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Sammanfattning
Brottslighet och kriminaljournalistik har länge varit en stor del av medieinnehållet. Men vad är det 

som avgör hur stor uppmärksamhet ett specifikt brott får?

Det här är en kvantitativ studie av 100 nummer av Aftonbladet 2009 där vi ger svar på hur tidningen 

framställer manliga och kvinnliga gärningsmän. 

Studien har sin utgångspunkt i ”the chivalry hypothesis” som går ut på att kvinnor får mildare 

behandling både av rättsväsendet och av medierna. Den har tidigare testats inom medier av bland 

andra Weimann/Fishman och Grabe. I den här studien testas om hypotesen är giltig även när det 

gäller en svensk tidning. 

Resultaten visar att Aftonbladet gör vissa skillnader, inte bara på grund av vilket kön 

gärningsmannen har utan också beroende på vilket brott denne begår. Kvinnor som begår våldsbrott 

eller brott mot barn är de som behandlas hårdast. Kvinnor och män som begår andra typer av brott 

än våldsbrott behandlas mildast. Däremellan finns de män som begår våldsbrott.
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i, och har hämtat mycket inspiration från, den 

vetenskapliga artikeln Gender in crime news: a case study test of the chivalry hypothesis.1 Att män 

och kvinnor behandlas olika i medierna och att de får olika stort medieutrymme har visats genom 

tidigare forskning.2  Detta gäller även inom kriminaljournalistiken där manliga och kvinnliga 

brottslingar ibland behandlas olika trots att  de har begått liknande brott. Den ovannämnda studien är 

utförd i USA och den här uppsatsen undersöker om samma sak gäller i Sverige.

Det finns många studier som handlar om mediernas makt över allmänheten. Genom åren har 

uppfattningen om hur stor makt och vilka effekter medierna har, varierat. Man har ändå kommit 

fram till att medierna har en viss makt3 och därför är det viktigt att forska inom ämnet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att ta reda på om kvinnliga och manliga brottslingar behandlas olika beroende 

på deras kön och på vilket brott de begår, i Aftonbladet. Om så är fallet  vill vi även ta reda på hur 

detta sker. 

 1. Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn hårdare i tidningen än män 

     som begår liknande brott, och i så fall hur?

 2. Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn hårdare i tidningen än de 

     kvinnor som begår brott som inte bryter mot det  stereotypt kvinnliga (kvinnor som begår 

     andra typer av brott), och i så fall hur?

 3. Får kvinnor som begår icke-våldsbrott mildare behandling i tidningen jämfört med män 

     som begår liknande brott, och i så fall hur?
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1 Grabe, M. et al. ”Gender in Crime News: a Case Study Test of the Chivalry Hypothesis.” Mass 
Communication & Society, vol. 9, nr. 2, (2006): 137-163.; Weimann, G., Fishman, G. ”Attribution of 
Responsibility: Sex-based Bias in Press Reports on Crime.”, European Journal of Communication, vol 3, no 
4, (1988): 415-430.

2 Engström, K. Genus & Genrer - forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress (Umeå: Umeå Universitet, 
2008).

3 Strömbäck, J. Makt och medier (Studentlitteratur, 2000), 59-92. 



1.3 Avgränsningar
Studien innehåller enbart nyhetsartiklar. Det innebär att ledare, krönikor, insändare och 

debattartiklar har valts bort. Sportbilagan valdes bort då det sällan förekommer artiklar om brott  där. 

Inte heller nöjesbladet togs med eftersom kändisbevakningen skiljer sig från övrig nyhetsbevakning 

då en händelse där en kändis är inblandad ibland blir en nyhet just för att det handlar om en känd 

person.4

Artiklar om gamla brott valdes också bort. Under våren 2009 publicerade Aftonbladet till exempel 

en artikelserie innehållandes gamla brott om män som slagit sina fruar och flickvänner. Den och 

även liknande artikelserier där gamla brott togs upp valdes bort.

