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Abstract 
 

Denna uppsats behandlar homosexuella hatbrottsoffer och hur homosexualitet 

formuleras i artiklar i två av Sveriges största tidningar med dagsutgivning: 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. De analyserade artiklarna är hämtade från 1 januari 

2003 fram till 1 maj 2010 då analysen påbörjades. Anledningen till att urvalet 

hämtades från 1 januari 2003 är att hatbrottslagen från och med då även gällde brott 

mot personer på grund av sexuell läggning. Uppsatsen sökte svar på hur viktigt 

sexualiteten är för hatbrottsoffren och hur hatbrottsoffrens presenteras i artiklar om 

hatbrott från ovan nämnda tidningar. 

 

Uppsatsen utgår från vad som gör det perfekta mediala offret och vilka kriterier ett 

offer och ett brott bör uppfylla för att vara idealt för rapportering. Yvonne Jewkes 

(2004) och Ester Pollack (2000) har båda tittat på vad som är det perfekta brottet för 

att rapportera om det. Yvonne Jewkes har även satt upp kriterier för vad media vill ha 

för ett brott: bland annat bör det handa om en ”kändis”, det måste innehålla våld och 

framför allt sex i kombination med våld, det skapar sensationalism. (2004:40) 

 

Tiina Rosenbergs queerforskning har varit relevant för forskningen och R. W. 

Connells forskning om maskuliniteter likaväl. Connells syn på hegemonisk 

maskulinitet och den marginaliserade homosexuella mannen har i synnerhet varit 

relevant för analysen. (2008:163) 

 

Analysen visade att det finns en varnande diskurs bland artiklarna om hatbrottsoffer. 

Offren blev varnande exempel för andra homosexuella män. Överfallen blev bevis på 

att om en homosexuell man lever ut sin sexualitet bör han vara beredd på 

konsekvenserna. Likaväl har homosexualitet som egenskap visat sig vara väldigt 

viktigt i artiklarna. Homosexualitet som sexuell läggning får stå i skuggan av 

homosexualitet som egenskap där både orsak och verkan går att finna i egenskapen.  
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1. INLEDNING 
”En föds inte till kvinna, en blir det” (2002). Simone de Beauvoirs numera klassiska 

formulering av andrafieringen av kvinnan som kön, konstaterar än i dag skillnaderna 

mellan könen. Och kanske är kvinnan det andra könet. Men vad är då mannen? 

Genom att formulera kvinnan som en ”annan” förutsätter det att mannen är den första. 

Eftersom han är vad kvinnan formas efter befinner han sig högst upp i hierarkin. Men 

mannen är likaväl han en deltagare på den könsrollsbundna samhälleliga arenan. 

Frågan är vilken aktör han är och hur han påverkas av sin aktörsroll? När kvinnan ses 

som det andra, bör mannen vara det första. Men det är nödvändigtvis inte så. 

 

När sexualitet inkluderades i hatbrottslagen (2003) skedde en stor förändring i form 

av annorlunda straffsats för den som kränker någon på grund av sexuell läggning. 

Sexualitet blev enligt lag tillskrivet en minoritetsgrupp. Att en lag sedan dess ger 

särskilt skydd till homosexuella är såklart inte helt problemfritt, särskilt vad gäller 

rättsfallsbedömningarna. Och där, någonstans mellan paragrafer och stycken, blev 

gärningsmännen alltså ondare och hatbrottsoffren ännu fler.  

 

Inom den manliga könsrollen finns vad R. W. Connell (2008) kallar ”hegemonisk 

maskulinitet”, där olika nivåer av maskulinitet upphöjs i olika hierarkiska nivåer. Att 

vara bög är i den patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt 

har utestängts från den hegemoniska maskuliniteten. (2008:99) Homosexualitet stör 

den heterosexuella maskuliniteten, och inkräktar på en statisk mansroll som reagerar 

genom att stöta bort den. Om kvinnan är det andra könet, utsätts den homosexuelle 

mannen för en andrafiering som gör honom till något onaturligt, till en anomali – men 

vilket kön? En homosexuell man är inte en kvinna – och han är definitivt inte en man. 

Vad är han då? Det här är en uppsats om homosexualitet och offerbildning. Om 

hatbrott och gärningspersoner. Och det är framför allt en uppsats om 

brottsrapportering serverad i överflöd. Fast här handlar det inte om oskuldsfullhet – i 

den här uppsatsen är bögen det ideala offret. Eller vad är han? 

 

Tack Johan Hilton – för att du skrev boken No Tears for Queers (2006) och för att 

du inspirerade mig att skriva en uppsats om hatbrott. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att, ur ett genusperspektiv, ta reda på hur den homosexuelle mannen 

framställs i samband med hatbrott och analysera tidningsartiklar vid specifika 

hatbrott. Att hitta det homosexuella manliga hatbrottsoffret och ta reda på hur 

betydelsefull sexualiteten är för offrets identitet och vilka masskulturella diskurser 

som bestämmer vem han är. 

 

Anledningen till att den här uppsatsen har valt offerbildning bland homosexuella 

hatbrottsoffer grundar sig i att hatbrottslagen är komplicerad av den anledningen att 

den bestämmer en minoritetstillhörighet. Den kan också ge högre straffsats för den 

som förgriper sig på någon inom en minoritet. Men framför allt behandlar den här 

uppsatsen homosexualitet och maskulinitet och förhållandet dem mellan. En inte 

heller helt okomplicerad relation.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

• Hur formuleras den homosexuella mannen som hatbrottsoffer i en av Sveriges 

största morgontidningar och en av Sveriges största kvällstidningar?  

• Hur framställs och hur betydelsefull är (den manliga) sexualiteten i samband 

med framställningen av hatbrottsoffer? 

• Vilka masskulturella diskurser formulerar och representerar sexualiteten och 

identiteten hos manliga hatbrottsoffer? 

 

1.2 Material och avgränsning 

Studien kommer att ske i två av Sveriges största tidningar med dagsutgivning, sju 

dagar i veckan: Dagens Nyheter (316 200 TS-upplaga helår (per utgivningsdag) 2009) 

som morgontidning och Aftonbladet (358 600 TS-upplaga helår (per utgivningsdag) 

december 2009) som kvällstidning. (www.ts.se)  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med syfte och frågeställningarna till uppsatsens forskningsområde. 

Vidare fortsätter en presentation av det valda materialet och avgränsning. Innan 

teorin, tillkommer ett kortare kapitel om tidigare forskning på området. Inom den 

teoretiska ramen ligger tonvikten på queer- och maskulinitetsteorier, som menar att 

kön och dess betingningar skapas och konstrueras strukturellt inom kulturer. Queer- 
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och maskulinitetsteorierna är utgångspunkten för analysen. Därefter följer 

metodavsnittet med beskrivande av metoden som använts samt tillvägagångssättet för 

kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough. Sedan följer resultat- och analysdelen 

där identiteten på de homosexuella hatbrottsoffren redogörs och relaterar dessa till det 

teoretiska ramverket. Slutligen tillkommer en sammanfattning och en diskussion 

angående de slutsatser som tolkats från analysen och den teoretiska ramen.  

 

1.4 Tidningar 

Anledningen till valet av Dagens Nyheter och Aftonbladet som material är att dessa 

två tidningar, enligt Orvesto, är de två största dagstidningarna. (www.ts.se) En 

komparativ analys tidningarna mellan kommer inte att inkluderas, men anledningen 

till att uppsatsen analyserar både morgon- som kvällstidning är för att få en annan 

bredd på rapporteringen och för att utläsa eventuell relevant skillnad i hur 

hatbrottsoffer framställs. Valet av en morgon- och en kvällstidning beror på att 

kvällstidningar generellt är mer sensationslystna och morgontidningarna traditionellt 

sett är mindre. 

 

1.5 Urval 

I uppsatsen görs ett artikelurval ur två av Sveriges största tidningar med 

dagsutgivning: Aftonbladet som kvällstidning och Dagens Nyheter som 

morgontidning. Om det i urvalet finns fall där artiklar från de olika tidningarna 

presenterar samma händelse behandlas de på samma sätt som annat material. 

Hatbrottslagens inkluderande av sexualitet skedde 2003. Därför kommer uppsatsen 

inte att studera material som är publicerat tidigare än 1 januari 2003. Materialet 

kommer också att ha varit tryckt i den fysiska upplagan och material enbart publicerat 

på webben kommer således att väljas bort. Fysiska tidningar har alltså inte varit ett 

arkiv för urval, utan det onlinebaserade Mediearkivet är grunden för urvalet. Därför 

kan det finnas eventuella artiklar som av upphovsrättsliga skäl inte arkiverats i 

databasen och dessa har därmed exkluderats från analysen. Händelser begångna före 1 

januari 2003, men publicerade efter, är med i analysen. 

 

Vidare kommer analysen inte att inkludera kvinnliga homosexuella hatbrottsoffer och 

inte heller hatbrottsoffer där sexuell identitet inte varit motivet. Anledning till att 

kvinnliga hatbrottsoffer inte inkluderas beror på att uppsatsen vill se till mansrollen 
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och hur den påverkar maskuliniteten. Artiklarna kommer enbart att hämtas från 

nyhetssektionerna. Alltså finns inga krönikor, ledare eller recensioner et cetera 

inkluderade i analysen. Inte heller inkluderas de nyheter som går att finna i kultur-, 

ekonomi-, respektive sportsektionerna. 

 

1.5.1 Sökprocessen 

För att hitta artiklar att analysera hämtades materialet vid flera olika sökomgångar, 

från det onlinebaserade tidningsarkivet Mediearkivet (www.mediearkivet.se). 

 

Vid urvalsprocessen söktes Aftonbladet och Dagens Nyheter samtidigt. Nedan följer 

en genomgång av vilka sökord som användes och hur resultatet såg ut efter 

sökningen: 

• ”Hatbrott + homosexuell” gav bland Dagens Nyheter och Aftonbladet ett 

sammanlagt resultat på 39 träffar. 

• ”Hatbrott + sexuell läggning” gav 33 träffar, varav flera var samma artiklar 

som föregående sökning. 

