson. 

 

Löfgren Nilsson sammanfattar den symboliska könsordningens aspekter37, Bild 4 

summerar dessa, vilka kommer att beaktas under analysen av det empiriska materialet 

där denna studie ämnar undersöka det journalistiska innehållet i relation till 

journalistens kön. 

 

4.2. Språk 

4.2.1. Sexolekt  

Jan Einarsson har skrivit texten Ett vidgat lekt-begrepp. Han argumenterar för en 

utvidgning av begreppet “lekt” till att inte bara inbegripa olika former av talat språk, 

utan även skriftligt.   

                                                 
36 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19.  
37 Ibid.  
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Enligt Einarsson är sexolekt den del av en individs språkvariation som beror på det 

sociala kön man tillhör38 och är därmed socialt konstruerad och inbegriper “biologiskt 

kön, sociokulturellt genus, sexuell läggning och dess kopplingar till språk.”39 

 

Denna studie undersöker därmed om det finns specifika drag som kan sägas utgöra delar 

av manlig respektive kvinnlig sexolekt inom katastrofjournalistiken. Detta görs i 

analysen, bland genom att kartlägga meningslängd, pronomenanvändning, identifiera 

emotionell eller rationell rapportering och studera användningen av berättartekniker.  

 

4.3. Media 

4.3.1 Medielogik 

Begreppet medielogik myntades år 1979 av David Altheide och Robert Snow. Teorin 

grundas i att det samhälleliga informationsflödet redan då var för stort, både sett till 

mediernas utrymme och vår förmåga att tillgodogöra oss allt. Detta ledde och leder till 

att medierna tvingas sålla i faktamängden för att nå fram med utvald information till 

läsaren.40  

 

Enligt teorin beror valet av medieinnehåll på hur väl händelser kan anpassa sig till 

medierna och dess format. Journalistens uppgift är alltså att hitta nyheter som passar in, 

snarare än att rapportera en viss händelse.41 Medieformatet påverkar hur nyheten ska 

presenteras, vilket främjar användandet av vissa berättartekniker och mediefigurer, så 

som “experter” och “hjältar”. Det är taktiker som används för att fånga mottagarens 

uppmärksamhet och behålla ställningen på den växande marknaden.42  

 

Sammanfattningsvis handlar medielogiken om att mediernas format, journalisternas 

arbetsvillkor, normer och tidningens uppmärksamhetsbehov resulterar i ett 

medieinnehåll med tydlig struktur.43 

 

                                                 
38 Einarsson, “Ett vidgat lekt-begrepp”, s. 118ff.  
39 Einarsson, Språksociologi, s. 180. 
40 Altheide och Snow, Media logic, s. 10. 
41 Ibid., s. 236ff. 
42 Ibid., s. 240ff. 
43 Nord och Strömbäck, Tio dagar som skakade världen, s. 33. 
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Några av medielogikens berättartekniker synliggörs genom studiens analysprocess. För 

att reducera mängden information och fånga mottagarens uppmärksamhet kan 

journalisten använda sig av förenkling, tillspetsning, polarisering, intensifiering, 

konkretion, personifiering och stereotypisering.44  

 

Konkretion betyder att journalisterna försöker finna konkreta ting och fokuserar på 

händelser som mottagaren kan förstå och ta till sig i rapporteringen. Vidare används 

personifiering, vilket betyder att journalisten sätter ett ansikte på händelsen. När man 

använder berättartekniken stereotypisering använder man sig av generaliserade och 

förenklade bilder av individer. Mediernas begränsade utrymme kräver även att 

komplexiteten reduceras samt att innehållet framställs som enkelt och koncist. Denna 

berättarteknik kallas förenkling. Slutligen studeras polarisering, vilket betyder att två 

eller fler sidor ställs emot varandra, vilket upprätthåller uppmärksamheten. 45 Studien 

har valt att utgå ifrån dessa berättartekniker. 

 

Intensifiering och tillspetsning har valts bort då valda händelser är av sådant 

allmänintresse att de varken behöver eller bör tillspetsas för att ha chans att medverka i 

tidningen. De behöver heller inte dramatiseras ytterligare för att väcka publikens 

intresse.46  

 

Teorin kommer bistå att med viktig information om hur nyhetsrapportering skapas och 

förmedlas. Studien kommer sätta analysen i relation till hur teorin menar att journalister, 

på ett begränsande vis, framställer händelser i dagspress. Teorin medför möjlighet att 

urskilja eventuella skillnader mellan kön i nyhetsrapporteringen, ur ett medieperspektiv. 

 

5. Material & Urval 

I studiens empiri ingår 78 nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet och Dagens nyheter, 

vilka behandlar diskoteksbranden i Göteborg och tsunamin i Indiska oceanen 2004. 

Tidningarna valdes med utgångspunkten att de har samma genreformat, vilket gör en 

analys från båda tidningarna mer rättvis. Tidningarna är upplagemässigt stora tidningar 

och når dagligen en stor publik.  

                                                 
44 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 169. 
45 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
46 Ibid. 
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För att kunna göra en jämförbar analys söktes två nyhetshändelser som kunde anses ha 

tillräckligt stora likheter för att generera liknande nyhetsvärde och intresse från både 

medier och läsare. Av den anledningen valdes diskoteksbranden i Göteborg år 1998 och 

tsunamin som drabbade områdena kring Bengaliska viken 2004. Dessa är välkända 

händelser som i hög grad direkt eller indirekt påverkat många svenskar och som därför 

förmodades innebära att den valda tidsperioden skulle generera många, och dessutom 

ungefär samma mängd, artiklar från de båda händelserna. 

 

Svenska Dagbladet är en svensk morgontidning som grundades år 1884. Tidningen ges 

ut dagligen och ägs av mediekoncernen Schibsted.47 Printräckvidden för tidningen 

(inklusive e-tidning, men ej digitalt) är 380 000 en genomsnittlig dag48.  

Dagens Nyheter är även den en svensk morgontidning och grundades 1864. Tidningen 

ges ut dagligen och ingår i Bonnierkoncernen.49 Printräckvidden för tidningen 

(inklusive e-tidning, men ej digitalt) är 612 000 en genomsnittlig dag50.  

 

För att generera materialet som studien baseras på användes artikelsökmotorn Retriever. 

I diskotekbrandens fall användes sökorden ”disko*”, “disco*”, “backaplan” och 

“hisingen” för att nå artiklar som publicerats i tryckt press angående händelsen under 

valt tidsspann. Orden ”*tsunami*” och ”*flodvåg*” användes för att söka efter artiklar 

om tsunamin, eftersom båda benämningarna används synonymt om naturfenomenet i 

fråga.  

 

Studien avgränsas till artiklar publicerade under perioderna 1998-10-29 t o m 1998-11-

05, samt 2004-12-26 t o m 2004-12-29. Detta genererade 18 artiklar i Dagens Nyheter 

och 20 artiklar i Svenska Dagbladet om diskoteksbranden, samt 19 artiklar i Dagens 

Nyheter och 21 artiklar i Svenska Dagbladet som behandlar tsunamin. Detta för att få ett 

rimligt antal i förhållande till den disponerade tiden. 

 

                                                 
47 Nationalencyklopedin, ”Svenska Dagbladet”, hämtad 2018-04-18. 
48 Orvesto Konsument, Räckviddsrapport 2017:2, s. 3.  
49 Nationalencyklopedin, ”Dagens Nyheter”, hämtad 2018-04-18. 
50 Orvesto Konsument, Räckviddsrapport 2017:2, s. 3. 
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                                            Bild 5. Sammanställning av det empiriska materialet. 

 

För att avgränsa mängden material, men samtidigt ta i beaktande att det tog svenska 

nyhetsmedier några dagar att få överblick i berörda katastrofer, analyserades samtliga 

artiklar inom valda kriterier, inkluderat notiser och listor, under vald tidsperiod.  

 

5.1. Bortfall 

Då studiens utgångspunkt varit artiklar författade av tidningarnas egna journalister, samt 

byggt på att journalistens kön kunnat fastställas med utgångspunkt i att denne är 

namngiven, har två typer av artiklar kommit att sorteras bort. Dessa två artikeltyper är:  

 

o Artiklar som tidningarna hämtat direkt från TT och som således är signerade 

”TT”. 

o Artiklar publicerade utan namngiven författare. 

 

Vidare togs ytterligare en artikel bort. Denna text var ett sammandrag av redan 

analyserade artiklar och valdes bort då studiens reliabilitet bland annat bygger på att 

varje analyserad text är unik. 

 

Flera artiklar om branden föll bort, vilket gjorde antalet rapporteringar mellan brand och 

tsunami ojämnt fördelade. Därmed förlängdes tidsspannet för branden ytterligare ett par 

dagar innan samtliga artiklar valts ut och urvalet var klart.  

 

5.2. Val av nyhetsmedium 

Tidningar ger möjlighet till en mer djuplodande analys, jämfört med exempelvis korta 

nyhetsinslag på TV. Dock bör teorin om medielogik has i åtanke, vilket tas i beaktning 

under analysen. 
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En annan anledning till valet av tryckt press är databasen Retriever, som är en snabb och 

effektiv tillgång till nödvändigt material i fulltext, vilket motsvarande datainsamling av 

exempelvis tv-mediet inte kan ge.51 

 

Ytterligare ett argument för valet av tryckt press handlar om att nyhetskonsumenterna 

ser denna form av nyheter som betydande. En majoritet av svenska medborgare anser att 

pressen är en viktig nyhetskanal för information.52 Detta gör att tryckt press är en källa 

som är relevant att undersöka. 

 

6. Metod 

I följande avsnitt diskuteras valda metoder. Studiens verktyg presenteras och 

trianguleringen beskrivs. Därefter presenteras studiens tillvägagångssätt och 

analysprocess.  

 

6.1. Text- och innehållsanalys 

Studien grundas i en kvalitativ textanalys, som kompletteras med en kvantitativ 

innehållsanalys.  

 

Innehållsanalys är en analysmetod som med fördel kan användas när man ska studera 

vad som får utrymme i givna kontexter, exempelvis i medieinnehåll53 medan en 

textanalys är en beteckning på kvalitativa studier av texter. En textanalys kan 

genomföras på olika vis, beroende på vad det är som ska studeras.  

 

Att analysera en text betyder att forskaren ställer en viss typ av frågor till det utvalda 

materialet. För att besvara dessa så fullständigt och på ett så strukturerat sätt som 

möjligt har den genuskritiska textanalysen utgått från en särskild modell medan 

innehållsanalysen grundats i att kvantifiera olika textelement.54 

 

                                                 
51 Bromander, ”Politiska skandaler!”, s. 33.  
52 Johansson, ”Vem tar notan?”, s. 178. 
53 Lindstedt, Forskningens hantverk, s. 103. 
54 Östbye et al., Metodbok för medievetenskap, s. 62. 
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6.1.2. Triangulering 

Studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa inslag. När man belyser en 

frågeställning med två eller fler metoder kallas det för triangulering55. I detta fall 

innebar trianguleringen att den kvantitativa forskningsmetoden insamlade data som 

kvantifierades och analyserades på ett systematiskt vis utifrån ett utarbetat kodschema56. 

Adderingen av denna metod till den kvalitativa bidrog till en bred grund för analys och 

slutresultat. Statistik över hur mycket och hur ofta innehållet observerats insamlades. 

Kvantifieringen kom att bekräfta delar av den kvalitativa metoden57. Detta gör 

trianguleringen till en del av arbetet med studiens reliabilitet, vilken beskrivs mer 

ingående senare i uppsatsen. 

 

6.1.3. Den kvalitativa textanalysen 

Som en del i att strukturera insamlingen av analysmaterialet tilldelades artiklarna 

individuella ID-nummer för att underlätta både den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen. ID-nummerserien per tidning började med 1 för den första publicerade 

artikeln och, med ett undantag (vilket berodde på ett sent bortfall av artikel), 

numrerades artiklarna därefter i kronologisk ordning.  

 

Värt att notera är att artiklarnas ID-nummer skiljer sig mellan katastroferna så till vida 

att brandens ID-nummer har ett B framför siffran, medan tsunamins artiklar börjar med 

ett T. 

 

Utöver ID-nummer kodades samtliga artiklar beroende på om de var skrivna av en man 

(M), en kvinna (K) eller som en kollaboration mellan journalister av skilda kön 

(KKM/KM), samt om de var publicerats i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. I 

övrigt noterades journalistens namn och dess rubrik. Samma kodning användes i både 

den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen. 

 

Den kvalitativa textanalysen genomfördes med inspiration från verktyget Ethnographic 

Content Analysis. Det är en modell för kvalitativ textanalys, vilken kan användas när 

                                                 
55 Lindstedt, Forskningens hantverk, s. 104. 
56 Ibid., s. 220. 
57 Ibid., s. 104. 
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man på ett systematiskt sätt vill studera och jämföra ett större antal texter. Verktyget är 

ursprungligen designat för att användas vid textanalyser som utgår från ett etnografiskt 

perspektiv.  

 

Den kvalitativa metoden genomfördes med samma punkter som används i ECA-

modellen, vilket ledde till ett metodiskt och systematiskt genomförande. Detta för att 

göra studien så tillförlitlig som möjligt. Således utgick textanalysen från samma struktur 

som modellen, men baserades inte vidare på verktyget.58 

 

Ethnographic Content Analysis steg för steg: 

                              

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Framtagen efter Altheide & Schneider, Qualitative media analysis. 

 

Modellen består av 12 steg och är designad för att upptäcka och beskriva hur, i detta 

fall, valda artiklar framställs. Arbetssättet ger en tydlig struktur och överblick över 

processen och analysen, men kräver inte att man använder punkterna i den ordning som 

presenteras ovan.59 

 

Textanalysen gjordes i två steg, först steg 1 - 9 och därefter steg 10 - 12. Processen 

började med att formulera en forskningsfråga, som modellen visar. Då frågan pekar mot 

ett givet material gjordes sedan steg 7.  

                                                 
58 Altheide och Schneider, Qualitative media analysis, s. 19ff. 
59 Ibid. 
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Efter detta följde analysen modellens steg, det vill säga teoriläsning och vidare60. Steg 9 

- 12, genomfördes två gånger, likt datainsamlingen.  

 

Den kvalitativa analysen grundas i ett analysschema som är uppdelat enligt fyra teman: 

allmänt, fokus, kvinnan och journalisten. Dessa punkter innefattar således olika aspekter 

på innehållet och vilket kön som skrivit artikeln, se nedanstående punkter: 

 

Allmänt 

 Vilken är artikelns huvudsakliga fokus? 

 Mjuk eller hård nyhet 

 Rationellt eller känslosamt 

 Berättande artikel 

 Vilka berättartekniker kan urskiljas? 

 

Fokus 

 Vad syns i rubriken? 

 Apostrofering 

 Källor. Nämns källor? Om ja, är de manliga och/eller kvinnliga? 

 Roll (kvinnans) 

 Position 

 

Kvinnan 

 Kvinnan i relation 

 Manliga och kvinnliga attribut 

 Hur mycket plats får kvinnan jämfört med mannen? 

 I vilka situationer lyfts kvinnan respektive mannen? 

 

Journalisten 

 Är det en manlig eller kvinnlig journalist? 

 Är det Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter? 

 Artikelns utformning 

 Syns journalisten i texten? 

 

                                                 
60 Altheide och Schneider, Qualitative media analysis, s. 19ff. 
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För presentation av samtliga punkter inom valda teman, se Bilaga 1. Analysschema.  

 

Det kvalitativa analysschemat har således arbetats fram från en tydlig definition av 

samtliga punkter och testades sedan genom en provanalys, vilket är ett av stegen i den 

använda modellen. Efter detta reviderades en punkt, Kvinnan i relation. Under 

provanalysen påträffades denna punkt i både apostrofering av källor och i löpande text. 

Denna punkt lades därför under temat Kvinnan och inte som en underkategori för 

apostrofering. Ytterligare två punkter lades till efter provanalysen. Dessa två var 

Apostrofering (i rubriker) och Syns journalisten i texten, vilket var två punkter som 

uppmärksammades först under provanalysen.  

 

Punkterna kan inte enskilt lyftas och besvara frågeställningen, men bildar tillsammans 

en genuskritisk textanalys av valda artiklar. 

 

Svaren som framkom vid analysschemat sammanställdes i det kvalitativa protokollet 

under de olika teman som ovan redovisats.  

 

Protokollets uppgift var i detta fall att finna mönster, vilka i sin tur förhåller sig till om 

det är manliga eller kvinnliga journalister som rapporterat. Protokollets ordningsföljd 

baserades på det mönster som uppkom under analysens gång. 

 

För att uppnå önskad reliabilitet och underlätta analysen har attributen, definitionen av 

mjuka respektive hårda nyheter samt berättarteknikerna noga diskuterats och 

identifierats.  

 

6.1.4. Den kvantitativa innehållsanalysen 

Den kvantitativa analysen grundar sig i kvantifiering av olika delar av artikelinnehållet. 

Som en del i detta räknades antal pronomen, för att kartlägga eventuella skillnader i 

framställning av kön baserat på språkskillnader mellan manliga och kvinnliga 

journalister. För studien ansågs det mest relevant och rättvisande att vidga de personliga 

pronomenen. Enbart “han” och “hon” räknades i undersökningen utförd av Sture 

Allén61. Denna studie inkluderade “honom” och “hans”, samt “henne” och “hennes”. 

                                                 
61 Allén, ”Några könsskillnader i journalistikspråk”, s. 9ff.  
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Alltså samtliga pronomen i tredje person singular. Detta eftersom en artikel mycket väl 

kan innehålla exempelvis ett “henne” men inte ett “hon”.  

 

Slutligen tjänar kvantifieringen som helhet syftet att kartlägga dela av en eventuell 

sexolekt62. Därför kvantifierades även antal ord per artikel, antal ord per mening o.s.v. 

för respektive artikel.  

 

För att på ett så enkelt och överskådligt sätt som möjligt kunna sammanställa ett 

protokoll över det inhämtade kvantitativa materialet användes kalkylprogrammet Excel. 

I programmet skapades olika flikar för att ge överblick över samtliga artiklar från 

respektive tidning och händelse, för att svara mot studiens forskningsfrågor. Detta 

innebar exempelvis en flik för alla artiklar skrivna av kvinnliga journalister på Dagens 

Nyheter, en för alla manliga journalister på Dagens Nyheter etcetera. 