Även om artiklarna i studien innehöll information om att brottslingen begått  brott  längre bak i tiden 

så ingick inte det eller de brotten i studien. Endast det aktuella brottet räknades.
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4 Ghersetti, M. Sensationella berättelser – en studie av nyheter från Angola 1987
och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio & TV (Kungälv: Livréna grafiska AB, 2000), 40.



2. Teori

Detta teorikapitel inleds med breda teorier från genusforskningen, dessa kommer endast att 

behandlas flyktigt då det här är en studie inom medie- och kommunikationsvetenskap. Eftersom 

studien ändå behandlar genus i viss mån så smalnas detta kapitel av och fortsätter med teorier som 

berör både genus och medier. Därefter behandlas teorier som ligger till grund för vårt 

forskningsområde, det vill säga teorier som behandlar ”the chivalry hypothesis”. Sist kommer en 

teoridel som visar hur människor läser tidningar och vilka attribut som är viktiga för att dra 

uppmärksamhet till en artikel.

2.1 Genusforskningen då och nu
Det finns mängder av forskning som handlar om just genus och hur det konstrueras. En snabb 

sökning på ordet ”genus” i databasen DiVA ger över 3400 träffar. Vid en sökning på ordet ”gender” 

i samma databas visas över 7000 träffar, och då finns det betydligt fler databaser och böcker att gå 

igenom. Vi gör inte anspråk på att redogöra för allt detta material, vi har istället valt ut de teorier 

som vi anser är mest relevanta för vår studie.

Det första som kan liknas vid genusforskning har spårats redan till förkristen tid. ”De gamla 

grekerna” hade ett vetenskapligt intresse för kön och könsskillnader.5  Genusforskaren Kerstin 

Engström menar att samhällsvetenskapliga teorier om genus däremot verkar vara ett västerländskt, 

modernt fenomen. Hon menar också att forskning och teoribildning som berör kön eller genus som 

socialt och kulturellt fenomen har vuxit explosionsartat sedan 70-talet. Den största delen av 

forskningen har sina rötter i kvinnorörelsen och feminismen.6
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5 Engström, K. Genus & Genrer, 17-30.

6 Ibid., 24-26.



2.2 Vad är genus?
Begreppen genus, genusteori och genusforskning utvecklas och förändras genom en ständigt 

pågående debatt om dess definitioner och gränser.7 Idag talas det mycket om skillnaden på kön och 

genus. Den som började använda sig av dessa begrepp var antropologen Gayle Rubin.8 

Den svenske antropologen Don Kulick tolkar Rubin så här:

 Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och 

 kvinnor. Det är viktigt att  framhålla att det inte är det biologiska skillnaderna i sig som 

 utgör genus, utan det är tolkningen av dessa. Denna distinktion måste understrykas. Den 

 betyder att biologi alltid upplevs genom kultur, genom ”översättning” i termer av symboler 

 och idéer som vi använder oss av i vårt vardagliga och rituella liv. Biologi ”talar” inte för 

 sig själv. Den måste tolkas så att den stämmer överens med andra kulturella föreställningar 

 som vi har och så att den framstår som ”naturlig”.9 

Gunilla Jarlbro är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och har en liknande definition 

av begreppen: 

 Begreppen kön och genus är centrala inom genusforskningen. Förenklat kan man säga att 

 begreppet genus betecknar det sociala könet, dvs. föreställningen av könskategorierna man 

 respektive kvinna är sociala konstruktioner medan begreppet kön betyder biologiskt 

 kön.10 

Det finns även forskare som menar att genusbegreppen är mer komplicerade än så, men det är inget 

vi tänker gå in på här. 11

! Sanna Dolck, bildjour08
! Johan Wall, jour08

9

7 Lander, I. et al. ”Presentation av antologin och en feministisk kritik av antologin,” i Femininiteter, 
maskuliniteter och kriminalitet, Genusperspektiv inom svensk kriminologi, utg. Lander, I., Pettersson, T., Tiby, 
E. (Malmö: Studentlitteratur, 2003), 7-20.

8 Rubin, G. ”The Traffic in Women: Notes on the Political Economyʼs of Sex.” i Feminist Anthropology, a 
Reader, utg. Lewin, E. (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), 87-106.

