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Den här studien analyserar hur maktstrukturer framträder i den amerikanska dagspressens 

bevakning av sexuella trakasserier. Studien analyserar 18 artiklar som har bevakat två snarlika 

fall där två män som varit nominerade till en position i Högsta domstolen i USA blivit 

anklagade för sexuella trakasserier. Det första fallet från 1991 är mellan Clarence Thomas och 

Anita Hill och det senare fallet är från 2018 mellan Brett Kavanaugh och Christine Blasey 

Ford. Artiklar från Wall Street Journal, New York Times och Chicago Tribune, som är de tre 

ledande dagstidningarna i USA har studerats med syfte att avslöja om det finns några 

underliggande ideologier och maktintressen i texten. För att avslöja dessa konstruktioner utgår 

studien från en kritisk diskursanalys som metod med målet att kunna se hur de språkliga 

resurserna uttrycker ideologier och maktintressen. 

Studiens teoretiska ramverk har främst utgått från genusteori, och därefter utifrån hegemoni, 

rape culture, nyhetsjournalistik och tabloidisering. Med hjälp av olika analysverktyg har 

sammanlagt 18 artiklar analyserats där materialet har delats in i fyra teman, och utifrån dem 

har texterna analyserats mer utförligt. Resultatet visar att patriarkala maktstrukturer uttrycker 

sig i olika grad i artiklarna och att det har skett en förändring i den journalistiska diskursen 

över tid.  
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ABSTRACT 

Author(s): Nina Kahrobaee and Stefanie Rumaina Pezo 

Title and subtitle (English): Someone isn’t telling the truth – A critical discourse analysis of 

American news papers news coverage of sexual harassment  

Language: Swedish 

Pages: 62 

 

This study analyzes how power structures express themselves in the daily press's coverage of 

sexual harassment. The study analyzes 18 articles that have covered two similar cases where 

two men who have been nominated for a position in the Supreme Court in the United States 

have been accused of sexual harassment. The first case from 1991 is between Clarence 

Thomas and Anita Hill and the latter case is from 2018 between Brett Kavanaugh and 

Christine Blasey Ford. Articles from the Wall Street Journal, New York Times and the 

Chicago Tribune, which are the three leading newspapers in the United States, have been 

analyzed with the aim of revealing whether there are any underlying ideologies and power 

interests in the text. In order to uncover these constructs, the study uses CDA as a method for 

being able to see how the linguistic resources express ideologies and power interests. 

The study’s theoretical framework has mainly been based on gender theory, and then based on 

hegemony, rape culture, news journalism and tabloidization. With the help of various analysis 

tools, a total of 18 articles have been analyzed where the material has been divided into four 

themes, and based on them the texts have been analyzed in more detail. The result shows that 

patriarchal power structures express themselves to varying degrees in the articles and that 

there has been a change in journalistic discourse over time. 
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1. Inledning 

“Jag får skylla mig själv, jag provocerade fram våldet “.  

- Utsatt kvinna (Dahlgren & Sandell 2014). 
 

I medierna finns det en risk att kvinnor skuldbeläggs vid sexuella övergrepp för att inte gjort 

tillräckligt för att förhindra brottet. När medier skildrar kvinnor som opålitliga bidrar det till 

en patriarkal hegemoni, där mannens överordnade status står orörd. I vårt samhälle råder en 

genusordning där mannen är norm och kvinnan underordnad (Hirdman, 2001). Medier har 

som samhällsinformerande institutioner ett stort ansvar i samhället gällande rapporteringen av 

våld mot kvinnor. Vi ser att det ständigt sker en indelning i vad som är manligt och vad som 

är kvinnligt, och medier bidrar till att förstärka samt etablera dessa stereotyper. I rollen som 

opinionsbildare i samhället blir vi påverkade av mediernas sätt att gestalta vår verklighet och 

förstärker allmänhetens syn på vad som är manligt och kvinnligt (Easteal, Holland och Judd, 

2014; Pollack, 2001; Strömbäck, 2014). Upprätthållandet av dessa skildringar bidrar till ett 

bevarande av den manliga överordningen. 

 

Denna studie kommer att undersöka hur den amerikanska dagspressen skildrar kvinnliga 

brottsoffer och manliga förövare i två uppmärksammade fall av sexuella trakasserier. Dessa 

två fall är mellan Clarence Thomas och Anita Hill år 1991 respektive Brett Kavanaugh och 

Christine Blasey Ford från år 2018. Vårt empiriska material grundas på 18 nyhetsartiklar 

utvalda från tre av USA:s största dagstidningar; Wall Street Journal, New York Times och 

Chicago Tribune. Studien utgår från en kritisk diskursanalys (critical discourse analysis) och 

med hjälp av genusteori och begreppen hegemoni, rape culture, nyhetsvärdering och 

tabloidisering kommer studiens frågeställningar diskuteras och besvaras. Genom den här 

studien vill vi belysa hur sexuella trakasserier framställs i tre framträdande tidningar och om 

maktstrukturer och underliggande ideologier kommer till uttryck. Under en tid då metoo-

rörelsen har spridit sig världen över och påverkat synen och diskussionen kring sexuella 

trakasserier kommer studien även titta på hur språket har förändrats över tid och om liknande 

händelser fortfarande framställs på liknande sätt. Genom att upprätthålla rådande 

maktstrukturer och visa den verklighet som de dominerande klasserna vill bevara så behåller 

de sin makt över underordnade klasser. Därmed bestämmer medierna vad som sätts på den 

journalistiska agendan och vad som anses vara värt att rapportera om. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges först en översiktlig beskrivning av de två fallen, Thomas och Hill-fallet 

samt Kavanaugh och Blasey Ford-fallet. Därefter följer en kort historisk redogörelse av 

#Metoo och tar sedan följd av en kort presentation av de tre ledande dagstidningarna i USA; 

Wall Street Journal, New York Times och Chicago Tribune. För enkelhetens skull kommer vi 

emellanåt referera till tidningarna genom deras förkortningar; WSJ, NYT och Tribune. På 

grund av bristen av bakgrundsinformation om Chicago Tribune är det stycket väldigt 

begränsat. Fortsättningsvis presenteras bakgrunden kring begreppet sexuella trakasserier samt 

definitionen av själva begreppet. 

 

2.1 Clarence Thomas och Anita Hill, 1991 

I oktober 1991 anklagade juridikprofessorn Anita Hill domaren, och hennes före detta 

arbetsgivare, Clarence Thomas för sexuella trakasserier. Thomas hade då blivit nominerad till 

en position som domare i Högsta domstolen av presidenten George Bush (Lewis, 1991; Black 

& Allen, 2001). Thomas anklagades för att ha sexuellt trakasserat Hill på arbetsplatsen från 

1981 till 1983 och var Hills handledare när de arbetade tillsammans på 

utbildningsdepartementet och antidiskriminering myndigheten (Equal Employment 

Opportunity Commission, EEOC) (Smolowe, 1991; Jacobs, 2018). 

  

I början av september 1991 tog senatens justitieutskott kontakt med Anita Hill eftersom hon 

hade arbetat med Thomas och de ville ställa några frågor som skulle hamna i hans fil. Hon 

berättade om anklagelserna till utskottet men det var inte förrän i mitten av september som 

Hill gick med på att lämna in ett skriftligt intyg till FBI:s undersökning av anklagelserna 

(Lewis, 1991; Reuters, 1991).  

  

När anklagelserna hade läckts ut till medierna kallades Anita Hill och Clarence Thomas till att 

vittna inför senatens justitieutskott där miljontals tv-tittare kunde ta del av vittnesmålet (Black 

& Allen, 2001; Siddiqui, 2018). Hill vittnade om de sexuella trakasserierna Thomas hade 

utsatt henne för under arbetstid (Black & Allen, 2001). Thomas ska ha frågat Hill ett antal 

gånger om hon ville gå ut med honom, gett detaljerande beskrivningar om sex, pornografi 

som involverade kvinnor med stora bröst och olika typer av tidelag (Smolowe, 1991; Jacobs, 
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2018). Hill hävdade även att Thomas ska ha frågat öppet om vem som hade lämnat pubeshår 

på hans läsk (Siddiqui, 2018). Senatorn Orrin Hatch sa under vittnesmålet att Hill hittat på 

sina anklagelser genom att låna detaljer från ett annat fall och filmen Exorcisten (Jacobs, 

2018). Anita Hill gjorde därmed ett lögndetektortest som visade att hon talade sanning (Baker 

& Hulse, 2018). En annan kvinna som jobbade på EEOC var beredd att tala inför senaten och 

bekräfta Thomas olämpliga beteende på arbetsplatsen, men blev aldrig tillkallad till 

vittnesmålet (Jacobs, 2018). Den 15 oktober röstades Thomas Clarence fram av senaten som 

den nya domaren i USA:s Högsta domstol och där sitter han än i dag (Black & Allen, 2001). 

 

2.2 Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford, 2018 

Tidigt under sommaren 2018 fick senatorn Dianne Feinstein ett brev från en kvinna som ville 

hålla sig anonym. I brevet anklagades Donald Trumps domarkandidat Brett M. Kavanaugh för 

försök till sexuell övergrepp. Händelsen ska ha skett under en fest i början av 1980-talet (de 

Vogue & Mattingly, 2018). Brevet skickades till FBI som i sin tur skickades till Vita huset där 

brevet skulle ingå i Kavanaughs bakgrundfil. Brevet hamnade till sist hos senatens 

justitieutskott (översatt från Senate Judiciary Committee) (Brown, 2018). Den republikanska 

ordförande för domstolskommittén, senatorn Charles E. Grassley, släppte ett annat brev som 

skickades till honom och Diane Feinstein. 65 kvinnor som sa att de kände domaren 

Kavanaugh under gymnasieåren hade undertecknat brevet. Kvinnorna gick i godo för 

Kavanaughs goda karaktär och skrev att han alltid hade behandlat dem med värdighet och 

respekt (Brown, 2018; Fandos & Schmidt, 2018). 

  

I en intervju med Washington Post gick psykologiprofessorn Christine Blasey Ford offentligt 

ut med att det var hon som hade skrivit brevet (Brown, 2018). Ford berättade att hon och Brett 

Kavanaugh var på fest med andra gymnasieelever när Kavanaugh och hans vän Mark Judge 

dragit Blasey Ford in till ett sovrum i huset. Blasey Ford hävdar att Kavanaugh försökte 

förgripa sig på henne och täckte över hennes mun när hon försökte skrika. Kavanaugh tryckte 

sig mot och försökte ta av hennes kläder men Blasey Ford lyckades till slut fly när 

Kavanaughs vän hoppade på dem (de Vogue & Mattingly, 2018; Brown, 2018). Innan Blasey 

Ford gick ut offentligt tog hon ett lögndetektortest och resultatet visade att hon var ärlig med 

sitt uttalande gentemot Kavanaugh (Brown, 2018). Efter att Ford offentliggjort sina 

anklagelser har två andra kvinnor anklagat Kavanaugh för sexuella övergrepp. Kavanaugh 

förnekar påståendena (Hauser, 2018). 
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Den 27 september vittnade både Christine Blasey Ford och Brett Kavanaugh inför 

justitieutskottet (Edwards, 2018). Hon sa till senatorerna att hon är ”100%” säker på att det 

var Kavanaugh som överföll henne (Hook, Peterson & Andrews, 2018). Den 6 oktober 

röstade senatorerna fram Brett Kavanaugh som det nya tillskottet i USA:s Högsta domstol. 

Två dagar senare svors Kavanaugh in som domare (Cillizza, 2018). 

 

2.3 #Metoo 

I början av oktober år 2017 publicerade nyhetstidningarna The New York Times och The New 

Yorker ett reportage där ett flertal kvinnor anklagade den amerikanska filmproducenten 

Harvey Weinstein för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier (Gustafson, Farran-Lee & 

Grönberg, 2017; Gash & Hardin, 2018). Allt eftersom gick många andra kända profiler ut 

med sina egna erfarenheter av sexuella trakasserier. Flertalet andra män i maktposition - 

filmproducenter, skådespelare och politiker - har i efterhand blivit offentlig anklagade som 

påföljd av anklagelserna mot Weinstein (Zarkov & Davis, 2018). Detta var startskottet för 

metoo-rörelsen och som en respons på Harvey Weinstein-skandalen startades hashtaggen 

#metoo (PettyJohn, Muzzey, Mass & McCauley, 2018).  

 

Det var i mitten av oktober 2017 den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano försökte, med 

hjälp av ”#Metoo”, ge en röst till kvinnor som hade utsatts för sexuella övergrepp och 

trakasserier (Garcia, 2017). Milano skrev ett inlägg på Twitter där hon uppmanade alla 

kvinnor som hade blivit utsatta att skriva “#Metoo” som svar på hennes inlägg. Hashtaggen är 

avsedd att uppmana kvinnor att dela med sig av sina upplevelser av övergrepp och 

trakasserier. Efter att Alyssa Milano publicerade sitt inlägg på Twitter har hashtaggen 

”#Metoo” blivit ett globalt fenomen som även har spridit sig till Sverige (Zarkov & Davis, 

2018). Enligt mediearkivet Retriever (2017) står Sverige på sjätte plats över de länder som 

frekvent har använt ”#Metoo”. 

 

2.4 Wall Street Journal 

1882 grundade journalisterna Charles Dow och Edward D. Jones förlaget Dow Jones som 

kom att publicera den första upplagan av The Wall Street Journal i New York, en tidning som 

historiskt sett främst riktat in sig på affärs- och ekonomirelaterade nyheter. Det som kom att 
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bli Wall Street Journal var ursprungligen ett nyhetsblad i en publikation som annars var en 

renodlad affärspublikation. Med tidens gång har tidningen utvecklats till att täcka nyheter av 

alla slag och har även kontor världen över, vilket har bidragit till deras internationella prägel. 