• ”Homosexuell + misshandel” genererade 36 träffar.  

• ”Bög + misshandel” resulterade i 22 träffar, men samtliga av dessa artiklar är 

inte med i urvalet. Anledningen till detta är främst då artiklar som använt ordet 

”bög” gjort detta i krönikor eller direkta citat. Om inte båda orden 

”homosexuell” och ”bög” använts i en och samma artikel, är inte ordet ”bög” 

relevant för urvalet. Detta på grund av att homosexuell kan antas vara kutym 

för journalister på Aftonbladet och Dagens Nyheter att använda. 

• Efter en sökning på orden ”homosexuell + överfall” hittades sju (6) träffar. I 

resultaten bland de sju träffarna fanns inga artiklar som var av relevans för 

analysen. Den enda artikeln som framkom var ”Nazister slog till mot 

transvestiter […]” vilken redan finns med i urvalet och gör därför ingen 

skillnad.  

 

Ordet ”gay” har över huvud taget inte inkluderats i sökprocessen, detta för att ordet – 

trots svenskifieringen – är ett engelskt ord och inte vedertaget inom svensk press. I 

urvalet finns två artiklar som innehåller ordet ”gay”, men som hittades genom ordet 

”homosexuell”. Om personen i fråga på eget bevåg använt ordet och den citeras, finns 

ordet alltså med i analysen. 
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1.5.2 Definition av urvalet 

Utifrån de urvalskriterier presenterade ovan resulterade det i sex (6) artiklar från 

Dagens Nyheter, under valda tidsperiod. Några av resultaten är notiser – eller kortare 

artiklar – som bör inkluderas för att få ett så stort antal texter som möjligt och för att 

skapa en representativ helhetsbild av resultatet. Flera artiklar med den så kallade 

”Smeden”, som runt millennieskiftet angrep flertalet homosexuella män, har inte 

tagits med i analysen på grund av att många av de artiklarna fokuserat på honom som 

gärningsperson, snarare än på offren som offer. Dock finns några av artiklarna om 

”Smeden”, där det funnits specifika hatbrottsoffer, med i analysen. 

 

I Aftonbladet blev det totala primära resultatet femton (15), baserat på ovan nämnda 

urvalskriterier, men det slutgiltiga urvalet för analys stannade på tio (10) artiklar. Fem 

av artiklarna blev borttagna från Aftonbladets urval efter noga övervägande. Bland 

annat handlar en av artiklarna om organisten Indiana som antogs vara homosexuell 

och blev misshandlad av en grupp människor. Eftersom denna artikel inte behandlar 

hans sexualitet mer än att gärningspersonerna antog att han var ”bög”, har den 

exkluderats. En generell artikel om hatbrott i vardagen, en förtydligande notis om att 

ett mord inte var ett hatbrott, en om en före detta nazist samt en artikel om ett 

kommande tv-program exkluderades även de. Det framkom att dessa artiklar inte 

hade relevans för syftet och frågeställningarna, då inget specifikt offersubjekt eller 

sexuell identitet behandlades.  

 

Hatbrott som begåtts utanför Sverige är inte inkluderade i analysen. Det 

uppmärksammade fallet med pastor Åke Green som 20 juli 2003 i en predikan kallade 

homosexuella för ”en djup cancersvulst på hela samhällskroppen” 

(www.wikipedia.org) har inte inkluderats, då han riktade sig kollektivt mot 

homosexuella och inget specifikt offersubjekt fanns. 
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2. BAKGRUND 
2.1 Definition av hatbrottsoffer 

I urvalet är ett hatbrottsoffer en person som i artikeln blivit utsatt för ett hatbrott eller 

som misstänks vara utsatt för ett hatbrott, med motivet att offret är man och 

homosexuell. Artiklar som handlar om homosexuella män som blivit utsatta för 

hatbrott, men ej anmält, ingår även de i analysen. Uppsatsen ska inte göra 

uppföljningar av anmälningar och brottsrubricering, utan söka förstå hur ett manligt 

homosexuellt hatbrottsoffer reproduceras i medierna och därför är anmälan irrelevant 

för resultatet. I materialets urval ingår artiklar om homosexuella män som på ett eller 

annat sätt blivit utsatta för brott, där den homosexuelle mannen är ett offer och 

gärningspersonen har – eller misstänks ha – utsatt mannen för ett hatbrott.  

 

2.2 Hatbrott 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, definierar hatbrott: ”ett hatbrott kan var allt från ett 

mord till kränkande klotter på någons husvägg – det är motivet till brottet som avgör 

om det är ett hatbrott eller inte. Statistiken innefattar hatbrott utifrån gärningspersonen 

till […] sexuell läggning – i statistiken homosexualitet, bisexualitet och 

heterosexualitet.” Vid homofobiska hatbrott är våldsbrott vanligare och män är 

överrepresenterade bland offren, 65 procent är manliga offer. (2009:10-11) Lagen 

trädde i kraft 2003-01-01. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
Svensk hatbrottsforsknings mest framträdande forskare är kriminologen Eva Tiby, 

som 1999 introducerade begreppet hatbrott i Sverige. Eva Tiby har bland annat 

studerat vilka gärningspersonerna till hatbrott med homofobiska motiv är. Hon menar 

att det finns kittlande ingredienser i brottet med sexuell läggning, hat och brott. 

(www.homo.se) Som tidigare forskning kommer en av hennes titlar att redogöras för 

som relevant i sammanhanget. 

 

I De utsatta – brott mot homosexuella kvinnor och män (2000) studerar Eva Tiby 

homosexuellas utsatthet för brott. Hon behandlar i rapporten könsaspekten, 

upprepningsaspekten (upprepad utsatthet för brott mot homosexuella) och 

platsaspekten (var och i vilka situationer utsätts homosexuella för brott). (2000:9) I 
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rapporten har Eva Tiby bland annat utfört en totalundersökning av alla artiklar om 

brott mot homosexuella i gaytidningen Reporter mellan 1987 och 1985, vilket 

resulterade i 63 artiklar. (Ibid. 12) 

 

Eva Tiby såg i de närstuderade artiklarna att det var övervägande män som 

behandlades om våld mot homosexuella. Spektakulära och grova händelser lyftes 

fram mer och upprepades, något hon såg både i gaypress som övrig media. Hon såg 

också att i den allmänna pressen fanns en traditionellt säljande ton och ett från 

polisens håll intresse för att media skriver om fallen. Inte sällan var polisens 

tipsnummer med. Tiby gjorde den kompletterande medieundersökningen för att se 

vilka fall som väljs ut och skildras. (2000:56) Tiby menar vidare att det finns en fara 

när brott mot vissa grupper begås, hon förklarar att det kan leda till medborgarnas 

rädsla för att bli utsatt för just det brottet och homosexuella medborgargarden är inte 

en omöjlighet, förklarar hon. Om statens våldsmonopol ska bibehållas måste staten 

motverka rädslan för brott. (2000:79) 

 

Självkritiskt påpekar Eva Tiby att det är svårt att definiera homosexualitet på ett 

uttömmande sätt. Och genom att det inte går att definiera fullt ut, går det heller inte att 

få uppfattning om hur många homosexuella det finns och var. Ett sådant bortfall i 

material gör tolkning svårt. (2000:25) 

 

4. TEORETISKT RAMVERK 
Innan problemformulering och teoriresonemang inför denna uppsats, är det viktigt att 

poängtera könsavgränsningen. För att kunna se den homosexuelle mannens roll i 

masskulturen, är det av hög relevans att inkludera feministiska vetenskapsteorier. 

Kvinnor har inom masskulturen länge marginaliserats och kvinnorollen har i 

decennier varit fokus för tillämpad forskning. (2009:352)  

 

4.1 Medial maskulinitet och homosexualitet  

R.W. Connell menar i Maskuliniteter (2003) att masskulturen ger en statisk roll av 

maskuliniteten. Medierna utgår från den biologiska manskroppen och mansrollen får 

epitet som ”verklig” och ”riktig” et cetera. Drag och karaktäriseringar hos mannen 

som inte är manliga – homosexualitet – blir perversiteter. (2003:69) R.W. Connell 
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förklarar vidare hur maskulinitet konstitueras genom kroppshandlingar och när män 

inte klarar av att utföra dessa, blir genus sårbart. Handlingskraftigheten blir 

symboliskt värdefull för mannen (Ibid. 80). En homosexuell man förklaras inte sällan 

som en ickeman där han tillsammans med kvinnan förpassas till en undergiven 

passivitet. Klarar den homosexuelle mannen inte av att sprida sin säd och stå för 

reproduktion av det mänskliga släktet, är han inte en man. De könsbundna 

(biologiska) handlingar han gör, blir särskilt viktiga för att bevara och behålla 

mansrollen. (Ibid. 81) Stuart Allen berättar i News, Gender and Power (1998) om den 

holländska tevekulturen där kvinnan fick representera vad som efterhand kommit att 

kallas ”human interests”. Kvinnan fick läsa upp en viss typ av nyheter och hon 

sammankopplades med vad hon berättade, kvinnor tilldelades en viss typ av ämnen 

som ”passade” dem (1998:43).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har de manliga nyheterna sammankopplats med tunga – 

allvarliga – ämnen. Den massmediala representationen och framställningen har utgått 

från en manlig världsåskådning/läsning av texten. (Ibid. 36) En nyhet har definierats 

utifrån den som skött professionen och värderat situationen, alltså män. Genom detta 

har mansrollen utvecklats till en statisk mansroll. En kulturellt dominerande grupp, 

den heterosexuella majoritetskulturen, stöter bort och kategoriserar grupper som inte 

är dominerande. Eftersom identiteter fungerar som berättelser, följer de sin egen 

dramaturgi, menar Tiina Rosenberg i Queerfeministisk agenda (2002). På grund av 

detta har heterosexualiteten förskjutit homosexualiteten och den homosexuella 

minoritetsgruppen har kommit att bli en generaliserad och likställd grupp människor 

vilka alla ses som anomalier. (2002:52)  

 

Linda Fagerström, författare till Genus, medier och masskultur (2008) menar att 

historiskt sett har maskuliniteten formats utifrån religionen. Mannen har överordnats 

kvinnan och särskilt i patriarkala texter som världsreligionerna producerat. Att 

mannen också är den som traderar ”sin säd” för att reproduktionsleden ska bibehållas 

förutsätts han vara källa till världens fortlevnad. Att prestera detta som man, kräver ett 

heterosexuellt leverne. (2008:9) Men att skapa sociala och kulturella grupper är enligt 

Tiina Rosenberg ett normativt ställningstagande. En homosexuell grupp är en grupp 

som inte liknar någon annan. Genom dessa grupper och dess betingelser riskerar den 

homosexuelle individen att ”kastas” in i en grupp den egentligen inte tillhör 
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(2002:28). När grupperna skapas begås ett normativt ställningstagande. Att ständigt 

ge homosexuella epitetet homosexuell kollektiviserar det gruppen och reproducerar de 

stereotypa uppfattningar om gruppens identiteter. Det förutsätts att en homosexuell 

(man) är såsom homosexualitet generellt är. (Ibid. 29) 

 

4.2 Den synnerligen straighta bögen 

Relationen mellan heterosexuella och homosexuella är starkt symboliskt laddad. I ett 

patriarkalt samhälle ser heterosexualiteten ganska enkelt på homosexualiteten: det är 

män utan maskulinitet (Connell 2003:163). R. W. Connell menar att den hegemoniska 

maskuliniteten har en social auktoritär position med heterosexuell dominans. Det är 

den för tillfället accepterade, dominerade och mest önskvärda typen av maskulinitet. 