9 Kulick, D. Från kön till genus. Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv (Uppsala: Carlsson Bokförlag, 
1987), 11.

10 Jarlbro, G. Medier, Genus och Makt. (Studentlitteratur 2006), 12.

11 Se till exempel: 
Hirdman, Y. ”Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors sociala underordning,” i Genushistoria. En 
historiografisk exposé, Carlsson Wetterberg, C., Jansdotter, A. (red) (Lund: Studentlitteratur, 2004), 113-133; 
Stockholm: utbildningsdepartementet; Gothlin, E. (1999). Kön eller genus? Göteborg: Nationella sekretariatet 
för genusforskning; Hirdman, Y. (1998) Konstruktion och förändring - Genus som vetenskap, 
Kvinnovetenskaplig tidsskrift, nr 3-4, s.4-15.



2.3 Genusnormer
Vi definierar genusnormer på samma sätt som Jenny Karlsson, forskare inom kriminologi:

 ”Med genusnormer avser jag föreställningarna om och betydelsen av vad som ses som ”rätt/

 fel”, ”normalt/icke-normalt” beteende för män respektive kvinnor. Vad som är till exempel

 ”normalt/icke-normalt” beteende varierar mellan olika samhällen men även inom samhällen 

 i olika miljöer eller subkulturer.”12

Varje samhälle har sina egna normer och regler med direktiv och gränser för hur vi bör vara och 

agera som män respektive kvinnor. Dessa normer innehåller även sådana beteenden som ses som 

icke önskvärda eller avvikande. Att vara kvinnlig enligt våra västerländska normer innebär att man 

ska kunna visa empati och våga visa sina egna känslor. För att agera manligt bör man vara mer 

kylig, konfliktsökande och hävda sig själv och sina egna intressen. I de flesta aggressionstester får 

män högre poäng än vad kvinnor får. Dessutom är våld mer vanligt bland män än kvinnor.13

När det handlar om våld har män och kvinnor olika normativa roller. De flesta 

aggressionshandlingar som resulterar i skada eller död (och fruktan för dessa) utförs av män.14  

Kvinnor och barn är mestadels offer för manligt våld.15

Sociologen Michael S. Kimmel har specialiserat sig på genusfrågor och menar att våld, eller 

framförallt viljan och önskan att slåss, är den mest påtagliga markeringen av manlighet.16 Eftersom 

våld och manlighet hänger så tätt samman blir kvinnors våld mycket intressant ur ett genusteoretiskt 

perspektiv.17  
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12 Karlsson, J. ”Sexuella eller sexistiska trakasserier?” i Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet, 
Genusperspektiv inom svensk kriminologi, utg. Lander, I., Pettersson, T., Tiby, E. (Malmö: Studentlitteratur, 
2003), 50.

13 Wersäll, B-L. ”Femininitet, maskulinitet, våld och moral. Mönster, genrer och tidsförändringar i 
populärpress och tv.” Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap, 1996.

14 Archer, J. Male Violence (London: Routledge, 1994), 1-22.

15 Wersäll, B-L. ”Femininitet, maskulinitet, våld och moral.”

16 Kimmel, M. S. ”Masculinites as Homophobia: Fear, Shame and Silence in the Constuction of Gender 
Identity,” i Gender Relations in Global Perspective: Essential Readings, Cook, N. (red) (Toronto: Canadian 
Scholarsʼ Press Inc, 2007), 73-82.

17 Pettersson, T. ”Våld som iscensättning av feminitet?” i Feminitetet, maskuliniteter och kriminalitet, 
genusperspektiv inom svensk kriminologi, utg. Lander, I., Pettersson, T., Tiby, E. (Malmö: Studentlitteratur, 
2003), 139-152.