 

Efter den initiala sammanställningen gjordes sedan olika typer av beräkningar baserade 

på inhämtat material. Detta inkluderade sådant som genomsnittlig meningslängd per 

kön och per tidning, genomsnittlig artikellängd och så vidare. 

 

6.1.5. Reliabilitet  

Själva framtagningen av det kvantitativa materialet innebar för majoriteten av 

punkterna, såsom antalet pronomen, att de räknandes manuellt, vilket resulterade i 

siffror som skrevs in i tabeller. Detta innebär av naturliga skäl att man alltid behöver ta 

med den mänskliga faktorn som en möjlig felkälla, och för att öka reliabiliteten 

kontrollräknades därför flera av artiklarna.  

 

En annan möjlig felkälla är de beräkningar som görs i Excel-dokumentet för att 

sammanställa statistiken. I de fall det var lämpligt och möjligt utnyttjades därför 

möjligheten att räkna fram slutsiffran genom fler än en ekvation, vilket stärker 

resultatets reliabilitet.  

 

En tredje potentiell felkälla skulle kunna vara att man vid kodningen skriver fel siffra på 

fel plats i protokollet, eller helt enkelt bara fel siffra, eller att någon annan typ av 

                                                 
62 För definition av ”sexolekt”, se Teoretiska ramverk, 4.2.1. Sexolekt. 
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felräkning görs. För att minska risken för detta utfördes flertalet stickprovskontroller, 

där omräkningar och kontroll av ekvationer utfördes.  

 

I ett fall avvek insamlingen av material från det generella förfarandet ovan med manuell 

räkning, i kvantitativ metod. Detta gällde antalet ord per artikel, vilket istället kunde 

inhämtas genom att det redovisades vid respektive artikel i Retriever.  

 

Vid framtagande av medellängd på meningar hos respektive artikel räknades vidare, på 

grund av tidsaspekten, inte antalet ord för varje enskild mening, utan istället räknades de 

stora skiljetecknen punkt, utropstecken, och frågetecken. Därefter delades artikelns 

totala ordantal med antalet stora skiljetecken enligt ovan, vilket gav den framräknade 

medellängden på artikelmeningarna. 

 

Arbetet med reliabiliteten i den kvalitativa metoden ser annorlunda ut och i den 

kvalitativa metoden har fokuserat legat på att, på ett begripligt vis, presentera 

tillvägagångssättet för bearbetningen av empirin. Stor vikt har lagts på att definiera 

begrepp och analysprotokoll, både mellan undersökarna och för att studien ska kunna 

genomföras igen, med lika resultat.  

 

Med detta i åtanke valdes ett tydligt analysunderlag, med inspiration från ECA-

modellens 12 steg. Det gav analysen en tydlig struktur, samtidigt som två undersökare 

kan arbeta med samma material, för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

 

7. Metoddiskussion  

Om studien enbart hade fokuserat på att få fram statistik över skillnaderna könen eller 

tidningarna emellan skulle det vara tillfredsställande att enbart använda en kvantitativ 

metod.63 Men frågeställningen är inte formulerad kring hur ofta något förekommer, utan 

hur variablerna uppkommer och skildras.  

 

Studien grundar sig därför i två metoder, varav kvalitativ textanalys är en. Valet 

resulterar i en framarbetad helhetsbild och ett svar på studiens frågeställning. Med hjälp 

av den kvalitativa metoden har innehållet granskats på ett systematiskt och effektivt vis. 

                                                 
63 Östbye et al., Metodbok för medievetenskap, s. 156. 
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Tack vare de 12 stegen och analysschemat får analysen ett djup och det gav möjlighet 

att finna och studera det som till en början inte uppmärksammas.64 

 

Att välja en kvalitativ metod innebär vidare en flexibilitet inför materialet, som en 

kvantitativ inte medför. Metoden låter materialet visa vägen till vad som blir intressanta 

upptäckter under processens fortskridande, snarare än att redan på förhand fastställa 

mätpunkter som sedan ska redovisas i siffror.  

 

7.1. Generaliserbarhet och begränsningar 

Undersökningens material utgörs av 78 artiklar och 51 688 ord. Detta är en ganska stor 

mängd artiklar respektive ord, men fördelningen mellan män och kvinnor har inte varit 

jämn. En stor övervikt har funnits för artiklar skrivna av manliga journalister.  

 

Vidare har det korta tidsspannet gjort att flertalet artiklar kan vara skrivna av samma 

författare, vilket påverkar studiens resultat och dess generaliserbarhet.  

 

Då endast två specifika händelser har studerats är det svårt att dra tillförlitliga slutsatser 

om vad studien kan säga ur ett större journalistiskt perspektiv. Detta beror dels på att 

händelserna har individuella drag, så som en inrikeshändelse och en utrikeshändelse. 

Den ena har cirka 500 svenska dödsoffer och den andra cirka 60 svenska dödsoffer. Det 

ena tidsspannet för artiklarna spänner över flera dagar än vid den andra nyheten, vilket 

kan påverka antalet journalister involverade i rapporteringen etc. Samtliga aspekter 

påverkar studiens resultat och liknande studier bör göras i större omfattning om ett 

generaliserbart resultat önskas. Fördelaktigt skulle vara att studera betydligt fler 

händelser och artiklar, för att i framtiden kunna göra en generalisering.65 Däremot kan 

studien utröna vissa mönster och tendenser inom tidningarna och katastrofjournalistiken 

kan skönjas. 

 

8. Resultat 

I följande kapitel behandlas resultatet från innehålls- och textanalysen. I resultatet lyfts 

konkreta exempel från det empiriska materialet och där det ansetts göra resultatet 

                                                 
64 Altheide och Schneider, Qualitative media analysis, s. 19f. 
65 Östbye et al., Metodbok för medievetenskap, s. 235ff. 
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tydligare att avläsa används cirkel- eller stapeldiagram. Artiklarna redovisas vidare med 

personliga ID-nummer när detta krävs för en mer lättförståelig presentation66.   

 

Resultatdelen är strukturerad så att analysresultaten från tsunamin redovisas först och 

därefter analysresultaten från branden. Varje händelse inleds sedan med resultatet från 

den kvantitativa innehållsanalysen fördelade på följande rubriker: 

 

o Kön och artikelfördelning 

o Ord 

o Meningslängd 

o Manliga respektive kvinnliga pronomen 

 

Dessa används för att öka läsbarheten och för att förtydliga de skillnader som upptäckts. 

Därefter följer resultatet från den kvalitativa textanalysen. De kvalitativa resultaten 

redovisas under följande rubriker: 

  

o Tsunamin, manliga journalister, Dagens Nyheter och därefter Svenska 

Dagbladet 

o Tsunamin, kvinnliga journalister, Dagens Nyheter och därefter Svenska 

Dagbladet 

o Tsunamin, manlig och kvinnlig journalist, Dagens Nyheter och därefter 

Svenska Dagbladet 

o Branden, manliga journalister, Dagens Nyheter och därefter Svenska 

Dagbladet 

o Branden, kvinnliga journalister, Dagens Nyheter och därefter Svenska 

Dagbladet 

o Branden, manlig och kvinnlig journalist. Svenska Dagbladet 

 

                                                 
66 Se Bilaga 6 och 7 för ID-nummer. 
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8.1. Tsunamin, innehållsanalys 

8.1.1. Kön och artikelfördelning 

 

 

Figur A. 1. Kvinnliga journalister 2. Manliga journalister 

Figur B. 1. Kvinnliga journalister. 2. Manliga journalister. 3. Journalistteam båda kön. 

 

Totalt deltog 31 journalister i författandet av de 40 artiklarna om tsunamikatastrofen. 

Av dessa var 71 procent män och 29 procent kvinnor. Resultatet visade därmed att en 

majoritet av manliga journalister. Könsfördelningen varierade dock från 21 procent 

kvinnliga journalister på Dagens Nyheter till 35 procent Svenska Dagbladet. Detta 

resultat visar som helhet på en mindre jämlik fördelning mellan könen än den som 

rapporterats i Global report on the status of women in the news media där svenska 

kvinnor i snitt stod för 48,9 procent av arbetsstyrkan inom redigering, insamling och 

produktion av nyheter67. 

 

Av det totalt 40 artiklarna om tsunamikatastrofen författades 58 procent av män, 27 

procent av kvinnor samt 15 procent av team bestående av både manliga och kvinnliga 

journalister. Resultatet visar således att fler artiklar var författade av män än av kvinnor. 

Detta verifierar tidigare forskning om att män rapporterar om internationella händelser i 

större utsträckning än sina kvinnliga kollegor68.   

 

 

 

 

                                                 
67 Gross,”Introduction”, s. 7ff. 
68 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 
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8.1.2. Ord 

 

 

Figur C. 1. Team båda kön. 2. Manliga journalister. 3. Kvinnliga journalister. 

 

Artikelurvalet om tsunamikatastrofen omfattade totalt 29 648 ord varav 9199 ord 

författades av kvinnor, 15 806 ord av män och 4643 ord av team bestående av både män 

och kvinnor. Detta innebär att en genomsnittlig artikel för en kvinna låg på 836 ord och 

för en man på 687 ord. Resultatet visade således att kvinnorna använde sig av fler ord 

per artikel än sina manliga kollegor.  

 

Då kvinnorna i flertalet nämnda sammanhang är underrepresenterade ämnade studien 

undersöka om artiklarna skrivna av kvinnor även får mindre utrymme. Resultatet visar 

dock att artiklar som är skrivna av kvinnor i genomsnitt längre och tar därmed upp 

större utrymme per artikel än vad männens artiklar gör.  

 

8.1.3. Meningslängd 

 

 
 

Figur D. 1. Totalt snitt. 2. Journalistteam båda kön. 3. Manliga journalister. Kvinnliga journalister. 
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Under tsunamirapporteringen låg de manliga journalisternas snittmeningar på 19,61 ord 

medan kvinnornas låg på 18,07 ord.  

 

Detta resultat kan stödja teorin om sexolekt och skulle i detta fall alltså tyda på att 

kvinnor som grupp generellt skriver kortare meningar än män.  

 

Resultatet skulle dock även kunna även kopplas till vilken typ av artikel som respektive 

journalist skrivit, vilket undersöks närmare i den kvalitativa textanalysen nedan. I den 

kartläggs skillnader i uppdelningen av hårda och mjuka nyheter könen emellan, vilket 

kan vara en förklaring till resultatet. Ett mer berättande språkbruk har exempelvis en 

annan meningsrytm än ett faktabaserat språk. 

 

8.1.3. Manliga respektive kvinnliga pronomen 

 

 

Figur E. 1. Kvinnliga pronomen. 2. Manliga pronomen. 

 

Totalt innehöll studiens 40 artiklar om tsunamin 179 pronomen. Av dessa var 72 

procent manliga pronomen och 28 procent kvinnliga. En slutsats av detta är att män i 

tsunamirapporteringen synliggjordes oftare genom pronomenanvändning än vad 

kvinnor gjorde.  

 

Ytterligare ett resultat som framkom vid analysen var att 47 procent av alla pronomen 

återfanns i artiklarna skriva av kvinnliga journalister, vilket motsvarade 29 procent av 

studiens artiklar. 46 procent av materialets pronomen återfanns i artiklarna författade av 

män. 
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Den kvalitativa textanalysen tar vid i detta mönster och undersöker vidare att 

majoriteten av de kvinnliga journalisterna väljer att personifiera deras 

nyhetsrapportering. 

 

  

Figur F. Mäns pronomenanvändning.  Figur G. Kvinnors pronomenanvändning. 

 

Resultatet visade även att männens föredelning i manliga respektive kvinnliga 

pronomen tenderade att vara betydligt jämnare än kvinnornas, 56 procent manliga mot 

44 procent kvinnliga, samt att de i högre grad lyfte kvinnor genom 

pronomenanvändning än vad kvinnorna själva gjorde. Medan kvinnorna å sin sida i hela 

85 procent av fallen använde ett manligt pronomen och bara i 15 procent kvinnliga 

pronomen. Dessa resultat avviker i relativt hög grad från Sture Alléns studie där 

kvinnorna i snitt använde 37 procent kvinnliga och 63 procent manliga pronomen, och 

där männen i snitt bara använde 8 procent kvinnliga pronomen och 92 procent manliga 

pronomen. Resultaten indikerar därmed att kvinnliga journalister över tid gått mot att 

lyfta färre kvinnor genom pronomenanvändning till förmån för män, medan 

utvecklingen bland männen gått i motsatt riktning. 

 

8.2. Tsunamin, textanalys 

8.2.1. Tsunamin, manliga journalister. Dagens Nyheter 

12 artiklar sammanlagt. 

 

En genomgående trend i artiklarna skrivna av manliga journalister är att journalisten 

vänder sig till manliga experter och chefer. I nio av artiklarna69 apostroferas män. De tre 

övriga artiklarna, Myndigheternas beredskap för katastrofer är för dålig skriven av, 

                                                 
69 T3, T6, T14, T16, T17, T19, T20, T29 och T34. 
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Anders Milton och Christer Zettergren, Ett hårt slag mot turismen i Thailand av Olle 

Lindberg och Kraftigaste skalven orsakar inte alltid mest förödelse av Anders Hellberg 

saknar istället talstreck. I två sistnämnda artiklarna gör de manliga skribenterna sig 

synliga genom att använda vi/jag. 

 

I artikeln Kraftigaste skalven orsakar inte alltid mest förödelse av Anders Hellberg 

presenteras liknande katastrofer från historisk till modern tid. Den är faktarik och 

presenterar händelserna med siffror. “Historiens mest förödande jordbävning sett till 

antalet döda är med största sannolikhet i Kina år 1556, då sannolikt närmare en miljon 

människor omkom”70. 

  

Enbart tre av artiklarna71 skrivna av manliga journalister apostroferas kvinnor. Artikeln 

2000 svenskar saknas efter monstervågen av Mats Carlbom och Gunnar Jonsson lyfter 

två kvinnliga offer. I “Bilarna flög omkring som papperslappar”. Ögonvittnen i 

katastrofområdet av Michael Winiarski apostroferas en kvinnlig informationschef, 

medan statsministern Göran Persson får två, utöver rubriken som även den lyfter ett 

citat av honom. 

 

I Ole Rothenborgs artikel “UD fattar inte vad som hänt”. Kaos och förtvivlan bland 

nödställda apostroferas en kvinnlig företrädare72, två kvinnliga offer73 med ett varsitt 

talstreck, i förhållande till två manliga offer som apostroferades sex gånger sammanlagt. 

Den kvinnliga företrädaren får stå till svars då en man apostroferas med kritik mot 

resebyrån. Journalisten använder sig av berättartekniken polarisering, som ingår i 

medielogiken. Han väljer att beskriva en komplicerad konflikt med två tydliga 

ståndpunkter, på ett förenklat vis. Polariseringen finns mellan mannen och kvinnan, som 

har olika ståndpunkter i samma fråga. 

 

Mannen ger kritik och hon, som tas upp i beroende av mannen74, beklagar: “Men det 

finns inga ursäkter eller förklaringar, jag kan bara beklaga, även om jag inte känner till 

                                                 
70 Hellberg, ”Kraftigaste skalven”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T33. 
71 T6, T16 och T34. 
72 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”företrädare”. 
73 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”offer”. 
74 Se Bilaga 3 för definition av “kvinna i beroende”. 
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just det här fallet. Jag har pratat med vår personal som givetvis är förtvivlad över att den 

inte kan göra allt för gästerna”75. 

  

Av de 12 artiklarna, publicerade i Dagens Nyheter av manliga journalister, använder 

fem artiklar76 citat i rubriken. Samtliga citat är sagda av manliga källor, bestående av tre 

manliga offer, en manlig företrädare och en manlig statsminister.  

 

Fyra av nio artiklar77 använder sig av siffror i rubriken, medan de övriga lyfter 

utrikesdepartementet, Ericssons telefonnät, hjälporganisationer och pengar, turism ur 

ekonomisk synvinkel, skalv ur vetenskaplig synvinkel och myndigheternas beredskap. 

Samtliga ämnen kan, enligt Monica Djerf-Pierres modell, kategoriseras som manligt 

könsmärkta nyhetsämnen78.  

 

Artikeln Jordbävningen fick hela havet i rörelse. Efterskalven kan fortsätta i flera dagar 

av Anders Hellberg står ut med rubriken. Journalisten presenterar då istället siffrorna i 

ingressen. ”Den massiva jordbävningen väster om Sumatra med magnituden 8,9 på 

Richterskalan är en av de 4 - 5 kraftigaste i historien.”79 

  

Artiklarna som nämner kvinnor (som inte apostroferas med talstreck eller citat) gör 

detta i beroende till en man majoriteten av gångerna. Detta ter sig exempelvis i uttryck i 

följande termer: “sin dotter”, “min fru”, “hans mamma och syster”, “min fru och min 

dotter”, “hans dotter”, “tillsammans med fästmön” och “han såg två engelska flickor”.80 

  

Nio av artiklarna81 är skrivna på ett rationellt82 vis, medan de lyfter sakfrågor. 

Majoriteten av artiklarna väljer att konkretisera83 händelsen, vilket är en typ av 

berättarteknik inom medielogiken. Journalisten lyfter fakta kring händelsen, och 

fokuserar på katastrofen framför människorna som drabbats. Artiklarna använder sig av 

siffror, fokuserar på utvecklingsarbete och baserar flertalet artiklar på enbart manliga 

                                                 
75 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
76 T2, T6, T10 T14 och T34. 
77 T3, T14, T16 och T19. 
78 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 
79 Hallberg, ”Jordbävningen fick hela havet i rörelse”, Dagens Nyheter, 2004-12-26. T29. 
80 Rothenborg. ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T14 och Winiarski. “Bilarna flög omkring 

som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
81 T2, T3, T16, T17, T20, T29, T30, T32 och T33. 
82 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”rationell”. 
83 Se Bilaga 2. Berättartekniker för vidare förklaring. 
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källor. Genomgående i majoriteten av artiklarna är att de är politiskt eller vetenskapligt 

förankrade och talar om myndighet, regering, geovetenskap och UD. Detta betyder att 

majoriteten av artiklarna skrivna av manliga journalister kan klassificeras som hårda 

nyheter. 