En heterosexuell man beter sig på ett särskilt sätt för att vara man och när han inte 

beter sig såsom kolonin gör, är han ingen man. Hegemoni styr vilken maskulinitet 

som för tillfället är ideal. (Ibid. 164)  

 

Tiina Rosenberg är inne på tystnaden och resonerar hur den trycker tillbaka den 

homosexuelle mannen in i vad som kommit att kallas ”garderoben”. Denna garderob 

(med stängda dörrar) är symbolen för den plats i vilken homosexuella förtrycks av 

heteronormativiteten. (2002:93) Att en masskultur inte vill kännas vid en homosexuell 

man, befäster de redan stereotypiserade och färdigmallade bilderna av samma 

minoritetsman. Standardiseringen av den kvinnliga gestalten (särskilt i etermedierna) 

gav, enligt Stuart Allen, en sexualiserad bild av kvinnan och presentationen av henne. 

Om denna stereotypiserade och standardiserade gjutning av en specifik sexuell 

identitetsroll inte efterföljs resulterar det i en negativiserad bild av individen. 

(1998:19)  

 

Eftersom manliga journalister har varit dominerande inom masskulturen och inom 

professionen journalist har världens setts genom manliga ögon. Nyheterna har 

formulerats utifrån en manlig världsåskådning. Och den manliga journalistkårens 

(manliga) perception av samma omvärld leder i sin tur till manlig dominans och 

kvinnlig diskriminering. (Ibid. 36-37) I boken Genus, medier och masskultur (2008) 

menar Linda Fagerström och Maria Nilson att för att förstå genus – maskuliniteter och 

feminiteter – måste forskningen se till historien och hur den format genus. Särskilt 

religionen, menar de, är viktigt då kvinnan underordnats mannen och religionen har 
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legitimerat detta. Något som senare har kommit att skapa en könsmaktordning. 

(2008:10) Det började med att kvinnor skulle ta emot mannens säd, något som 

underförstått kräver heterosexuellt förhållande, för att upprätthålla fortplantningen. 

Kvinnor blev konstruerade som en sämre version av män, eftersom de skulle ta emot 

honom. Detta bygger på en statisk mans- och kvinnoroll och har format västvärldens 

syn på mannens (heterosexuella) överordning. (Ibid. 84) Linda Fagerström och Maria 

Nilson menar vidare att för att kunna titta kritiskt på medias representation av genus, 

bör makthierarkibegreppet inkluderas i förståelsen. I makthierarkin ordnas kön (och 

sexualitet) olika och bland maskuliniteten befinner sig homosexualitet och 

transexualitet längst ner i hierarkin. (Ibid. 11) 

 

Yvonne Jewkes menar i Crime and Media (2002) att orsaken till att andrafieringen 

uppstår, är för att skapa ett idealiserat jag. Och för att kunna förstå polarisering måste 

också andrafiering förstås. Anledningen till att ”den andre” utsätts för viktimisering är 

enligt Jewkes att vissa grupper (homosexuella) utsätts för en andrafiering. Den 

diskursiva märkningen av inkludering och exkludering karaktäriserar identiteterna 

och genom att titta på andrafieringen går det att förstå varför begreppet uppstått. 

(2002:110) Jewkes förklarar att media koncentrerar sig på ”rätt typ av offer”. Med 

detta menar hon personer som konnoterar sårbarhet och oskuldsfullhet, medan de från 

marginaliserade grupper som inte kan leverera denna ”renhet” får mindre utrymme. 

Men å andra sidan, om förövaren tillhör en marginaliserad grupp, är nyheten ett 

faktum, förklarar Jewkes. Om en lesbisk kvinna är gärningsperson går det att förklara 

hennes handlingar utifrån hennes utanförskap. En avvikande sexualitet är ett 

avvikande beteende. (Ibid. 13) För att återgå till offerrollen, en kvinna som inte kan 

leverera den konventionella bilden av kvinnlighet klandras genom detta. Jewkes 

menar att vårt heteropatriarkala samhälle fördömer avvikande sexuellt beteende och 

konstruerar arketyper, utanförskap. (Ibid. 116)  

 

Bland andra Kidd-Hewitt (1995), Osborne (1995) och Slapper och Tombs (1999) har 

undersökt de olika sätt medierna presenterat brott och Jewkes (2002) menar att de 

kom fram till att medierna skapar en falsk bild av brott, vilket sedan skapar 

stereotyper och fördomar, samtidigt som de grovt förenklar de specifika fallen och 

därmed lämnar betydande detaljer utanför. Hon förklarar att de medierna inte bara 

missförstår (och missbrukar) statistik, utan även bygger på den publika rädslan för 
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vem som kan utsätta – och bli utsatt för – brott. Medierna är således pragmatiska och 

styrs av ekonomiska villkor. Publikens ängslan säljer mer. (Ibid. 141) Tiina 

Rosenberg ställer i Queerfeministisk agenda den retoriska frågan om huruvida en 

allmän tystnad gällande homosexualitet tyder på öppenhet gentemot gruppen? Hon 

menar att tystnaden är helt befängd och att inte prata om homosexualitet är den 

heterokulturella dominansens främsta vapen mot homosexualitet. För att upprätthålla 

en negativ konstruktion krävs först och främst tystnad, sedan fördömandet. (2002:96)  

 

4.3 Journalistisk stereotypisering 

Inledningsvis i News Gender and Power (1998) beskriver författarna hur 

standardisering och stereotypisering står till grund för sexistiska etiketter och hur de 

används för att få olika nyhetstexter mer ”sanna” och mer verklighetsbaserade. När 

det handlar om kvinnor, beskrivs de precis som kvinnor, medan det tas för givet att 

om det inte står ”kvinna”, så är det en man. Publiken är så van vid stereotyper att utan 

dem finns inte någon verklighetsförankring i texten. Därför utvecklas färdiga och 

stabila könsroller i medierepresentationen. (1998:6-7)  

 

”Juvenilisering” (att kommunicera via en ”ungdomsfullhet”, när specifika ämnen går 

mot att innehålla eller locka yngre publik) tillsammans med feminisering, 

privatiserande och sexualisering är en del av den moderna journalistiken eftersom de 

konstituerar en förlängning av demokratins räckvidd. I takt med att kvinnor kom in 

mer i journalistiken inkluderades också andra ämnen. Men kvinnorollen kom också 

att förändras då hon i masskulturen förknippades med ”mjuka ämnen”, som mode, 

familj, matlagning et cetera. Hon var fortfarande stark förknippad med en roll hon 

haft redan innan och när hon inkluderades i medierna befästes positionerna än mera. 

(Allen et al. 1998:61) Denis McQuail (2005) menar även han att medierna har 

marginaliserat kvinnorna och levererar fasta stereotypa könsroller till publiken. Något 

som lett till att publikens reception, men även mediernas produktion och innehåll, är 

könsrollsbundet vilket i sin tur skapar fasta och statiska stereotyper. (2005:123) 

McQuail menar också att media placerar det manliga subjektet i ett narrativ och 

textuella interaktioner som bidrar till att definiera maskulinitet och gör detta 

tillsammans med publiken. (Ibid. 345) 
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Linda Fagerström förklarar att när kvinnor och män väljer olika typer av jobb, 

utbildningar och livsstilar så har det konsekvenser för vilket inflytande de får i 

samhället, men också över sina egna liv. (2008:12) Vidare förklarar Fagerström hur 

människor lär sig att agera könet, så kallat performativt kön. Människor förutsätts 

vara sitt kön utifrån sitt agerande. Och att då vara man, innebär en del förväntningar 

på hur en man ska vara. Han ska framförallt begära kvinnor. (Ibid. 16-17) Hillevi 

Ganetz skriver i Skogens konung och djurens konung i TV (2004) om begreppet 

genusslentrian. Med det menar hon att media reproducerar stereotypa framställningar 

som publiken inte orkar reagera på. Hennes forskning visar naturfilmer där 

folkhemsromantiska stereotyper framkommer i program om lejon på savannen och 

liknande naturromantiska omständigheter. Trots att det är lejonhonan som jagar i en 

stam, så visar filmen ändå på att mannen försörjer familjen. (2004:10) Samma 

uppmärksamhet går att rikta mot debatter där den biologiska djurvärlden tas som 

exempel på att homosexualitet inte finns inom faunan och därmed bör vara onaturligt. 

Detta har senare dock motbevisats framförallt exemplet bland pingviner. (www.dn.se)  

 

Problemet med stereotypiseringar och generaliseringar, enligt Fagerström, är att de 

fångar en viss typ av egenskap och håller fast vid den, vilket leder till att det blir den 

enda egenskapen. Stereotypiseringen leder sedan till objektifiering. (2008:125) 

Liesbet van Zoonen (2007) menar å andra sidan att medierna har upptäckt hur 

intressant publiken tycker att det är med homosexualitet. Framförallt har etermedier 

sett ett ökat intresse för homosexuellt innehåll, något som medierna kan profitera på. 