2.4 Genus i medier
Som tidigare nämnts finns det mycket genusforskning. Inom svensk medieforskning utgör den 

genusrelaterade däremot mindre än tio procent. Mycket av den här forskningen visar att kvinnor är 

kraftigt underrepresenterade i medierna och att när de väl finns representerade i medierna så 

stereotypiseras de ofta.18 

Att studera hur medierna hanterar problemet är viktigt eftersom ”det är medierna som i hög grad 

formar våra bilder av verkligheten, vår pseudoomgivning”19. Begreppet genusslentrian används för 

att beskriva fenomenet där medierna, ofta omedvetet och rutinartat upprepar de stereotypa 

genusmönster som finns i samhället. Det bidrar till att förstärka allmänhetens uppfattning om vad 

som är manligt respektive kvinnligt20.

Kvinnor i medierna har ökat sedan kvinnorörelsens frammarsch på 70-talet21, men de är fortfarande 

underrepresenterade. 

Den ideella föreningen Allt är möjligt räknade alla människor på bild i Dagens Nyheter den 3:e 

mars 1998. De kom fram till att 102 män syntes på bild men att bara 31 kvinnor fanns med.22

Gunilla Jarlbro gjorde en liknande undersökning under 1:a, 8:e och 9:e mars 2004. Även hon kom 

fram till att kvinnor är underrepresenterade och att det till och med på den internationella 

kvinnodagen var fler män än kvinnor i tidningen.23

Anat First är professor i masskommunikation. Gunilla Jarlbro skriver att Firsts artikel All Women 

Should Cry tydligt visar att kvinnor är frånvarande framför allt i internationella nyheter. Artikeln 

visar också att kvinnor huvudsakligen framträder i samband med ämnen som räknas till den privata 

sfären, till exempel familjefrågor och frågor om mänskliga rättigheter. De ämnen där kvinnor 

framträder som huvudaktörer är enligt studien de ämnen som får minst utrymme i medierna.24
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18 Engström, K. Genus & Genrer, 60.

19 Strömbäck, J. Makt och medier, 153.

20 Engström, K. Genus & Genrer, 52.

21 Byerly, C. M., Ross, K. Women and Media, a Critical Introduction (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006), 
37-55.

22 Allt är möjligt., Jacobsson, M (red.), En handbok i mediekritik (Malmö: Sveriges Tidsskriftsverkstäder, 
1999).

23 Jarlbro, G. Medier, Genus och Makt, 26.

24 Ibid., 31.



Emellertid är förekomsten av män respektive kvinnor endast en sida av myntet. Det är givetvis lika 

intressant att studera i vilka situationer kvinnor respektive män framställs.25 

När kvinnor väl är representerade i medierna framställs de ofta som offer. Masskommunikations-

professorn Dafna Lemishs studie i Israel visar att  kvinnor framställdes som offer i hela 67% av de 

fall där de nämndes i TV. Motsvarande siffra för radion var 57% och för pressens del hela 72%.26

Det faktum att kvinnor oftast framställs som svaga offer i medierna leder till att allmänheten  

uppfattar verklighetens kvinnor som just svaga och offer, detta enligt de teorier om mediepåverkan 

som vi behandlar i nästa avsnitt.

2.5 Mediepåverkan
2.5.1 Allmänt om mediernas påverkan

Det finns många teorier om hur medierna påverkar allmänheten. En av de grundläggande är 

dagordningsteorin som går ut på att medierna sätter dagordningen för vilka frågor allmänheten ska 

engagera sig i. Jesper Strömbäck är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med 

inriktning mot politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Enligt honom fick teorin 

sitt namn 1972 när Maxwell McCombs och Donald Shaw publicerade sin klassiska artikel The 

Agenda-Setting Function of Massmedia i Public Opinion Quarterly.27

Synen på mediernas makt har förändrats genom åren, från att vara allsmäktiga till maktlösa och till 

sist mäktiga. Jesper Strömbäck har i sin bok Makt och medier28 gjort en historisk sammanställning 

över de teorier som varit dominerande under det senaste århundradet. Han tar upp teorier såsom 

”the magic bullet theory” och ”the hypodermic needle theory” som gällde när medierna var 

allsmäktiga och då forskarna trodde att mediernas budskap injicerades direkt in i allmänheten.29 
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25 Ibid., 20.

26 Lemish, D. ”Exclusion and Marginality: Portrayals of Women in Israeli Media,” i Women and Media. 
International Perspectives, utg. Ross, K., Byerly, C.M. (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), 39-59.