  

Detta ter sig exempelvis i uttryck i artikeln “Myndigheternas beredskap för katastrofer 

är för dålig” av Anders Milton och Christer Zettergren. “Icke desto mindre har svenska 

Röda Korset bidragit med både experter, pengar och material till de drabbade 

länderna”84. Artikeln bygger vidare på förenkling, vilket inom medielogiken betyder att 

skribenten använder sig av en berättarteknik som simplifierar den aktuella konflikten 

och komplexa nyheten85. 

  

Tre av artiklar86 lyfter offer mer än till siffror. Genomgående för manliga offer i dessa 

artiklar är att de kritiserar något eller att de sakligt beskriver händelsen, utan att 

involvera känslor. Följande är ett exempel ur artikeln Minst 25 000 döda - siffran väntas 

stiga av Mats Carlbom och Kurt Mälarstedt. ”Jag vaknade av vad jag trodde var någon 

som slog på vår hotelldörr. Den slets upp och vi kastades ur våra sängar av en 

vattenvåg. Den slog ut fönstren och vi kastades ut. Vi försökte hålla oss fast vid 

husväggar och tak med de var inte höga nog”87. 

  

I artikeln DN i Phuket: “Minst 30 döda låg på stranden vid mitt hotell” av Ole 

Rothenborg apostroferar två manliga offer. En säger: “Två ortsbor trycktes in mot 

husväggen av vattenmassorna. Vi lyckades få in dom genom fönstren. Vi fortsatte upp 

till fjärde våningen där vi hittade en stege så vi kunde klättra upp på taket.”88 Han 

fortsätter kritisera de svenska myndigheterna och ambassaden: “De har inte hjälpt till 

med någonting. De kunde lika gärna ha skickat en broschyr, så lät det när vi mötte 

dem.”89  

 

En annan man förklarar i samma artikel: ”När flodvågen drog sig tillbaks låg minst 30 

döda på stranden vid mitt hotell, säger Ulf Dahl. De krossades mot hotellväggen när 

                                                 
84 Milton och Zettergren, “Myndigheternas beredskap för katastrofer”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T2. 
85 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
86 T10, T14 och T34. 
87 Carlbom och Mälarstedt, ”Minst 25 000 döda”, Dagens Nyheter. 2004-12-28. T19. 
88 Rothenborg. ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T14.  
89 Ibid. 
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vågen slog in”90. Detta är ett typiskt exempel på det rationella förklarandet, som går som 

ett mönster i manliga apostrofering. 

  

Artikeln “UD fattar inte vad som hänt”. Kaos och förtvivlan bland nödställda av Ole 

Rothenborg lyfter i sin tur två kvinnliga och två manliga offer. Det ena manliga offret 

kritiserar utrikesdepartementet “UD har inte fattat vad som har hänt här. De gör absolut 

ingenting. Inte resebyråerna heller. Inte ens hotellrum kan de ordna. Här på Pearl har 

folk sovit på golvet och i sofforna, det finns rum i stan, men de kan inte fixa det.”91 

Medan kvinnan istället talar utifrån sig själv och lyfter sina känslor: “Även om det har 

varit trångt på rummet i natt var det mysigt. I natt kunde jag till och med skoja om vad 

jag varit med om.”92 

  

I artikeln “Bilarna flög omkring som papperslappar”. Ögonvittnen i katastrofområdet 

av Michael Winiarski finns två manliga offer, med fyra respektive två talstreck var, och 

två kvinnliga offer, varav en apostroferas med talstreck och en har ett citat från ett brev. 

I brevet berättar hon om “den mardröm som drabbade oss i paradiset”93. Den andra 

kvinnan uttrycker sig “När vattnet kom tillbaka fick folk panik”94. En man beskriver 

samma händelse: “Vi rusade upp och plockade med oss lite grejer i en väska. Men då 

forsade det vatten överallt, och det gick inte att komma ut ur hotellet innan vattnet dragit 

sig tillbaka”.95 Detta är exempel på funnen differens mellan manliga och kvinnliga 

uttalanden. Kvinnorna talar med känslor, medan mannen beskriver händelsen rationellt, 

samtidigt som de ideligen kritiserar. 

 

Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning. Även van Zoonen menade att 

kvinnan ges emotionell96 som feminint attribut, medan mannen agerar rationellt97. 

  

Ytterligare ett exempel från Winiarskis artikel: “Från Ving har vi fortfarande inte hört 

ett dugg”98 medan den andre mannen sa “Ving lär på sin hemsida påstå att de kontaktar 

                                                 
90 Rothenborg. ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T14.  
91 Rothenborg, “UD fattar inte vad som hänt”, Dagens Nyheter. 2004-12-29. T6. 
92 Ibid. 
93 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”emotionell”. 
97 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 329. 
98 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
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oss drabbade och arbetar med att evakuera skadade. Men det är lögn, de har inte varit i 

kontakt med någon här.”99 Kritiken som tas upp är en del av berättartekniken 

polarisering, vilket är en del av teorin medielogik. Polarisering betyder att journalisten 

förenklar konflikter.100 Det finns distinkta läger mellan offren och resebolagen. 

  

Det finns tydliga feminina och maskulina attribut i artiklarna som lyfter offer. 

Journalisterna i denna kategori använder sig av berättartekniken stereotypisering, vilket 

också den är en del av medielogiken. Detta betyder att journalisten, medvetet eller 

omedvetet, förmedlar en traditionell bild av människogrupper.101 Nedanför listas några 

av attribut som används för att beskriva män respektive kvinnor. 

  

I artikeln “Bilarna flög omkring som papperslappar”. Ögonvittnen i katastrofområdet 

av Michael Winiarski uppfattas mannen både aktiv102 i “vi rusade upp och plockade 

med oss lite grejer i en väska”103 och heroisk, “vi började försöka hjälpa skadade, jag 

såg en 20 - 30 illa skadade. Sedan kom det nya vågor med vatten, och då tog vi oss upp 

till en högre belägen punkt och organiserade hjälparbetet därifrån”104. Som tidigare 

nämnt är det även männen som stått för kritik, vilket också visar på aktivt bearbetande. 

Detta stämmer överens med van Zoonens tabell över maskulina attribut. 

  

Samma artikel som ovan beskriver en kvinna som passiv105, vilket enligt van Zoonen är 

ett attribut som gärna ges till kvinnor. “En guide från Ving fanns, men hon gjorde 

ingenting och visste ingenting. Sedan var hon också borta”106. 

  

I artikeln “UD fattar inte vad som hänt”. Kaos och förtvivlan bland nödställda av Ole 

Rothenborg nämns “rasande”107 två gånger i förhållande till samma man. En kvinna 

säger i samma artikel “Visst vill jag åka hem så fort som möjligt. Samtidigt vill jag vara 

kvar och hjälpa till så mycket jag kan.”108 Hon beskrivs som “mamman i familjen som 

                                                 
99 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
100 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 169f. 
101 Se Bilaga 2. Berättartekniker. för vidare förklaring. 
102 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”aktiv”. 
103 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
104 Ibid. 
105 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”passiv”. 
106 Winiarski, “Bilarna flög omkring som papperslappar”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T34. 
107 Rothenborg. “UD fattar inte vad som hänt”, Dagens Nyheter. 2004-12-29. T6. 
108 Ibid. 
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tagit hand om pojken”109. Det visar tydligt på den aktiva, beslutsamma mannen och den 

hjälpsamma kvinnan. 

 

8.2.2. Tsunamin, manliga journalister. Svenska Dagbladet 

11 artiklar sammanlagt. 

 

Fem artiklar110 beskriver ekonomiska konsekvenser, mediesamhälle och rationella 

sakfrågor och talar om regeringen. De hårda nyheterna lyfter försäkringsskydd, 

oljeproduktion och ekonomiska konsekvenser i rubriken. Journalisterna har i dessa 

nyheter valt att konkretisera händelsen. 

  

De övriga sex111 har istället personifierat händelsen, vilket är en skillnad gentemot 

Dagens Nyheter. Tre av dessa har valt att ha ett citat som rubrik, två manliga och ett 

kvinnligt. I den fjärde nämns istället ett manligt tilltalsnamn medan den femte lyfter ett 

efternamn. Här finns ord som ”mirakel”112 samt beskrivande rubriker som ”Allt var 

förstört - bråte överallt och det flöt lik i vattnet” och 22-årige Daniel Haags 

strandhydda fylldes med vatten och bråte av Björn Malmström. 

  

I artiklarna Charterbolagens flygplan räcker inte till av Ola Billinger och 

Oljeproduktionen klarade sig bra av Björn Lindahl har man valt att apostrofera sina 

källor med talstreck. Båda journalisterna har valt att enbart lyfta män, i form av chef, 

företrädare och statsminister. De övriga fyra saknar talstreck. Bosse Bring har istället 

synliggjort sig själv när han använder sig av ordet vi i artikeln Flodvågskatastrofen i 

länderna vid Indiska Oceanen beräknas ha krävt minst 24 000 offer. 

  

I de personifierade artiklarna har två artiklar valt att enbart apostrofera män i form av 

offer och anhörig. Det är journalisten Björn Malmström i artiklarna ”22-årige Daniel 

Haags strandhydda fylldes med vatten och bråte. Han var nära att drunkna, men 

klarade sig som genom ett under” och ”Allt var förstört - bråte överallt och det flöt lik i 

vattnet”. I Johan Hellekants Bland många drabbade svenskar i Phuket finns familjen 

                                                 
109 Rothenborg. “UD fattar inte vad som hänt”, Dagens Nyheter. 2004-12-29. T6. 
110 T13, T21, T26, T7 och T28. 
111 T9, T10, T11, T12, T24 och T27. 
112 Malmström, “Det är inget mindre än ett mirakel”, Svenska dagbladet, 2004-12-29. T11. 
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Ljungdahl och i Björn Malmströms ”Det är inget mindre än ett mirakel att de lever” 

väljer att enbart lyfta kvinnor i form av offer och anhörig. 

  

Även här är det männen som riktar kritiken. Exempel från artikel Björn Malmströms 

artikel ”Allt var förstört - bråte överallt och det flöt lik i vattnet”: “I Phuket finns ett 

internationellt kriscenter med personal från många länder. Men i Sverige är inget 

representerat. Jag blev hänvisad till svenska kyrkan som inte kunde hjälpa till”113. 

Medan ett kvinnligt offer istället säger “Alla i Thailand har hjälpt oss något otroligt”114. 

  

De hårda nyheterna lyfter sakfrågor, är rationellt berättande och majoriteten presenterar 

informationen i siffror. Vanligt är att de lyfter materiella saker, är jämförande och 

faktarika. Dessa ämnen kräver ideligen förenkling, vilket är en typ av berättarteknik. 

Exempel från Fredrik Braconiers artikel För ett par stater i Sydostasien kan 

flodkatastrofen få kännbara ekonomiska konsekvenser: “Sri Lanka fruktade redan 

årsskiftet av avskaffandet av textilkvoter, något som kan slå hårt när Kina väntas ta 

marknadsandelar”115.  

  

Det är två artiklar som sticker ut. Johan Hellekants Bland många drabbade svenskar i 

Phuket finns familjen Ljungdahl lyfter en kvinnlig anhörig116, som berättar om offren. I 

artikeln En tragedi som är svår att beskriva i ord av Nils-Olof Ollevik tar journalisten 

medias katastrofrapportering i försvar. I termer som “både ett mänskligt plan och 

ekonomiskt”117, “det lokala näringslivet”118, professionella och ekonomiska resurser”119 

och “ekonomiskt perspektiv”120. 

  

I dessa artiklar beskrivs männen och kvinnorna med olika attribut. Mannen “Visar upp 

skrap- och skärsåren efter katastrofen och berättar sin historia gång på gång”121 medan 

man talar om kvinnan: “I går eftermiddag sov Ulrika Olsson lugnt i föräldrahemmet i 

                                                 
113 Malmström, “Allt var förstört”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T12. 
114 Malmström, “Jag mosades under ett hus”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T10.  
115 Braconier, ”För ett par stater i Sydostasien”, Svenska Dagbladet. 2004-12-29. T7. 
116 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”anhörig”. 
117 Ollevik, ”En tragedi”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T3. 
118 Ibid. 
119 Ibid.  
120 Ibid. 
121 Malmström, ”22-årige Daniel Haags strandhydda”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T9. 
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Handen”122. Mannen “lyckades simma”123 (aktiv), medan kvinnan “sveptes iväg”124 

(passiv). I artiklarna beskrivs kvinnan som desperat, nyfiken, orolig, medan männen 

beskrivs som glada, lättade och starka. Journalisterna använder sig därmed av 

stereotyper, som återigen bevittnar medielogikens närvaro inom nyhetsrapporteringen.  

 

8.2.3. Tsunamin, kvinnliga journalister. Dagens Nyheter 

6 artiklar sammanlagt. 

 

Till skillnad från artiklarna som manliga journalister skrivit finns inga citat i rubriken i 

de sex artiklar som skrivits av kvinnor. Majoriteten av rubrikerna125 räknas som 

emotionella126 och personifierade. Exempelvis rubrikerna Stanken av förruttnelsen är 

kväljande. I Khao Lak är allt jämnat med marken av Marianne Björklund och Ett god 

jul-SMS var senaste livstecknet av Cecilia Jacobsson. En artikel skriven av Marianne 

Björklund saknar rubrik, men kommer här benämnas som DN i Phuket, vilket stod som 

en underrubrik. Denna artikel är emotionellt skriven.  

  

Samtliga artiklar apostroferar med talstreck och fem lyfter män. Undantaget är artikeln 

DN i Phuket: Svenskarnas semesterparadis slaget i spillror av Marianne Björklund. 

Majoriteten av de personer som lyfts fram i artiklarna är offer. Sammanlagt apostroferas 

manliga offer åtta gånger. Enbart tre kvinnor lyfts som offer, en varsin gång, vilket 

demonstrerar kvinnornas underrepresentation. Artikeln Ett god jul-SMS var senaste 

livstecknet av Cecilia Jacobsson sticker ut då den är vinklad från olika anhörigas 

synvinklar. 

  

Även här finns skillnader mellan hur män och kvinnor beskriver händelserna. “Vi 

kastades fram och tillbaka i vattnet. Till sist såg jag en stolpe jag kunde ta tag i, 

samtidigt hade jag båda döttrarna i famnen. Jag släppte ena och då försvann bäbisen”127, 

                                                 
122 Malmström, “Jag mosades under ett hus”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T10. 
123 Malmström, ”22-årige Daniel Haags strandhydda”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T9. 
124 Malmström, “Jag mosades under ett hus”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T10. 
125 T1, T4, T5 och T18. 
126 Se Bilaga 3. Definition av ord för definition av ”emotionell”. 
127 Björklund, ”Svenskt läkarpar slår larm”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T4. 
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säger en man. “Jag jobbar, men kan knapp koncentrera mig”128, säger en kvinnlig 

anhörig. 

  

Majoriteten av artiklarna skrivna av kvinnliga journalister är känslosamma, detaljerade 

och berättande. Ett exempel är texten direkt efter ingressen i Svenskarnas 

semesterparadis slaget i spillror, skriven av Marianne Björklund. 

 

Havet utanför Patong Beach i Phuket är förrädiskt lugnt. Dess styrka bevisades i en mäktig 

flodvåg bara en dag tidigare. Där semesterfirare brukar ligga och lapa sol ligger nu en 

osannolik blandning av söndermalda prylar. Mängder av avknäckta parasoller samsas med 

grindar, en röd barnsandal, herrskor, koppar.129 

  

Ytterligare ett exempel från ingressen i Stanken av förruttnelse är kväljande, skriven av 

Marianne Björklund.  

 

En kvävande stank av förruttnelse ligger tät på Khao Laks sandstrand. Allt är borta, inga 

hus finns kvar, inget alls. Bara bråte. Och döda människor. En del omlindade, en del inte 

omhändertagna ännu”.130 

  

Här ser vi även exempel på en annorlunda meningsrymt, jämfört med en rationell 

artikel. I de berättande, personifierade artiklarna blandas långa och korta meningar. 

Sammanfattningsvis finns det ett mönster i kvinnlig journalistik, som i detta fall kan ses 

som betydligt mer visuell, medan majoriteten av männen fokuserar på skeenden. 

 

Majoriteten av artiklarna använder sig av personifiering. Detta betyder att de presenterar 

katastrofhändelsen utifrån personer. Följande är ett exempel på personifiering från 

artikeln Stanken av förruttnelse är kväljande, skriven av Marianne Björklund. “Här 

träffar vi Ueli Heldt, 17 år, från Schweiz, som var i Thailand på sin årliga visit för att 

hälsa på sin pappa och hans thailändska fru. Han och resten av familjen var i Khao Lak 

när flodvågen chockade stranden”131.  

 

                                                 
128 Jacobsson, ”Ett god jul-SMS”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T5. 
129 Björklund, ”DN i Phuket: Svenskarnas semesterparadis”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T15. 
130 Björklund, ”Stanken förruttnelsen är kväljande”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T1. 
131 Ibid. 
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Artikeln som sticker ut bland artiklarna skrivna av kvinnliga journalister är Sverige 

skickar experter till Sri Lanka skriven av Maria Crofts, vilket kategoriseras som en hård 

nyhet. Den är informationsrik och behandlar experter, ekonomi, internationellt dilemma 

och regeringar.132 Här har man valt att konkretisera händelsen. 

Kvinnan nämns annars i relation till mannen, med få undantag. Exempel som används 

är: “han hade tur som med fru och två barn”133, “hans thailändska fru”134, “hans fru”135, 

“han förlorade sin åtta månader gamla dotter”136, “bredvid ligger den tvååriga 

dottern”137, “Felicia övernattade under ett vattenfall och stötte av ren tur på sin 

pappa”138 och “syster Ulrika och hennes pojkvän”139. 

  

I Svenskt läkarpar slår larm om kaos på sjukhusen skriven av Marianne Björklund lyfts 

kvinnan enbart i förhållande till mannen. Exempel: “Det säger Patrik Brundin som 

tillsammans med sin fru”140 och “Både Patrik och Lena”141. Trots bådas närvaro 

kommer bara mannen till tals i artikeln. 