Idag attraherar den läsare av alla slag som vänder sig till tidningens livsstilssektioner, 

ekonomi och nyheter likaså (Harcup, 2014; Morris, 2014).  

 

2007 köptes WSJ upp av mediemagnaten Rupert Murdoch som äger ett flertal medieföretag 

som lutar mer åt höger (Cappella & Hall Jamieson, 2008). Murdoch har blivit både hyllad och 

kritiserad för sin approach till journalistiken, både för att han är engagerad och investerar 

mycket i journalistik men kritiseras även för att utnyttja sina medier för att sprida propaganda 

åt högerpolitiken (Harcup, 2014). Efter köpet har tidningens rapporteringar skiftat från ett 

affärs- och ekonomifokus till att publicera fler artiklar som berör offentliga angelägenheter, 

nyheter och politik (Collins & Wagner, 2014; Archer & Clinton, 2017). Därutöver har WSJ 

blivit kritiserad för att sympatisera ett plutokratiskt samhälle där den välbärgade klassen styr 

(Morris, 2014). Trots detta har tidningen ett högt anseende och anses vara en av de mest 

seriösa morgontidningarna och är den största tidningen i USA med över en miljon lösnummer 

i daglig cirkulation (Cision, u.å.). 

 

2.5 New York Times 

Henry Jarvis Raymond och George Jones grundade New York Times och publicerade den 

första upplagan av New-York Daily Times i augusti 1851. Tidningen ansågs vara en tidning 

affilierad med det republikanska partiet i USA, något de tog avstånd från under 1880-talet 

genom att ge stöd till en demokratisk presidentkandidat, Grover Cleveland. NYT betraktas 

även den som en av de mer seriösa dagstidningarna på grund av deras granskande journalistik, 

och har vunnit flest Pulitzer priser än någon annan dagstidning (Harcup, 2014; New York 

Times, u.å.). 

 

I början av 2000-talet blev det känt för allmänheten att en av tidningens journalister, Jayson 

Blair, hade plagierat en större mängd material. Dessutom blev de tvungna att offentligt uttala 

sig om deras rapportering av den amerikanska invasionen i Irak då den inte var särskilt 

noggrann utförd (Harcup, 2014). NYT har länge varit känd som en tidning med en mer liberal 

inriktning och har visat sig vara partipartisk då de gett mer utrymme åt artiklar och reportage 

som stödjer demokratiska partiets hjärtefrågor (Archer & Clinton, 2017; Puglisi, 2006). 
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Tidningen har en status som “paper of record” där en bidragande faktor är publicerandet av ett 

flertal hemligstämplade dokument och skandaler (Gudelunas, Park & Zelizer, 2002; Jutel, 

2016). Under 1970-talet publicerades Pentagon Papers där ca 7000 sidor statliga dokument 

gällande kriget i Vietnam offentliggjordes. Tillsammans med ett flertal andra tidningar skrev 

de om hackgate under 2011 som ledde till att News of the World tvingades lägga ned, samt 

cablegate år 2010 då WikiLeaks avslöjade 250 000 sidor av hemliga texter skrivna av 

amerikanska diplomater (Harcup, 2014). 

 

2.6 Chicago Tribune 

En av USA:s ledande tidningar som grundades i Chicago av Joseph K. C. Forrest, James J. 

Kelly och John E. Wheeler år 1847 och ägs idag av Tribune Company (Cision, u.å.; Harcup, 

2014). Ägarskapet för tidningen togs över 1855 av Joseph Medill som var en av grundarna till 

det republikanska partiet (Mann, 2015). 

 

2.7 Bakgrunden till begreppet sexuella trakasserier 

Civil Rights Act 1964 är en lag som infördes år 1964 i USA och som gjorde det olagligt att 

diskriminera anställda på arbetsplatser baserat på deras kön eller etnicitet (Baker, 2007; 

Maitra, 2018). 1979 skrev Catharine MacKinnon boken Sexual Harassments of Working 

Women som blev ett grundläggande bidrag till lagutvecklingen av sexuella trakasserier 

(Baker, 2007). MacKinnon särskilde två olika typer av beteende som hon ansåg skulle räknas 

som sexuella trakasserier; quid pro quo harassment och Hostile Work Environment 

harassment. Quid pro quo bygger på att personen accepterar beteendet då det kan påverka 

personens anställning och Hostile Work Environment bygger på att man medvetet skapar en 

fientlig arbetsmiljö på arbetsplatsen (Hersch & Moran, 2013: Maitra, 2018). 

  

Ursprunget till begreppet sexual harassment kan spåras till 1970-talet, då Carmita Woods 

avgick från sitt jobb som assistent på Cornell University i New York på grund av oönskad 

beröring. Hon sökte support från Human Affairs Program (HAP). Lin Farley hade en kurs där 

kvinnor talade om sina erfarenheter om att vara en kvinna på arbetsplatsen, och det var där 

Woods öppnade upp sig om sin situation (Baker, 2007; Maitra, 2018). Woods handledare, en 

professor på universitetet, ska ha ofredat samt förgripit sig på henne (Maitra, 2018). Under 
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Farleys kurs upptäckte hon ett tydligt mönster – att varje kvinna som satt där hade sagt upp 

sig eller förlorat ett jobb på grund av sexuella beteenden hos män (Baker, 2007). Farley och 

Wood skapade, tillsammans med andra kvinnor som hade blivit utsatta, organisationen 

Working Women United. Organisationen ville bryta tystnaden och för att göra det utvecklades 

uttrycket sexual harrassment (Baker, 2007; Maitra, 2018). 

 

2.7.1 Definitionen av sexuella trakasserier 

”Sexuella trakasserier handlar om ett kränkande uppträdande av sexuell natur”  

(Jämo, 2007, s. 35). 
 

Jämställdhetsombudsmannen skriver om tre olika beteenden som kan omfattas i kränkande 

uppträdanden: Fysiska beteende handlar om ovälkommen beröring eller smekningar av 

sexuellt slag. Verbala beteende är sexualiserade skämt och ständiga förslag till sociala 

aktiviteter utanför arbetsplatsen. Icke verbala beteende handlar om exempelvis gester och 

blickar samt visning eller spridning av oönskade pornografiska bilder. Dessa beteenden 

definierar den utsatta personen som sexobjekt. Jämo nämner att sexuell uppmärksamhet kan 

övergå till sexuella trakasserier om den som står för dessa uppträdanden fortsätter trots att den 

utsatta tydliggör att de är oönskade (Jämo, 2007).  
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3. Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet presenteras problemet som studien undersöker, syftet och frågeställningarna 

som blir besvarade i analyskapitlet och slutdiskussionen. 

 

3.1 Problemformulering 

I vårt samhälle råder könsbaserade maktstrukturer där kvinnor är underordnade män. Genom 

att skuldbelägga kvinnor vid sexuella övergrepp så bidrar det till den patriarkala hegemonin. 

Genom att framställa kvinnor som opålitliga står den manliga överordningen kvar orörd och 

oförändrad. Medierna fungerar som informerande institutioner i vårt samhälle och är vår 

främsta källa till information. Hur de väljer att presentera eller gestalta händelser påverkar vår 

uppfattning av världen (Strömbäck 2014; Pollack, 2001). Om kvinnor som sexualbrottsoffer 

blir gestaltade som problematiska eller opålitliga av framträdande medieföretag bidrar det till 

att stärka skadliga stereotyper som existerar i vårt samhälle. Därför kommer den här studien 

titta på hur det kvinnliga brottsoffret och den manliga förövaren framställs i dagspressens 

bevakning av sexuella trakasserier. Studien ser över artiklar från Wall Street Journal, New 

York Times och Chicago Tribune och deras bevakning av två snarlika fall från 1991 och 2018. 

Då metoo-rörelsen började spridas endast ett år innan det senaste fallet kommer studien även 

titta på hur diskursen har förändrats över tid mellan dessa fall. De båda männen var anklagade 

för sexuella trakasserier men blev aldrig dömda för något brott, men på grund av frånvarande 

domar refererar vi till männen som “anklagade” och inte förövare. 

 

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga brottsoffer och manliga förövare 

gestaltas och konstrueras i mediebevakning och hur maktstrukturer kommer till uttryck i de 

utvalda tidningarna utifrån ett genusperspektiv. Studien kommer titta på hur dessa fall, 

Thomas och Hill 1991 respektive Kavanaugh och Blasey Ford 2018, konstrueras i media och 

om det skett en förändring över tid. De frågeställningarna som studien kommer att utgå ifrån 

presenteras nedan. 
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3.3 Frågeställningar 

• Hur uttrycker sig maktstrukturer i den amerikanska dagspressens bevakning av 

sexuella trakasserier och övergrepp?  

• Hur framställs ett kvinnlig brottsoffer och en manlig förövare?  

• På vilket sätt konstrueras ansvaret i artiklarna? 

o Vem har ansvaret för att förhindra brottet? 

o Vem har ansvar för att lösa brottet? 

• Hur har diskursen förändrats över tid? 

 

  



12 
 

4. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi redogöra för tidigare forskning som berör mediernas 

gestaltningen av förövare och brottsoffer. Kapitlet är uppdelat i tre ämnesområden som är 

relevanta för studien. I första delen ges en presentation om mediernas makt och dess betydelse 

i samhället. Därefter redogörs medias gestaltning av mäns våld mot kvinnor och dess 

utveckling. Slutligen redogörs medias syn på förövare och brottsoffer. 

 

4.1 Mediernas makt 

Pollack (2001, s. 59-60) skriver i sin avhandling att en stor del av opinionsbildningen sker 

genom medierna. Hon menar att i dag kan journalistiken ses som en social institution som 

utgör en tolkningsgemenskap och med detta menar hon att journalistikens tolkning av 

verkligheten får ett inflytande i det moderna sociala livet: ”En stor del av den så kallade 

verkligheten utspelar idag ingen annanstans än i medierna” (2001, s.  60). McDonalds och 

Charlesworth (2013, s. 97) skriver i sin studie att medier, speciellt journalister, besitter en 

gatekeepingroll som är kraftfull och främjar vissa versioner av den sociala verkligheten och 

utesluta andra.  

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck (2014) stärker detta och hävdar att medierna har stor 

påverkan på oss och hur vi tar in information. Han förklarar som följande, ”Det medierna 

förmedlar är för de allra flesta den främsta källan till information om allt sådan som ligger 

bortom den egna vardagen” (2014, s. 131). Strömbäck (2014) hänvisar till Shanto Iyengars 

undersökning som analyserade mediernas gestaltningsmakt, där han kom fram till att tv-och 

tidningsjournalistikens sätt att utöva makt och gestalta verkligheten påverkar allmänheten. 

Strömbäck (2014) betonar att oavsett om allmänheten vet skillnaden mellan verkligheten och 

den verkligheten som medierna sänder så är det endast mediernas verklighet vi får tillgång till.  
 

Vårt behov av medierna är anledningen till varför medierna kan utöva makt över oss, dock är 

vissa mer mottagliga än andra. Ju mer vi tycker en händelse är relevant och om vi känner att 

vi behöver veta mer om den, desto större är sannolikheten att man påverkas av medierna. Det 

finns medielogiker där medierna använder sig av olika berättartekniker för att fånga 

allmänhetens uppmärksamhet och för att reducera mängden information. Nyheterna påverkas 

av berättartekniker som exempelvis stereotypisering och personifiering (Strömbäck, 2014). 
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4.2 Medias gestaltning av mäns våld mot kvinnor 

Dahlgren och Sandell (2014, s. 279-280) har undersökt mediebevakningen av mäns våld mot 

kvinnor i dags-och kvällstidningar. De skriver att frågorna medierna sätter i fokus blir de 

frågorna som allmänheten anser vara viktiga, det vill säga de frågor som debatteras mindre 

och inte sätts i fokus blir mindre viktiga och glömda. Genom att medierna avfärdar allvarliga 

våldsbrott kan det påverka oss att tycka att det inte är så farligt som man egentligen tror. 

Allmänheten påverkas av de bilder medierna förmedlar om mäns våld mot kvinnor och 

därmed uppstår särskilda attityder och engagemang. Det är därför viktigt att känna till hur 

mediebevakningen ser ut och dess konsekvenser. För 30 år sen ansågs våld mot kvinnor som 

privata frågor men under 1900-talets sista decennier började synen förändras, våldet började 

istället ses på gruppnivå. Detta resulterade i en ökad medvetenhet kring våld mot kvinnor och 

i samband skedde det lagförändringar. I dag har medias bevakning och rapportering kring 

mäns våld mot kvinnor förändrats, det har gått från att vara en ”kvinnofråga” till att få en plats 

inom den allmänna samhällsjournalistiken (Dahlgren & Sandell, 20014, s. 279-280).  

  

Dahlgrens och Sandells (2014, s. 286-287) analys har utgått från fyra frågeställningar: Hur 

beskrivs våldet? Hur förklaras våldet? Hur beskrivs förövaren? Hur beskrivs offret? I deras 

undersökning framgick det att våldet mot kvinnor oftast beskrevs som bråk, ”familjedrama” 

eller en diskussion. Ibland väljer även journalister att använda kvinnors uttalande för att 

beskriva det inträffade våldet. Genom att beskriva våldet från kvinnans perspektiv utan att 

problematisera det, riskerar reportern att befästa den stereotypa rollen där mannen är 

överordnad kvinnan. En annan risk är att medierna omedvetet kan lägga ansvaret på kvinnan 

som hade kunnat förhindra våldet och gör att den utsatta kvinnan lättare kan motta 

inställningen “jag får skylla mig själv, jag provocerat fram våldet”. Våldet förklaras oftast 

med utomstående faktorer, som alkohol. Dahlgren och Sandell förklarar det som: ”Istället för 

att problematisera och lägga ansvaret för våldet på förövaren, läggs fokus på alkoholen” 

(2014, s. 286-287).  