27 Strömbäck, J. Den medialiserade demokratin (Stockholm, SNS Förlag: 2004), 30-31.

28 Strömbäck, J. Makt och medier, 59-92.

29 Ibid., 64.



2.5.2 Mediernas påverkan inom kriminaljournalistik

De teorier som säger att medierna påverkar vår världsbild gäller för alla typer av journalistik, så 

även kriminaljournalistik. Det är från medierna som de allra flesta människor får kunskap om 

brott.30 Det finns undersökningar som visar att den genomsnittliga amerikanska medborgaren får 

nästan 96% av all information om brott från just medier.31 Därför är det en självklarhet att 

människors tankar kring brottslighet påverkas av vad medierna rapporterar och att medierna spelar 

en viktig roll.32 Allmänhetens bedömningar och åsikter om brottslighet har visat sig, enligt många 

studier, härstamma mer från den bild medierna målar upp än från den verklighet människorna 

faktiskt lever i.33

2.5.3 Mediernas påverkan på genusfrågor

Allmänhetens uppfattning av samhällets rådande könsroller blir påverkad av medierna. Detta 

oavsett om medierna i sina artiklar eller inslag väljer att stereotypisera eller att bryta mot de 

stereotypa könsrollerna.34

Det är svårt att mäta hur mycket publiken påverkas av den skeva genusrepresentationen i media. 

Effekten är troligen långsiktig och att empiriskt mäta detta är svårt då det finns många andra 

faktorer som också påverkar.35 Det finns forskare som anser att massmedier underbygger och 

förstärker de könsskillnader som finns i verkligheten. Dessa slentrianmässiga mönster brukar 

benämnas stereotyper, klichéer eller schabloner.36 

Det är inte enbart medieinnehållet som påverkar vår syn på världen, men att det finns ett samband 

mellan  medieinnehåll och människors uppfattningar är en av utgångspunkterna för medieteori och 
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30 Muraskin, R., Feuer Domash. Crime and the Media, Headlines vs. Reality (Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson Education, 2007), 1.

31 Kappeler, V. et al. The Mythology of Crime and Criminal Justice (Prospect Heights: Waveland Press, 
2000), 2-53.

32 Jerin, R., Fields, C. ”Murder and Mayhem in the Media: Media Misrepresntation of Crime and Criminality,” i 
Visions for Change: Crime and Justice in Twenty-first Century, utg. R. Muraskin, A. Roberts. (Upper Saddle 
River, New Jersey: Prentice Hall, 2005), 217-229.

33 Davis, F.J. ”Crime News in Colorado Newspapers.” American Journal of Sociology vol.57, (1952): 
325-330; Graber, D. Crime News and the Public (New York: Praeger, 1980).

34 Weimann, G., Fishman, G. ”Attribution of Responsibility: Sex-based Bias in Press Reports on Crime.”, 
European Journal of Communication, vol 3, no 4, (1988): 415-430.

35 Jarlbro, G. Medier, Genus och Makt, 17-18.

36 Wersäll, B-L. ”Femininitet, maskulinitet, våld och moral.”



–forskning. Det innebär att människor blir påverkade av medierna och att vår 

verklighetsuppfattning till stor del konstrueras av vad vi ser, hör och läser i medierna.37

Medierna bestämmer inte bara vad som ska fylla allmänhetens medvetande varje dag. De påverkar 

också hur vi ska tänka och tycka kring de ämnen som medierna rapporterar om.38

2.6 Tidigare forskning om the chivalry hypothesis 
2.6.1 Vad är the chivalry hypothesis?

Chivalry hypotesen utvecklades ursprungligen av forskare inom rättsvetenskap. Då handlade den 

om att män och kvinnor inte behandlades lika av lagen. Kvinnor behandlades mildare eftersom folk 

inte låtsades om att kvinnor begick brott. När de väl dömdes för brott fick de oftare en mildare dom 

jämfört med en man som begått ett likadant brott.39 

Senare började medie- och kommunikationsforskare intressera sig för hypotesen. Forskningen kom 

då inte att handla om hur rättsväsendet behandlade brottslingarna utan om hur medierna gjorde 

det.40 

2.6.2 The chivalry hypothesis och rättsväsendet

Etta. A. Anderson gjorde 1976 en genomgång av den befintliga litteraturen. Hon menar att den 

första som skrev om ”the chivalrous treatment” av kvinnliga brottslingar i rättssystemet var 

sociologen William I. Thomas i sin bok, Sex and Society från 1907.41 Flera forskare har sedan dess 

följt upp och utvecklat hans idéer. 