  

Även här återfinns typiskt maskulina och feminina attribut. Mannen säger: “nu ska vi 

bygga ett nytt hus”142, som hör till maskulina attributet aktiv. Även “Han ser på teve, 

läser tidningarnas webbsidor, söker själv på internet, ringer alla upptänkliga bekanta 

som kanske kan hjälpa till”143, tyder på aktivt varande. En kvinna säger istället “Jag 

jobbar, men kan knappt koncentrera mig, säger Inger Jonsson. Vi hoppas, det är klart vi 

gör”144, vilket räknas som ett passivt attribut. 

  

En manlig hotellägare beskrivs som bitter när han “sitter med en öl och en cigg”145. Han 

talar om pengar. Medan en kvinna säger: “Jag fattar inte vad som hände”146, hon kände 

                                                 
132 Crofts, ”Sverige skickar experter till Sri Lanka”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T31. 
133 Björklund, ”DN i Phuket: Svenskarnas semesterparadis”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T15. 
134 Björklund, ”Stanken förruttnelsen är kväljande”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T1. 
135 Jacobsson, ”Ett god jul-SMS”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T5. 
136 Björklund, ”Svenskt läkarpar slår larm”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T4. 
137 Ibid.  
138 Ibid.  
139 Björklund, ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T18. 
140 Björklund, ”Svenskt läkarpar slår larm”, Dagens Nyheter, 2004-12-29. T4. 
141 Ibid.  
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Björklund, ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T18. 
146 Ibid.  
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sig “helt maktlös”147. En annan man meddelar att “de fortsätter semestern” och förklarar 

händelsen “skit händer, vi lever och det är det viktiga”148. Medan kvinnan “Eldika 

Hantschke har inte kunnat sova på hela natten”149 och förklarar varför “Jag är rädd för 

nästa våg”150. Detta är ett tydligt exempel på manliga och kvinnliga stereotyper. 

 

Återigen verifierar studien tidigare forskningsresultat. Dels bekräftar resultaten 

användningen av stereotyper, men uppmärksammar även attributen som männen och 

kvinnorna i innehållet tilldelas, vilket styrker van Zoonens teori om mediala 

stereotyper.151  

 

8.2.4. Tsunamin, kvinnliga journalister. Svenska Dagbladet 

5 artiklar sammanlagt 

 

En skillnad i dessa rubriker, jämfört med tidigare artiklar, är att den svenska 

nationaliteten nämns i tre fall152 vilket blir en majoritet. Undantagen består i ett citat 

sagt av en svensk man i artikeln “Vi tänker på de som var vid stranden”, skriven av 

Ingrid Persson och artikeln Cecilia Bergman och sonen Hannes befann sig på stranden i 

Khao Lak när flodvågorna svepte in, skriven av Anna Careborg. Här är det istället två 

svenska offer som nämns vid namn, en mamma i relation till sin son. 

 

Ingen artikel kan kategoriseras som en hård nyhet, utan fokuserar på offer, anhöriga och 

sorg. Journalisterna har därmed valt att personifiera och inte konkretisera händelsen. 

Ingen av artiklarna tar upp ekonomi eller internationella relationer. Rubrikerna lyfter 

ordet skräck i olika böjningar, stöd och tankar.  

  

Samtliga artiklar använder sig av talstreck vid apostrofering. Störst utrymme får offren, 

men även kvinnliga anhöriga lyfts. I artiklarna Vi tänker på de som var vid stranden och 

Svenskarna vittnar om skräcken skrivna av Ingrid Persson apostroferar enbart män, 

även om den sistnämnda även presenterar mannens fru som närvarande. 

                                                 
147 Björklund, ”DN i Phuket”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T18. 
148 Björklund, ”DN i Phuket: Svenskarnas semesterparadis”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T15. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Van Zoonen, “Gender representation and the media”, s. 329. 
152 T8, T36 och T38. 
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 Ett kvinnligt offer meddelar: “Vi har förlorat allt, vi har ingenting kvar. Allt är så 

hemskt häromkring. Alla är blodiga, det är fruktansvärt”153. Ett manligt offer säger 

istället “Jag hade aldrig kunnat tänka mig att något sådant här skulle kunna hända”154. 

 

Artikeln Svenska barn får hjälp på plats, skriven av Agneta Lagercrantz, har inte 

samma mönster som de övriga. Artikeln lyfter både kvinnliga och manliga experter. 

Artikeln handlar om hur man ska bearbeta sorg. En kvinna säger “Många svämmar över 

av medkänsla men blir ändå handfallna när andra varit med om så svåra saker. Man blir 

lätt upptagen med tankar om vad man törs fråga, om vad som kan bli fel”155 medan en 

man säger: “Det är viktigt att informera om hur människor fungerar känslomässigt vis 

livshotande händelser”156 följt av “Också fakta om jordbävningen och den efterföljande 

flodvågen kan vara viktiga för att få händelsen att hänga ihop”.157 Även detta är ett 

exempel på medielogikens stereotyper samt van Zoonens feminina och maskulina 

attribut. En kvinna som pratar om känslor och en man talar om fakta.  

 Språket i artiklarna är detaljrikt och berättande.  

 

Börje Carlsson stod med vatten till knäna, hundra meter från den vanliga strandlinjen i 

Patong Beach i Thailand. Då reste sig den stora vågen, den tredje, och rullade mot honom. 

På vågen surfade en bil.158 

 

När de vågade sig ner till Patong Beach möttes de av en overklig syn. Hälften av den 

jättestora stranden hade försvunnit. Fem hundra meter upp var allt ett enda kaos. Bilar hade 

kastats upp och flugit genom luften, det mesta låg i spillror.159 

 

Språket är även emotionellt: “Dödsångest, livshotande händelser, att se en förälder 

försvinna, att mista ett barn, att bli vittne till andras död”160. 

 

Det finns en skillnad mellan de personifierade artiklarna skrivna av manliga och 

kvinnliga journalister. Majoriteten av manliga journalister beskriver med färre detaljer, 

värderingar och adjektiv, jämfört med den karaktäristiska kvinnliga artikeln. Exempel 

                                                 
153 Persson, ”Svenskarna vittnar om skräcken”, Svenska Dagbladet, 2004-12-27. T36. 
154 Ibid. 
155 Lagercrantz, ”Svenska barn får hjälp på plats”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T8.  
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Persson, ”Svenskarna vittnar om skräcken”, Svenska Dagbladet, 2004-12-27. T36. 
159 Persson, ”Vi tänker på de som var vid stranden”, Svenska Dagbladet, 2004-12-27. T35. 
160 Lagercrantz, ”Svenska barn får hjälp på plats”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T8.  
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från en manlig, personifierad artikel: ”I måndags evakuerades de från ön och flög i 

helikopter till sjukhus. De fick sedan vila i en baskethall innan de kom med flyget från 

Phuket till Bangkok”161. 

 

Språket används olika beroende på om det är en man eller kvinna som beskrivs, vilket 

bidrar till artiklarnas stereotyper om könen. Männen talar om fakta, information och 

tilldelas auktoritet: “han bedömer dock läget som under kontroll”162. Kvinnan har 

istället kopplats ihop med att hon ”förlorat allt”163 och ”vi har ingenting kvar”164. 

Kvinnan meddelar att man ska ”lyssna aktivt”165, ”försiktigt ställa frågor”166 och “få 

delge sina tankar och känslor”167. 

 

8.2.5. Tsunamin, manlig och kvinnlig journalist. Dagens Nyheter 

1 artikel sammanlagt. 

 

Denna enda artikel, skriven av Maria Crofts och Anders Hellberg, har samma 

karakteristiska drag som majoriteten av de manliga artiklarna, informativ och rationell. 

Rubriken Jättevågorna krävde minst 11 500 människors liv innehåller siffror, vilket 

även är något som används under apostroferingen. ”Jag tror att det här är den värsta 

naturkatastrofen i Sri Lanka hittills, sade det nationella räddningsverkets chef. Mer än 

4 500 människor uppges ha dödats i Sri Lanka. 750 000 har blivit hemlösa”.168 

 

Artikeln innehåller både manlig och kvinnlig apostrofering, med yrkesroller, företrädare 

och chef. Artikeln innehåller en svensk turist vid namn, men inget ytterligare fokus på 

personer. Det är en rapporterande artikel, med fakta om händelsen, antal döda och 

uppmaningar till de som befinner sig på plats. Artikeln avslutas med en lista. 

 

                                                 
161 Lagercrantz, ”Svenska barn får hjälp på plats”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T8. 
162 Haverdahl, ”Flera svenskar finns bland dödsoffren”, Svenska Dagbladet, 2004-12-27. T38. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Lagercrantz, ”Svenska barn får hjälp på plats”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T8. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Crofts och Hellberg, ”Jättevågorna”, Dagens Nyheter, 2004-12-27. T32.  



 

52 

 

8.2.6. Tsunamin, manlig och kvinnlig journalist. Svenska Dagbladet 

5 artiklar sammanlagt. 

 

Fem artiklar är skrivna tillsammans av manlig och kvinnlig journalist. Samtliga artiklar 

är i längre format. Majoriteten169 använder sig av ett faktarikt språk, som baseras på 

siffror samt olika experter och företrädare. Här skrivs det bland annat om turistindustri, 

militär, internationell katastrofhjälp och forskning. Sammanfattningsvis kan då sägas att 

artiklar skrivna av både män och kvinnor har liknande mönster som när män skriver 

själv. 

 

Artikeln “Som att vandra runt i Pompeji”, skriven av Anna-Lena Haverdahl och Lars 

Ring, är den enda som personifierar händelsen och har en liknande ingress som 

majoriteten av de ingresser kvinnliga journalister skrivit. Med andra ord, beskrivande 

och emotionell:  

 

Paradislandet dagen efter den stora katastrofen. Kolsvarta spökstränder med rader av 

kroppar insvepta i vita tygsjok, bungalowbyar nedmalda till skrot och anhöriga i förtvivlad 

jakt på försvunna släktingar och familjemedlemmar.170 

  

Det finns en tydlig skillnad mellan konkretiserad och personifierad artikel. 

Sätt ovan ingress i relation till ingressen till Forskarna varnar för att det kan hända 

igen, skriven av Catharina Ingelman-Sundberg och Bengt Jonsson:  

 

Forskarna varnar att det kan hända igen. Den långvågiga tordönsvågen tsunami har funnits i 

många tusen år och är inget människan kan göra något åt. Om ett jordskalv skapar en häftig 

rörelse på havsbotten kan vågen utlösas.171 

 

En artikel, Katastrofen växer timme för timme av Bertil Lintner och Carina Stensson, 

saknar talstreck men baserar texten på manliga källor. Lika många artiklar172 använder 

sig av enbart manlig apostrofering, som de som använder både män och kvinnor173. 

Artiklarna skrivna av manliga och kvinnliga journalister lyfter enbart manliga offer. 

                                                 
169 T22, T25, T37 och T39. 
170 Haverdahl och Ring, “Som att vandra runt i Pompeji”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T22. 
171 Ingelman-Sundberg och Jonsson, ”Forskarna varnar”, Svenska Dagbladet, 2004-12-27. T37. 
172 T22 och T37. 
173 T23 och T39. 
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Kvinnorna är istället anhöriga, och har endast ett talstreck i en artikel, vilket bevisar 

kvinnans underrepresentation. I samtliga artiklar nämns 11 manliga 

experter/företrädare/ministrar i förhållande till sex kvinnor. En chef saknar kön. 

 

Även detta bekräftar tidigare forskning, som menar att kvinnan lyfts i privat sfär medan 

mannen lyfts som offentlig person174. 

  

Likt tidigare skiljer sig de manliga uttalandena från de kvinnliga. 

Manligt offer berättar “Vi såg vattnet strömma fram, fullt med bråte och dödade och 

skadade människor”175. Medan en kvinnlig anhörig säger: “Jag hade inte sovit en blund 

på natten av oro”176. Skillnaden är att majoriteten av männen berättar vad de sett och 

varit med om, medan majoriteten av kvinnorna berättar hur de mår och har känt. 

 

8.3. Branden i Göteborg, innehållsanalys 

8.3.1. Kön och artikelfördelning 

 

 

Figur H. 1. Kvinnliga journalister 2. Manliga journalister 

Figur I. 1. Kvinnliga journalister. 2. Manliga journalister. 3. Journalistteam båda kön. 

 

I studiens artikelurval från branden förekom totalt 24 journalister, varav 54 procent 

manliga och 46 procent kvinnliga. Resultatet visar därmed på en mer jämlik fördelning 

mellan könen hos journalisterna vid brandrapporteringen än vid tsunamirapporteringen. 

Fördelningen är något under det svenska genomsnittet som visar 48,9 procent kvinnor 

inom redigering, insamling och produktion av nyheter177. Värt att notera är dock att 

                                                 
174 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19. 
175 Careborg, Haverdahl och Hellekant, ”En kraftig liklukt”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T23. 
176 Ibid. 
177 Gross,”Introduction”, s. 7ff. 
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könsmässigt fördelade sig journalisterna på Dagens Nyheter i sex kvinnliga och sex 

manliga, alltså en helt jämlik fördelning, medan journalisterna på Svenska Dagbladet 

fördelades i sju manliga journalister och fem kvinnliga. 

 

Av studiens 38 artiklar om branden i Göteborg författades vidare 55 procent av män, 

och 37 procent av kvinnor, medan resten författades av team bestående av båda kön. 

Denna siffra är mer jämn än artikelfördelningen vid tsunamin, vilket bekräftar att 

fördelningen mellan könen mer jämn vid rapporteringar inrikes178.  

 

8.3.2. Ord 

 

 

Figur J. 1. Totalt snitt. 2. Journalistteam båda kön. 3. Manliga journalister. 4. Kvinnliga journalister. 

 

Textmassan om branden omfattade totalt 22 040 ord. Av dessa 22 040 ord författades 

7787 av kvinnor, medan 12 576 ord av män. För kvinnor landade en genomsnittlig 

artikel på 556 ord medan en artikel av en man snittade på 599 ord.  

 

De kvinnliga journalisterna som grupp skrev därmed i genomsnitt 43 ord mindre per 

artikel än de manliga kollegorna, vilket kan ha att göra med de mjuka och hårda 

nyheterna kön emellan. Detta resultat studeras mer ingående i textanalysen och 

presenteras under Analys och diskussion.  

 

Resultatet skiljer sig vidare från tsunamirapportering, eftersom de kvinnliga 

journalisterna då i snitt skrev längre artiklar än männen, medan förhållandet alltså är det 

omvända vid brandrapporteringen.  

 

                                                 
178 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 
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Detta innebär slutligen att varken tsunamirapporteringen eller brandrapporteringen som 

isolerade nyhetshändelser kan bekräfta eller vederlägga sexolekt när det kommer till 

ordanvändning könen emellan.  

 

8.3.2. Meningslängd 

 

 
 

Figur K. 1. Totalt snitt. 2. Journalistteam båda kön. 3. Manliga journalister. 4. Kvinnliga journalister. 
 

I genomsnitt skrev de manliga journalisternas meningar på 21,65 ord under 

brandrapporteringen medan kvinnornas meningar snittade på 18,9 ord. Detta resultat 

överensstämmer med resultatet från tsunamirapporteringen. Återigen är det kvinnorna 

som skriver kortast meningar.  

 

Dock är det värt att notera att även om kvinnorna i brandmaterialet som helhet skriver 

kortare än männen, var förhållandet på tidningsnivå det omvända hos gruppen kvinnliga 

och manliga journalister på Dagens Nyheter. 

 

8.3.3. Manliga respektive kvinnliga pronomen 

 

 

Figur L. 1. Kvinnliga pronomen. 2. Manliga pronomen. 
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När samtliga pronomen i brandrapporteringen sammanställts visade det sig att de 38 

artiklarna innehöll totalt 74 pronomen varav 70 procent manliga pronomen och 30 

procent kvinnliga pronomen. Dessa siffor korrelerar som helhet väl med resultatet från 

tsunamirapporteringen där 28 procent av de pronomen som användes var kvinnliga och 

72 procent manliga.  

 

Likt tsunamirapporteringen innehar brandrapporteringen en avsevärt högre densitet av 

pronomen i texter av kvinnliga i förhållande till texter av manliga journalister. Under 

tsunamin förekom 47 procent av alla pronomen i texter av kvinnor medan det vida 

branden är hela 59 procent av det totala antalet pronomen som hittas i texter av kvinnor 

och endast 24 procent i artiklar av manliga journalister. 

 

  

Figur M. Manlig pronomenanvändning Figur N. Kvinnlig pronomenanvändning 

 

Pronomenanvändningen hos de manliga journalisterna vid brandrapporteringen skiljer 

sig från de manliga journalisternas pronomenanvändning under tsunamirapporteringen 

såtillvida att fördelningen mellan manliga och kvinnliga pronomen är betydligt mindre 

jämt fördelad. Under tsunamirapporteringen var fördelningen hos de manliga 

journalisterna 56 procent manliga och 44 procent kvinnliga, medan den vid branden är 

78 procent manliga pronomen och 22 procent kvinnliga pronomen. Detta resultat ligger 

däremot närmare det resultatet av Sture Alléns studie som visade på en 

pronomenanvändning hos männen med 8 procent kvinnliga och 92 procent manliga 

pronomen179. 

 

Pronomenanvändningen hos de kvinnliga journalisterna vid branden skiljer även den sig 

ganska mycket från hur den procentuella fördelningen av manliga respektive kvinnliga 

                                                 
179 Allén, ”Några könsskillnader i journalistikspråk”, s. 9ff. 
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pronomen såg ut vid tsunamin. I tsunamirapporteringen var 15 procent av de pronomen 

som återfanns i artiklar av kvinnor kvinnliga och 85 procent var manliga. Vid branden 

är procentantalet kvinnliga pronomen mer än dubblat, 32 procent, medan andelen 

manliga pronomen är 68 procent. Detta resultat ligger likt männens närmare Alléns 

studie, där 37 procent av kvinnornas pronomen var kvinnliga och 63 procent var 

manliga. Dock landar användningen alltså även här på en mindre andel kvinnliga 

pronomen än hos Allén, och då dessa artiklar skrevs före tsunamiartiklarna, skulle de 

kunna visa på en nedåtgående tendens i kvinnor användande av kvinnliga pronomen. 

 

Summerat kan vi därmed säga att varken hos manliga eller kvinnliga journalister är 

fördelningen av manliga respektive kvinnliga pronomen jämn. Manliga pronomen 

dominerar i bägge fall stort vilket innebär att män är de som i högst grad synliggörs via 

pronomenanvändande. 