Men samtidigt relateras homosexualitet konstant till en vit heterosexuell medelklass, 

vilket gjort att den homosexuella inte kommit ut, snarare ”kommit in” och skapat en 

viss typ av homosexualitet. (2007:62) I masskulturen är sociala gränser konstant 

reproducerade. Detta gäller till stor del sexualiteter, men går att ställa i proportion till 

hur barn framställs. Homosexualiteten har haft chans att stå mot förtrycket, medan 

barn inte har möjlighet till befrielse från den sanning som tillskrivs dem. (Allen, 

1998:64)  

 

4.4 Homosexuella blir heterosexuella 

En av heteronormativitetens principer bygger på att det finns en universell 

mänsklighet och den använder i sin tur assimilering som verktyg för att göra sig av 

med den hotande homosexualiteten. Detta betyder att den rådande majoritetskulturen 
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formulerar vad minoriteterna (i detta fall formulera heteronormativiteten hur 

homosexualiteten) ska rätta sig efter. Genom att minoriteten inte kan leva upp till de 

krav heteronormativiteten sätter, förefaller sig hierarkin orubbad och 

homosexualiteten förtrycks om de uppvisar minsta drag som står emot heteronormen. 

(2003:102) Så länge (den mäktiga heterosexuelle) mannen formuleras i medierna, är 

den homosexuella mannen inget hot för att rubba hans position. Han är fortfarande 

alfahannen utan hot från någon annan. Rosenberg drar paralleller till recensionerna av 

filmen Fucking Åmål under nittiotalets andra hälft och hur medierna bevisade Agnes 

(den lesbiska huvudpersonen) annorlundahet, framför allt genom sin lesbiskhet. 

Rosenberg resonerar hur vissa artiklar inte ens nämner ordet lesbisk utan ersätter det 

med ”det udda”. (Ibid. 108) 

 

Fenomenet tvångsheterosexualitet är egentligen riktat mot kvinnor och hur de ständigt 

måste vara tillgängliga för (heterosexuelle) mannen. Men R. W. Connell visar i 

Maskuliniteter hur detta även går att applicera på män. Manskroppen måste 

disciplineras till heterosexualiteten och dess praktiker. Ett tvångsmässigt styrande av 

(den manliga) sexualiteten för att den ska utföra de heterosexuella praktiker den är 

ämnad för. (2003:124) Mannen ska vara till för att kopulera sig med kvinnan. Inte 

med en annan man. En kulturellt dominerande grupp, stöter bort och kategoriserar 

grupper som inte är dominerande. Eftersom identiteter fungerar som berättelser, följer 

de sin egen dramaturgi. (2002:52).  

 

Att skapa sociala och kulturella grupper är enligt Tiina Rosenberg ett normativt 

ställningstagande. En homosexuell grupp är en grupp som inte liknar någon annan. 

Genom dessa grupper och dess betingelser riskerar den homosexuelle individen att 

”kastas” in i en grupp den egentligen inte tillhör. (Ibid. 28) När dessa grupper skapas 

har man gjort ett normativt ställningstagande. Att ständigt ge homosexuella epitetet 

homosexuell kollektiviserar gruppen och reproducerar de stereotypa uppfattningar om 

gruppens identiteter. Det förutsätts att en homosexuell (man) är såsom homosexualitet 

generellt är. I ett patriarkalt samhälle ser heterosexualiteten ganska enkelt på 

homosexualiteten: det är män utan maskulinitet. Connell menar att den hegemoniska 

maskuliniteten har en social auktoritär position med heterosexuell dominans. En 

heterosexuell man beter sig på ett särskilt sätt för att vara man och när han inte beter 
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sig såsom kolonin gör, är han ingen man. Det är i detta fall viktigt att ha i åtanke, då 

offer för ett hatbrott är offer på grund av sin homosexualitet. (2003:163)  

 

4.5 Hatbrott i media 

I Media and Crime (2004) ställer sig Yvonne Jewkes frågan vad relationen mellan 

media och brottslighet egentligen är. Hon menar att publikens syn på brott har 

förändrats avsevärt sedan brott har hämtats upp av mainstreamkulturen – och 

såpoperor och dokusåpor har blivit vardagligt. Jewkes menar att medierna och 

brottsligheten går hand i hand och konstituerar varandra. (2004:3-4) Jewkes förklarar 

ytterligare i Media and Crime att mediernas försök att roa [entertain] har gett publiken 

ett medialt inflytande på hur de ser på brott. Återgivningen av brott är många gånger 

upp till publiken att tolka. Hon förklarar också att det är viktigt med stereotypisering, 

då medierna riskerar att tappa försäljningssiffror om de inte är sensationalistiska. 

Standardiserade nyheter har blivit allt vanligare. (Ibid. 36-38) I Media and Crime 

presenterar Yvonne Jewkes tolv (12) kriterier för att en händelse ska betraktas som en 

brottshändelse. Nedan följer en kort presentation av kriterierna.  

 
• Threshold – händelsen måste nå en viss nivå av ”viktighet” för att bli en nyhet. 

• Predictability – medierna kan planera sin bevakning utifrån förutsägbarheten. 

• Simplification – tolkningsmöjligheterna ska minimeras, därav förenklat. 

• Individualism – offer och förövare konstrueras utifrån individualism.  

• Risk – medierna visar genom sin rapportering att alla är potentiella offer. 

• Sex – i kombination med våld skapar de sensationalistiskt stoff. 

• Celebrity/high status person – mediernas är besatta av kändisskap. 

• Proximity – händelsens geografiska och kulturella närhet skapar nyhetsvärde. 

• Violence – ett sätt att hitta publikens intresse. 

• Spectacle/graphic imagery – bilder betyder sanning för publiken. 

• Children – i princip alla brott kan uppmärksammas om det är barn inblandade. 

• Conservative ideology/political diversion – media och politiker lever i symbios. (Ibid. 40) 

 

Ester Pollack (2000) menar i En studie i medier och brott att media utgår från att 

människor är rädda för vissa fenomen, exempelvis att våldtäktsmän kan drabba vem 

som helst. Och sedan får experter uttala sig om fenomenet och skapar genom detta en 

kollektiv oro för fenomenet (exempel på detta är myndigheter som uttalar sig om att 

hatbrotten ökar och blir allvarligare). Rädslan blir syftet med och konsekvensen av 

rapporteringen. (2000:320) Ester Pollack visar också att brott riktat mot enskilda 
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personer är överrepresenterade i medier och framförallt sexbrott är frekvent 

förekommande. Hon menar att dessa spektakulära händelser skapar sensationalism 

och lockar publiken. (Ibid. 75) 

 

4.6 Att vara ett offer 

Det ”idealiska offret” är enligt Nils Christie (2001) stereotypa bilder av ett offer (och 

även gärningsman) i medias rapportering av ett brott. Enligt honom är det kvinnliga 

perfekta offret en oskyldig kvinna som gör något anständigt, men samtidigt befinner 

sig på en ”respektabel” plats. Den ideala gärningspersonen ska vara stor, handla ont 

och vara okänd för offret. (2001:48) Yvonne Jewkes förklarar att medierna har i 

uppdrag att ”roa” och därför rapporterar om brott och följer olika mönster i brotten 

och statistiken. Med stereotypisering ökar sensationalismen och minimerar risken att 

tappa försäljningssiffror. (2004:36-38) 

 

Att skapa andrafiering är för att kunna bibehålla ett idealiserat ”jag”. Jewkes 

motiverar detta med att publiken behöver förstå ”annanheten” för att polarisering ska 

vara självklar. Annanheten blir en självklar del av viktimiseringen av offret. (Ibid. 

110) Jewkes förklarar att i brottsartiklar är det vanligt med ett ”beware”, alltså: ”se 

upp alla homosexuella, så här kan det gå för er”. Medias stereotypisering redovisar 

vilka grupper som ska akta sig och vad de ska akta sig för. (Ibid. 143) 

 

5. METOD 
Så som Fairclough påpekar i Langugage and Power (2001), förändras språket över tid 

och genom ökad globalisering har maktpositionerna förflyttats. Strukturella relationer 

och processer har internationaliserats, vilket leder till att maktrelationerna påverkas 

globalt snarare än nationellt. (2001:203) Enligt Mats Alvesson & Kaj Sköldberg 

(2009) är kritisk teori nödvändigt för att ”stimulera självreflektion över etablerade 

institutioners och tankesättslåsningar”. Det är också nödvändigt för att ställa sig 

frågan vad kunskapsintresset styrs av. (2009:318) I kritisk diskursanalys utgår 

analytikern från att diskursiva praktiker skapar och reproducerar maktförhållanden 

mellan sociala grupper. Här vill analysen visa hur diskursiva praktiker upprätthåller 

ojämlika förhållanden. Exempelvis den mellan media och offer och den mellan 
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gärningsperson och offer. Textanalys fokuserar på grammatik, vokabulär och formella 

drag som genom lingvistik skapar diskurser (och genrer). (2001:21)  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg är en diskurs något som uppkommer slumpmässigt 

och som uttrycker maktviljor. Makt är en förutsättning för vetandet och kunskapen är 

det som möjliggör makten. (2009:369) För att finna diskurserna avspeglar man i en 

diskursanalys genom att finna mönster i specifika data. Analysen delar sedan in 

resultatet i kategorier som fångar och/eller reducerar variation i texten. Viktigt att 

poängtera är att selektiv tolkning gör att analysen utifrån förutbestämda uppfattningar 

nonchalerar ett visst innehåll till förmån för analysens huvudsakliga syfte. (2009:462-

463) Enligt Fairclough bidrar diskurser till att forma sociala identiteter av 

subjektspositioner och hjälper till att konstruera sociala relationer till varandra och att 

konstruera system av tro och vetandet. Diskursanalys handlar enligt Fairclough om att 

porträttera en diskurs som en del av en social process/praktik och visa hur den 

bestäms av sociala strukturer och vilka reproducerande effekter som diskurser 

kumulativt kan ha på samma strukturer. (Ibid. 135) 