  

Likt Dahlgren och Sandell skriver Pollack (2001, s. 106) om hur våldsinslag i medierna har 

utvecklat och ökat i takt med att samhället vi lever i har förändrats. Mediernas gestaltning av 

brott påverkar allmänhetens uppfattning om dem. Pollack (2001) nämner att samhällets 

omättliga intresse för brott har lett till att antalet läsare har ökat bland brottsnyheter. 
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Brottsjournalistiken har ett stor fokus på manliga förövare och de skildrar en mansdominerad 

värld (Pollack, 2001, s. 214). Pollack (2001) hänvisar till Surettes undersökning som i sin 

studie har kommit fram till att medier har konstruerat en ny slags dom, där den misstänkte blir 

frikänd men ändå betraktas som skyldig bland den sociala omgivningen. 

  

Easteal, Holland och Judd (2014) undersöker om media förstärker eller förändrar den 

allmänna opinionen om våld mot kvinnor. De skriver att nyhetsartiklar om våld mot kvinnor 

visas inom de specifika och begränsade ramar som medierna använder sig av. De nämner att 

journalister använder sig av olika typer av tekniker för att rama in en historia, som exempelvis 

ordval, bilder och metaforer. Dessa tekniker förstärker och etablerar samhällets stereotyper 

om vad som är kvinnligt och manligt. 

  

McDonalds och Charlesworth (2013, s. 99) har analyserat mediernas rapportering och 

skildring av sexuella trakasserier. Resultatet visade att medier som rapporterade om sexuella 

trakasserier oftast rapporterade om så kallade ”klassiska” trakasserier. Med detta menar 

McDonalds och Charlesworth (2013) att sexuella trakasserier ofta tar plats där kvinnan 

arbetar i en mansdominerad arbetsplats, där den anklagade är en man i maktposition. Detta 

skapar mannens överordning och kvinnans underordning på arbetsplatsen. 

  

Cobos (2014, s. 38-39) hänvisar till hur diskursen ser ut bland amerikanska nyhetsmedier där 

rapporteringen av sexualbrott ofta sker i samband med “hypermaskulina” institutioner, 

exempelvis den amerikanska militären och skolsporter. Gemensamt för samtliga artiklar var 

att offrens utsagor ifrågasattes och situationerna där brotten hade begåtts, exempelvis på en 

fest eller om offret var onykter vid tillfället, framställdes som problematiska. Resultatet av 

Cobos (2014, s. 38-39) studie visar att när begreppet “sexuella trakasserier” förekommer i 

amerikanska artiklar är det ofta i samband med skepticism och att den underliggande 

betydelsen tyder på ett missförstånd eller skuldbeläggning av offret. Däremot används 

begreppet “våldtäkt” mer frekvent när rapporteringen sker av utländska fall där brottet 

beskrivs som våldsamt med tillhörande grafiska detaljer. Hon visar även att när begreppet 

“sexuella trakasserier” används i texten, vilket sker mer sällan än “våldtäkt” i respektive 

artikel, finns en avsaknad av detaljer från brottet vilket bidrar till ifrågasättandet av offret. 
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4.3 Mediernas konstruktion av förövare och offer 

I Dahlgrens och Sandells (2014, s. 287) undersökning beskrivs manliga förövare utifrån 

egenskaper som aggressiv och hänsynslös. Mannen som förövare men även offer beskrivs 

utifrån sitt beteende och sina förmågor. Förövaren är oftast en äldre man med hög status 

(Pollack, 2001, s. 76). Kvinnliga brottsoffer beskrivs utifrån sina känslor eller sitt 

hälsotillstånd. Hon framställs som som rädd, hotad, underlägsen och försvarslös i relation till 

mannen (Burman, 2007; Dahlgren & Sandell, 2014, s. 288). Det perfekta offret är en sårbar 

kvinna som är svagare än hennes förövare. Offer som faller utanför den stereotypiska rollen 

kan framställas som opålitlig. Dessa skildringar i media är resultat av historiska och kulturella 

könsfördelningar i samhället (Easteal, Holland & Judd, 2014, s. 106). 

 

4.4 Studiens bidrag till forskning  
Ovan presenteras forskningsfältet gällande media och dess konstruktion av brottsoffer och 

förövare. Fallen mellan Clarence Thomas och Anita Hill, samt Brett Kavanaugh och Christine 

Blasey Ford är två snarlika fall som har stort nyhetsvärde och har skett med nästan 30 års 

mellanrum. Det finns begränsad forskning kring dessa två fall. Denna studie kan därmed bidra 

till om det uttrycker sig maktstrukturer i den amerikanska bevakningen av sexuella 

trakasserier och hur diskursen kring mediabevakning på dessa fall förändrats över tid.  

 

  



16 
 

5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna som studien baseras på. Det 

teoretiska ramverket grundar sig dels i Yvonne Hirdmans teori om genussystem, där hon 

analyserar maktförhållandet mellan kvinnor och män. Att utgå från ett genusperspektiv är det 

mest lämpliga alternativet för vår studie som ämnar att undersöka hur media gestaltar manliga 

förövare, kvinnliga brottsoffer och ansvarsfrågan. 
 

Inledningsvis kommer genusbegreppet förklaras och sedan vid följd av en genomgång av 

Hirdmans genusteori. Därefter presenteras studiens centrala begrepp; hegemoni, R.W. 

Connells (2008) utredande begrepp om hegemonisk maskulinitet, rape culture, 

nyhetsjournalistik, nyhetsvärdering och tabloidisering. 

 

5.1 Begreppet genus 

Historikern Yvonne Hirdmans har varit den mest amitiösa som arbetat med genusbegreppet i 

Svergie (Thurén, 2003). I inledningen av hennes bok Genus –om det stabilas föränderliga 

former (2001) förklarar hon att det behövdes en översättning av begreppet gender som 

cirkulerade i den amerikanska kvinnoforskningen. Hon betonar att det behövdes ett begrepp 

för kunna analysera maktförhållandet mellan kvinnor och män, kvinnors underordning i 

samhället och förstå män och kvinnors medverkan i den positionen. Innan genusbegreppet 

formades talade man om begreppet könsroll. Könsrollsbegreppet kritiserades då det var ett 

problematisk sätt att tänka i ”roller” (Jarlbro, 2006). Hirdman (2001) belyser detta och skriver 

att könsrollsbegreppet var problematisk att använda då sammansättningen mellan orden kön 

och roll talar både om könet som kroppsligt och biologisk samt roll som en social eller 

kulturellt konstruktion. Hon fortsätter med att förklara skillnaden mellan orden kön och genus. 

Hon menar att människor föds in i ett biologisk kön och genus är något man socialt formas 

till. Könsroll ersattes därför av genusbegreppet, då genus enbart pekar på de sociala 

aspekterna. Nina Lykke (2009) skriver att den svenska genusforskningens introduktion av 

genusbegreppet samtidigt gav det svenska ordet kön dess specifika betydelse biologisk kön. 
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5.1.1 Genusteori 

Andra vågens kvinnorörelse hade sin början på 1960-talet samtidigt som kvinnor fick tillträde 

till högre utbildning och det blev lättare för dem att ifrågasätta varför kvinnor varit uteslutna 

från den vetenskapliga verksamheten. Det var i samband med kvinnorörelsen som begreppet 

gender växte fram (Thurén, 2003: Wharton, 2012). Thurén (2003) menar att om det inte hade 

funnits någon feministisk drivkraft skulle inte genusforskning existerat i dag. Under 1980-

talet, enligt Margareta Ljung (2003) började kvinnoforskning övergå i stor utsträckning till 

genusforskning.  

  

Yvonne Hirdmans teori om genussystem har haft ett stort inflytande på den svenska 

genusforskningen, där visar hon hur maktaspekterna är inbyggda i genussystemet och 

reproducerar en könsordning där kvinnan ständigt hamnar i en underordnad position 

(Gunnarsson & Svensson, 2009: Ljung, 2003). Hirdman (1988) skriver i Genussystemet – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning att genussystemet är en ordningsstruktur av 

manligt och kvinnligt som består av två principer. Första principen handlar om vad Hirdman 

kallar dikotomin, det vill säga isärhållningen: manligt och kvinnligt bör inte blandas. Ett 

exempel är arbetsfördelningen, att kvinnor förr i tiden skulle hålla sig till hushållsarbetet helt 

ensam och männen skulle inte göra något. Den andra principen handlar om den manliga 

hierarkin, där mannen ses som normen för det normala, han är normbäraren, vilket med andra 

ord innebär underordningen av kvinnor. Hirdman (2001) menar att mannen har status som 

människa och på grund av detta står då mannen i en överordnad position. Genussystemet 

utgör grunden för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna (Hirdman, 1988). 

  

Enligt Hirdman (2001) ingår män och kvinnor i en osynligt kontrakt, det så kallade stereotypa 

genuskontraktet, som är grunden för genussystemet. Kontraktet byggas på vad som betraktas 

som manligt eller kvinnligt och hur förhållandet mellan könen bör vara. Hirdman (1988) 

förklarar att det är som en slags överenskommelse mellan det manliga och kvinnliga könet. 

Enligt det stereotypa genuskontrakt är männen försörjare, han ska beskydda och ta hand om 

kvinnan medan kvinnorna är hemmafruar, deras uppgifter enligt kontraktet är att föda barn 

och sköta hemmets arbete (Hirdman, 2001). Ytterligare skriver Hirdman (1988) att 

genuskontraktet utgår från tre olika nivåer: (1) Kulturell överlagring som är föreställningar 

om hur relationen mellan man och kvinna bör vara, det vill säga idealrelationen. (2) Social 
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integration är institutioner och arbetsdelningen mellan könen. (3) Socialisering är direkt 

inlärning. Det ska börjas i tid, exempelvis att pojkar inte ska gråta. 

  

Att skapa enkla stereotyper är ett sätt att skapa underordning mellan könen (Hirdman, 2001). 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) konstaterar i boken Att göra kön att man delar upp 

befolkningen i två delar, som om det vore en självklar kategorisering av människor; kvinnor i 

en grupp och män i en annan. Kategorierna kvinnlighet och manlighet genomsyrar i stort sett 

allt vi människor gör, är med om och förhåller oss till. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) 

skriver att en människa blir kategoriserad som man eller kvinna redan vid födsel. Utifrån 

vilket kön barnet har väljer föräldrar att döpa sina barn till ett viss namn, köpa vissa kläder 

eller leksaker och måla deras rum i en viss färg. Enligt dessa stereotyper ses kvinnan bland 

annat som omhändertagande, passiv, trög, lättpåverkad, känslosam och sexuellt lojal. 

Samtidigt blir mannen bland annat sedd som aktiv, dominant, stark, envis, rationell och 

analytisk. Dessa uppdelningar av vad som är manligt och kvinnligt medför att vi tillämpas 

genus även bland platser och sysslor (Connell, 2015; Hirdman, 2001). 

 

5.2 Hegemoni 

Den marxistiske filosofen Antonio Gramsci myntade begreppet hegemoni som skapades för 

att förklara hur makt i samhället bibehålls genom ekonomiska förhållanden och hur det skapar 

överordnade och underordnade positioner mellan sociala klasser (Lykke, 2009: Storey, 2018). 

Denna maktskillnad återfinns i politiska, ekonomiska och kulturella relationer (Lull, 2015). 

Gramsci definierar hegemonibegreppet som ett kulturellt och ideologiskt verktyg som den 

dominerande klassen använder för att erhålla och bibehålla sin makt och position i samhället 

genom att få de underordnade klasserna att betrakta ordningens ideologin som naturligt  (Lull, 

2015; Strinati, 2004). James Lull (2015) förklarar att information och underhållning är 

implicerad i det moderna samhället och på ett obemärkt sätt påverkar massmedierna 

samhällets tankesätt. Massmedier är ett annat verktyg som den dominerande klassen använder 

sig av för att behålla sin makt, välstånd och status. Genom att den dominerande klassen 

använder eller kontrollerar medieindustrin har de möjligheten att producera och reproducera 

sin egna kultur och ideologi. Hegemoni tillsammans med massmedia kan därför bli oupptäckt 

i samhället. 
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5.2.1 Hegemonisk maskulinitet 

Med inspiration från Antonio Gramsci hegemonibegrepp utvecklade forskaren Raewyn 

Connell begreppet hegemonisk maskulinitet. Hon hävdar att det råder en manlig hegemoni i 

världen (Lykke, 2009; Connell, 2008). Hon definierar hegemonisk maskulinitet som: 

  

”… den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas garantera) mäns 

dominanta position och kvinnors underordnande.” (Connell, 2008, s. 115). 
 

För Connell (2008) är det troligt att hegemonisk maskulinitet skapas om det finns ett samband 

mellan kulturella ideal och institutionell makt. Exempelvis erbjuder de högsta nivåerna inom 

näringslivet, militären och staten en tämligen övertygande kollektiv bild av maskulinitet. Här 

finns även en hierarki mellan män, där det förekommer dominans och underordning. 

Exempelvis är heterosexuella män en dominerande grupp medan homosexuella män tillhör en 

underordnad, även heteresexuella män med feminina egenskaper anses tillhöra den 

underordnade gruppen. 