 

8.4. Branden, textanalys 

8.4.1. Branden, manliga journalister. Dagens Nyheter 

10 artiklar sammanlagt. 

 

Samtliga tio artiklar är hårda nyheter och journalisterna har valt att konkretisera 

händelsen. Detta resultat verifierar Monica Löfgren Nilsson teori om uppdelningen av 

hårda och mjuka nyheter könen mellan180.  

 

Artiklarna handlar om skadeståndskrav, juridik, bristande säkerhet och inspektioner, 

farliga miljöer, internationell nyhetsspridning och ekonomi. Samtliga artiklar redovisar 

fakta i ingressen och enbart en saknar siffror i första stycket. Hälften av artiklarna181 har 

fokus på säkerhetsfrågor, inspektioner och skadestånd som en konsekvens av branden, 

medan hälften182 rapporterar om den direkta händelsen som nyhet. 

 

Exempel från artikeln Svårt för drabbad få ersättning. Skadeståndskrav. Arrangörerna 

har troligen inte gjort sig skyldiga till brott, skriven av Juan Flores: ”Civilrättsligt kan 

                                                 
180 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11ff. 
181 B10, B14, B19, B21 och B22. 
182 B16, B29, B34, B35 och B38. 
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däremot den som ’åsamkat någon skada genom vårdslöshet’ krävas på skadestånd. De 

150 skadade och 60 dödsbona kan därmed eventuellt kräva arrangörerna på skadestånd 

för det inträffade.”183 

  

Två artiklar184 använder sig inte av talstreck, men i en av dessa nämns en manlig källa. I 

Juan Flores ovan nämnda artikel apostroferas en kvinna. I denna artikel finns fem 

talstreck, varav kvinnan tilldelas ett. Hon meddelar då “Men Göran Persson har inte sagt 

någonting om ersättning till den anhöriga”185.  Den enda kvinnan som lyfts talar om en 

man och är alltså ett exempel på hur kvinnan lyfts i relation till mannen. Däremot är det 

värt att nämna att kvinnan hade lyfts på samma vis om det hade varit en kvinnlig 

statsminister. I detta fall kan rollen överväga könet. Resterande artiklar i kategorin lyfter 

enbart manliga källor. 

  

I artiklarna lyfts män i olika arbetsroller, de flesta chefer. Kvinnan är en pressekreterare. 

Majoriteten av artiklarnas apostrofering är förklarande och informativa, utan känsla 

inblandad. Exempelvis i artikeln “Kontroll vid fel tidpunkt”. Ekonomiska skäl. 

Inspektioner nattetid kostar för mycket, skriven av Gunnar Sörbring. “Det formella 

ansvaret för att utföra inspektionerna ligger på kommunens räddningsnämnd eller 

kommunstyrelsen. Själva utförandet av inspektionerna genomförs av 

Räddningstjänstens brandinspektörer”186. Undantaget är innehållet i apostroferingen 

som ägaren av lokalen säger i artikeln Polisen utesluter inte brott, skriven av Anders 

Hellberg och Peter Sandberg. “Visst kan vi känna ett moraliskt ansvar för det som hänt, 

men inte något annat. Vi har informerat ungdomarna om var nödutgångar och 

brandutrustning fanns.”187  

  

Likt tidigare mönster skrivs de hårda nyheterna med ett rationellt språk, med fokus på 

sakfrågor. Artiklarna baseras på fakta, gärna i form av siffror. Ytterligare något som 

sticker ut är användningen av listor, vilket sker mer under branden än i 

tsunamirapporteringen. Till skillnad från rapportering om tsunamin finns här ingen 

artikel som personifierats. 

                                                 
183 Flores, ”Svårt för drabbad få ersättning”, Dagens nyheter, 1998-11-01. B14. 
184 B16 och B29. 
185 Flores, ”Svårt för drabbad få ersättning”, Dagens nyheter, 1998-11-01. B14. 
186 Sörbring, ”Kontroll vid fel tidpunkt”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B18. 
187 Hellberg och Sandberg, ”Polisen utesluter inte brott”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B19. 
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Den mening som sticker ut i dessa artiklar är “/.../ först var illvrål, sedan jämmer och 

därefter tystnad”188, vilket är både beskrivande och känslosamt, vilket är ett mönster 

som annars återfinns under kvinnlig katastrofrapportering. Denna återfinns i Försvunna 

flickan hittad död i lokalen, av Anders Hellberg. 

  

I artiklarna som rapporterar om branden lyfter journalisterna flera potentiella orsaker till 

branden. Något som inte setts förut är att journalisten själv begrundar vad som kan ha 

hänt, genom att använda ord som “sannolikt”189, “många uppgifter”190, “olika 

uppgifter”191, “ingen handfast”192 och “tecken som tydde”193 samt “uppenbarligen”194, 

“är inte klart”195, “någon närmare möjlighet”196, “enligt uppgifter”197 och “kan alltså 

tolkas”198 vilket inte länkas till en synlig källa. Dessa artiklar är både förenklade och 

polariserade. Flertalet synsätt tas upp, sätts mot varandra och en grov förenkling görs, 

vilket teorin om medielogik menar att journalisterna ideligen gör i 

nyhetsrapporteringen199. Resultatet kring berättarteknikerna bekräftar detta. 

 

8.4.2. Branden, manliga journalister. Svenska Dagbladet 

11 artiklar sammanlagt.  

 

Enbart en artikel av elva har en mer emotionell rubrik och innehåll, Göteborgarna 

samlas i sorg, skriven av Pål Sommelius. Rapportering dröjde två timmar, skriven av 

Peo Österholm, fokuserar istället på den sena rapporteringen Sveriges radio hade 

angående branden, vilket gör att denna sticker ut från de andra200. Resterande artiklar 

skriver direkt om händelsen, antingen rapporterande om ny fakta eller om ekonomisk 

ersättning, vilket räknas som hårda nyheter och en konkretion av händelsen. Här är det 

ingen som har lyft ett citat till rubriken.  

                                                 
188 Hellberg, ”Försvunna flickan hittad död i lokalen”, Dagens Nyheter, 1998-11-04. B34. 
189 Hellberg och Sandberg, ”Polisen utesluter inte brott”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B19. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Flores, ”Svårt för drabbad få ersättning”, Dagens nyheter, 1998-11-01. B14. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Hellberg och Sandberg, ”Polisen utesluter inte brott”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B19. 
199 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
200 Österholm, ”Rapporteringen dröjde två timmar”, Svenska Dagbladet, 1998-11-01. B28. 
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Nio av artiklarna201 använder sig av apostrofering i form av talstreck. Sex202 av nio 

använder sig av enbart manliga källor, vanligast chefer och företrädare. Artikeln 

Rapportering dröjde två timmar, skriven av Peo Österholm, lyfter en kvinna men 

använder inte hennes namn vid hennes första talstreck, utan enbart rollen 

“riksradiochefen”203. Därefter får hon två talstreck, som är i beroende till de två män 

som apostroferas tre gånger, i form av kritik. Denna artikel polariserar konflikten mellan 

radio och räddningstjänst.  

  

Dold eld kan förklara händelseförloppet, skriven av Urban Tjernberg, fokuserar på 

manliga källor (en man med sex talstreck, en man med två talstreck) och apostroferar en 

kvinnlig företrädare. Medan Alla drabbade kan få ersättning vid brott, skriven av Claes 

von Hofsten, apostroferar en manlig chef två gånger och en kvinnlig chef en gång. 

  

Även majoriteten av dessa artiklar rapporterar händelsen genom ett faktabaserat språk, 

som ideligen bygger på siffror. En består av en lista, som jämför liknande händelser. 

Däremot finns det inte lika mycket siffror i ingress och rubrik, som vi sett i tidigare fall 

i manlig nyhetsrapportering. 

 

Följande är ett exempel på det faktabaserade språk som återfinns i artiklarna. ”Är 

skadorna allvarliga och ihållande kan beloppen bli mycket stora. De kan ersättas för 

sveda och värk, lyte och men och även, om det gäller uppsåtligt brott, för kränkning. 

Maximalt betalas 20 basbelopp, det vill säga cirka 720 000 kronor.”204 

  

Majoriteten av artiklarna fokuserar på räddningsarbetet eller utredningsarbetet. De 

artiklar som nämner offer och anhöriga skriver fortfarande med en rationell vinkel, så 

till vida att de inte personifierar någon. Exempel: “De största ersättningarna kommer i 

så fall i fråga för de skadade, de som överlevt katastrofen”205.  “Själva 

patientomhändertagandet var bättre än jag vågat hoppas på”206. Och: “Därefter inträder 

                                                 
201 B2, B4, B5, B6, B11, B27, B28, B35 och B38. 
202 B2, B5, B11, B27, B35 och B36. 
203 Österholm, ”Rapporteringen dröjde två timmar”, Svenska Dagbladet, 1998-11-01. B28. 
204 Von Hofsten, ”Alla drabbade kan få ersättning”, Svenska Dagbladet, 1998-11-03. B4. 
205 Ibid. 
206 Tjernberg, ”Trots sent larm”, Svenska Dagbladet, 1998-11-03. B5. 
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en fas där kommunens mer sociala resurser sätts i funktion. Döda identifieras, anhöriga 

underrättas och krisbearbetningen påbörjas.”207  

  

En artikel som sticker ut språkmässigt Göteborgarna som samlas i sorg av Pål 

Sommelius. Texten uppfattas ha samma mönster som majoriteten av de som skrivits av 

kvinnliga journalister. “Det var som om sorgen hade frusit fast i Göteborg. Under 

gårdagen, en isande kall novembersöndag, strömmande människor i tusental till 

Hisingen för att lägga blommor, tända ljus eller bara försöka förstå det overkliga”208. 

Men istället för att lyfta personer i form av offer eller anhörig, som kvinnliga 

journalister har en tendens att göra, talar han om en massa. 

  

Majoriteten av artiklarna använder sig av förenkling, då de behandlar omfattande 

ämnen. Publicerade artiklar angående ekonomiska aspekter och utredningar använder 

till sin fördel denna berättarteknik, för att mottagaren ska förstå och artikeln ska bli 

utvald för publikation209. De manliga journalisterna i denna grupp använder sig inte av 

samma beskrivande språk och lyfter inte vare sig offer eller anhörig i någon större 

utsträckning. Detta gör att det finns minimalt med maskulina och feminina attribut.  

 

8.4.3. Branden, kvinnliga journalister. Dagens Nyheter 

8 artiklar sammanlagt. 

 

Hälften av artiklarnas210 rubriker innehåller ordet sorg, i olika böjningar. Majoriteten av 

rubrikerna211 är känslosamma och beskriver antingen katastrofen via känslan sorg eller 

bearbetning av sorgen. Här finner man berättartekniken personifiering, vilket betyder att 

texten fokuserar på personer framför händelsen. Enbart en lyfter ett citat i rubriken, som 

sagts av en manlig chef.  

  

Tre artiklar är konkretiserade, saknar emotionellt beskrivande och rapporterar sakligt. 

Inte fel släppa in journalisterna av Annika Ånnerud tar media i försvar. 

Fritidsgårdarna försvann i krisens spår av Sanna Björling och Branden blottlägger 

                                                 
207 Olofson, ”Räddningstjänsten hade högsta beredskap”, Svenska Dagbladet, 1998-11-01. B27. 
208 Sommelius, ”Göteborgarna samlas i sorg”, Svenska Dagbladet, 1998-11-02. B13. 
209 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
210 B8, B15, B17 och B20. 
211 B8, B15, B17, B20 och B31. 
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misstro av Charlotta Friborg riktar istället sig mot förödelsen efter branden, ur en 

ekonomisk synvinkel. Tre artiklar i denna kategori är därmed hårda nyheter. 

  

Hälften av artiklar apostroferar med talstreck. Inte fel släppa in journalisterna av 

Annika Ånnerud lyfter två män, en företrädare och en chef. I Förorten centrum för 

sorgen av Mia Tottmar lyfts en mamma till en pojke som var i lokalen, en tjej och en 

kille vars kompisar omkommit. Det finns även en apostrofering som inte avslöjar kön. I 

artikeln Backaplan/Söndag: Mäktig procession av sörjande, skriven av Mia Tottmar, 

lyfts en mamma, vars barn var klasskamrat med offren. Den fjärde artikeln, 

Fritidsgårdarna försvann i krisens spår, skriven av Sanna Björling, lyfter en manlig och 

en kvinnlig företrädare. 

  

Artikeln Förorten centrum för sorgen av Mia Tottmar sticker ut om man sätter den i 

förhållande till det mönster som tidigare framkommit. Här är det istället en kvinna som 

kritiserar det som hänt. Även om mannen berättar om en känslosam händelse, använder 

han inte uttryckligen känslor i förklarandet, vilket ligger i linje med det man tidigare 

sett. Pojken säger: “Jag kände 30, kanske 40. 40 kompisar döda på en gång”212. Medan 

kvinnan uttrycker sig enligt följande: 

  

Det här hade inte hänt om vi hade kommit in på svenska ställen på Avenyn, säger hon. Alla 

vill fira Halloween, men invandrare har inte samma rätt som svenska barn har. Därför fick 

de hyra en liten, billig lokal i ett industriområde. Därför hände det här.213 

 

Även i denna kvinnliga rapportering finns ett detaljrikt och känslosamt språk.  

 

Vi har förstått värdet av att våga samlas i hjälplöshet. Att stå där tigandes sida vid sida i 

ordlös närhet och att låta just detta bli uttrycket för vår sorg. Vi är fortfarande inte alltid så 

bra på att uttrycka våra känslor. Det svenska kynnet är inte avpassat för de stora orden och 

de höga klagoropen.214 

 

En skillnad i mellan emotionell rapportering och en informativ sådan är hur siffror 

presenteras. “Sex var döda, etthundrasextiotvå skadade”215 och ”Tvåhundratjugotvå 

                                                 
212 Tottmar, ”Förorten centrum för sorgen”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B17. 
213 Ibid. 
214 Brattberg, ”Sverige har lärt sig att sörja”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B20. 
215 Ibid. 
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barn och ungdomar kom inte hem från festen.”216 En informativ artikel presenterar 

istället antal i siffror. 

  

De två artiklar217 som istället riktar sig mot katastrofrapporteringen har ett annorlunda 

språk, mer informativt och rationellt. Däremot ser man fortfarande en tendens till en 

mer känslosam rapportering, då de nämner chock, sorg och anhöriga. “Att chocken och 

sorgen över att vänner förolyckats blandas med vrede är begripligt”218. 

  

I Sverige har lärt sig att sörja. Stora katastrofer. Tragedier som Palmemordet och 

Estonia fick svenskarna att samlas, skriven av Lisbeth Brattberg, syns journalisten. 

Detta är det enda fallet en kvinnlig journalist väljer att uttrycka sig synligt. “Vi kämpar 

för att häva sorgens förlamning. Vi tar nya uttryckssätt till hjälp. Sverige behöver inte 

längre hålla sig för gråt.”219 

  

Ytterligare ett mönster i dessa artiklar är att de emotionellt skrivna artiklarna binder 

ihop början med slut, varje gång. Det blir som en vanligt uppbyggd berättelse. Exempel 

från en kvinnlig journalist som börjar:  

 

Ormen av blommor och ljus ringlar från Backaplan fram till Herkulesgatan där den vänder, 

formar en droppe, och ringlar tillbaka mot industribyggnaden där festen hölls. På 

söndagseftermiddagen är ormen flera kilometer lång och har börjat växa in bakom 

kravallstaketens avspärrning.220  

 

Och avslutas: “Just där ormen vänder har någon målat en dikt på en liten tavla”221. 

 

I artiklarna finns de traditionella maskulina och feminina attributen, vilket även blir ett 

exempel på medielogikens berättarteknik stereotypisering och van Zoonens teori om 

mediala stereotyper222. ”Längre bort samlas kvinnorna och flickorna, lutade mot 

varandra i gråt”223, ”hennes klagosång, en skärande tärande smärta som väller ur hennes 

                                                 
216 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
217 B30 och B33. 
218 Friborg, ”Branden blottlägger misstro”, Dagens Nyheter, 1998-11-04. B33. 
219 Brattberg, ”Sverige har lärt sig att sörja”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B20. 
220 Tottmar, ”Backaplan/Söndag”, Dagens Nyheter, 1998-11-02. B8. 
221 Ibid. 
222 Van Zoonen, “Gender representation and the media”, s. 329. 
223 Brattberg, ”Billdal/Onsdag”, Dagens Nyheter, 1998-11-05. B31. 
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bröst”224, kippskodd vandrar hon”225, “tonårsflickor gråter, pyntar och går fint, håller 

om varandra. Två flickor sitter på den kalla asfalten, vända mot blommorna, och tittar 

på skolkort. Andra går snyftande fram och tillbaka med armarna om varandra.”226 “en 

mor slet i sitt bröst, i tröjan, i kläderna”227. Som ovan visar beskrivs en tydlig sorg.  

 

Kvinnan beskrivs som vårdande: “Sköterskan, som heter Sofia, hjälper henne in i bilen, 

ger henne en sista kram”228 medan mannen beskrivs som aktiv, utan att nämna sorg: 

“Mannen startar bilen och kör därifrån”229. Mannen är den starke i ett par: “hennes man 

håller henne”230 och beskrivs som “en lugn man”231. Männens sorg beskrivs mer lugn. 

”männen ber högt och tyst för sig själva”232, “männen som står på led närmast bakom 

kistorna”233 medan kvinnornas “gråt blandas med ljudet av männens böner”234 och “En 

av kvinnorna, en mamma till en av de döda ungdomarna, sjunker ihop i gräset i 

förtvivlad gråt”235. Mannen är motståndskraftig och kvinnan är undergiven och visar 

öppen sorg.  