 

5.1 Diskursiv och social praktik 

Textbegreppet enligt Fairclough är skrivna texter, men även intervjuer och 

diskussioner kan även vara viss typ av text. När Fairclough förklarar texten som 

interaktiv, menar han att den syftar till att säga något till publiken. Han menar att 

eftersom språkanvändning är central i samhället, så skapar den och transformerar 

olika samhällsfenomen. Och texten skapas och tolkas alltid diskursivt. (2001:19) 

Liesbet van Zoonen menar att språk inte ska förstås reflexivt, utan konstruktivt och 

funktionellt. Orden i språket är autonoma, självständiga, delar av särskilda sociala 

praktiker. (2007:141) 

 

Maktbegreppet är centralt. Främst på grund av att analysen vill undersöka vem som 

styr bilden av det homosexuella hatbrottsoffret. Vid en kritisk diskursanalys är syftet 

att skilja mellan social och diskursiv praktik och se sambandet dem mellan. Enligt 

Fairclough är språk ett system av koder som behövs för att kunna prata och enligt 

sociallingvistiken så är talet (parole) inte styrt individualistiskt, utan av social 

differentiering. Språkanvändningen bestäms socialt. (2001:17) Diskrepans kan uppstå 

mellan innehåll och producentens representations av världen, som påverkas av det 
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sunda förnuftet som i sin tur påverkas ideologiskt. Diskrepansen kan även uppstå när 

producentens syn på världen kommer i kontakt med representationer som inte är 

förenliga med de egna. Men producentens positionering kan också bli ett problem, 

gällande producentens relation till tolkarna (publiken). Fairclough menar att ett 

exempel på detta är när en man producerar material åt en kvinna eller vice versa. 

(Ibid. 141) 

 

5.2 Rådata 

Nedan följer en redogörelse för hur analysen av artiklarna i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter gick till och hur de konstruerar det manliga homosexuella hatbrottsoffret. 

Först presenteras en kortare redovisande genomgång av urvalsprocessen för material 

och sedan följer själva analysen. En kort beskrivning av forskarrollen är också 

inkluderad och slutligen övergår kapitlet till Resultat (sid 22).  

 

Som undersökningsmetod används alltså kritisk diskursanalys enligt Norman 

Fairclough, på ett urval om sex (6) artiklar från Dagens Nyheter och tio (10) artiklar 

från Aftonbladet. Diskursanalys används enligt Fairclough för att ta reda på vad som 

bestämmer och reproducerar sociala strukturer. (2001:32) Genom diskursanalys tar 

analytikern reda på förhållandet mellan språk och makt. Inom olika diskurser finns 

olika uppfattningar om makt och vem som har den. Och enligt Fairclough är 

maktrelationerna i massmediediskurser inte självklara, utan de är gömda och genom 

diskursanalys hittar man dem. (Ibid. 41) Liesbet van Zoonen (2007) förklarar hur 

lingvistisk diskursanalys går från att titta på delarna ord, prepositioner och begrepp till 

att se förhållandet dem mellan och den övergripande mening de är en del av. Och hon 

menar att för att göra en analys behövs en matris där den undersökta datan som ord, 

citat och slutsatser placeras i. På så sätt är det lättare för analysen att finna meningar. 

Vidare bör analysen lägga till en pragmatisk undersökning (där frågan: vilka ord 

används?, ställs till texten) och en syntagmatisk undersökning (där frågan: hur 

kombineras orden?, ställs till texten). Det gör en analys för att inte bara se vilka 

känslor och erfarenheter personer delger, utan också för att hitta vilken social 

handling de ägnar sig åt. (2007:142) 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Fairclough presenterar tre steg i diskursanalysen: beskrivning av textens egenskaper; 

tolkning av relationen mellan text och dess samspel och; förklaring av relationen 

mellan samspelet och den sociala kontexten. (2001:91) Fairclough menar vidare att 

sociala strukturer är detsamma som diskursiva avtal, eftersom de bestämmer och 

reproducerar just sociala strukturer. Språk måste ses som en social praktik, enligt 

Fairclough, och för att hjälpa människor att bli medvetna om oklara orsaker av deras 

egen diskurs och dess konsekvenser används kritisk diskursanalys. (Ibid. 32-34) 

Tolkning är vad som finns i texten, men även vad som finns i läsaren. I texttolkning 

finns enligt Fairclough fyra (4) nivåer att titta på: det skrivna ordet; hur används språk 

för att förmedla; meningens koppling till yttranden samt; global koherens, hur hänger 

texten ihop.  (Ibid. 119-120) För att kunna genomföra analysen, framställdes en 

frågematris, med frågor att ställa till texten. Den påverkades av Fairclough, men 

frågorna är direkt inspirerade av Karin Ljuslinder som i boken På nära håll är ingen 

normal – Handikappsdiskurser i Sveriges Television 1956-2000 (2002) visar ett 

analysschema att använda vid diskursanalys som behandlar ”det udda” och ”det 

andra”, för att analysera variationer i berättande. (2002:190) Frågematrisen är 

uppdelad i fyra (4) kategorier: undersökning/text, berättande, innehåll och identiteter. 

Matrisen i sin helhet finns i bilaga 3.  

 

Vid analysen användes matrisen och med hjälp av frågorna utfördes flertalet 

närläsningar av texterna. För att få grepp om resultatet antecknades svaren på de 

frågor som ställdes texten. Även helhetsintrycket som framkom efter närläsningarna 

antecknades och var till stor hjälp vid resultatet. Frågorna ”Vilka ord används?” 

(pragmatisk) och ”Hur kombineras orden?” (syntagmatisk), som inte finns med i 

matrisen, har ställts till artiklarna för att göra en pragmatisk och syntagmatisk 

undersökning och för att dela upp frågorna i matrisen mellan dessa två kategorier. 

Frågorna syftar även till att försöka få svar på om producenten kommer i kontakt med 

representationer som inte är förenliga med sin egen omvärldsuppfattning – alltså 

diskrepansen – och maktförhållanden genom att se till berättarperspektiv och 

identitets- och offerformulering.  

 

Till den pragmatiska delen tillhör frågorna om: titel, vem/vilka talar om den 

homosexuella, vem definierar vad det innebär att vara homosexuell, deltar eller 
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berättas det om det homosexuella offret, är offret aktiv eller passiv, presenteras 

personen vid namn, vilken funktion har den homosexuella i texten, framställs den 

homosexuella som individ eller representant samt finns stereotyper som offer, kämpe, 

hjälte, skurk, vinnare et cetera? 

 

Till syntagmatiska frågorna hör: hur ser världsbilden ut, finns spår av diskriminering 

som objektifiering, utestängning, nedvärdering och fördomar, framställs svårigheterna 

som individens eller samhällets, vilken funktion har den homosexuella i texten, vilka 

identiteter och relationer finns mellan aktörerna i texten, vilken relation skapar 

artikeln mellan publik-texten och aktörerna-publiken, på vilket sätt är sexualiteten 

viktig samt var ligger tonvikten: på sexualiteten, offerperspektivet eller annat? 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
Utifrån analysen och med hjälp av frågematrisen kunde ett visst antal generella 

kategorier av diskurser utläsas ur artiklarna. Resultaten kommer att delas upp i fyra 

(4) kategorier: Varning; (Mannens) asexualitet och sexualitet; offret som passivt 

subjekt samt; patriarkal hegemonisk homosexualitet. Nedan följer en framställning av 

resultaten och en redogörelse över det homosexuella offret i Aftonbladet (AB) och 

Dagens Nyheter (DN).  

 

6.1 Varning 

En av de framträdande diskurserna är vad analysen valt att kalla ”varning”, inspirerad 

av vad Yvonne Jewkes (2004) kallar ”beware!”. Uteslutande artiklar i både 

Aftonbladet och Dagens Nyheter, förutom ”Efter 15 år: mordet på Göran kan vara 

löst” (AB 2008-09-23, bilaga 1) innehåller en varnande diskurs. Den homosexuella 

mannen bör passa sig för att gå ut på nätterna, då artiklarna ger en känsla av att det 

händer ofta och det händer ofta homosexuella män. Samma resultat finns i de artiklar 

som behandlar de fall där offret stämt träff med någon på internet. Det finns ett 

mönster och ett övergripande samförstånd i att offret är den drivande och att 

gärningspersonen träffat offret som i sin tur ”påtvingat sin sexualitet” på 

gärningspersonen. Detta resultat är även det Yvonne Jewkes beskriver med att det för 

medierna är viktigt med stereotypisering för sensationalismen i nyheten. Även Ester 

Pollack (2000) menar att nyhetsartiklar ger sken av att brott kan drabba vem som helst 
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och skapar en kollektiv oro. I detta fall skapar det en kollektiv oro bland minoriteten: 

homosexuella män kan drabbas om de är ute sent på natten, omger sig av andra 

okända män eller stämmer träff via internet. Att offren enligt artikeln sökt sig till 

gärningspersonen blir också tydligt i ”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” (DN 

2008-01-12, bilaga 2): 
”[…] Gärningsmannen har […] varit extremt aktiv på olika chattforum […]. Han har sökt 

kontakt med framför allt äldre homosexuella män […].” 