Otto Pollak, professor i sociologi, menar att kvinnliga brottslingar undkommer lagens armar på 

grund av mäns beskyddande attityd gentemot kvinnor. 
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40 Grabe, M. et al. ”Gender in Crime News”, 137-163.; Weimann, G., Fishman, G. ”Attribution of 
Responsibility”, 415-430.

41 Anderson, E. A. ”The ”chivalrous” Treatment”, 350-357.



 ”Men hate to accuse women and thus indirectly to send them to their punishment, 

 police officers dislike to arrest them, district attorneys to prosecute them, judges and 

 juries to find them guilty and so on.”42

Även kriminologiforskaren Walter C. Reckless har en liknande tes:

 ”Female offenders have a much better chance than male offenders of not being reported, of 

 not being arrested and of dropping out of the judicial process, that is, of remaining 

 uncommitted.”43

Både Ruth S. Cavan44  och Martin R. Haskell och Lewis Yablonsky45 (alla tre är forskare inom 

kriminologi) har kommit fram till samma slutsatser. 

Etta A. Andersson sammanfattar forskningen fram till 1976 och kommer fram till att samtliga som 

ägnat sig åt ämnet är överens om att kvinnliga gärningsmän får mildare eller mer ”chivalrous” 

behandling av rättsväsendet jämfört med sina manliga motsvarigheter. Det fanns dock väldigt lite, 

om ens några, empiriska bevis som styrkte deras teorier.46

Rita James Simon, professor vid School of Public Affairs och Washington Collage of Law vid 

American University, och Jean Landis, Assistant Professor of Education och Director of Reading 

Certifications Programs vid Eastern University, citerar Debra Anthony, University of Illinois. Hon 

genomförde studien ”Judges’ Perceptions of women offenders and their own actions toward women 

offenders” 1973 där 23 domare intervjuas. Mer än hälften säger att: 

 ”they do treat women more lenient and more gently than they do men; that they are more 

 inclined to recommend probation rather than imprisonment; and if they sentence a woman it

 is usually for a shorter time than if the crime had been comitted by a man.47 
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Simon and Landis citerar även Angela Musolinos studie ”Judge’s Attitudes Towards Female 

Offenders” från 1988 där elva av tolv domare håller med om att ”they  ‘tended to treat women more 

gently than they do men’”48 

Domarna bekräftade alltså själva the chivalry hypothesis. Straffskalan för domstolarna (i USA) 

ändrades år 1984. Det bestämdes samtidigt att gärningsmannens ålder, familj, fysiska tillstånd, 

psykiska eller känslomässiga tillstånd inte skulle vara relevant för brottslingens straff, utom i 

extrema fall. Det här ställdes i kontrast till att kön, ras, nationellt ursprung, religion och status aldrig 

är relevant för vilket straff som ska utdelas.49

En av de anledningar som nämns till ”the chivalrous treatment” av kvinnliga brottslingar är att de 

måste skyddas och att rättssystemet därför behandlar dem snällare överlag.50 På senare år har 

hypotesen blivit ifrågasatt. Många menar att den milda behandlingen endast tillfaller de kvinnor 

som begått brott som inte bryter mot det typiskt kvinnliga, det vill säga brott som inte innehåller 

våld och som inte är riktade mot barn. De som bryter mot det stereotypa och begår brott som inte 

anses vara kvinnliga, alltså de kvinnor som beter sig våldsamt eller begår brott mot barn, blir enligt 