 

Vid två tillfällen beskrivs även pojkar som ledsna, men aldrig en man. ”en tonårspojke 

gråter förtvivlat”236 och “två pojkar sitter en stund och gråter”237. En artikel lyfter en 

pojkes hjältemod, vilket också är ett maskulint attribut: “inne i kyrkan hör vi om en 

pojke som hade kommit ut oskadd men vände och gick in igen för att hjälpa till, och 

omkom”.238 

  

Artiklarna som rapporterar om branden använder oftast ordet ungdomar utan att 

kategorisera i kön. Artikeln Sorgens sång stiger ur hjärtat, skriven av Christina 

Källberg, använder inte kön på samma vis som de andra artiklarna. “För knappt två 

                                                 
224 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
225 Ibid. 
226 Tottmar, ”Backaplan/Söndag”, Dagens Nyheter, 1998-11-02. B8. 
227 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Brattberg, ”Billdal/Onsdag”, Dagens Nyheter, 1998-11-05. B31. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Ibid.  
236 Tottmar, ”Förorten centrum för sorgen”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B17. 
237 Ibid. 
238 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. Tottmar, 

”Backaplan/Söndag”, 1998-11-02. B8. Tottmar, ”Förorten centrum för sorgen”, Dagens Nyheter, 1998-

11-01. B17 och Brattberg, ”Billdal/Onsdag”, Dagens Nyheter, 1998-11-05. B31. 
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dygns sedan var deras barn, en son eller en dotter, på väg”239. Hon väljer att lyfta båda 

föräldrarna samtidigt “När en mor, en far, en familj hade vandrat den långa vägen ner i 

källaren, där de döda barnens tillhörigheter låg i påsar, vällde skriken genom 

lokalen”.240 Journalisten valde dessutom att skriva yrkesroll, men varken kön eller 

namn. 

 

8.4.4. Branden, kvinnliga journalister. Svenska Dagbladet  

6 artiklar sammanlagt. 

 

En minoritet av artiklarna241 har en emotionell rubrik som speglar ett innehåll riktat mot 

sorg, anhöriga och mänskliga beteenden. Till skillnad från tidigare har majoriteten av de 

kvinnliga journalisterna valt fokus på att konkretisera händelsen med en rationell 

rapportering, som blockerade nödutgångar eller kritik mot arbetsinsats. Detta resultat 

sticker ut, i jämförelse med övriga resultat i analysen. 

  

Samtliga artiklar, med ett undantag, använder sig av apostrofering i form av talstreck. 

Artikeln Slutgiltig förklaring till branden kan dröja länge, skriven av Annika Engström 

och Annika Carlsson, gör sig istället synlig genom att ställa frågor, som de sedan själva 

besvarar. Artikeln Mänskligt beteende försenar utrymning av Kristina Gauthier Reberg 

apostroferar både en man och kvinna. Tre manliga företrädare och en manlig chef 

apostroferas en varsin gång, medan en kvinnlig chef apostroferas en gång i "Blockerade 

nödutgångar förekommer överallt", av Annika Carlsson. Inger Atterstam skriver i Skarp 

kritik mot polisen att “Ulrica Messing och skolministern Ingegerd Wärnersson samt 

Göteborgs kommunalråd Göran Johansson”242 var på plats, men avböjde att 

kommentera händelsen. Utöver detta baseras artiklarna enbart på män. 

  

Majoriteten av artiklarna243 är skrivna på ett rationellt vis, med sakfrågor i fokus. Trots 

att artiklarna nämner både sorg och beteenden har journalisten valt ett rationellt språk, 

                                                 
239 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
240 Ibid. 
241 B12 och B37. 
242 Atterstam, ”Skarp kritik mot polisen”, Svenska Dagbladet, 1998-11-03. B7 och Källberg, ”Sorgens 

sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
243 B7, B23, B32 och B36. 
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som varken är beskrivande eller lyfter offer/anhöriga till person, som vi tidigare sett 

som vanligt. 

 

De bristande kunskaperna är ett riksproblem. Räddningsverket funderar därför på hur 

krögare och andra ska inse att det är de, inte myndigheterna, som ansvarar för gästernas 

brandsäkerhet.244 

  

Som tidigare sett är det kvinnan som skriver en artikel om mänskliga känslor, denna 

gång i Mänskligt beteende försenar utrymning av Kristina Gauthier Reberg. Journalisten 

har vänt sig till en forskare inom brandteknik för att förklara varför det tog tid för 

ungdomarna att komma ut ur lokalen. “Vid varje brand fördröjs utrymningen av vårt 

beteende”245. 

  

Enbart en artikel liknar tidigare kvinnlig nyhetsrapportering, vilket är artikeln Rektor 

bävar för första skoldagen av Inger Atterstam. Denna artikel personifierar händelsen 

och fokuserar på en manlig rektor. Här ser man den karaktäristiska inledningen med 

detaljerad och känslosam information. 

 

Det här måste få ta den tid som krävs. Det dröjer länge innan vi kan ägna oss åt vanligt 

skolarbete här i Hammarkullen. Sorgen är en lång process. Rektor Lars Jacobsson dricker 

ännu en kopp kaffe i Hammarkullens kyrkas kafeteria.246 

 

Däremot återknyts inte början till slutet, som tidigare setts under de kvinnliga 

journalisternas katastrofrapportering. Ytterligare något som sticker ut är att denna 

emotionella artikel avslutar med en apostrofering om ekonomi, som brukar undvikas 

helt i dessa typer av artiklar. 

 

 Artiklarna har använt sig av ord som ungdomar, sörjande, elever, familjen, drabbade 

och muslimska offren istället för att könsbestämma personer. Detta betyder att de 

kvinnliga journalisterna på Svenska Dagbladet valt att rapportera från ett 

massperspektiv vid brandkatastrofen, och inte använt sig av samma personifiering som 

gjordes under tsunamin. 

                                                 
244 Carlsson, "Blockerade nödutgångar förekommer överallt", Svenska Dagbladet, 1998-11-01. B23. 
245 Gauthier Reberg, ”Mänskligt beteende försenar utrymning”, Svenska Dagbladet, 1998-11-04. B37. 
246 Atterstam, ”Rektor bävar för första skoldagen”, Svenska Dagbladet, 1998-11-02. B12. 
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8.4.5. Branden, manlig och kvinnlig journalist. Svenska Dagbladet 

3 artiklar sammanlagt. 

 

Tre artiklar är skrivna av både män och kvinnor. En av dessa artiklar är tydligt 

känsloinriktad. Rubriken till Pål Sommelius och Inger Atterstams artikel är ett citat, 

”Krya på dig, vi saknar ditt leende”. Meningen har skrivits av en klasskamrat till ett 

offer för branden. Det karaktäristiska språket som använts vid emotionella artiklar 

används även här. Här finner man även det typiska avslutet som binder samman med 

början. 

 

I den anspråkslösa aulan står ett litet bort med två vita cyklamen, en kandelaber med tända 

ljus och ett foto av Eva, som gick ut nian för två år sedan och som nu dött i 

brandkatastrofen.247  

  

Artikeln använder sig av apostrofering i form av talstreck och lyfter två manliga 

företrädare och två pojkar som varit inblandade i katastrofen, samt en kvinnlig 

företrädare och en flicka som var klasskamrat med offren. Ena pojken som besökt 

brandplatsen igen säger “Det var bra att vi åkte hit”248, medan flickan porträtteras: 

“Varför, säger hon mellan snyftningarna. Varför skulle det här behöva hända?”249 Men i 

denna artikel, olikt från de flesta andra, lyfter man fram en kille som också uttrycker 

sina känslor, och inte bara beskriver händelseförloppet. “Jag var där, viskade han nästan 

ohörbart, det var för jävligt. Jag vill inte tala om det.”250 

  

En flicka beskrivs “Bredvid henne står en flicka och gråter hejdlöst. Hon har mist tre av 

sina skolkamrater och hon är otröstlig”251. I apostroferingen talar en kvinna om känslor 

“Det är oerhört starka känslor här”252 medan mannen säger “Vi följer schemat idag, men 

ni behöver inte ha vanliga lektioner”253. Detta är ytterligare exempel på traditionella 

maskulina och feminina attribut, rationellt och emotionellt uttalande.  

 

                                                 
247 Sommelius och Atterstam, "Krya på dig", Svenska Dagbladet, 1998-11-03. B3 och Källberg, ”Sorgens 

sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
248 Sommelius och Atterstam, "Krya på dig", Svenska Dagbladet, 1998-11-03. B3. 
249 Ibid. 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Ibid. 
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Artikeln Många ville hedra katastrofens offer av Pål Sommelius och Yvonne Åsell 

beskriver en sörjande massa, kort och koncist. Inga talstreck används och artikeln är 

kort. Den tredje artikeln, Åtta offer ännu oidentifierade, av Inger Atterstam och Andreas 

Bågenholm är längre och är en typiskt rapporterande artikel, som baseras på fakta och 

sifferbaserad. Två män, en chef och en företrädare tas upp, med tre respektive två 

apostroferingar var. Inga kvinnor nämns i artikeln, mer än “Av listan framgår det bland 

annat att en av de omkomna var en flicka”254. Utöver detta nämns offren som ungdomar, 

och könsbestämning undviks. Sammanfattningsvis innehar majoriteten av artiklarna, 

skrivna av både män och kvinnor, mönstret av manlig rapportering.  

 

9. Sammanfattning 

Ovan resultat sammanfattas kortfattat under studiens frågeställningar och de viktigaste 

punkterna lyfts ut. 

 

• Går det, med utgångspunkt från en text- och innehållsanalys av material från 

Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet, att se skillnader i hur män och 

kvinnor framställs i artiklar gällande diskoteksbranden i Göteborg 1998 

respektive tsunamin som drabbade Indiska oceanen 2004? 

 

Ett tydligt mönster i såväl kvinnlig som manlig journalistik uppmärksammades i både 

de kvantitativa och de kvalitativa resultaten och detta var att kvinnorna är 

underrepresenterade, medan männen är överrepresenterade. Detta blir tydligt dels vid 

sammanställning av antalet manliga respektive kvinnliga pronomen, då det finns en 

övervikt av manliga pronomen. Men även i det faktum att män apostroferas i högre grad 

än kvinnor. Sammanfattningsvis innehar män professionella roller i majoriteten av 

fallen, medan kvinnan istället lyfts i intimsfär, som anhörig eller offer. Mannen står för 

kritik och talar händelsebaserat. Kvinnan presenteras istället som känslosam, i relation 

till mannen och pratar ur känslosam vinkel.  

 

• Går det, med samma utgångspunkter, att skönja några tendenser till skillnader i 

hur kvinnliga respektive manliga journalister rapporterar om nationella 

katastrofhändelser? Hur ser dessa i så fall ut? 

                                                 
254 Atterstam och Bågenholm, ”Åtta offer ännu oidentifierade”, Svenska Dagbladet, 1998-11-01. B24. 
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Majoriteten av de manliga artiklarna är hårda nyheter och har konkretiserat katastrofen. 

Kvinnliga journalister har i högre grad mjuk rapportering. De har ett detaljerat språk och 

de personifierar händelserna i högre grad än manliga journalister. Mjuk och 

personifierad rapportering väljer att lyfta enskilda personer, medan hårda nyheter istället 

talar om en massa. Manliga journalister gör sig synliga i större utsträckning än de 

kvinnliga, vilket tar sig uttryck i synlig argumentation och användningen av orden vi 

och jag. Vidare visar studien att trots att kvinnor utgör mindre än hälften av de 

journalister som bidragit till materialets 78 artiklar, förekommer en betydligt större 

andel pronomen i deras artiklar i förhållande till männens. Kvinnor skriver generellt 

kortare meningar. I majoriteten av de artiklar som skrivna av både män och kvinnor 

dominerar det mönstret som studerats i artiklar skrivna av manliga journalister.  

 

10. Analys och diskussion  

Detta avsnitt delas upp i två underrubriker kopplat till studiens två frågeställningar. 

Under punkterna diskuteras studiens resultat och frågeställningarna besvaras. Analysen 

kopplas samman med studiens teorier och tidigare berörd forskning. 

 

10.1. Framställningen 

Vad kan sägas om eventuella skillnader i hur män och kvinnor framställs i 

rapporteringen? 

    

Som studiens redovisat är kvinnan underrepresenterad och mannen överrepresenterad i 

katastrofrapporteringarna som studerats. Detta syns såväl i textens källor och 

apostroferingen som lyfts i artiklarnas rubriker. Resultatet bekräftas av såväl textanalys 

som innehållsanalys, vilket vittnar om att både manliga och kvinnliga journalister lyfter 

manliga pronomen i högre grad. 

 

Vidare syns en tydlig skillnad i framställningen mellan kvinnan och mannen, då 

journalisterna använder sig av stereotyper samt feminina och maskulina attribut. 

Kvinnan lyfts i beroende till mannen och framställs annorlunda mannen, både i 

apostroferingen och i övrig text. 
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Majoriteten av katastrofrapporteringen lyfter män i större utsträckning än kvinnor. 

Artiklarna om tsunamin, skrivna av manliga journalister från Svenska Dagbladet, valde 

att enbart apostrofera män. Ett liknande resultat fanns bland manliga journalister hos 

Dagens Nyheter, som valde att enbart lyfta manliga experter och chefer i 75 procent av 

artiklarna, medan kvinnorna apostroferades i 25 procent av artiklarna. 

 

Liknande resultat finner vi under rapporteringen av branden. I enbart en artikel 

apostroferas en kvinna, vilket motsvarar 10 procent, i rapporteringen gjord av de 

manliga journalisterna i Dagens Nyheter. De manliga journalisterna från Svenska 

Dagbladet apostroferar enbart män i 66,7 procent av artiklarna. Kvinnorna lyfts i privat 

sfär, medan män lyfts i offentlig sfär, vilket tidigare forskning visat255. 

Sammanfattningsvis ses ett tydligt mönster i kvinnors underrepresentativitet i 

nyhetsinnehållet. 

 

Resultatet är normbekräftande och går i linje med de studier som presenterats under 

avsnittet Tidigare forskning, däribland Monica Löfgren Nilssons resultat från rapporten 

Kvinnor, män och nyheter i televisionen: en innehållsstudie av ämnen och källor under 

45 år. Studien visade på att de som fick uttala sig i nyheterna var 90 procent män och då 

ofta som experter, politiker och liknande offentliga roller.256 Liknande resultat 

presenterade Global media monitoring project, som menar att andelen kvinnor i det 

globala nyhetsflödet är uppmätt till 24 procent, medan Sverige ligger på omkring 30 

procent, vilket tyder på en underrepresentation av kvinnor257. Denna siffra hamnar även 

denna studie nära då 71 procent av alla pronomen som förekommer i artiklar skrivna av 

män eller kvinnor (team av båda kön exkluderat) är manliga pronomen och 29 procent 

är kvinnliga. Vidare säger forskning att 4 av 5 experter i nyhetsflödet fortfarande 

män.258  

 

Männen lyfts gärna i roller som experter och företrädare även i denna studies empiriska 

material, framförallt i nyhetsrapporteringen om branden. När en kvinna lyfts som expert 

eller företrädare görs detta gärna i relation till en manlig apostrofering. Antingen för att 

                                                 
255 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19. 
256 Ibid. 
257 Edström och Jacobsson, Räkna med kvinnor, s. 8. 
258 Ibid. s. 22. 
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besvara kritik eller för att komplettera något som redan är nämnts i en manlig 

apostrofering, vilket bekräftar van Zoonens teori259. 

 

Majoriteten av offren i tsunamirapporteringen är män, medan kvinnor framförallt lyfts 

som anhöriga. Ytterligare något som förstärker skillnaden mellan hur män och kvinnor 

porträtteras är användningen av stereotyper. Maskulina och feminina attribut blev 

särskilt framträdande i de mjuka nyheterna. Sammanfattningsvis framställs kvinnan som 

mer sårbar och vävde in känslor apostroferingen som görs, medan mannen agerade 

handlingskraftigt, rapporterade händelseförloppet utan att involvera känslor och stod för 

kritiken. De använda attributen blir, i enlighet med van Zoonens åsikt, till tydliga 

mediala stereotyper260. 

 

Det är anmärkningsvärt att kvinnorna är starkt underrepresenterade när journalisterna 

vänder sig till experter. Detta är framförallt uppseendeväckande i svenska fall, då det 

finns gott om kvinnor som innehar positioner som chefer och experter, vilket är roller 

som journalisten väljer att lyfta fram. 

 

Artiklarna rörande branden hade flertalet skrivna av TT och ej nämnd författare. 

Därmed förlängdes tidsspannet angående branden, då bortfallet gjorde att antal artiklar 

fördelades ojämnt. Det kan även påverka resultatet då distans till händelsen kan leda till 

fler hårda nyheter som fokuserar på effekterna av händelsen. Studiens resultat bekräftar 

att både män och kvinnor skrev fler hårda nyheter under brandrapporteringen, vilket kan 

bero på detta. Detta bekräftar brandens artiklar, av vilka en del behandlar försäkringar 

och inspektioner. Dessa ämnen återfinns inte i samma grad under 

tsunamirapporteringen. Detta tas i beaktning även då ett längre tidsspann kan innebära 

att fler journalister är involverade vilket kan resultera i en större språklig varians. 

 

Under brandrapporteringen porträtteras mäns och kvinnors sorg olika. Männen stöttar 

och ber tyst medan kvinnorna skriker och gråter i förtvivlan. Under tsunamikatastrofen 

finns också tydliga skillnader i hur män och kvinnor beskrivs. Exempelvis så 

porträtteras en man enligt följande: “Visar upp skrap- och skärsåren efter katastrofen 

                                                 
259 Van Zoonen, “Gender representation and the media”, s. 329. 
260 Ibid., s. 318f. 
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och berättar sin historia gång på gång”261 medan kvinnan omtalas under lika 

omständigheter: “I går eftermiddag sov Ulrika Olsson lugnt i föräldrahemmet i 

Handen”262. 

 

Detta speglar även skillnaden i hur könen talar och framställs under apostroferingen. 

Männen presenterar skeenden, medan kvinnan är mer visuell, emotionell och beskriver 

scener.  

 

10.2. Journalisterna 

Vad kan sägas om eventuella tendenser till språkliga skillnader mellan kvinnliga 

respektive manliga journalister? 

10.2.1. Textanalys 

Det finns en skillnad i hur kvinnliga respektive manliga journalister rapporterar om de 

två katastrofhändelserna som studerats. Det mönster som utrönas i studien tyder på att 

de kvinnliga journalisterna tenderar att vara mer emotionella i sin nyhetsrapportering, 

vilket går i ton med tidigare forskning. De använder sig av ett språk rikt på detaljer och 

adjektiv. Artiklarna inleds med ett känslosamt och detaljrikt berättande, vilket gärna 

vävs samman med slutet. Majoriteten av de manliga journalisterna rapporterar istället 

med hårda nyheter, med fokus på ekonomi och händelsens konsekvens. I majoriteten 

artiklar skrivna av både manliga och kvinnliga journalister dominerade samma mönster 

som manliga journalister uppvisade i sina artiklar.  