 

5.3 Rape culture 

Begreppet rape culture refererar till en sorts ideologi bestående av attityder som bland annat 

ursäktar sexuella övergrepp och lägger skulden hos offret (Johnson & Johnson, 2017). Enligt 

Burt (1980, s. 217) bibehålls denna kultur med hjälp av rape myths, som är skadliga 

antaganden och stereotyper om våldtäktsakten, förövare och offer. Myterna bidrar till en 

acceptans i samhället gällande våldtäkt och sexuella trakasserier och skuldbelägger offret 

genom att ursäkta situationen eller förövaren. Då rape culture fungerar som en sorts ideologi, 

är rape myths dess beståndsdelar. Burts (1980) studie baserar sig på grunderna inom 

feministisk analys och tidigare forskning inom socialpsykologi för att genom intervjuer mäta 

sambandet mellan personlighet, attityder, erfarenheter, demografi och skuldbeläggning av 

våldtäktsoffer. I studien redogör Burt (1980) för olika begrepp som visar ett samband till 

acceptansen av rape myths. Motsägande sexuella övertygelser (adversarial sexual beliefs), 

tron att förhållanden har en utnyttjande natur i grund och botten, där båda parterna är 

manipulativa och opålitliga; accepterandet av interpersonellt våld (acceptance of 

interpersonal violence), vilket legitimerar bruk av våld och tvång i sexuella relationer; 

stereotypisering av könsroller (sex role stereotyping) som hänvisar till könens traditionellt 
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familjära, arbetsmässiga och sociala roller (1980, s. 218). Dessa attityder är kulturellt 

betingade och visar sig i hög grad vara kopplade till övertygelser som ursäktar våldtäkt och 

övergrepp. Burt (1980, s. 219) hänvisar även till våldtäkt som ett uttryck för våld och en 

förlängning av en kultur bestående av traditionella könsroller som är dominanta och 

undergivna. I en senare studie baserad på Burts (1980) visar att sambandet mellan en fientlig 

syn på kvinnor och godtagandet av rape myths är högre bland män (Fitzgerald & Lonsway, 

1995, s. 704). De betonar även att olika attityder förstärker fientliga attityder mot kvinnor; att 

kvinnor är manipulativa och lömska samt att våld mot kvinnor är acceptabelt inom relationer. 

Kvinnofientliga antaganden är kärnan för attityderna och antaganden som utgör grunden för 

rape culture. 

 

Johnson och Johnson (2017, s. 3-6) tar upp ett antal teoretiska komponenter för 

uppbyggnaden av rape culture som går tillbaka till Burts och Fitzgerald och Lonsways studier; 

könsroller, sexism, motsägande sexuella övertygelser, fientlighet mot kvinnor och 

accepterandet av våld (översatt från traditional gender roles, sexism, adversarial sexual 

beliefs, hostility towards women och acceptance of violence). Författarna understrycker vikten 

av traditionella könsroller där män föds in i en kultur som uppmuntrar till dominans och 

aggressiva attityder. Kvinnor däremot uppmanas till att vara undergivna och passiva, 

samtidigt som den kulturella normen kräver att de står emot män. Denna paradox leder till att 

kvinnor blir skuldbelagda vid sexuella övergrepp på grund av att de inte gjort tillräckligt för 

att motarbeta övergreppen, när de i själva verket lärt sig att vara undergivna männen. Om 

kvinnor respektive män avviker från sina tilldelade roller riskerar de att utsättas för 

diskriminering.  

 

Eftersom rape culture fungerar mer som en komplex ideologi utan helt tydliga ramar krävs det 

ytterligare och konsekvent forskning av ämnet. Hittills har forskningen fokuserat på hur det 

ser ut på individnivå snarare än på samhället och kulturen i sin helhet. (Johnson & Johnson, 

2017, s. 6-7). 

 

5.4 Nyhetsjournalistik 

Nyhetsbegreppet är relativt eftersom det inte finns en helt accepterad definition, utan något 

som varierar beroende på kultur, tid och rum (Fichtelius, 2008). Professionaliseringen av 

journalistiken som yrke har bidragit till en distansering mellan journalister, politik och 



21 
 

makthavare. Till skillnad från public service vars primära uppgift är att informera, är 

kommersiella medier företag som vill gå med vinst och utöka sina finansiella intäkter för att 

fortsätta med sin verksamhet (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 374-375; Picard, 2011). Dock 

påpekar Karlsson och Strömbäck (2015) att det finns en professionell övertygelse bland 

journalister trots detta arbetar man främst för publiken. 

 

Objektivitet och opartiskhet inom journalistiken populariserades i västvärlden under 1900-

talet och beskrivs som en “amerikanisering” av journalistiken. Detta hänvisas till som public 

service-tradition, att rapportera nyheter och fakta bortom journalistens personliga åsikter. 

Denna tradition även återkopplas till den journalistiska etiken som innefattar liberala ideal 

som sanning och rättvisa (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 28-29).  

 

5.4.1 Nyhetsvärdering 

Journalister har länge haft en roll som gatekeepers, där de står mellan händelser och vad 

allmänheten kan ta del av. Karlsson och Strömbäck (2015, s. 158-159) tar upp ett antal 

återkommande kännetecken som avgör vad som anses ha ett visst nyhetsvärde; närhet, 

elitcentrering och kändisskap, institutionella agendor, avvikelse och sensation, hot och risker 

samt kontinuitet. En av de tidigaste studierna gällande nyhetsjournalistik utfördes på 1960-

talet av Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge (1965) som undersökte hur norska tidningar 

presenterade internationella krissituationer i dagspressen. Studien tittar på vilka händelser som 

blir till nyheter, och vad vi anser vara händelser värda att rapportera är kulturellt betingat. Ju 

fler kriterier en händelse möter, ju större är sannolikheten att den klassas som en nyhet.  

 

Eftersom det ständigt sker ett oräkneligt antal händelser både lokalt och internationellt måste 

journalister göra ett urval bland alla händelser sker då man omöjligen kan rapportera om allt 

som händer världen över (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 151). Till följd av att medierna är 

samhällets främsta källa till information kan det som medierna väljer att uppmärksamma 

påverka allmänhetens verklighetsuppfattning och opinionsbildning. Deras inflytande över 

nyhetsurvalet stärker då gatekeepingprocessen, där de väljer vad som anses vara viktigt att 

rapportera om (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 151-153). Hur utrymme och uppmärksamhet 

en händelse får kan bero på tyngden eller antalet kriterier den möter. Om rapporteringen av en 

händelse sker kontinuerligt över en viss tid och tilldelas mycket utrymme möter den troligtvis 
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ett flertal kriterier. Fallen som denna studie tittar på möter samtliga kriterier vilket ger 

händelserna högt nyhetsvärde. 

 

 

5.4.2 Tabloidisering 

Termen tabloidisering innebär inom journalistiken en förenkling av nyheter för att göra den 

mer lättillgänglig och attrahera en större publik. Herbert J. Gans (2009, s.7) använder termen 

popularisering, vilket innebär en förenkling av “material och symboliska varor”. I kulturella 

sammanhang kan begreppet appliceras när man tar en produkt som traditionellt sett brukats av 

en högre samhällsklass och gör den tillgänglig till lägre klasser. Inom journalistiken innebär 

det en förenkling av språket och hur nyheter presenteras och representerar en sjunkande 

journalistisk standard (Gans, 2009, s. 18; Bird, 2009, s. 40-41). Likt popularisering av 

kulturella produkter är tabloider stilistiskt sett ansedda som nyheter av sämre kvalité eftersom 

de tillgodoser behovet av underhållning och sensationalism, där journalisten använder sig utav 

olika inslag i nyhetsrapporteringen för att chocka läsaren och framkalla starka känslor (Gans, 

2009, s. 18; Kitch, 2009, s. 29). 

 

Tabloidtidningarnas innehåll kan täcka både underhållning och nyheter, däremot är 

rapporteringen av nyheter oftast kort och ytlig. Ur ett stilistiskt perspektiv går texten från ett 

analytiskt format till att ta en mer berättande form med korta, enkla meningar än hur det sett 

ut tidigare. Dessutom har rapporteringen av nyheter börjat inkludera personliga återgivningar 

och berättelser om individer som på något vis påverkats eller är inblandad i händelsen. Dock 

är det viktigt att påpeka i vilket sammanhang tabloidiseringen sker, då det i vissa fall lett till 

att fler uppmärksammar nyheterna och aktuella händelser (Gans, 2009, s. 20-21). Genom ett 

förenklat språk möjliggör tidningarna för en publik med mindre kunskaper kring ämnet som 

tas upp att ta del av nyheter de i vanliga fall inte uppmärksammar eller förstår. 

 

På senare tid har problemen med kommersialisering ökat, där oron att affärsaspekten av 

medieföretag går över det journalistiska ansvaret. De ekonomiska grunderna går före 

allmänintresset och styr därmed innehållet, vilket har lett till att fokuset har skiftat från 

medborgare till konsumenter. Till viss mån är detta nödvändigt för företagen att fortsätta sin 

verksamhet som granskare av makthavare (Lee-Wright, Phillips & Witschge, 2012, s. 6-7). 

De är trots allt fortfarande vinstdrivande företag som tillgodoser en marknad. Detta gäller 
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främst kommersiella medier då deras primära funktion är att producera en publik till 

annonsörer, medan public service har som uppgift att informera massorna. 

 

Eftersom publikens behov av information och nyheter inte skiljer sig åt beroende på vilken 

klass man tillhör bör inte tidningarnas innehåll förändras. Däremot kan presentationen av 

nyheter skilja sig åt beroende på vilken publik man vill nå ut till, exempelvis hur detaljerad 

texten är och vilket språk man använder. Ett mer avancerat språk når ut till en publik som är 

bildad inom området. Detta kan leda till att en stor del av publiken utan liknande kunskaper 

inte får möjlighet att tillfredsställa deras behov av nyheter (Gans, 2009, s. 21). 
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6. Metod och material 

I följande kapitel presenteras val av metod, analysverktygen, studiens empiriska material, 

urval och tillvägagångssätt. Studiens metod utgår från CDA (critical discourse analysis) som 

använder sig av fyra analysbegrepp; lexikala val, överlexikalisering, strukturella 

motsättningar och utelämning. Här förklarar vi bakgrunden till metoden och materialet samt 

hur de kommer användas i analysen. 

 

6.1 Critical Discourse Analysis 

Kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA) beskrivs som en kombination av olika 

verktyg där man tittar på språkbruk i olika former från ett kritiskt perspektiv där makt, 

ideologi och kritik är centrala begrepp (Wodak & Meyer, 2009; Machin & Mayr, 2012, s. 1). 

Genom att granska diskurser kan man avslöja dolda maktstrukturer och ideologier som 

uttrycks via språkliga manifestationer för särskilda ändamål. Där kan man även se hur 

dominanta ideologier i samhället framställs som normen och sällan blir ifrågasatta. Centralt 

för teorin är att se över den sociala dominansen där ett maktmissbruk sker av en grupp över en 

annan, eftersom makthavare är ansvariga för existerande ojämlikheter. Fokuset ligger därmed 

på de dolda, underliggande maktstrukturerna och ideologierna i texterna som framstår som 

neutrala. CDA består av ett flertal teorier och metoder, men det som alla har gemensamt är att 

de använder sig av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att studera komplexa sociala 

fenomen, kontexten av språkbruk och dess sociala, kulturella och kognitiva funktioner i 

samhället (Wodak & Meyer, 2010). 
 

Språk är en social praktik som bidrar till bibehållandet av samhället och där människor 

framställer vissa världsbilder som naturliga, där CDA visar länken mellan språk, makt och 

ideologi. Språk både skapar och är skapat av samhället, varpå CDA är mer intresserad av vad 

språket förmedlar. Den kritiska faktorn står för en avnaturalisering av språket i fråga för att 

synliggöra maktintressen som står bakom texten (Wodak & Meyer, 2010). 

 

I den här studien använde vi oss av CDA för att kritiskt granska och analysera språket i 18 

artiklar för att se om det finns underliggande maktstrukturer i texten. Genom att använda oss 

av olika analysverktyg för att granska ordval och meningsuppbyggnader som bildar 

förekommande teman ser vi hur problem, lösning och ansvar gestaltas i texten. Med 
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genusteori och nyhetsjournalistik som teoretiskt ramverk går det att avslöja vad som indirekt 

sägs i texten och hur händelserna framställs. 

 

6.1.1 Analysverktyg 

För att kunna analysera språkbruket i artiklarna använder denna studie sig av en lexikal analys 

med ett antal analysverktyg med målet att avslöja textens underliggande mening. Verktygen 

som presenteras nedan har används för att ta reda på vad textförfattaren kommunicerar med 

hjälp av särskilda ordval. 

 

Beroende på vilka lexikala val man har i en text går det att förmedla auktoritet och makt 

(Machin & Mayr, 2012, s. 42). För att visa att författaren eller organisationen bakom texten 

har makt över läsaren kan man använda sig utav en expert eller ett avancerat språk från 

exempelvis en mer akademisk diskurs. Detta sker genom att man använder specifika termer 

för att förmedla auktoritet. Här kan man även dela in texten i informella och formella lexikala 

val. Informella lexikala val är ett mer vardagligt språk där författaren förmedlar att de talar 

samma språk som läsaren. Formella lexikala val har en mer informerande diskurs och är mer 

strikt. För att avgöra vilket språk journalisterna använder och om det förmedlar en sorts 

maktposition används lexikala val för analysera språkresurserna (Machin & Mayr, 2012, s. 

42-43). 

 

Begreppet överlexikalisering syftar på överflödiga ord som tyder på en underliggande 

ideologi som råder i texten (Machin & Mayr, 2012, s. 37). Överlexikalisering kan vara en 

överflödig beskrivning av något, exempelvis ”kvinnlig läkare”, då ordet kvinnlig är 

överflödigt och tyder på en dominerande ideologi där det främst är män som är läkare. 