Texten säger förvisso explicit att det är gärningspersonen som sökt sig till offren, men 

texten säger implicit att offren befunnit sig på samma chattforum och med tanke på att 

de stämt träff med gärningspersonen, haft motivet att träffa någon (Det gäller även 

artiklarna: ”Tonåringar häktades för mord på 26-åring” AB 2009-01-17, ”Mannens försvarstal: De 

förtjänar att få en smäll AB 2008-06-04, ”Han utreds för 5 mord” AB 2008-03-07, ”Han kan ha 

mördat fem” AB 2008-01-13, samtliga bilaga 1 & ”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” DN 2008-

01-12, bilaga 2). Artiklarna berättar hur det homosexuella offret befunnit sig på 

chattforum, implicit genom att gärningsmännen är den som beskrivits vara drivande 

och aktiv på forumen. I dessa artiklar är gärningsperson den aktiva och aktivt utsätter 

offren för övergrepp. I ”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” finns den enda 

passiviseringen bland artiklar där offer och gärningsperson träffats via internet: 

”mördats”. Att offren själva tycks ha sig själva att skylla genom sina val att träffa 

gärningspersonen blir också tydligt i:  
”[…] lärde känna varandra via kontaktsida på internet.” (”Tonåringar häktades för mord på 

26-åring” AB 2009-01-17, bilaga 1)  

”Offrets dator beslagtogs och där fanns kodade namn med homosexuella intressen.” (”Han 

utreds för 5 mord” AB 2008-03-07, bilaga 1) 

”Han är öppet homosexuell […]” (”Åtalade för misshandel vid Prideparad nekar” DN 2004-

04-20, bilaga 2)  

”[…] misshandlades riksdagsmannen Fredrick Federley […]. Orsaken: han är homosexuell.” 

(”Han slogs ner – för sin läggning” AB 2007-12-11, bilaga 1) 

De hatbrott som begåtts mot dem har motivet att offren är homosexuella, något offren 

själva visat och därmed har våldet, enligt artiklarna, legitimerats. Norman Fairclough 

(2001) bär på resonemanget att producenten (medierna) måste skapa en idealläsare 

som bär på intertextuella erfarenheter. Därför blir det också viktigt för producenten att 

skapa en ideal homosexuell man, något som riskerar att leda till stereotypisering och 

generalisering. Eftersom producenterna även de tolkar intertextuellt är förutsättningar 

aspekter av producentens tolkning. Den situationella texten är tolkad av producenten, 

som i sin tur tolkar utifrån strukturella ramar gällande homosexualitet. Producenten 



	   	   	  

	   24	  

har tolkat, utifrån nämnda artiklar, att offren själva bidragit med att ”inbjuda” sig 

själv. 

 

Enligt Yvonne Jewkes (2004) modell för vad som skapar en brottsnyhet, är risk ett av 

kriterierna. De som kan förknippas med den utsatta gruppen ska skrämmas av artikeln 

och uppleva händelsen som att det kan hända läsaren. Men Yvonne Jewkes menar i 

sitt resonemang att samhället i stort skräms av den typen av artiklar, men i denna 

analys riktar sig artiklarna specifikt mot homosexuella män och får gruppen att förstå 

att hatbrott kan drabba den som går på gayklubb (”Nazister slog till mot transvestit” 

AB 2004-09-11, bilaga 1), chattar med någon på internet eller omger sig med andra 

obekanta män. Artiklarna poängterar också att händelserna skett på natten, vilket går 

att dra liknelser återigen till den typ av brottsrapportering Ester Pollack menar 

skrämmer läsaren till att tro att det kan hända den. För den homosexuelle läsaren är 

denna varnande diskurs kanske avgörande för attityderna mot storstadens nattliga 

uteliv. För ett slutgiltigt varnande går i en av artiklarna att läsa uppmaningen till andra 

homosexuella som kan tänkas träffa gärningspersonen, precis som offren: 
”Polisen söker nu personer som har varit i kontakt med 35-åringen [på internet, 

uppsatsförfattarens anm.].” (”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” DN 2008-01-12,  

bilaga 2) 

Men det finns även en varnande diskurs för en homosexuell man som öppet visar sin 

sexualitet. Parole, talet, är enligt Fairclough vem som har makten att styra över vad 

som sägs i texten och de personer som utsätter offret för detta. Parole är enligt 

Fairclough styrt genom social differentiering och inte individualistiskt och 

uppfattningen om homosexuella ligger inte enbart hos gärningspersonen utan styrs 

strukturellt. 
”[…] utnämns Kristian till Årets kämpe […]. Men jublet väcker blandade känslor. […] 

femton personer följer efter honom. […] ”Nästa gång dödar vi dig.” (”De satte en kniv mot 

min hals och skrek bögjävel” AB 2007-10-26, bilaga 1) 

 

6.2 (Mannens) asexualitet och sexualitet 

Å ena sidan finns en sexdiskurs med fokus på sexträffar och inviter där offren själva 

varit sexuellt delaktiga i mötet (”Han utreds för 5 mord” AB 2008-03-07, bilaga 1 & 

”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” DN 2008-01-12, bilaga 2), inbjudande på 

liknande sätt som i diskursen om varning. Å andra sidan en asexuell diskurs med 

skymd sexualitet, homosexualitet blir en egenskap och ersätter subjektet (”Man 
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gripen för attack mot homosexuell” DN 2008-01-05, bilaga 2). När den homosexuella 

mannen utsätts för brott är han utsatt för brott på grund av sin sexualitet. Något som 

förklaras genom lagen och genom hur definitionen av lagen associeras med brottet.  

Här aktualiseras Tiina Rosenbergs (2003) resonemang om att kollektivisera en grupp i 

samhället och hur det skapar stereotyper genom att kollektiviseringen blir ett 

normativt ställningstagande. Homosexuella män förväntas i artiklarna att vara 

sexuella och själva uppviglat brottet.  
”17-åringen och mordoffret lärde känna varandra via en kontaktsida på internet. […]  

– Min klient uppfattade inte att det var frågan om sexuella kontakter på den sida där han 

träffade 26-åringen, säger hans advokat Kurt-Lennart Ankarberg.” (”Tonåringar häktade för 

mord på 26-åring” AB 2009-01-17, bilaga 1) 

Samtidigt anses homosexuella män inte vara sexuella alls, utan homosexualitet blir en 

asexuell egenskap som vilken annan. Offren förklaras som ”homosexuell man”, 

vilken inte blir en annan typ av brott genom prefixet ”homosexuell” och i dessa fall är 

prefixet irrelevant. Men sexualiteten är viktig för medierna att visa vilken typ av offer 

det rör sig om. Utan att ens hatbrott är med i artikeln, nämns ändå sexualiteten. 

Sexualiteten blir viktig för offret när det handlar om en minoritet, artikeln skulle inte 

ha skrivit ”knivskurit en heterosexuell” och därmed blir homosexualiteten en 

egenskap. Nedan finns exempel på homosexualitet som egenskap och där ordet 

”homosexuell” används utan suffix. 
”Göran Flink var homosexuell, men polisen säger att utredningen hittills inte indikerat att det 

var därför han mördades.” (”Efter 15 år: mordet på Göran kan vara löst” AB 2008-09-23, 

bilaga 1) 

”[…] mordförsök på två homosexuella.” (Det stämmer med vår brors mördare”, AB 2008-01-

18, bilaga 1)  

”[…] tros ha knivskurit en homosexuell man […].” (”Man gripen för attack mot 

homosexuell” DN 2008-01-05, bilaga 2) 

”[…] greps för mordförsök på en homosexuell man […].” (”Hatbrottsmisstänkt anhållen för 

mord” DN 2008-01-12, bilaga 2)  

 

När sex kombineras med brott och våld skapar det enligt Yvonne Jewkes (2004), 

sensationalism och Ester Pollack (2000) resonerar liknande med att vissa spektakulära 

brott skapar nyhetsvärde. Att förknippa de homosexuella offren med sin sexualitet 

och binda gärningspersonen till offret genom sexuella handlingar skapar 

sensationsjournalistik med häpnadsväckande artiklar. Och ser man till Tiina 

Rosenbergs resonemang om att kulturellt dominerande grupper kategoriserar grupper 
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som inte är dominerande, anomaliserar medierna det homosexuella hatbrottsoffret 

som drabbas på grund av sin onaturlighet. På grund av den heterosexuella 

dramaturgin i medier har heterosexualiteten förskjutit homosexualiteten och den 

homosexuella minoritetsgruppen har kommit att bli en generaliserad och likställd 

grupp människor, vilka alla ses som anomalier. Homosexualitet blir i artiklarna en 

sexuell egenskap. Fokus på sex har förekommit i flertalet artiklar: 
”Men det stora fyndet säkrades bland offrets kläder […]. Det kan exempelvis vara sperma.” 

(”Han utreds för 5 mord” AB 2008-03-07, bilaga 1) 

”79-åringen hade flera tillfälliga kontakter med yngre män.” (”Han kan ha mördat fem”AB 

2008-01-13, bilaga 1) 

”[…] leker tuff och självsäker arbetarkille på jakt efter spännande sex.” (”Mannens försvarstal: 

De förtjänar att få en smäll” AB 2008-06-04, bilaga 1)  

”[…] hittades 44-åringen i sin bostad […] 35-åringen har haft kontakt med offret på en chattsida 

för homosexuella.” (”Man gripen för attack mot homosexuell” DN 2008-01-01, bilaga 2) 

Artikeln spekulerar i att det bevis som säkrats kan vara sperma, antyder en sexuell 

handling. Eftersom sperma kräver ejakulation förutsätts männen – enligt artikeln – ha 

haft någon form av sexuell aktivitet. Enligt Fairclough säger texten ibland något 

genom att inte säga det – analysen måste titta på meningens koppling till yttranden. 

Alltså är dessa ”tillfälliga kontakter” av sexuell karaktär, enligt resterande yttranden i 

artikeln om gärningspersonens träffar med homosexuella män. Offrets och 

gärningspersonens kontakt på en chattsida efterföljt av att 44-åringen hittas i sin 

bostad, tyder på att offret bjöd in gärningspersonen. Genom att beskriva chattsidan 

som ”för homosexuella” förutsätter det, i enlighet med Rosenbergs teorier om 

avvikande sexuellt beteende, att det är precis vad mötet handlar om: avvikande 

sexuella aktiviteter. Offret var med på det, inbjudande, jämförande med en drivande 

och inbjudande homosexuell man i diskursen om varning. 

 

Mansrollen förklaras och reproduceras ständigt från en naturlig och biologiskt tingad 

manskropp. Han är en man, inte en kvinna. Genom att titta på Rosenbergs 

resonemang om hur lesbiska kvinnor bryter mot konventionella kvinnliga koder 

genom att förskjuta moderskapet, går det att på samma sätt se hur en man kan bryta 

mot traditionellt manliga koder genom att han förskjuter manligheten, faderskapet. En 

homosexuell man kan inte bli vad naturen gett honom uppgift – att bli pappa. 