 

Både manliga och kvinnliga journalister har valt att skriva emotionella, personifierade 

artiklar. Trots detta syns en skillnad i det använda språket. Majoriteten av manliga 

journalister beskriver med färre detaljer, värderingar och adjektiv, jämfört med den 

karaktäristiska kvinnliga artikeln.  

 

Exempel från en manlig, personifierad artikel: ”I måndags evakuerades de från ön och 

flög i helikopter till sjukhus. De fick sedan vila i en baskethall innan de kom med flyget 

från Phuket till Bangkok”263 jämfört med en kvinnlig, personifierad artikel:  

                                                 
261 Malmström, ”22-årige Daniel Haags strandhydda”, Svenska Dagbladet, 2004-12-28. T9. 
262 Malmström, “Jag mosades under ett hus”, Svenska Dagbladet, 2004-12-29. T10. 
263 Ibid. 
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Havet utanför Patong Beach i Phuket är förrädiskt lugnt. Dess styrka bevisades i en mäktig 

flodvåg bara en dag tidigare. Där semesterfirare brukar ligga och lapa sol ligger nu en 

osannolik blandning av söndermalda prylar. Mängder av avknäckta parasoller samsas med 

grindar, en röd barnsandal, herrskor koppar264. 

 

Denna språkliga skillnad kan ha att göra med Einarssons teori om sexolekt. Detta skulle 

betyda att de sociala könen påverkar individers språkvariation, både i tal och skrift. 

Däremot kan denna studies resultat inte bekräfta om den funna skillnaden till största del 

beror på en socialt konstruerad sexolekt, eller om journalistspråket präglats av 

professionens historia.  

 

Vidare bekräftas Monica Djerf-Pierres teori om könsmärkta nyhetsämnen i studiens 

resultat. Däremot finns det en skillnad i denna studies definition av hårda och mjuka 

nyheter265, vilket måste tas i beaktning. Denna studie har inte delat in hårda och mjuka 

nyheter i nationell och internationell rapportering, vilket är den punkt i Djerf-Pierres 

indelning.266 Detta kan påverka studiens resultat. 

 

I Dagens Nyheters rapportering om branden syns de manliga journalisterna, i form av 

egna spekulationer. Detta är något som varken återfinns hos Svenska Dagbladet eller i 

kvinnliga artiklar. Detta kan dels ha att göra med att spekulationer och argumentation 

finner sig bäst i konkretiserade nyheter, men kan även stärkas av att mannen gärna tar 

en offentlig roll.267 

 

Användningen av berättarteknikerna skiljer sig inte nämnvärt könen emellan. Samtliga 

berättartekniker användes av både män och kvinnor. Männen använder sig dock av 

konkretisering och förenkling i större utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna har fler 

personifierade artiklar än männen. Båda könen använder sig av stereotyper och dessa 

hittas främst i de personifierade artiklarna. Färre kvinnor än män använde sig av 

polarisering i sina artiklar. 

 

                                                 
264 Björklund, ”DN i Phuket: Svenskarnas semesterparadis”, Dagens Nyheter, 2004-12-28. T15. 
265 Se Bilaga 3. Definition av ord. 
266 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 45. 
267 Van Zoonen, “Gender representation and the media”, s. 329. 
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Rapporteringen om branden i Svenska Dagbladet är i huvudsak rationell och 

kategoriseras under hårda nyheter, även av de kvinnliga journalisterna, vilket är en 

uppseendeväckande differens. Detta resultat stämmer inte överens med vare sig tidigare 

forskning eller det mönster som studien uppmärksammat. I Dagens Nyheters 

rapportering om branden skriver de kvinnliga journalisterna 70 procent mjuka nyheter. I 

rapporteringen om tsunamin, skriven av kvinnliga journalister, är samtliga artiklar av 

mjuk karaktär i Svenska Dagbladet, jämfört med Dagens Nyheters 67 procent.  

 

Att männen använde konkretisering, förenkling och polarisering i högre grad än de 

kvinnliga journalisterna hänger troligtvis ihop med att männen fortfarande dominerar i 

den hårda nyhetsrapporteringen. Exempel en konkretiserad artikel som dessutom 

använder sig av förenkling är B14. ”Civilrättsligt kan däremot den som ’åsamkat någon 

skada genom vårdslöshet’ krävas på skadestånd. De 150 skadade och 60 dödsbona kan 

därmed eventuellt kräva arrangörerna på skadestånd för det inträffade.”268 

 

Resultatet visar vidare att de kvinnliga journalisterna har en tendens att lyfta människan 

som person i högre grad än männen. Exempelvis under brandrapportringen när sörjande 

föräldrar beskrivs ingående av kvinnliga journalister, medan manlig rapportering istället 

fokuserar på en sörjande massa.  

 

Exempel från B13, när en manlig journalist pratar om en sörjande grupp: ”Under 

gårdagen, en isande kall novembersöndag, strömmande människor i tusental till 

Hisingen för att lägga blommor, tända ljus eller bara försöka förstå det overkliga”269. 

 

De kvinnliga journalisterna från båda tidningarna apostroferar större utsträckning än 

männen, vilket betyder att kvinnor låter fler personer komma till tals. Däremot är det 

männen som tilldelas denna typ av uppmärksamhet majoriteten av gångerna, vilket leder 

till överrepresentationen av män som tidigare forskning bekräftat. Dessa resultat 

diskuterade van Zoonen år 1995 och bekräftas även i senare forskning, exempelvis 

redovisar Global media monitoring project en tydlig mansdominans i det studerade 

nyhetsflödet.270 

                                                 
268 Flores, ”Svårt för drabbad få ersättning”, Dagens nyheter, 1998-11-01. B14. 
269 Sommelius, ”Göteborgarna samlas i sorg”, Svenska Dagbladet, 1998-11-02. B13. 
270 Edström och Jacobsson, Räkna med kvinnor, s. 22. 
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Under 1970-talet var det nio av tio män som skrev de hårda, internationella 

nyheterna271. Studiet av detta resultat vittnar om ändring. I brandrapporteringen är 50 

procent av journalisterna kvinnor, medan det är något färre i den internationella 

tsunamirapporteringen, 45 procent.  

 

Fortsättningsvis så är finns det två artiklar värda att nämna, som inte följer det mönster 

som studerats. Detta är Branden blottlägger misstro, skriven av Charlotta Friborg, 

publicerad i Dagens Nyheter om branden och En tragedi som är svår att beskriva i ord, 

skriven av Nils-Olof Ollevik, publicerad i Svenska Dagbladet om tsunamin. 

Journalisterna tar media i försvar och beskriver svårigheterna i dessa typer av 

katastrofrapporteringar. Då det är olika tidningar, olika kön och olika katastrofer går det 

inte att utröna något särskilt mönster i denna avvikelse.  

 

10.2.2. Innehållsanalys 

Könsfördelningen är inte jämställd bland de journalister som deltagit till producerandet 

av studiens texter. Möjligen är det också så att den procentuella fördelningen skulle ha 

justerats antingen uppåt eller nedåt om de texter som sorterades bort på grund av att det 

vid dessa inte åtföljdes av någon namngiven journalist hade funnits med i materialet, 

men detta kan denna studie av uppenbara orsaker inte säga något om.  

 

Vidare ses att den totala fördelningen, samtliga materialets artiklar inräknade, om cirka 

42 procent kvinnliga journalister och 57 procent manliga journalister ligger över det 

globala snittet som redovisats i Global report of the status of women in the news 

media272, men att det samtidigt landar det inte riktigt på det svenska genomsnittet på 

48,9 procent kvinnliga journalister som samma studie uppmätt273.  

 

Uppsatsens resultat överensstämmer inte med Global report of the status of women in 

the news media. Detta kan ha att göra med att jämförande undersökning genomfördes 

                                                 
271 Edström och Jacobsson, Räkna med kvinnor, s. 22. 
272 Iwmf, Global report, s. 15. 
273 Ibid., s. 331. 
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mellan år 2008 - 2010 medan nästan hälften av denna studies material är publicerat år 

1998, vilket betyder att dessa artiklar skrevs tio år innan denna rapport genomfördes274. 

Tidsspannet mellan katastroferna kan därmed ha effekt på denna fördelning.  

 

Skillnaden mellan det svenska genomsnittet och denna studie kan även ha påverkats av 

studiens urval. De artiklar som publicerades utan namn, och som därför valdes bort, kan 

ha varit skrivna av kvinnor, vilket skulle öka procenttalet på kvinnligt skriva artiklar. 

Ytterligare något som kan ha effekt på artikelfördelningen mellan man och kvinna är 

den befintliga journalistkåren på redaktionen när händelserna inträffade samt om 

fördelningen valdes eller beordrades.  

 

Studien ville utröna eventuella skillnader i artikellängd för att studera om manliga eller 

kvinnliga journalister får mer utrymme i katastrofrapportering. Baserat på studiens 

material konstateras det att kvinnliga journalisterna i genomsnitt skrev längre artiklar än 

männen under tsunamirapporteringen. Under brandrapporteringen var det dock männen 

som skrev flest antal ord per artikel.  

 

Paralleller dras därför till vinklar som artiklarna hade. Kvinnorna skrev personifierade 

artiklar i högre grad under tsunamirapporteringen, vilka också visade sig vara längre än 

den rationella, informativa rapporteringen.  

 

Baserat på 51 688 ord som fördelas över 78 artiklar, är den genomsnittliga artikeln totalt 

sett 663 ord lång. Artiklar författade av män landade totalt på 645 ord medan artiklar 

skrivna av kvinnor i genomsnitt hade 679. Medellängden hos artiklarna författade av 

både män och kvinnor sticker ut med sina 702 ord. Dessa artiklar särskiljer sig dock 

från övriga artiklar då flertalet blandar rapportering och listor, vilket naturligt ökar 

ordmängden. 

 

                                                 
274 Iwmf, Global report, s. 9. 
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Sammanfattningsvis skriver kvinnor därmed i genomsnitt längre artiklar än sina 

manliga kollegor, vilket visar på att kvinnorna per artikel inte får mindre utrymme i 

tidningen. 

 

Studiens material visar vidare på en sammantagen tendens att de kvinnliga 

journalisterna skriver kortare meningar än sina manliga kollegor. De har dessutom fler 

detaljer invävda i språket. Detta studerades, tillsammans med pronomen och ordmängd, 

för att eventuellt kunna finna ett element inom Alléns teori om sexolekt. Resultatet om 

en kortare meningslängd hos de kvinnliga journalisterna kan kopplas till de typer av 

artiklar majoriteten av kvinnliga journalister rapporterar, det vill säga mjuka nyheter. 

Dessa typer av artiklar blandar gärna korta och längre meningar.  

 

Exempel från en kvinnlig journalists meningsrytm: ”Vad var det som pågick? Pojken 

hade inte förstått. Han hade varit på besök i helvetet. Knappt någon hade förstått. 

Tvåhundratjugotvå barn och ungdomar kom inte hem från festen.”275 

 

Totalt förekom i materialet 73 kvinnliga pronomen och 180 manliga pronomen, alltså 

totalt 253 pronomen. Bortser man från artiklar författade av både manliga och kvinnliga 

journalister i team återstår 67 kvinnliga pronomen och 162 manliga pronomen, alltså 

totalt 229 pronomen. Detta ger en stor övervikt av manliga i förhållande till kvinnliga 

pronomen vilket betyder att män synliggörs i högre grad än kvinnor i texterna. 

 

Användningen av pronomen visade sig vidare vara ojämnt fördelad mellan manliga och 

kvinnliga journalister. Trots att kvinnorna endast utgjorde 43 procent av gruppen 

återfanns 129 pronomen i deras texter och bara 100 pronomen i männens. Detta kan 

tyda både på att en högre pronomenanvändning är en del av en kvinnlig sexolekt, och att 

den högre andelen pronomen i texter av kvinnor hänger ihop med vilken typ av artiklar 

de skriver. 

 

                                                 
275 Källberg, ”Sorgens sång stiger ur hjärtat”, Dagens Nyheter, 1998-11-01. B15. 
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Överraskande för studien, då detta går emot Alléns tidigare forskningsresultat, var att de 

manliga journalisterna på gruppnivå använde en högre andel kvinnliga pronomen än vad 

kvinnorna gjorde. Alléns forskning visade tidigare att männen endast använde 8 procent 

kvinnliga pronomen276, medan denna studie visar på mellan 22 - 44 procent beroende på 

nyhetshändelse medan kvinnorna, som i Alléns studie använda sig av 37 procent 

kvinnliga pronomen, i denna studie använder sig av mellan 15 – 32 procent beroende på 

nyhetshändelse. Detta resultat påverkas av att de kvinnliga journalisterna skriver fler 

personifierade artiklar än sina manliga kollegor, vilket kräver en större användning av 

pronomen. En annan betydande orsak är att journalisten som skriver hårda nyheter 

oftare refererar till personer i texten med namn och studiens resultat visar på att männen 

skriver dessa nyheter i större utsträckning.  

 

Resultatskillnaden skulle delvis kunna förklaras av att denna studie valt att räkna fler 

pronomen än Allén, som bara utgick från ”hon” och ”han”. Ändock förekommer endast 

1,59 kvinnliga pronomen per 1000 ord i kvinnors artiklar, medan det förekommer 1,41 

kvinnliga pronomen per 1000 ord författade av manliga journalister. Denna studies 

resultat vederlägger därmed Alléns resultat.277  

 

Denna studies resultat går därmed också emot Löfgren Nilssons forskning som säger att 

män skriver ur ett manligt perspektiv och kvinnor ur ett kvinnligt.278 Enligt studiens 

resultat verkar kvinnor använda fler pronomen, både manliga och kvinnliga, och genom 

detta kan man därav dra slutsatsen att de rent generellt skriver mer om människor 

oavsett kön. 

 

Vidare kan man dra slutsatsen att studien som genomförts möjligen stödjer Einarssons 

teori om att det finns sexolekter279. Skillnader mellan könen har framkommit såväl i 

användning av pronomen som i menings- och artikellängd. Dock kan det, vilket också 

                                                 
276 Allén, ”Några könsskillnader i journalistikspråk”, s. 9ff. 
277 Ibid.  
278 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19.  
279 Einarsson, Språksociologi, s. 180. 
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nämnts tidigare, inte fullt uteslutas att dessa skillnader kan kopplas till professionens 

artikelmönster i sig, vilket gör att en kartläggning om sexolekt inte kan bekräftas.  

 

11. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det går att skönja tendenser till skillnader i 

manliga och kvinnliga journalisters sätt att skildra samma nyhetshändelse, från ett 

genuskritiskt perspektiv. En kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys 

gjordes av 78 artiklar från två olika tidningar, för att kunna utröna eventuella skillnader 

i könens rapporteringar och framställning. Studiens resultat kommer nedan återkopplas 

till uppsatsens urval av den forskning som tidigare gjorts i fältet. 

 

I materialet gällande katastrofrapporteringen tyder funna mönster på att kvinnan är 

fortsatt underrepresenterad samt lyfts i relation till mannen, med lägre status och i 

privata sammanhang. Detsamma upptäckte Monica Löfgren Nilsson i studien Kvinnor, 

män och nyheter i televisionen: en innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år. 

Mannen agerar och uttalar sig i egenskap expert, medan kvinnan får symbolisera det 

privata.280 Global media monitoring projects resultat påvisar detsamma, nyhetsflödet är 

fortfarande mansdominerat.281 

 

Under avsnittet Teorier beskrivs Yvonne Hirdmans genussystem, som menar att 

dikotomin och hierarkin visar sig genom att manligt och kvinnligt inte bör blandas samt 

att mannen är normen. I den journalistiska professionen, i både journalistiskt innehåll 

och hos upphovsmakarna, syns de strukturer som genussystemet ger upphov till.282 De 

kvinnliga journalisterna producerar fortfarande majoriteten av de mjuka nyheterna, 

medan männen fokuserar på hårda nyheter. Utöver detta syns föreställningen om könen 

i användningen av berättartekniken stereotyper samt i användningen av maskulina och 

feminina attribut. 

 

Fortsättningsvis går studien i linje med Monica Djerf-Pierres teori om könsmärkta 

nyhetsämnen. Hon menar att kvinnlig rapportering generellt kan sammanfattas som mer 

                                                 
280 Löfgren Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11ff. 
281 Edström och Jacobsson, ”Räkna med kvinnor”, s. 22. 
282 Hirdman, “Genussystemet”, s. 52ff. 
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privat, empatisk, intim och subjektiv, jämfört med manlig rapportering.283 Männen har 

en tendens att rapportera hårda nyheter i större utsträckning än kvinnliga journalister. 

Denna uppdelning är journalisterna väl medvetna om, vilket framkom under Margareta 

Melin-Higgins studie Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet. 

Framförallt unga, nyetablerade kvinnor tilldelades mjuka nyheter.284 Genomförd studie 

bekräftar Djerf-Pierres teori. 

 

Studien har även baserats på Liesbet van Zoonens teori om maskulina och feminina 

attribut. Detta för att kunna utröna eventuell skillnad i könsrepresentationen i vald 

empiri. Likt van Zoonens resultat tyder denna studie på att kvinnan är 

underrepresenterad i nyhetsflödet.  

 

Studien påvisade feminina och maskulina attribut i rapporteringen, som tillsammans 

med de mediala stereotyperna, leder till en skillnad i könsrepresentationen. Exempelvis 

uppfattas den porträtterade kvinnan som mer känslosam och uppmärksammas i 

beroende av en man. Medan mannen istället intervjuas som kraftfull, står för kritik och 

talar rationellt.285 

 

Studien valde även medielogiken med dess berättartekniker som teoretiskt ramverk. 

Teorin medförde möjlighet att urskilja eventuella differenser mellan journalisternas 

nyhetsrapportering.  

 

Studiens resultat visar att kvinnliga journalister använder sig av berättartekniken 

personifiering i högre grad än männen, som istället ofta konkretiserar händelsen. Dock 

använde sig både män och kvinnor av samtliga berättartekniker som studien valt att utgå 

ifrån. Det vill säga; konkretion, personifiering, stereotypisering, förenkling och 

polarisering. Stereotypiseringen användes i högre grad i mjuka nyheter, medan 

förenkling användes i högre grad i hårda nyheter.  