Machin och Mayr förklarar att överlexikalisering ger en känsla av överflödig övertalning 

(översatt från over-persuasion) och i en text kan det ske genom ett överflöd av särskilda ord 

som är nära besläktade (2012, s. 37). Överanvändningen av särskilda ord tyder på ett problem 

i texten, exempelvis att texten vill förstärka en viss känsla när det i själva verket inte gör 

någonting. Överlexikalisering kan tyda på sensationalism för att locka läsare eller förstärka 

traditionella könsroller, vilket studien analyserar (Machin & Mayr, 2012, s. 37-38). 

 

Strukturella motsättningar i en text är motsatta koncept, exempelvis ung-gammal, god-ond 

(Machin & Mayr, 2012, s. 39). Genom att nämna det ena konceptet, kan man antyda en 
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motsats och betona skillnader utan att säga det rakt ut. Om någon benämns som ung så förstår 

man indirekt att personens motsats är någon som är gammal (Machin & Mayr, 2012, s. 39). 

 

Utelämning tittar på det som blir osagt, vilken information som utelämnas från – i det här 

fallet – artiklarna (Machin & Mayr, 2012, s. 38). Eftersom det är svårt att få med all 

information som finns tillgänglig utan att förlora läsarens intresse, ger författaren ett visst 

perspektiv där en del information som kan förväntas av en text blir utelämnat och pekar på en 

rådande ideologi. Med vissa texter kan man förvänta sig att särskilda ordval förekommer och 

genom att titta på utelämningen av dessa ordval kan man också hitta en underliggande 

ideologi (Machin & Mayr, 2012, s. 38-39). 

 

6.1.2 Teman 

För att kunna urskilja på de återkommande momenten i artiklarna delas de upp i olika teman.  

Diskursiva teman som förekommer i texten består av semantiska nätverk som sammanfattar 

det huvudsakliga budskapet i texten eller dess olika delar (Wodak & Krzyzanoski, 2008, s. 

208). Dessa förekommande teman kan därmed ses som det viktigaste i texten, eller något som 

sammanfattar det underliggande budskapet (Wodak & Krzyzanoski, 2008, s. 170).  

 

6.2 Material 

De två fall som undersöktes i studien är Clarence Thomas och Anita Hill-fallet från 1991 och 

Brett Kavanaugh och Chistine Blasey Ford-fallet från 2018. Studiens empiriska material 

består av nyhetsartiklar från de tre ledande morgontidningarna Wall Street Journal, New York 

Times och Chicago Tribune. Dessa tidningarna har vid skrivande stund störst cirkulation av 

lösnummer i USA och når därmed ut till ett stort antal människor (Cision, u.å.). Det är 

sammanlagt 18 nyhetsartiklar som har analyserats, där nio stycken artiklar handlar om 

Thomas och Hill-fallet och de resterande nio om Kavanaugh och Blasey Ford-fallet. För en 

jämn fördelning valdes tre artiklar från varje tidning ut. Studien hade sedan start som grund 

att analysera 18 artiklar då det är en tillräckligt god grund för att kunna besvara 

frågeställningarna. Vid sökning av material använde vi oss av databasen ProQuest Central 

som har alla artiklar tillgängliga i fulltext. 
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6.2.1 Urval 

Vid sökning av material i använde vi oss av sökord på ProQuest Central i de båda fallen. I 

första fallet från 1991 använde vi oss av sökorden ”Clarence Thomas AND sexual 

harassment” och ”Clarence Thomas OR Anita Hill”. Sökorden som användes från det senaste 

fallet var ”Brett Kavanaugh AND sexual harassment” och ”Brett Kavanaugh OR Christine 

Blasey Ford”. Redan från starten var vi medvetna om att Hills och Blasey Fords namn inte 

skulle nämnas av pressen i början av rapporteringen kring anklagelserna, då de ännu inte hade 

uttalat sig offentligt. Därför började vi med att använda sökorden som omfattade mannens 

namn tillsammans med ”AND sexual harassment”. Vidare sorterade vi materialet efter ”äldst 

först” för att få artiklarna i kronologisk ordning. Detta på grund av att vi ville få fram vart 

rapporteringen kring anklagelserna sattes igång. Därefter sökte vi med sökorden ”Clarence 

Thomas OR Anita Hill” och ”Brett Kavanaugh OR Christine Blasey Ford”. Genom att 

använda dessa sökord blev alla artiklar som berörde dessa två huvudpersoner i respektive fall 

åtkomliga. Därefter avgränsade vi materialets tidsperiod, med utgångspunkt i pressens första 

rapportering kring respektive fall och en månad framåt. I Thomas och Hill-fallet blev det från 

7 oktober - 7 november 1991 och i Kavanaugh och Blasey Ford-fallet blev det mellan 14 

september - 14 oktober 2018. Anledningen till denna tidperiod är för att vi ville komma åt 

artiklarna som rapporterade före, under och efter vittnesmålet.   

 

 

Sedan lästes samtliga nyhetsartiklar med några kriterier som hade utformats för att ytterligare 

begränsa urvalet av material. Den första kriteriet var att artiklarna inte skulle beröra någon 

annan, det vill säga att artikelns huvudperson inte bör vara någon annan än de två personer 

som respektive fall berör. Den andra kriteriet var att sålla bort artiklar som enbart hade 

politiska aspekter. Dessa två fall har påverkat den politiska situationen i USA och vi är 

medvetna om att artiklarna inte kommer kunna undgå från den politiska aspekten. Det tredje 

kriteriet var att exkludera ledare, opinionsbaserade texter och debattartiklar samt texter som 

var mindre än en sida lång. Den första inhämtningen av material bestod av ca 30 stycken 

nyhetsartiklar från varje händelse, cirka 10 stycken från varje tidning. Sedan bearbetade vi 

artiklarna genom närläsning, vilket resulterade att andra inhämtningen bestod av sammanlagt 

nio artiklar från respektive händelse.  
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Nedan presenteras två tabeller som visar materialets omfattning från första fallet till det 

senaste fallet. Här redogörs de utvalda artiklarna: vilken morgontidning artikel publicerades i, 

rubriken, författaren och dessutom vad artiklarna kommer refereras till under analyskapitlet. 

  

 

Tidning Artikelns rubrik Författare Artikelnummer 

Wall Street Journal Senate Delays 

Thomas Vote […] 

Paul M. Barrett och 

Jackie Calmes 
1 

Wall Street Journal High Court Drama 

[…] 

Jill Abramson och 

David Shribman 
2 

Wall Street Journal The Thomas 

Hearings […] 

Paul M. Barrett och 

Jill Abramson  
3 

New York Times Law Professor 

Accuses […] 

Neil A. Lewis  4 

New York Times The Thomas […] Michael Wines  5 

New York Times The Thomas 

Nomination […] 

Maureen Dowd  6 

Chicago Tribune Outcry stalls vote 

[…] 

Mitchell Locin och 

Elaine S. Povich 
7 

Chicago Tribune Defiant Thomas 

attacks […] 

Mitchell Locin och 

Christopher Drew  
8 

Chicago Tribune Thomas: I´d rather 

die […] 

Christopher Drew 

och Mitchell Locin  
9 

Tabell 1 – Clarence Thomas och Anita Hill 1991. 
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Tidning Artikelns rubrik Författare Referensnummer 

Wall Street Journal 
Kavanaugh And 

Accuser […] 

Byron Tau, Natalie 

Andrews och 

Kristina Peterson 

10 

Wall Street Journal 
Judge’s Accuser Is 

In Talks to Testify 

Kristina Peterson, 

Peter Nicholas och 

Natalie Andrews 

11 

Wall Street Journal 
Stark Divide, Raw 

Emotion […] 

Janet Hook, Kristina 

Peterson och Natalie 

Andrews  

12 

New York Times 
Accuser Reaches 

Deal […] 

Nicholas Fandos, 

Sherly Gay Stolberg 

och Julie Hirschfeld 

Davis 

13 

New York Times 
Accuser Commits 

To Detail […] 

Sherly Gay Stolberg 

och Nicholas Fandos 
14 

New York Times 
High-Stakes Duel of 

Tears […] 

Sherly Gay Stolberg 

och Nicholas 

Fandos, 

15 

Chicago Tribune Trump nominee […] Seung Min Kim 16 

Chicago Tribune 
Kavanaugh, his 

accuser to testify 

John Wagner, Seung 

Min Kim och Felicia 

Sonmez 

17 

Chicago Tribune 
Kavanaugh accuser 

agree to testify […]  

Seung Min Kim, 

Sean Sullivan och 

Emma Brown 

18 

Tabell 1.1 – Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford 2018.  
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6.2.2 Tillvägagångssätt 

Inför analysen utförde vi ingående läsning av samtliga artiklar som berörde respektive fall 

med utgångpunkt i pressens första rapportering när anklagelserna offentliggjordes och en 

månad framåt. Därefter sorterades ett större antal artiklar bort om de var för korta, ledare eller 

krönikor. Efter urvalet hade genomförts påbörjade vi analysarbetet. Arbetet inleddes med att 

läsa igenom samtliga 18 nyhetsartiklar, där vi först och främst började med att markera 

stycken som representerade återkommande teman som förekom i artiklarna. Vi var överens 

om de återkommande teman som sedan blev grunden för det som kom att forma analysen. De 

fyra återkommande teman som upptäcktes i artiklarna var mannen som offer, kvinnans 

skyldigheter, politisk problematisering av brotten och otydliga lösningar och ansvar. Därefter 

utfördes mer grundliga läsningar för att få fram ett antal empiriska exempel med hjälp av 

analysverktygen. Materialets textspråk analyserades utifrån CDA där vikten lades vid de fyra 

analysbegreppen lexikala val, överlexikalisering, strukturella motsättningar och utelämning. 

Eftersom studien har analyserat ett större antal artiklar har vi valt ut ett mindre antal empiriska 

exempel som representerar de fyra teman som återkommer i samtliga artiklar.  

 

Fortsättningsvis sammanställdes fallen var för sig. Analysredovisning har en tematisk struktur 

med de fyra återkommande teman som huvudrubriker, där vi började med att analysera fallen 

i kronologisk ordning. I slutdiskussion  svarade vi på frågeställningarna med hjälp av teorin, 

tidigare forskning samt analysen. 

 

6.3 Metodkritik 

Den här studien använder sig av en kritisk diskursanalys för att granska språkbruket i 

amerikanska dagspressens rapportering av sexuella trakasserier och avslöja underliggande 

ideologier och maktintressen. CDA har mötts av kritik då metoden kan vara för selektiv och 

partisk, där man anser att den som analyserar ett visst diskursivt material har kännedom om 

dess problematik (Machin & Mayr, 2012, s. 213). Om den som analyserar en text redan har 

observerat att det finns spår av ideologier och maktintressen som döljer sig i texten kan den då 

förklara hur författaren försöker kommunicera en viss ideologi genom dennes grammatiska 

val (Machin & Mayr, 2012, s. 207).  
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Eftersom studien kommer analysera två fall av sexuella trakasserier där två män i 

maktpositioner har blivit anklagade kan vi utgå från att det kan finnas spår av underliggande 

maktintressen i texterna. Genom att kritiskt granska texterna och på ett tydligt sätt hålla de 

beskrivande och tolkande delarna av texten separata gör vi det möjligt att bringa klarhet i 

texten och hålla den transparant (Wodak & Meyer, 2010, s. 32). Vi har tidigare redogört för 

hur analysen kommer gå till väga samt hur de olika analysverktygen kommer brukas. Under 

analysen beskriver vi textens språkliga val och dessa val kan tolkas och slutligen presenteras 

tolkningen i slutdiskussionen med stöd av tidigare forskning. 
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7. Analys 

Utifrån frågeställningarna och vad som framkommit i artiklarna är studiens analys först 

uppdelat efter enskilt fall och sedan efter fyra teman som vi ser är återkommande i artiklarna. 

För tydlighetens skull kommer artiklarna refereras till efter de nummer de blivit angivna 

under avsnitt 6.2.1 Urval. Först ser vi den anklagade mannen som framställs som offer där 

stor del av texterna går ut på förklara hans nominering till Högsta domstolen och hans karriär. 

Samtidigt blir det kvinnliga offrets trovärdighet ofta ifrågasatt. Dessutom ligger mycket tyngd 

på den politiska aspekten och de möjliga konsekvenserna i dessa situationer, där väldigt lite 

uppmärksamhet ägnas åt brottet och diskussionen kring sexuella trakasserier. Slutligen är 

diskussionerna kring ansvar och lösningar otydliga då de som har uttalat sig i artiklarna är 

väldigt försiktiga med att skuldbelägga någon, och exempel på hur situationen kan hanteras är 

i stort sett frånvarande från artiklarna. Diskursen skiljer sig något mellan fallet, där det de 

politiska språkresurserna är tydligare i fallet mellan Thomas och Hill. 

 

7.1 Fallet Clarence Thomas och Anita Hill, 1991 

7.1.1 Mannen som offer 

De utvalda nyhetsartiklarna är uppbyggda av uttalanden och citeringar från högt uppsatta 

manliga politiker och experter som talat för den anklagade Clarence Thomas fördel. Senatorn 

John C. Danforths uttalanden återkommer ett flertal gånger i artiklarna, där han talar åt 

Thomas vägnar. Ett exempel är från Wall Street Journal, där de citerar senatorn Danforth som 

återberättar vad Thomas sagt när de haft kontakt via telefon. 