Återigen är performativt kön det viktiga och homosexualiteten anomaliseras. Det 

performativa och biologiska könets viktighet för rapporteringen och förskjutningen av 
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konventioner blir tydligt i:  
”Jag vill inte tala om för folk hur de ska bete sig” (”Åtta greps på Söder för hatbrott” DN 2006-

02-05, bilaga 2).  

”Han är öppet homosexuell” (”Åtalade för misshandel vid Prideparad nekar” DN 2004-04-20, 

bilaga 2) 

”Offrets dator beslagtogs och där fanns kodade namn med homosexuella intressen” (”Han 

utreds för 5 mord” AB 2008-03-07, bilaga 1) 

Att ”vara öppet homosexuell”, ”inte [uppsatsförfattarens kursivering] tala om hur folk 

ska bete sig” och ”ha homosexuella intressen” är aktioner som i massmedierna 

genererar och producerar stereotyper. Dikotomiskt mot vad Connell kallar arketyper, 

en kulturellt och traditionsbundet nedärvd urbild av mannen och hans sätt att vara, 

bete sig och resonera. Här är den homosexuelle mannen inte man. Att inte tala om, 

blir i negationen ett sätt att de att faktiskt tala om för homosexuella hur de ska bete 

sig. Och att ”vara öppet homosexuell” är vad som skulle kunna kallas för 

”performativ onaturlig sexualitet”, enligt Fagerströms teorier, då det är att utöva ett 

beteende som inte är biologiskt och performativt betingat. Den naturliga sexualiteten 

fördömer homosexualitetens avvikande beteende. Utan en homosexuell beskrivning 

av en homosexuell man kan publiken inte relatera till subjektet. 

 

Rosenberg förklarar även hur recensionerna av den då banbrytande filmen Fucking 

Åmål (1998) förklarade den unga lesbiska Agnes som "udda" och "annorlunda". 

Hennes homosexualitet var inte närvarande i texterna, utan ersattes av omskrivningar. 

Tiina Rosenbergs resonemang i kombination med Yvonne Jewkes som menar att det 

finns rätt typ av offer, sårbara och oskuldsfulla personer, att homosexuella män står 

för en onaturlig och sårbar personlighet. Yvonne Jewkes menar också att om någon 

från en marginaliserad grupp blir drabbad eller utför en handling, går det att förklara 

utifrån dess sexualitet, precis som tidigare nämnda exempel. Att mannen tagits för 

given som centra i all typ av samhällelig kontext har lett till att fokus på själva 

maskuliniteten försvunnit. Maskuliniteten har kommit att tas för given och blivit 

bortglömd i ett resonemang om att könsroller enbart påverkar kvinnan. Samma 

annorlundahet som den Tiina Rosenberg beskriver finns i: 
”Kristian hade mobbats sedan lågstadiet. För att han var annorlunda […]. Och för att han 

umgicks med tjejer.” (”De satte en kniv mot min hals och skrek bögjävel” AB 2007-10-26 

bilaga 1) 
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Diskursen om (mannens) asexualitet och sexualitet gick att finna i Aftonbladets alla 

artiklar, utom ”Jag kräktes av rädsla” (AB 2007-07-29, bilaga 1) och ”’Sparkar och 

slag kom från alla håll’” (AB 2003-08-04, bilaga 1). I den sistnämnda är sexualiteten 

och sexuell läggning inte närvarande eller av relevans. Det namngivna offret, Facundo 

Unia, får vid ett tillfälle själv kalla sig ”bög”, men förutom detta nämns inte 

sexualiteten. Hatbrottet är trots detta väldigt tydligt och artikeln visar att 

homosexualitet kan talas om, utan att förtydliga det som annorlundahet. Särskilt 

intressant blir det i ”Han slogs ner för sin läggning” (AB 2007-12-11, bilaga 1) där 

rubriken kallar sexualiteten för ”läggning”, utifrån detta ska läsaren förstå att läggning 

syftar på sexuell läggning och genom att suffix saknas måste det, enligt Faircloughs 

teorier om saknade ord kan säga det orden inte säger, förstås av publiken att det 

handlar om ”sexuell läggning”. Ordet ”läggning” blir en egenskap. 

 

Vad gäller samma diskurs i Dagens Nyheters urval gick det att finna i samtliga 

artiklar. I artikeln ”Extremister åtalade efter Prideparad” (DN 2004-04-19, bilaga 2) 

tillskriver producenten offret homosexualitet som en egenskap, genom att lägga till 

suffixet ”frilansjournalist” (”[…] misshandel av homosexuell frilansjournalist.”). 

Han är yrkesmässigt frilansjournalist och egenskapsmässigt homosexuell. 

 

6.3 Offret som passivt subjekt 

I princip står bara offren rakt upp och ner och tycks vänta på gärningspersonens 

slägga. I alla fall utifrån artiklarna som det har gått att utläsa en viss typ av 

passivisering av offret. Genom att titta på vilka ord som beskriver vad som hänt 

offret, används i flera av fallen passiva verb, alltså att offret blir utsatt – inte att 

gärningspersonen utsätter offret för något. Publiken förstår endast situationen utifrån 

kontextuella antaganden och antaganden baserade på den homosexuella egenskapen. 

”Vad kan offret egentligen ha gjort som retade upp gärningspersonen”. Men detta 

finns aldrig med i artiklarna, utan offret är ett passivt subjekt som blir utsatt för 

gärningspersonen. I flertalet fall använder sig artiklarna av passiviseringar, alltså att 

offret av gärningspersonen blir utsatt. Inte att gärningspersonen utsätter offret för 

något. Exempelvis kan offret ha ”misshandlats”, slagits” eller ”mördats”. Ett aktivt 

verb skulle i stället ha beskrivit det som ”misshandlade”, slog” eller ”mördade”. Hela 

tiden fokuserar artiklarna på vad offret/subjektet utsattes för.  
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”Fyra homosexuella personer […] misshandlades […]. De fyra fick ta emot slag […].” (”Åtta 

greps på Söder för hatbrott” DN 2006-01-05, bilaga 2) 

”Han slogs ner för sin läggning.” (”Han slogs ner – för sin läggning AB 2007-12-11,  

bilaga 1) 

”[…] ska ha mördats […].” (”Hatbrottsmisstänkt anhållen för mord” DN 2008-01-12,  

bilaga 2) 

”En man misshandlades […].” (”Misshandel klassas som hatbrott” DN 2008-07-31,  

bilaga 2) 

”Kristian hade mobbats […].” (De satte en kniv mot min hals och skrek bögjävel” AB  

2007-10-26, bilaga 1) 

”[…] slogs medvetslös […].” (”’Sparkar och slag kom från alla håll’”, AB 2003-08-04, 

bilaga 1) 

 

Detta kan enligt Nils Christies teorier (2001) bero på att det ideala offret är en passiv 

(kvinna) och genom att använda sig av passiva verb passiviserar man offret som hela 

tiden tar emot av gärningspersonen. Ser man till Nils Christies resonemang om den 

perfekta gärningsmannen som stor och handla ont passar de gärningspersoner in till 

stor del. Metaforiskt är nazister (”Nazister slog till mot transvestit” AB 2004-09-11, 

bilaga 1) både stora och ont handlande och även gängen (”Åtta greps på Söder för 

hatbrott” DN 2006-02-05, bilaga 2) som är stora till antalet. 

 

Yvonne Jewkes (2004) menar att det finns rätt typ av offer, sårbara och oskuldsfulla 

personer. Men hon menar också att om någon från en marginaliserad grupp blir 

drabbad eller utför en handling, går det att förklara utifrån dess sexualitet och detta 

gör att det homosexuella manliga offret blir ett offer på grund av sin sexualitet. I 

Dagens Nyheters urval är passiviseringar något som används uteslutande, men offrets 

passiva roll är inte lika tydlig i de kortare artiklarna. Den enda artikel som inte 

använder språkliga passiviseringar är ”Man gripen för attack mot homosexuell” (DN 

2008-01-05, bilaga 2). I Aftonbladet finns ett mindre antal artiklar som passiviserar 

offren på tidigare nämnda sätt. De artiklar som gör det är: ”De satte kniv mot min hals 

och skrek bögjävel” (AB 2007-10-26, bilaga 1) och ”Sparkar och slag kom från alla 

håll” (AB 2003-08-04, bilaga 1). Alltså finns en passiv homosexuell man i större 

utsträckning i Dagens Nyheters offerbildning.  
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6.4 Patriarkal hegemonisk homosexualitet 

I en av urvalets analyserade artiklar (”Åtta greps på Söder för hatbrott” DN 2006-02-

05, bilaga 2) avkönifierade artikeln offren. Först i slutet av andra stycket berättar 

artikeln att två av de homosexuella personerna är kvinnor. Av vilket kön de andra två 

är, framgår inte i artikeln och på grund av detta är artikeln med i analysen. I artikeln 

framkommer HomO (ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning) med citatet: 
”De flesta homosexuella är medvetna om att de utsätter sig för en påtaglig risk för olika brott 

om de öppet visar sin läggning.” (”Åtta greps på Söder för hatbrott” DN 2006-02-05,  

bilaga 2) 

Stuart Allen (1998) menar att om en person inte förklaras utifrån sitt kön, så förutsätts 

subjektet/objektet vara man. Strukturell syn på manligt och kvinnligt leder till att 

kvinnor måste förklaras och så även homosexuella, då den heterosexuella mannen är 

vad både medierna som publiken rättar sin uppfattning efter. Om en man inte kan leva 

upp till hegemonins manlighetsnivåer, då är han inte fullt ut en man. Detta har i sin 

tur bidragit till en ”straightifiering” av den homosexuelle mannen. Som Connell 

påpekar bör mannen, för att gagna respekt bland det manliga kollektivet, bete sig som 

en man som attraheras av kvinnor.  