 

Följande är ett exempel på berättartekniken stereotypisering i en mjuk nyhet: 

“tonårsflickor gråter, pyntar och går fint, håller om varandra. Två flickor sitter på den 

                                                 
283 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 45. 
284 Melin-Higgins, “Fly eller Fäkta”, s. 56. 
285 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 315 och s. 329. 
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kalla asfalten, vända mot blommorna, och tittar på skolkort. Andra går snyftande fram 

och tillbaka med armarna om varandra”286. Här finner vi det kvinnliga attributet 

emotionell, vilket ingår i den kvinnliga stereotypen. Nyheten är personifierad, vilket kan 

ses i beskrivningen av de involverade personerna. 

 

Följande exempel är taget från en hård, konkretiserad nyhet, som är skriven av en 

manlig journalist. “Sri Lanka fruktade redan årsskiftet av avskaffandet av textilkvoter, 

något som kan slå hårt när Kina väntas ta marknadsandelar”287. Denna typ av nyhet är 

även förenklad, då journalisten försöker få in komplex information om olika 

ersättningar.  

 

Studiens resultat påvisar flera skillnader mellan manlig och kvinnlig journalistisk 

rapportering. Utöver könsmärkningen finns det skillnader i användningen av pronomen, 

samt det faktum att kvinnliga journalister generellt skriver kortare meningar. Enligt Jan 

Einarsson, som utarbetat teorin om sexolekt, är detta inte konstigt. Han menar att en del 

av en individs språkvariation beror på vilket socialt kön man tillhör. Då denna 

lingvistiska skillnad finns inom och utanför den journalistiska professionen, kan 

differensen bero på ett socialt konstruerat kön.288 

 

Däremot går det inte att avgöra om det är en tydlig sexolekt som uppmärksammats 

under studiens gång, eller om det är ett traditionellt mönster inom den journalistiska 

professionen som utgör grunden för skillnaden i språket. Sexolekt kan möjligen vara en 

orsak till denna uppdelning och är ett ämne som kan lyftas för vidare forskning. 

 

Under studien uppfattades två avvikelser i förhållande till tidigare forskning. 

Rapporteringen om branden i Svenska Dagbladet är i huvudsak rationell och 

kategoriseras under hårda nyheter, även av de kvinnliga journalisterna. Resultatet kan 

dock inte direkt överföras, då denna studie inte grundats i exakt samma definition av 

hårda och mjuka nyheter. I denna studie är nyheterna inte uppdelade efter 

internationella och nationella nyheter, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

                                                 
286 Tottmar, ”Backaplan/Söndag”, Dagens Nyheter, 1998-11-02. B8. 
287 Braconier, ”För ett par stater i Sydostasien”, Svenska Dagbladet. 2004-12-29. T7. 
288 Einarsson, Språksociologi, s. 180. 
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Vidare uppfattades ytterligare en punkt vars resultat inte verifierar Alléns studier om 

manliga och kvinnliga pronomen. Alléns redovisade ett resultat där manliga journalister 

använder manliga pronomen i högre grad än kvinnliga journalister289. Denna studies 

resultat visar däremot att de manliga journalisterna använder både manliga och 

kvinnliga pronomen i högre grad än kvinnor.  

 

Sammanfattningsvis kartlägger studien representationen av genus i de utvalda 

artiklarna. Journalisterna använder sig av feminina och maskulina attribut, vilket stärker 

de rådande stereotyperna. Studien kartlägger även en del av de lingvistiska skillnaderna 

hos journalister av respektive kön. Skillnaderna kan ses som ett problem om man i 

jämställdhetssynpunkt strävar efter ett desegregerat språk. Enligt Hirdman är det 

manliga normen, vilket betyder att kvinnan blir avvikande. Det normativa blir 

hierarkiskt, vilket betyder att skillnader i språket upprätthåller den ordning Hirdman 

talar om.290 Genom att ifrågasätta den manliga normen, och därmed den journalistiska 

professionens kultur, där kvinnan fortfarande är den avvikande komponenten i 

representation och textkonstruktion, kan denna typ av segregation mellan könen 

minska.291  

 

Studiens resultat bidrar till det feministiska forskningsläget och jämställdhetsarbetet. 

Genom att uppmärksamma ojämlika könskonstruktioner i tidningarnas nyhetsinnehåll, 

kopplat till journalistens kön, kan studiens resultat lyftas till ett större sammanhang, och 

bidra att belysa kvinnors villkor inom nyhetsjournalistiken. 

 

11.1. Förslag på fortsatt forskning 

En ytterligare dimension i en liknande studie skulle kunna inkludera en bildanalys, som 

utförs ur ett genusperspektiv. Detta skulle framförallt komplettera frågan om vad som 

lyfts fram. I denna studie studeras enbart publicerad text. 

 

Om forskningsfrågan vill fokusera på språkskillnaden mellan tidningarna, framför 

skiljaktigheterna mellan kön, kan fortsatt forskning förslagsvis jämföra tidningar med 

                                                 
289 Allén, ”Några könsskillnader i journalistikspråk”, s. 9ff. 
290 Hirdman, “Genussystemet”, s. 52ff. 
291 Ibid. s. 54ff. 
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olika genreformat. En morgontidning och en kvällstidning skulle vara tacksamma att 

jämföra ur lingvistiskt perspektiv. 

 

Ytterligare något som kan vara intressant är att involvera redaktionerna och 

journalisterna i studien. Detta skulle kunna bemötas med en kritisk diskursanalys, som 

studerar produktion, produkt och mottagare. Genom denna metod kan man 

fortsättningsvis studera maktförhållande i den journalistiska diskursen. Redaktionens 

delaktighet kan medföra en ny, intressant synvinkel i frågan. 

 

Vidare finns möjligheten att undersöka om det generellt, eller enbart vid författandet av 

vissa specifika typer av artiklar, i enlighet med vad resultaten i vår studie indikerar, kan 

fastställas statistiskt att texter som författats av enbart manliga journalister, i större 

utsträckning än texter författade av enbart kvinnliga journalister, tenderar att skrivas i 

team, samt vad detta i så fall beror på, samt om det är så ovanligt som vår studie 

indikerar att journalistteam enbart består av kvinnor, och i så fall varför. 

 

I studien sågs dessutom en signifikant skillnad i hur journalisterna rapporterade om de 

olika händelserna. Artiklarna om tsunamin gick mer på djupet och bestod till större del 

av personifieringar än artiklarna om branden, vilka å sin sida i högre grad beskrevs ur 

ett ”utanför”-perspektiv. Det vore därmed intressant att utreda vad skillnaden beror på. 

 

Att nyheternas fick olika stort utrymme skulle kunna ha att göra med att 

Göteborgsbranden drabbade ungdomar med invandrarbakgrund. Kanske finns det också 

socioekonomiska perspektiv som påverkar rapporteringen. Detta skulle med fördel 

kunna studeras i fortsatt forskning.  

 

Ytterligare en punkt som med fördel kan lyftas för vidare forskning är denna studies 

resultat jämfört med Alléns studie, som även den behandlade pronomen. Då studierna 

inte överensstämmer med varandra kan elementet vara av intresse i framtida 

undersökningar. 

 

Avslutningsvis skulle en liknande studie kunna genomföras, men med fokus på om 

differensen mellan könen minskar med tiden. Har rapporteringen blivit mer likartad 

mellan tidningarna och könen med tiden? 
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Bilaga 1. Analysschema 

 

Tema 1. Allmänt 

 
- Vilken är artikelns huvudsakliga fokus? 

Handlar artikeln om händelsen, effekt av händelsen eller personifieras händelsen? Här 

utgår vi från Monica Djerf-Pierre, som menar att det finns könsmärkta nyhetsämnen294. 

 

-Mjuk eller hård nyhet 

Även denna fråga utgår från Djerf-Pierre, som menar att kvinnliga journalister skriver 

mjukare nyheter i högre grad än männen. De kan generaliserande sammanfattas som 

privata, empatiska, intima och subjektiva. Medan en maskulin rapportering istället ofta 

är distanserad, neutral och objektiv.295 I denna undersökning har dock hårda och mjuka 

nyheter en något annorlunda definition. Se Bilaga 2. 

 

-Rationellt eller känslosamt 

Skrivs artikeln rationell och lyfts sakfrågor? Eller är artikeln personifierad och lyfter 

känslor? Här utgår vi från van Zoonens modell över feminina och maskulina attribut, 

som menar att männen är rationella medan kvinnan är mer känslosam296. Frågan utgår 

även från Monica Djerf-Pierres teori om könsmärkta nyhetsämnen, som är uppdelad i 

feminina och maskulina kännetecken i journalistisk rapportering297. 

 

-Berättande artikel 

I vilken omfattning används beskrivande språk, detaljer, adjektiv osv? Denna fråga 

grundas i Einarssons teori om sexolekt, vilket är en del av individers språkvariation som 

beror socialt kön298. 

 

-Vilka berättartekniker kan urskiljas? 

Analysen utgår ifrån konkretion, personifiering, stereotypisering, förenkling och 

polarisering, vilket är några av de berättartekniker som används inom medielogiken.299 

                                                 
294 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37. 
295 Ibid. s. 45. 
296Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 329. 
297 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19. 
298 Einarsson, Språksociologi, s. 180 
299 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
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Tema 2. Fokus 

 
-Vad syns i rubriken? 

Lyfts män, kvinnor, citat, siffror eller känslor? Vilka ämnen lyfts? Här utgår vi från 

Monica Djerf-Pierre, som menar att det finns könsmärkta nyhetsämnen300. 

 

-Apostrofering 

Vilka får talstreck och när? I relation till någon? Hur pratar de som lyfts? Om vad? 

Vilka roller/positioner har dessa? Denna fråga utgår ifrån Yvonne Hirdmans teori om 

kvinnans underordning och van Zoonen som menar att kvinnor är underrepresenterade, 

medan männen är överrepresenterade.301 

 

-Källor. Nämns källor? Om ja, är de manliga och/eller kvinnliga? 

Här utgår vi från Djerf-Pierres resultat, som menar att kvinnlig rapportering gärna 

innehåller kvinnliga källor och en manlig rapportering innehar manliga källor och 

perspektiv samt är distanserad, neutral och objektiv.302 Monica Löfgren Nilssons tabell 

med de symboliska könsordningens aspekter tyder på samma sak303. 

 

-Roll 

Framställs kvinnan eller mannen som: subjekt/objekt, våldsam/underlägsen, 

aktiv/passiv, beroende/oberoende. Frågan utgår ifrån van Zoonens modell som beskriver 

mediala stereotyper304. 

 

-Position 

Är den omskrivna kvinnan eller mannen auktoritär, expert, företrädare, offer, familj 

eller anhörig? Undersökningen Kvinnor, män och nyheter i televisionen: en 

innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år av Monica Löfgren Nilsson tyder på 

att männen ofta får uttala sig i form av expert eller företrädare, medan kvinnor kommer 

till tals som “vanliga människor”305. 

 

                                                 
300 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19.  
301 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 52.  
302 Ibid. s. 45. 
303 Löfgren-Nilsson, ”En lång och slingrande väg”, s. 214. 
304 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 329.  
305 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19. 
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Tema 3. Kvinnan 

 
-Kvinnan i relation 

Presenteras kvinnan i relation till mannen? När nämns hon själv? Under vilka 

situationer? Frågan utgår ifrån van Zoonens modell som menar att kvinnan är relaterad 

till mannen306.  

 

-Manliga och kvinnliga attribut 

Rationell/sakfrågor/motståndskraftig/emotionell/sörjande/vårdande/underlägsen. Här 

utgår vi från van Zoonen, som har sammanställt en modell över feminina och maskulina 

attribut, med grund i tidigare studier kring mediala stereotyper307. 

 

-Hur mycket plats får kvinnan jämfört med mannen? 

Hur ofta nämns kvinnor respektive män och hur mycket plats får de i artikeln? Även 

denna fråga grundas i van Zoonens teori, som menar att kvinnor är underrepresenterade, 

medan männen är överrepresenterade308. 

 

-I vilka situationer lyfts kvinnan respektive mannen? 

När lyfter journalisten kvinnliga respektive manliga källor? Denna fråga grundas både i 

van Zoonen studie, som menar även att kvinnan lyfts i familjesammanhang och männen 

i jobbsammanhang.309 Frågan är även utformad efter Löfgren Nilssons resultat, som 

menar att manliga journalisten gärna vänder sig till manliga källor310. Även Global 

media monitoring project visar på att männen lyfts i expertsammanhang och kvinnan 

som anhörig, men menar att en förändring redan kan ses.311 Detta ska undersökas. 

  

Tema 4. Journalisten 

 
-Är det en manlig eller kvinnlig journalist? 

Är artikeln skriven av en man eller kvinna? Har artikeln fler författare?  

 

                                                 
306 Van Zoonen, ”Gender representation and the media”, s. 318f. 
307 Ibid. s. 329. 
308 Ibid. s. 318f. 
309 Melin-Higgins, “Fly eller Fäkta”, s. 56. 
310 Löfgren-Nilsson, Kvinnor, män och nyheter i televisionen, s. 11 och 19.  
311 Edström och Jacobsson, Räkna med kvinnor, s. 26.  
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-Är det Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter? 

I vilken tidning är artikeln publicerad? 

 

-Artikelns utformning 

Använder sig journalisten av listor? Längd på artikeln? Långa eller korta meningar? 

Denna punkt studeras även under den kvantitativa innehållsanalysen, för att studera 

journalisternas språkvariation, som beror på vilket socialt kön man tillhör. Här utgår 

studien från Einarssons teori om sexolekt312. 

 

- Syns journalisten i texten? 

Gör journalisten sig synlig i texten genom att använda sig av vi/jag eller för en aktiv 

argumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312 Einarsson, Språksociologi, s. 180. 
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Bilaga 2. Berättartekniker  

Nedan sammanfattas de berättartekniker som använts och hur dessa definierats innan 

analysen påbörjats.  

 

Berättartekniker kan i forskningssammanhang bli problematiska. Detta beror på att 

journalistens arbete ständigt kräver begränsning och förenkling i förhållande till 

mediernas former. Studien behöver därmed dra en svår linje mellan nödvändig 

förenkling och förenkling som inte längre kan försvaras som ett måste. 

 

Det är således viktigt att studera berättartekniker, då tidigare svensk forskning kommit 

fram till olika resultat. Detta gäller främst personifiering. Detta kan dels bero på att det 

är olika ämnen som studerats, men även att berättartekniken är definierad på olika vis i 

olika undersökningar.313 Därav lägger denna studie vikt i att definiera samtliga 

parametrar, för att uppnå önskad validitet. 

 

Studien ämnar därför kartlägga ytterligare en liten del i hur journalistiken förhåller sig 

till sina berättartekniker i valt sammanhang. 

 

Konkretion – Här uppmärksammas händelsen på ett konkret sätt. Journalisten gör det 

abstrakta konkret och begripligt för läsaren. 

Personifiering – Journalisten väljer att lyfta upp specifika personer som är kopplade till 

händelsen. Genom denna porträttering ger journalisten mottagaren möjlighet till 

identifikation. 

Stereotypisering – Journalisten använder medvetet eller omedvetet stereotyper för att 

spara tid och kraft i rapporteringen. Mottagaren tar lätt till ny, men igenkännlig, 

information. Berättartekniken gör att mottagaren lätt kan sätta sig in och relatera till 

händelsen. 

Förenkling – Journalisten kan använda sig av förenkling av en komplex nyhet, för att 

den överhuvudtaget ska bli publicerad. Artikeln måste kunna förstås av mottagaren. 

Polarisering – Journalisten förenklar konflikter och synsätt och ställer dem sedan emot 

varandra, istället för att bedriva en djupare argumentation i artikeln.314 

Fortsättningsvis definieras hårda och mjuka nyheter. Grunden utgår från Monica Djerf- 

                                                 
313 Strömbäck Makt, medier och samhälle, s. 169f. 
314 Strömbäck, Makt och medier, s. 159. 
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Bilaga 3. Definition av ord 

 

I denna bilaga presenteras definitionen av ord som denna studie har valt att utgå från. 

Denna studie ämnar undersöka rapportering om såväl nationell som internationell 

katastrof, vilket betyder att undersökningen inte enbart kan utgå från Djerf-Pierres 

definition av hårda och mjuka nyheter. I denna undersökning kommer nyheterna 

kategoriseras utefter en omarbetad definition som presenteras nedan. De hårda och 

mjuka nyheterna tar alltså inte hänsyn till om nyheten är nationell eller internationell. 

 

Hård nyhet – Distans, neutralitet, objektivitet. Artikeln skrivs rationellt och baseras på 

sakfrågor, eller direkt nyhetsrapportering om katastrofen. Ämnen som ingår här är 

politik, ekonomi och vetenskap.315 

Mjuk nyhet – Nyheten rapporteras subjektivt, empatiskt och intimt. Artikeln skrivs 

emotionellt och fokuserar på personerna, snarare en den direkta nyhetsrapporteringen.316 

Företrädare - En representant för ett företag/organisation, som inte benämns med en 

chefsroll.  

Offer - En individ som själv varit med om händelsen, eller varit på plats och bevittnat 

tsunamin. 

Anhörig - En individ relaterad till ett offer. 

Kvinna i beroende - En kvinna som tas upp i relation till en man. Antingen ordagrant, 

exempelvis “hans fru”, eller om kvinnan lyfts efter att en man porträtterats.  

Rationell - Logisk, faktabaserad och förnuftig. Ej emotionellt färgad. Ideligen skriven i 

konkretion. 

Emotionell - Känslofull och känslostyrd artikel. Ideligen skriven i personifiering. 

Aktiv (maskulint attribut) - Individen visar företagsamhet på ett eller annat sätt och 

försöker få eller har kontroll över situationen. 

Passiv (feminint attribut) - Individen är overksam. 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Djerf-Pierre, “Journalistikens kön”, s. 37 och 45. 
316 Ibid. 
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Bilaga 4. Exempel på sammanställningsdokument per kön 
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Bilaga 5. Protokoll för kvantifiering 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

Bilaga 6. ID-nummer för artiklarna om branden 
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Bilaga 7. ID-nummer för artiklarna om tsunamin. 
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