 

“They have taken from me what I have worked 43 years to create… my reputation […]. I have 

to restore what they have taken from me […].”  (Artikel 1) 

 

I ovanstående utdrag används lexikala val som ”I have to restore what they have taken from 

me”, vilket indirekt tyder på att den här händelsen kan komma att förstöra hans karriär och 

därmed sker det en utelämning vad Hill har att förlora. Detta förstärks genom uttalanden från 

politiska experter. Majoriteten av experterna i artiklarna är senatorer som uttalar sig för 

Thomas fördel, dessa senatorer får utrymme att yttra sina åsikter av journalisterna och på 

grund av deras förvärvande status framgår deras uttalande som tillförlitliga. Genom att 
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Thomas får möjligheten att tala med senatorerna som sitter i utskottet, behåller han även sin 

överordnade position.  

I samtliga artiklar framkommer det tydligt i diskursen kring anklagelserna vad Clarence 

Thomas har att förlora i samband med anklagelserna. Det läggs ingen fokus på vad Anita Hill 

har att förlora genom att offentliggöra anklagelserna mot Thomas. Läsarna får endast ta del av 

Thomas uttalande och hur dessa anklagelser kan påverka honom. Genom att göra detta finns 

det en risk att journalisterna bidrar till en motsättning av offerrollen, där Thomas blir den 

utsatta personen. Följande utdrag är ett förtydligande exempel på hur rollerna av förövare och 

offer har ombytts.  

 

“As his wife, Virginia, sat behind him with a trembling chin, wiping away tears, Judge 

Thomas delivered a forceful rebuttal to Anita F. Hill accusations […] with a stony face and 

voice bristling with anger.” (Artikel 6)  
 

Här beskrivs Clarence Thomas som stark och dominant, vilket är traditionellt manliga 

egenskaper. Hans fru beskrivs utifrån sina känslor då kvinnor ses som känslosamma. I samma 

artikel beskrivs Anita Hills uppförande under vittnesmålet som ”cool”, ”dispassionate” och 

”unflinching” (Artikel 6). Här kan vi se att journalisterna väljer att utelämna Hills känslor, där 

hon beskrivs som neutral. Hill faller inte i de traditionella rollerna som det perfekta offret, 

vilket gör att Hill framställs som opålitlig. Däremot beskrivs Thomas fru som ett idealoffer. 

Artikelförfattaren på New York Times (ibid) använder sig av sensationalism för att framkalla 

känslor hos läsaren genom att beskriva de starka känslor som Thomas fru känner. Som läsare 

får man ta del av hur anklagelserna påverkar Thomas och hans familj. Här kan man utläsa att 

Anita Hill inte uppfyller den normativa rollen av ett perfekt offer. Thomas, i kontext med hans 

känslor och vad han har att förlora, framställs implicit som det ideala offret och inte 

förövaren. 

 

7.1.2 Kvinnans skyldigheter 

Något som kan utläsas från artiklarna är att kvinnans trovärdighet ifrågasätts. Bland annat 

citerar artikelförfattaren Clarence Thomas republikanska supportrar där det framkommer en 

tydlig bild att de tvivlar på Anita Hills anklagelser, motiv och ifrågasätter varför hon inte kom 

fram med anklagelserna om sexuella trakasserierna tidigare. Thomas supportrar attackerade 

Hills trovärdighet genom att hävda att hon haft en dold politisk agenda där hon har tillåtit sig 
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bli utnyttjad av demokratiska politiker som är emot hans nominering (Artikel 9). Följande är 

ett utdrag från New York Times där en av Vita Husets tjänstemän uttalade sig på följande sätt: 

  

“Ms. Hill’s credibility was damaged by the fact that she did not make these allegations until 

very late in the confirmation process, nine years after the alleged acts occurred.” (Artikel 4) 
                                       

I detta utdrag ifrågasätts hennes motiv till anklagelserna i form av överlexikalisering för att 

väcka tvivel, som att skriva att Hills trovärdighet är skadad. Genom att poängtera att Hill 

väntade med anklagelserna tills Thomas bekräftelseprocess uppstår en föreställning som tyder 

på att hon hade en politisk agenda för att förhindra Thomas nominering. Det framhävs även 

att det har gått nio år sedan trakasserierna inträffade och i en artikel från Wall Street Journal 

förekommer experter som talar till kvinnans fördel, vilket inte är närvarande på samma sätt i 

andra artiklar. I Wall Street Journal (Artikel 2) förekommer formella lexikala val i form av 

experter inom sexuella trakasserier. De talar om att det inte är ett ovanligt beteende bland 

offren om de inte kommer fram med anklagelserna tidigare. Att dessa artiklar lägger fokus på 

att ifrågasätta hennes trovärdighet kring anklagelserna som inträffades för nio år sen kan 

således en skuldbeläggning och skyldighet läggas på henne. 

 

Något som går att utläsa i ett utdrag från Wall Street Journal (Artikel 3) är artikelförfattarens 

egna tvivel på kvinnans trovärdighet: 

  

“Among the questions left unresolved is why Judge Thomas would sexually harass one female 

aide, as Prof. Hill alleges he harassed her, while not making a habit of that sort of behavior 

with other women on his staff.” (Artikel 3) 
  

Att artikelförfattaren har använt sig av överlexikalisering och kan uppfattas genom att 

författaren beskriver varför Thomas skulle ha sexuellt trakasserat en kvinna och inte gjort det 

till en återkommande vana. Genom att formulera meningen på det här viset indikerar att 

författaren också väcker tvivel på Hill.  

  

Något som förekom i samma artikel var frågor kring varför Hill följde med Thomas till EEOC 

efter att han anklagats för att ha sexuellt trakasserat henne när de jobbade på 

utbildningsdepartementet. I artikel finns ett utdrag där artikelförfattaren sammanfattat Hills 

förklaring till varför hon följde med Thomas. 
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” […] Months later, the harassment had stopped, she said, she voluntarily followed him to the 

Equal Employment Opportunity Commission without looking for another job.” (Artikel 3) 
  

Då artikeln poängterar och lägger en del fokus på att Hill frivilligt följde med Thomas till 

EEOC finns det en risk att Hill tillskrivs ett större ansvar och skuld för sexuella trakasserierna 

som inträffades. Trots att Hill självmant gett en förklaring visar detta tydligt på 

föreställningen om att kvinnan som följer med mannen till ett annan jobb får ta 

konsekvenserna av sina handlingar. 

 

7.1.3 Politisk problematisering av brottet 

I alla artiklar har händelsen främst framställts som ett politisk dilemma där fokus har lagts på 

hur Clarence Thomas nominering kommer utspelas eller hur den politiska situationen ser ut. 

Författaren använder sig främst av språkliga resurser från den politiska diskursen för att 

förklara alla händelser för läsaren, exempelvis uttrycken “senate”, “confirmation”, “majority” 

och “vote” (Artikel 1). Ur en artikel från Chicago Tribune nämns ett flertal politiska uttryck 

men de som förekommer flest gånger, “committee”, “vote” och “senate” benämns mer än tio 

gånger vardera. Ordval som associeras med själva fallet är betydligt färre där “allegation”, 

“sexually harassed”, “charges” och “accusation” förekommer sammanlagt 19 i texten (Artikel 

7). De lexikala valen i texten tyder på en övergripande politisk problematisering av händelsen, 

där författaren valt att fokusera på det politiska skeendet. En stor del av texten bestod 

dessutom av en mängd referenser till Clarence Thomas nominering till Högsta domstolen och 

hur justitieutskottet skulle rösta.  

 

Thomas refereras som “nominee” ett flertal gånger i texten istället för hans namn (Artikel 7). 

Det är en överlexikalisering där författaren har gjort ett val att indirekt visa Thomas 

maktposition. Han är nominerad till en livstidsanställning i Högsta domstolen av USA:s 

president, George Bush, vilket nämns återkommande i artiklarna som genom att nämna 

presidentens namn i samband med Thomas (Artikel 1; Artikel 7). Detta sätter Thomas i en 

högre maktposition då presidenten är i den högsta maktpositionen i landet och dessutom ger 

sitt stöd till Thomas. 
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Något alla artiklar har gemensamt är tillämpningen av experter i form av senatorer och 

medlemmar i justitieutskottet. Oftast är det citat och uttalanden från återkommande manliga 

senatorer som Bob Dole, Joseph Biden som är ordförande i justitieutskottet och John Danforth 

som är en av Thomas största supportrar. Som en nyhet gällande en kandidat inom det politiska 

väsendet går det att tolka som en självklarhet och relevant att ha med politiska experter. Men 

det kan också tolkas som att journalisten har gjort ett medvetet val att främst ha med 

uttalanden från just politiker och inte experter inom sexuella trakasserier eller relaterade 

områden. Senatorn Barbara Mikulski är en av två experter som vid ett färre antal tillfällen 

riktar kritik mot justitieutskottet och senaten och hur de har bemött fallet (Artikel 1; Artikel 

7). Den här formen av lexikala val tyder på att artiklarna har en betydligt mer politisk 

betoning då politikerna är högt rankade vilket gör dem mer pålitliga. 

 

De lexikala val som används i artiklarna tyder på en starkare politisk diskurs och med 

användandet av enbart politiker som experter sker det en utelämning av diskussionen och 

problematiseringen kring sexuella trakasserier. Oftast nämns begreppet “sexual harassment” 

endast i inledningen av artiklarna, vilket ur en journalistisk synpunkt är relevant för att ge en 

inblick i händelsen. Därefter sker endast en beskrivning av händelsen utifrån Hills utsaga, 

vilket exemplifieras nedan.  

 

“Hill, [...] alleged that when she worked for him at the Department of Education and the Equal 

Employment Opportunity Commission from 1981 to 1983, Thomas repeatedly asked her out 

and when she declined, discussed pornographic movies involving bestiality and gang rapes.” 

(Artikel 8). 
 

Utelämning av experter inom sexuella trakasserier förstärker problematiseringen som politisk. 

Artiklarna betonar hur detta kan påverka Thomas karriär och framtidsutsikter. På så sätt 

framställs problemet främst som politiskt där den viktigaste aspekten i händelsen är hur det 

kommer utspela sig på det politiska planet. Utlämningen av diskussionen kring sexuella 

trakasserier framställer problemet som sekundärt och därmed är den aspekten av problemet 

inte lika viktig som den politiska. Eftersom sexuella trakasserier är ett samhällsproblem där 

offret i majoriteten av fallen är en kvinna framstår problemet som oviktigt i jämförelse med 

mannens karriär. 
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På grund av språkets politiska riktning blir texten främst riktad till läsare med kunskaper inom 

politikens värld. Alla läsare är troligtvis inte lika insatta i politik och därför blir konsekvensen 

av detta att texten riktar sig till en högre samhällsklass med kunskaper inom politiken och 

elitens värld. Texten utgår från att läsaren redan har kunskaper inom den politiska diskursen, 

vilket exemplet nedan exemplifierar: 

 

”… the committee deadlocked 7 to 7 on the nomination.”. (Artikel 4) 

 

 

7.1.4 Otydliga lösningar och ansvar 

Medan artiklarna främst fokuserar på det politiska händelseförloppet i samband med 

vittnesmålet mellan Clarence Thomas och Anita Hill sker det en utelämning i form av ansvar 

och lösningar. I ett antal artiklar tar författarna upp problemen som förekommit mellan 

partierna och senaten, där båda har mötts av kritik gällande deras hantering av fallet. I artikel 

1 nämner författaren att båda har blivit kritiserade, men det sker en utelämning av 

specifikationer kring frågan om vem som hade ansvar att förhindra detta och hur man ska gå 

tillväga för att lösa problemet.  

 

“Judge Thomas asked for a delay so he could try to refute the allegations, and senators from 

both parties called for further investigation and public hearing on the charges as well as on 

unspecified new ones.“(Artikel 1) 
 

Det närmaste man kommer till en form av lösning är beslutet att skjuta upp på omröstningen 

av Thomas kandidering till Högsta domstolen för att kunna undersöka ärendet. Därefter 

förekommer inga konkreta lösningar och efter vittnesmålet mellan Thomas och Hill blev 

Thomas slutligen invald till att sitta i Högsta domstolen. Artiklarna saknar dessutom olika 

former av diskussioner kring ansvar. Ingen beskyller någon direkt, men i Artikel 9 skriver 

författaren att Thomas själv har sagt att Hill har “[...] permitted the charges to be put in her 

mouth.”. Det osagda i den kommentaren kan tolkas som att Hill utnyttjas som för en politisk 

agenda. Utöver den kommentaren läggs en del skuld på senatorernas hantering av Hills 

anklagelse från första början och att någon i senaten har läckt ut information till pressen, 

vilket har gjort problemet till något större än vad det egentligen är. 
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“By the end of Mr. Thomas testimony, many of the senators were clearly confused, wondering 

how they would isft out the lies from the truth in the diametrically opposed stories.” (Artikel 

6). 
 

Artiklarna förstärker den oklara situationen och förklarar att ingen riktigt vet vem man ska tro 

på. Journalisten tar ett tydligt avstånd från att välja någon sida i frågan, men visar hur de olika 

sidorna i konflikten har alla blivit kritiserade och ifrågasatta. 

 

7.2 Fallet Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford, 2018 

7.2.1 Mannen som offer 

Rapporteringen kring detta fall liknar förgående fall mellan Clarence Thomas och Anita Hill, 

där artiklarna mestadels består av uttalanden från högt uppsatta manliga politiker. 