 

I analysen förklaras endast ett fåtal offer utifrån sitt yrke: byggjobbare och 

vaktmästare (”Han kan ha mördat fem” AB 2008-01-13). Viktigt att poängtera är när 

det inte handlar om en offentlig person, som riksdagsmannen Fredrick Federley (Han 

slogs ner för sin läggning”, AB 2008-01-05, bilaga 1), artisten Jonas Hedqvist (”Jag 

kräktes av rädsla” AB 2007-07-29, bilaga 1) eller de två journalisterna Facundo Unia 

(bland annat ”Sparkar och slag kom från alla håll” AB 2003-08-04, bilaga 1) och 

Göran Flink (”Det stämmer med vår brors mördare” AB 2008-01-18, bilaga 1). 

Människor förutsätts vara sitt kön utifrån sitt agerande, enligt Linda Fagerström, 

något som kallas performativt kön. Men Fagerström menar också att när män (och 

kvinnor) väljer en viss typ av jobb och livsstil så har det konsekvenser för hur deras 

inflytande tas på allvar i samhället. Att i dessa enstaka fall beskriva de två 

homosexuella männen utifrån sina traditionellt manliga yrken skiljer sig från gängse 

uppfattning om vad homosexuella män är. I detta fall blir det ett undantagsfall 

eftersom dessa två offer är de enda offer som beskrivs utifrån sitt yrke (bortsett från 

de offentliga personerna). De har handlat i sin homosexualitet som heterosexuella, 
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vilket i sig gör det nyhetsvärdigt. Fascinationen blir inte enbart i det spektakulära 

brottet, utan även i motsägelsen att en homosexuell man jobbar med ett traditionellt 

manligt yrke. ”Hur går det ihop?”, är en fråga vilande i texten.  

 

Genom att offren hela tiden konstitueras utifrån sin homosexualitet får den 

heterosexuelle mannen, även i artiklar om homosexuella, dominans. När en man 

utsätts för ett brott, har han passiviserats till den grad att han inte längre kontrollerar 

situationen som den alfahanne han är – och som han egentligen bör. Men genom att 

förklara offret som homosexuell försvagas den homosexuelle mannen till en lägre 

stående man och i förhållande till heteronormen är det inte konstigt att han blir ett 

offer. Homosexualitet som offrets egenskap blir viktigt för att förstärka 

heterosexualitetens dominans och den homosexuella mannens roll som alfahanne 

försvinner. Han har inte gjort – och kan inte göra – anspråk på rollen som man. 
”Offret Facundo berättar själv om överfallet i Prideparaden” (”’Sparkar och slag kom från 

alla håll’”, AB 2003-08-01, bilaga 1) 

 

Ett av de kriterier som Yvonne Jewkes (2004) etablerade för vad som gör ett brott 

intressant var celebrity/high status person. Två av artiklarna behandlar ”kändisar”: 

riksdagsledamoten Fredrick Federley och artisten Jonas Hedqvist. Vidare tillkom två 

artiklar om journalisterna Facundo Unia och Göran Flink som genom sitt jobb mer 

eller mindre är offentlig, men som också blivit offentligt förknippad med de artiklar 

som skrivit om deras offersituationer. De får i form av sin offentliga roll, snarare ett 

personporträtt där själva händelsen beskrivs och de får utifrån händelsen beskriva hur 

de upplever det. Det finns ett fokus på personen och fokuset försvinner från offret. I 

takt med att kvinnor fick en särskild roll att efterfölja och ett mått att rätta sig efter 

(maskuliniteten) gav det effekt även i hur representationen av homosexuella män ser 

ut, menar Stuart Allen. En homosexuell man pratar inte om sitt privatliv och är sällan 

framgångsrik – och när han väl är framgångsrik är han det på grund av att han brutit 

från den homosexuella minoriteten. Offentliga personer får i dessa fall betydelse för 

hur de homosexuella offren konstitueras. ”Lyckade” personer som ovan nämnda 

exempel har lyckats att ta sig ut från den standardiserade bilden av homosexuella män 

och förklaras därför utifrån sina yrken. Något som även går att se i de yrken som 

traditionellt sett inte förknippas med homosexuella män: vaktmästare och 

byggjobbare i urvalet. 
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6.5 Analysens resultat i helhet 

I princip uteslutande av artiklarna är det journalisten (producenten) eller 

myndighetsperson som återberättar hatbrotten och formulerar sexualiteten. I enstaka 

fall frågas anhöriga (antingen till offret eller antingen gärningspersonen) och i några 

fall berättar/deltar offren själva, men det är då offren snarare får ett ”personporträtt”: 

Fredrick Federley (”Han slogs ner – för sin läggning” AB 2007-12-11, bilaga 1) 

Facundo Unia (”Åtalade för misshandel vid Prideparad nekar” DN 2004-04-20, 

bilaga 2 & ”’Sparkar och slag kom från alla håll’” AB 2003-08-04, bilaga 1) Jonas 

Hedqvist (”Jag kräktes av rädsla” AB 2007-07-29 bilaga 1) och Kristian Kabelac 

(”De satte en kniv mot min hals och skrek bögjävel” AB 2007-10-26, bilaga 1). Och 

förutom i de så kallade ”personporträtten” får de citerade personerna, i samtliga 

artiklar, inte mycket mer utrymme än några få uttalanden. Återberättandet ligger alltså 

nästintill konstant hos journalisten. 

 

Den varnande diskursen och diskursen om (mannens) asexualitet och sexualitet går in 

i varandra, så som analysen visat. Stereotyper och generaliseringar är viktigt för 

producentens offerbildning och för publikens läsbarhet. Genom att finna ett kollektiv 

att varna och ge en viss typ av egenskaper underlättar det både för läsaren och 

producenten i uppfattningen om offer och homosexuell maskulinitet. Men analysen 

visade också att det finns en hegemonisk homosexualitet, där producenten i vissa fall 

till och med berättar om offrets personliga liv, såsom yrke, intressen och andra 

vardagliga händelser. I förhållande till de andra artiklarna, placeras sig de 

porträtterade offren en bit högre upp i hierarkin.  

 

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
Efter genomgången analys, visar resultaten att hatbrottsjournalistiken i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet sedan hatbrottslagen infördes, har behandlat sexualitet som 

en egenskap. Vid fall där homosexualiteten egentligen varit irrelevant, har detta ändå 

framgått och innan brottet anses vara ett hatbrott, har artikeln redan förklarat offret 

som homosexuell. Vad beror detta på? Som Nils Christie poängterar så finns det vissa 

typer av ideala offer. En kvinna är ett sådant. Ur ett marginaliserande perspektiv är 

det därför viktigt att förstå kvinnan som det påstådda andra könet. I den artikel där 

offrens kön inte nämndes förrän längre in i texten, finns egentligen ingen tvekan om 
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att det är manliga offer. Varför tas det för givet? Att prata om ett patriarkalt 

strukturellt samhälle brukar förklara våra antaganden om att det vi tar för givet är 

manligt. Av män. För män. Om män. Allt män. 

 

Den här uppsatsen har visat att den dikotomiska uppsättningen manligt/kvinnligt inte 

ger utrymme till homosexuella. Att vara man innebär förväntningar på hur en man ska 

vara. Och när han inte lever upp till förväntningarna blir han förvisso accepterad, men 

varnad för att det kan gå illa om han lever ut sin sexualitet. Sex är en viktig del i 

sensationalistisk rapportering, sex är viktigt för publiken. Om homosexualitet är en 

sexuell egenskap, då blir den också sensationalism. Därför försvinner det ursprungliga 

offret till förmån för en onaturlig egenskap, egentligen mer nyhetsvärdig än själva 

offersituationen. Sex:et i homosexuell blir sex, inte sexuell läggning. Och kanske är 

det en språklig missuppfattning. Engelskans ”sex” betyder just kön. Någonstans i 

anglofieringen av svenskan försvann kön och sex på vägen. 

 

Även i ett postmodernt samhälle är det viktigt att analysera medier då de står som 

informationsförmedlare. De allmänt vedertagna sanningarna är inte längre betrodda, 

utan de nya sanningarna presenteras i medierna. Publiken formar uppfattningarna 

enligt mediernas reproducering. Och mediernas framställningar är normerande. Men 

representation är en konstruerad version från producenten, den är inte fullständig och 

absolut inte objektiv. Att analysera medier är sålunda viktigt eftersom de står som 

informationsförmedlare och sättet individen representeras på är viktigt att studera 

eftersom mediers representationer statuerar exempel. Att läsa om homosexuella blir 

för många människor ett sätt att forma sin uppfattning om homosexuella. Publikens 

referensramar är snava och styrs utifrån andras (medias) uppfattningar och 

stereotypiseringar. Stereotyper leder till generaliseringar och det är lätt att ta till sig 

generaliseringar.  

 

7.1 Självritisk reflektion – vidare forskning 

För att få bästa svaret på identiteten hos ett homosexuellt manligt hatbrottsoffer skulle 

ett totalurval om alla artiklar som behandlat hatbrott sedan lagen infördes 2003 varit 

nödvändig. På så sätt hade även de artiklar där ordet ”homosexuell” inte funnits med, 

även ingått i analysen. Då sexualiteten anses vara viktig i analysens resultat, beror 

detta också på att ordet ”homosexuell” var ett av sökorden. Däremot bör beaktas att 
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ordet ”homosexualitet” kan användas på olika sätt och konstituera vitt skilda 

representationer. Exempelvis är homosexualitet givetvis relevant i fråga om hatbrott, 

men inte i fråga om personliga egenskaper. Analysen syftade till att enbart använda 

artiklar som explicit uttrycker hatbrott mot homosexuella män. Ester Pollacks och 

Yvonne Jewkes teorier passar i vidare perspektiv, där brottsjournalistik i helhet 

analyseras. Men att anpassa den synen på mottagaren och även den synen på 

artiklarna, resulterade i ökad förståelse för brottsjournalistik om homosexuella män.  

Och frågan är hur producenterna själva ser på en minoritetssexualitet som 

homosexualitet. Därför vore, för att få ett större grepp, djupintervjuer med 

textförfattarna nästa steg att gå. Genom detta går det att ringa in inte bara diskursiva 

identiteter, utan även hur de skapas och varför. 

 

Johannes Edmark, Stockholms universitet, september 2010 
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