Rapporteringen kring detta fall har däremot betydligt fler uttalande från USA:s president 

Donald Trump, där han försvarar sin domarkandidat Brett Kavanaugh. Trump och även 

senatorn Orrin Hatch återkommer ett flertal gånger som experter som talar till Kavanaughs 

fördel. Exempelvis när Trump uttalade sitt stöd till Kavanaugh och kallade hans vittnesmål 

för ”powerful, honest and riveting” (Artikel 12). Ett annat exempel är när Hatch beskriver 

Kavanaugh som en person med hög integritet och att han anser att Kavanaugh är 

“straightforward, honest, truthful and very, very decent man” (Artikel 17). I dessa två 

uttalande förekommer strukturella motsättningar. Att Trump beskriver Kavanaughs vittnesmål 

på detta sätt innebär att han indirekt antyder att Christines Blasey Fords vittnesmål var det 

motsatta, det vill säga kraftlös, opålitligt och oengagerade. Dessutom när Hatch beskriver 

Kavanaugh som en “very, very decent man” tyder det på en överdriven övertalning, det sker 

en överlexikalisering. Likt Thomas och Hill fallet så kan dessa uttalanden från högt uppsatta 

manliga politiker framgå som tillförlitliga och detta skapar även en högre nyhetsvärdering.  

 

Från en artikel av Wall Street Journal (Artikel 12) förekommer även artikelförfattarens egna 

formulering på Kavanaughs uppförande under vittnesmålet. I en annan artikel från New York 

Times (Artikel 15) beskrivs Fords uppförande under hennes vittnesmål som följande:  

  

“Judge Kavanaugh, fired up with indignation and frequent fighting back tears.” (Artikel 12) 
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“[…] with her voice cracking but her composure intact […].” (Artikel 15)  
  

Utifrån den första utdraget beskrivs Kavanaugh med en traditionellt manlig egenskap där 

författaren har valt att skriva ”fired up with indignation”. Samtidigt framställs han som 

emotionell överlägsen jämfört med Blasey Ford, genom att skriva att han håller tillbaka 

tårarna. Hon framställs som emotionellt stadigt och faller därför inte i den stereotypa rollen 

som det ideala offret. Det som framgår i dessa utdrag är att kvinnan framställs mer som 

förövaren. I nästa utdrag belys ytterligare hur det kan tyda på motsättningen av offerrollen. 

  

“[…] any testimony by Dr. Blasey would set up a potentially explosive showdown, and it 

could greatly complicate matter for Judge Kavanaugh […].” (Artikel 13) 
  

Att författaren anspelar på vad Kavanaugh har att riskera när Blasey Ford vittnar kan således 

en utelämning uppstå. Lik Thomas och Hill fallet läggs det fokus på vad mannen riskerar och 

har att förlora, därmed blir det en utelämning på vad kvinnan riskerar genom att vittna. I detta 

fall kan Kavanaughs nominering skadas och i en annan artikel nämns det ytterligare hur hans 

familj och goda namn kan förstöras (Artikel 15). Det som framgår från dessa utdrag är att 

Kavanaugh, i kontext med vad han har att förlora och hans emotionella överlägsenhet, 

framställs som offer trots att han står som den anklagade. 

 

7.2.2 Kvinnans skyldigheter 

Som tidigare benämnt framställs Kavanaugh som ett offer och Blasey Ford som förövare, 

detta då det läggs fokus på vad Kavanaugh riskerar att förlora med anklagelserna om sexuella 

trakasserierna. Därmed läggs även en skuld på henne att hans karriär förstörs.   

  

“Until recently, judge Kavanaugh’s confirmation seemed all but assured; Dr. Blasey’s 

testimony has the potential to be a fatal blow.” (Artikel 14) 

  

Genom att säga att hennes vittnesmål kan vara ett “fatal blow” för hans nominering till Högsta 

domstolen kan således ett ansvar läggas på henne. I detta utdrag kan man utläsa att man 

beskyller henne att förgöra hans karriär genom att vittna. Det läggs ett större ansvar och skuld 

på Blasey Ford. Bland annat har presidenten Donald Trump ifrågasatt Blasey Fords påstående 
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via plattformen Twitter, där han ifrågasätter varför hon inte kom fram med anklagelserna 

tidigare. Artikelförfattaren återberättar vad Trump skrev på Twitter: 

  

“[…] has cast doubt on Ford’s allegation, writing on Twitter on Friday that the attack was 

indeed “as bad as she says”, the then-15- years-old or her parents should have reported it to 

local law enforcement.” (Artikel 18) 
  

I ovanstående utdrag ifrågasätts henne trovärdighet i form av lexikala val. De lexikala valen 

som används i utlåtandena är negativ som ”as bad as she says”, att artikelförfattaren använder 

sig av en expert, en av USA:s högts uppsatta politiska figurer, för att stärka en viss åsikt. Där 

en högt uppsatt politiker som talar för mannens fördel, där Trump tvivlar och kritiserar Blasey 

Ford för att inte ha gått ut med anklagelserna tidigare. Här kan man utläsa att kvinnan 

tillskrivs en skyldighet, att det är hennes ansvar att anmäla inom rimlig tid. I en artikel från 

New York Times förekommer återigen tvivel på kvinnans trovärdighet. Artikelförfattaren 

nämner att Blasey Ford har problem med att komma ihåg specifika detaljer om det som har 

hänt henne. Författaren konstaterar sedan att: 

  

“Her main challenge was to prove that she is credible, and she appeared to have little trouble 

doing so.” (Artikel 15) 
  

I utdraget går det att utläsa en tvekan om kvinnan talar sanning eller inte. Att formulera 

meningen på det här viset, att Blasey Ford har problem med att bevisa att hon talar sanningen 

indikerar att författaren också väcker tvivel på kvinnan trovärdighet. Blasey Ford framställs 

här som ansvarstagare. Hon har ett ansvar att komma ihåg alla detaljer och genom att inte 

göra det ifrågasätts hennes trovärdighet. 

  

Likt Clarence Thomas och Anita Hill fallet förekommer tvivel om kvinnans motiv kring 

anklagelserna. Det som skiljer sig från förra fallet är att detta tvivel i detta fall sker varsamt. 

Det är endast en artikel som det tydligt framkommer en föreställning som tyder på att Blasey 

Ford kan ha använts av demokratiska medarbetare. I New York Times (Artikel 14) 

framkommer lexikala val i form av uttalande från den republikanska senatorn Lindsey 

Graham, som anklagade demokraterna för att utnyttjat Blasey Ford. 

  

” I want to listen to Dr. Ford. I feel sorry for her. I think she's being used here" (Artikel 14). 
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7.2.3 Politisk problematisering av brottet 

Likt fallet mellan Clarence Thomas och Anita Hill 1991 centrerar rapporteringen kring detta 

fall kring den politiska aspekten av händelsen. De språkliga resurserna tyder på en 

dominerande politisk diskurs där stor del av artiklarna går ut på att diskutera hur följderna av 

Brett Kavanaughs karriär kommer utspela sig efter vittnesmålet. 

 

“Still, even without corroboration, any testimony by Dr. Blasey would set up a potentially 

explosive showdown, and it could greatly complicate matters for Judge Kavanauagh, who just 

last week - before Dr. Blasey came forward with her account of the assault - seemed destined 

for confirmation to the Supreme Court.” (Artikel 13) 
 

Exemplet ovan visar ett återkommande moment i samtliga artiklar, hur det kommer gå med 

Kavanaughs möjlighet att bli invald till Högsta domstolen. I artikeln från New York Times 

skriver författaren att Blasey Fords kommande vittnesmål riskerar att skada hans nominering. 

De lexikala valen journalisten har gjort i det här fallet, som “just last week” och “seemed 

destined” framställer Kavanaughs inval som något som hade varit självklart fram tills att 

Blasey Ford anklagade honom för sexuella trakasserier. Det sker en strukturell motsättning 

där man indirekt antyder att det är Blasey Fords fel att Kavanaugh riskerar att förlora sin 

nominering. Genom att beskriva det eventuella vittnesmålet som “explosivt” sker det en 

överlexikalisering som dramatiserar vittnesmålet ytterligare, något som skapar ett högre 

nyhetsvärde och därmed lockar fler läsare. Fokuset på Kavanaughs politiska karriär 

återkommer i samtliga artiklar och hur situationen påverkar hans nominering. I en annan 

artikel påpekar författaren att insatserna är höga för både Kavanaugh och hela landet: 

 

“For Judge Kavanaugh, and the nation, the stakes could not be higher: If confirmed, the judge 

would replace the court’s swing vote - the retired Justice Anthony M. Kennedy - with a 

reliable conservative, shaping American jurisprudence and pushing it toward the right for 

decades to come.” (Artikel 15). 
 

Genom att påpeka hur en konservativ domare i Högsta domstolen kan påverka det politiska 

klimatet i hela landet konstrueras problemet huvudsakligen som något politiskt. Författaren 

skriver specifikt hur Kavanaugh kan forma landets juridik, vilket sätter honom i en stark 
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maktposition där han har möjlighet att påverka landets politiska framtid. I samband med hans 

nominering nämns presidenten Donald Trump och Vita Huset ett flertal gånger där de går i 

godo för Kavanaugh och försvarar honom. Eftersom presidenten är den högst uppsatta 

politiska figuren i landet klassas han som en expert, vilket stärker Kavanaughs maktposition 

ytterligare. Andra experter som förekommer i samtliga artiklar är senatorerna Dianne 

Feinstein, Charles E. Grassley som är ordförande i justitieutskottet och Lindsey Graham. 

Blaseys advokat, Debra Katz, förekommer ett antal gånger då hon talar åt Blasey Fords 

vägnar. Utöver Katz är samtliga experter senatorer specialister inom sitt område och tillhör 

den politiska eliten. Eftersom läsare känner tillit för experter blir nyttjandet av uttalanden från 

politiker ett sätt för författaren av influera läsaren till att fokusera på det politiska problemet 

till hands och därmed etablerar sin makt över läsaren. 

 

I fyra artiklar nämns anklagelserna i samband med metoo-rörelsen väldigt kort och 

återberättar fallet mellan Clarence Thomas och Anita Hill år 1991. I samband med detta 

nämner journalisten det kommande halvtidsvalet där “[...] Republicans are struggling to court 

the female vote.” (Artikel 13). Journalisten ger en väldigt kort inblick av problemet ur ett 

perspektiv som belyser sexuella trakasserier, men vänder sedan problemet till den politiska 

aspekten igen genom att påpeka att det Republikanska partiet är i behov av kvinnliga röster.  

 

I likhet med fallet från 1991 sker det en form av utelämning av problematiseringen av 

sexuella trakasserier i artiklarna som berör Kavanaugh och Blasey Ford. Medan metoo-

rörelsen och fallet från 1991 nämns i samband med Blaseys anklagelser så förekommer 

problematiseringen av händelsen främst på de politiska aspekterna, exempelvis Kavanaughs 

nominering och det politiska klimatet i Högsta domstolen. De experter som citeras eller 

hänvisas till i texterna är nästan uteslutande högt uppsatta politiker i senaten. Det finns en 

avsaknad av experter med större erfarenhet av att hantera ärenden som berör sexuella 

trakasserier vilket bidrar till att betona den politiska problematiken i händelsen, därmed blir 

diskussionen om sexuella trakasserier som ett problem i samhället underordnat.  

 

7.2.4 Otydliga lösningar och ansvar 

Även i det här fallet sker en form av utelämning rörande ansvar och lösningar. Det som 

kommer till uttryck är mer likt en smutskastning politiker emellan där Republikanerna 

kritiserar det Demokratiska partiet och främst Dianne Feinstein, för att medvetet ha hållit 
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undan information för att skada Kavanaughs nominering. På så vis lyfter man bort 

ansvarsfrågan från Kavanaugh till politikerna, vilket gör att den som står anklagad för 

sexuella trakasserier inte står till svars i samma grad som politikerna. 

 
“The hearing with Dr. Blasey, coming at the height of the #MeToo movement, promises to be a similar 

spectacle.” (Artikel 14). 
 

“The on-again, off-again talk - with an appointment to the nation’s highest court in the balance - have 

consumed official Washington, and thrown confirmation proceedings for Judge Kavanaugh, who has 

vigorously denied Dr. Blasey’s allegations, into turmoil.” (Artikel 14). 
 

“[...] party leaders desperately want to avoid images of an all-male panel ganging up on a woman who 

says she experienced a sexual assault.” (Artikel 14). 
 

Exemplen ovan visar att ansvars- och lösningsfrågorna är motsägande. Nomineringen till 

Högsta domstolen nämns upprepade gånger som något som står på spel i det här fallet. 

Samtidigt vill politikerna hantera händelsen varsamt för att inte framstå som okänsliga i en 

fråga om sexuella trakasserier. Metoo-rörelsen nämns i samma artikel men en diskussion 

kring hur man kan lösa problemet med sexuella trakasserier i samhället utelämnas. Det 

huvudsakliga problemet är tjänsten till Högsta domstolen, men samtidigt belyser man snabbt 

problemen politikerna har med bristen på kvinnor i utskottet och hur män ska bemöta en 

kvinna som har blivit utsatt för sexuella trakasserier utan att gå in på lösningar. Som tidigare 

exempel har visat så ligger fokus på det politiska klimatet i Högsta domstolen och om 

Kavanaugh kommer tillsätta en plats där, vilket utelämnar sexuella trakasserier i samhället. 

Därutöver nämns inget om hur den här händelsen påverkar samhället, både på det politiska 

planet och synen på sexuella trakasserier. 

 

7.3 Sammanfattning 

För att sammanfatta anaylsen så kan vi konstatera att Clarence Thomas och Brett Kavanaugh 

mestadels framställs som offer i olika grad i artiklarna medan Anita Hill och Christine Blasey 

Ford blir bemötta av kritik och får deras trovärdighet ifrågasatta. Tydlig fokus ligger främst på 

männens karriärer och vad de har att förlora, samt hur händelserna påverkar senaten och det 

politiska klimatet. Artiklarna bidrar till att männen bibehåller sina maktpositioner och indirekt 
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uttrycker rape myths där kvinnan blir skuldbelagd och därmed upprätthålls rape culture som 

underliggande ideologi. Artiklarna bidrar till att problematiseringen av sexuella trakasserier i 

samhället framställs som nästintill oviktigt. Detta rättfärdigas genom att betona hur domarna 

kan påverka den politiska riktningen i Högsta domstolen, och därmed påverka hela nationen. 

Det tyder på att sexuella trakasserier inte har lika högt nyhetsvärde och blir till ett sekundärt 

problem. Slutligen kan man fastslå att det har skett en förändring över tid gällande hur man 

rapporterar om fallen, då det inte har varit lika tydliga skillnader i hur Kavanaugh och Blasey 

Ford har framställts i jämförelse med Thomas och Hill. I det tidigare fallet blir 

framställningen av mannen som offer och kvinnan som opålitlig tydligare än det senare fallet 

från 2018. 
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8. Slutdiskussion 

Följande kapitel i den här studien avser att redogöra hur utvalda dagstidningar ramar in 

händelser som berör sexuella trakasserier, hur offer och förövare framställs och vilka 

maktstrukturer som kommer till uttryck. Här diskuteras även hur medierna påverkar 

samhällets uppfattning av sexuella trakasserier och om de förstärker rådande könsroller och 

ideologier. 

  

Resultatet i den här studien visar att rådande patriarkala maktstrukturer uttrycker sig i 

dagspressens bevakning av sexuella trakasserier på ett sätt som framställer den anklagade 

mannen i offerposition och kvinnan som blir skuldbelagd. Det amerikanska justitieutskottet 

tillhör en av de högsta nivåerna inom den amerikanska staten, är dominerande maskulin 

institution (Connell, 2008) som blir tilldelad mest utrymme i samtliga artiklar. Enligt tidigare 

forskning påpekar Lull (2015) att dominerande klasser i samhället använder massmedier som 

ett verktyg för att bibehålla sin makt, status och dominans. På så sätt har de möjlighet att 

använda sitt inflytande för att sprida sin ideologi via dagspressen. I fallet mellan Clarence 

Thomas och Anita Hill var de dominerande språkresurserna lånade från den politiska 

diskursen med överlexikalisering av ord som hänvisade till senaten och Thomas nominering 

till Högsta domstolen. Exempelvis senate, nominee och vote. Wall Street Journal, New York 

Times och Chicago Tribune är de tidningar med störst cirkulation i USA, vilket betyder att de 

når ut till ett stort antal människor. WSJ och NYT är högt ansedda tidningar med hög kulturell 

status och därmed med stort inflytande och makt. Presentationen av den här händelsen riktar 

sig till en del av publiken som har större kännedom gällande politik, vilket kan vara en högre 

samhällsklass eftersom det berör en institution med mycket makt i samhället. Därmed utesluts 

en stor del av publiken från konversationen vilket kan tolkas som att det här är ett problem 

som endast berör den högre samhällsklassen. Artiklarna som rapporterade kring fallet mellan 

Brett Kavanaugh och Christine Blasey Ford använde sig inte av en lika stark politisk diskurs, 

men likt Thomas och Hill centrerar problematiseringen kring den politiska aspekten och 

utelämnar diskussionen av sexuella trakasserier. De gånger sexuella trakasserier nämns är det 

antingen från offrets egna utsaga eller i samband med metoo-rörelsen, vilket sker väldigt kort 

i jämförelse med de politiska konsekvenserna, och problematiseringen från ett 

samhällsperspektiv uteblir. Dessutom ligger större delen av problemet kring Thomas och 

Kavanaugh och hur anklagelserna har påverkat deras nomineringar till Högsta domstolen. 

Journalisterna som skriver för tidningarna gestaltar verkligheten på ett visst sätt och hur de 
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väljer att göra det påverkar hur vi tolkar och uppfattar informationen (Pollack, 2001). Genom 

att fokusera på den politiska aspekten kan det tolkas av läsarna och omgivningen att det är 

enda problemet i den här händelsen och att de sexuella trakasserier som förekommit är 

oviktiga. Medierna är samhällets främsta källa till information, speciellt gällande information 

som inte berör den egna vardagen, och är den verklighet vi får tillgång till (Karlsson & 

Strömbäck, 2015). Att göra problematiseringen kring sexuella trakasserier sekundärt och inte 

ge den diskussionen lika mycket utrymme i artiklarna tolkas det av allmänheten som mindre 

viktigt och kan på lång sikt orsaka bristfällig medvetenhet av problemet (Dahlgren & Sandell, 

2014). Artiklarna bidrar till bibehållandet av rådande patriarkala maktstrukturer genom att 

rikta sig till en överordnad grupp i samhället och låta fokus ligga på politiken, vilket kan leda 

till en känsla av uteslutning av underordnade grupper och problematiseringen kring sexuella 

trakasserier. 

  

I fallet mellan Thomas och Hill framgår en tydlig gestaltning av Thomas som offer och en 

skuldbeläggning på Hill. Under fallet mellan Kavanaugh och Blasey Ford framgår det inte 

lika tydligt och man kan se en tydlig diskursiv skillnad i artiklarna över tid där textförfattarna 

är betydligt mer varsamma i hur de uttrycker sig. Både Thomas och Kavanaugh blir tillskrivna 

traditionellt maskulina egenskaper och Thomas fru blir vid ett tillfälle beskriven utifrån sina 

känslor, något som oftast görs för att beskriva kvinnliga brottsoffer (Burman, 2007). Stor del 

av samtliga artiklar fokuserar på vad de båda männen har att förlora och hur anklagelserna 

mot dem påverkar deras karriärer. Därmed fastställs den manliga hierarkien med mannen som 

normbärare i en överordnad position då problemen centrerar kring deras liv (Hirdman, 1988). 

Hill blir beskriven som neutral och samlad, och om ett offer inte passar in i den stereotypiska 

rollen av ett offer framställs hon som opålitlig enligt tidigare forskning (Dahlgren & Sandell, 

2014). Både Hill och Blasey blir kritiserade och skuldbelagda och ifrågasatta för tidpunkten 

av deras anklagelser, något som tidigare forskning har visat sker när dagspressen rapporterar 

om sexuella trakasserier (Cobos, 2014). Cobos (2014) studie visar att fallet bemöts av 

skepticism och att offret skuldbeläggs. Paradoxen där kvinnor uppmanas till att vara 

undergivna och passiva men samtidigt stå emot männen enligt den kulturella normen förstärks 

eftersom de blir kritiserade för att inte ha anmält brotten när de skedde eller motarbetat dem 

(Johnson & Johnson, 2017). Dessa kvinnofientliga attityder tyder på att rape culture råder som 

en underliggande ideologi i texterna (Fitzgerald & Lonsway, 1995). Tidningarna används som 

ett ideologiskt verktyg för att Thomas och Kavanaugh, två män i maktposition, ska bibehålla 

sina positioner i samhället (Strinati, 2004; Lull, 2015). Medierna bidrar även till 
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framställningen av den traditionella könsroller och bibehållandet av rape culture som ideologi 

genom att lägga skulden på offret och frånta ansvaret från förövaren. 

  

Medan en del kritik riktas mot senaten och politikerna för deras bristfälliga bemötande av 

Hills och Blaseys anklagelser är frågan om någon form av lösning otydlig i artiklarna. 

Eftersom Hill och Blaseys trovärdigheter blir ifrågasatta läggs en del av ansvaret på dem, att 

de kunde ha gjort en anmälan när trakasserierna hade ägt rum och inte strax innan männen 

röstas in till Högsta domstolen. Dessa fientliga attityder är tecken på rape myths som ursäktar 

övergrepp och utgör grunden för rape culture, vilket artiklarna styrker genom att diskursivt 

uttrycka dessa åsikter (Burt, 1980; Fitzgerald & Lonsway, 1995). I det senaste fallet har 

journalisterna varit försiktigare i hur de uttryckt sig om fallet. Om det beror på kritik från 

tidigare bevakningar, bemötandet av Anita Hills anklagelser från 1991, metoo-rörelsen eller 

någon annan anledning går det inte att dra några slutsatser om, men det har skett en tydlig 

förändring över tid. Eftersom medierna är företag har de finansiella intressen där man behöver 

gå med vinst för att fortsätta med sina verksamheter, och därmed kunna fortsätta granska 

makthavare (Lee-Wright, Phillips & Witschge, 2012). Därmed kan kommersiella och 

maktintressen komma emellan den journalistiska etiken där man eftersträvar sanning och 

rättvisa, och medierna blir ett verktyg för den dominerande klassen för att bibehålla sin status 

quo (Lull, 2015; Karlsson & Strömbäck, 2015). Om medierna visar verkligheten som så att 

det inte finns någon lösning i det här problemet eller att skulden ligger hos offret blir det 

verkligheten som publiken tar in och förstärker maktstrukturer, skadliga ideologier och 

traditionella könsroller. Det blir en konsekvens av kommersialiseringen när medierna 

upprätthåller de ideologier och den verklighet de dominerande klasserna vill visa som naturlig 

för de underordnade klasserna (Strinati, 2004; Lull, 2015). Journalister har trots kommersiella 

intressen från medieföretagen även en professionell övertygelse att man främst arbetar för 

publiken, därmed även ett ansvar att kritiskt granska makthavare och inte följa deras 

maktintressen. 

 

Som tidigare fastställt skiljer sig diskursen något mellan de två fallet. Rapporteringen av det 

tidigare fallet från 1991 framställer tydligt Thomas som offret i situationen medan Hill 

kritiseras och ifrågasätts. Dessutom sker en överlexikalisering av Thomas position som 

”nominee” vilket stärker hans maktposition och texterna har en stark politisk diskurs som i sin 

tur stärker den politiska problematiseringen av fallet. Medan även Kavanaugh blir framställd 

som ett offer, sker framställningen av Blasey Ford som opålitlig inte i lika hög grad som Hill 
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gjorde under 1991. I det senare fallet har journalisterna varit mer varsamma i hur de uttrycker 

sig och påpekar ofta att Blasey Fords anklagelser kommer endast ett år efter att metoo-

rörelsen började spridas världen över. Även fallet mellan Kavanaugh och Blasey Ford har en 

dominerande politisk diskurs, dock inte lika framträdande som fallet från 1991. Exakt vad 

denna förändring beror på går inte att fastslå eftersom det inte har varit studiens fokus. Men 

på grund av att journalisterna vid återkommande tillfällen nämner metoo-rörelsen i samband 

med det senare fallet kan man utgå från att rörelsen har haft en påverkan i diskussionen av 

sexuella trakasserier. Medan det har skett en mindre diskursiv förändring i hur man bemöter 

fall av sexuella trakasserier, är framställningen av män som offer och kvinnor som blir 

skuldbelagda fortfarande kvar. Det finns ett tydligt nyhetsvärde i att nämna metoo-rörelsen då 

den möter kriterna för bland annat närhet, avvikelse och sensation och elitcentrering, vilket 

även fallet mellan Kavanaugh och Blasey Ford möter (Karlsson & Strömbäck, 2015, s.). Men 

rörelsen får inte mer utrymme än ett mindre stycke i de artiklar som den förekommer i, vilket 

kan tolkas som att det endast används i sensationellt syfte för att framkalla starka känslor hos 

läsaren (Kitch, 2009). Eftersom den sparsamma diskussionen av sexuella trakasserier främst 

sker i samband med metoo i artiklarna kan det ses som att problematiseringen kring sexuella 

trakasserier endast är viktig på grund av metoo-rörelsen. Man kan då ifrågasätta i vilken mån 

diskussionen hade förekommit om det inte vore före metoo. Gans (2009) påpekar att 

presentationen av nyheter kan skilja sig åt beroende på vilken publik man vill nå ut till och 

vars behov av information man vill tillfredställa. Trots att metoo-rörelsen och diskussionen av 

sexuella trakasserier inte blivit tilldelade särskilt mycket utrymme i artiklarna tyder det dock 

på att man är på väg i rätt riktning, om något sakta. 

 

Slutligen går det att fastslå att resultatet tyder på att sexuella trakasserier inte har lika högt 

nyhetsvärde som exempelvis en nominering till Högsta domstolen. Clarence Thomas och 

Brett Kavanaugh är män i maktposition vars karriärer blir artiklarnas mittpunkt och som 

medieinstitutionerna anser vara det viktigaste för allmänheten att läsa och bli informerade om. 

Med tanke på den enorma genomslagskraft metoo-rörelsen har haft och att den ändå nämns i 

samband med händelsen är det anmärkningsvärt att diskussionen kring sexuella trakasserier 

inte får mer utrymme i artiklarna. 
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8.1 Vidare forskning 

Med tanke på att metoo-rörelsen nämns ett flertal gånger i artiklarna i samband med Christine 

Blasey Fords anklagelser kan det vara intressant att analysera hur ofta den rörelsen nämns vid 

andra fall av sexuella trakasserier. Huruvida metoo har haft en påverkan över rapporteringen 

av sexuella trakasserier i samhället kan vara av värde eftersom rörelsen har haft sån stor 

genomslagskraft världen över. Eftersom det har fastställts att i just dessa fall så har sexuella 

trakasserier inte lika högt nyhetsvärde i jämförelse med politiska händelser kan man utföra en 

studie där man studerar hur det kommer sig och vad det beror på. 

 

Det kan även vara av intresse att se över hur rapportering ser ut i Sverige och dagspressen här. 

Eftersom rörelsen nämns så pass ofta i samband med sexuella trakasserier kan det vara av 

värde att analysera om man är mer kritisk i diskussionen och hur det påverkar samhället och 

inte bara individen.  
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