vissa extra hårt dömda.51  

Nagel och Hagan fick empiriskt stöd för en annan tes än ”the chivalry  hypothesis”, nämligen ”the 

evil woman thesis”. Den visar att kvinnor som begår brott som bryter mot den kvinnliga stereotypen 

behandlas hårdare än män som begår liknande brott.52 

Normen följs inte alltid och när kvinnor väl begår brott ses de som antingen en häxa eller ett 

oskyldigt offer, antingen ond eller galen.53
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Det verkar som att kvinnor avsäger sig sin femininitet genom att begå våldsbrott eller brott mot 

barn, och att samhället därför behandlar dem som män, om inte ännu hårdare. 

Det finns fler forskare som endast tror på hypotesen till viss del.54  Andra forskare utmanar 

hypotesen helt.55

2.6.3 The chivalry hypothesis och medierna

Rättsväsendet straffar folk genom att sätta dem i fängelse. Mediernas bestraffning består av 

offentlig förnedring och ett förstört rykte. På samma sätt  som i rättsväsendet behandlas kvinnor 

hårdare i medierna om de begått brott som bryter mot könsrollerna.56 

De första forskarna som omformade chivalry hypotesen till att behandla medier var Gabriel 

Weimann, professor i kommunikation, och Gideon Fishman, professor i sociologi. I artikeln 

”Attribution of responsibility: sex-based bias in press reports on crime”57  presenterar de resultat 

som visar att brottslingens kön och även typen av brott spelar roll för medierapporteringen i två av 

Israels största tidningar. Rapporteringen följer samma mönster som rättsväsendets behandling av 

brottslingar. 

Även Gender in crime news: a case study test of the chivalry hypothesis58  testar the chivalry 

hypothesis i medier och författarna undersöker om män och kvinnor som misstänks ha begått, eller 

har begått, liknande brott  behandlas olika i medierna. De kvinnor som bryter mot det stereotypt 

kvinnliga genom att begå våldsbrott får enligt deras studie en hårdare behandling av medierna 

jämfört med vad män som begått liknande brott får. Kvinnor som däremot begått brott som inte 

bryter mot den kvinnliga stereotypen behandlas mildare av medierna jämfört med män som begått 

liknande brott. Under 2002 kodade artikelns författare 2281 artiklar fördelat på 179 nummer av 
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tidningen The Herald Times. De kom fram till att  de kvinnor som begår våldsamma brott blir hårt 

behandlade av tidningen. Kvinnor som begår brott  men som ändå inte bryter mot genusstereotypen 

behandlas ”snällt” av tidningen. Manliga brottslingars behandling i tidningen skiljer sig inte så 

mycket åt oavsett vilket brott de har begått. 

2.7 Hur man läser en tidning
Grabe och hennes forskarlag menar att mediernas förpackning och utformning av en nyhet påverkar 

hur publiken ser på nyheten:

 ”The more bells and whistles applied to package a news story  the greater the potential for 

 drawing attention to it and insighting outrage against criminals”

För att kunna svara på frågan om hur hårt en brottsling behandlas använder de sig av olika variabler 

i sitt kodschema. De undersöker hur mycket tidningen anstränger sig för att locka läsare till artikeln 

i fråga.59

Garcia och Stark gjorde 1991 en studie av amerikanska tidningar. De undersökte om färgtrycket i 

tidningar gjorde skillnad, men de kunde även dra slutsatser om hur människor läser tidningar och 

vilka attribut som drar mest läsare till sig. 

Holmqvist och Wartenberg gjorde en liknande undersökning 2005. I den använde de sig av eye-

tracking för att ta reda på vad människor läser först i en tidning och vilka faktorer som avgör hur 

länge läsaren läser. I undersökningen använde de endast  nordiska tidningar. Studien är en fallstudie 

och författarna menar att resultaten ska tolkas med försiktighet.60

2.7.1 Hur vi läser

Enligt Garcias och Starks studie fokuserar läsaren först på det mest dominanta visuella 

instrumentet, vanligtvis en bild, grafik eller en rubrik. Efter det börjar läsaren att handskas med 
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resten av sidan.61 Holmqvist och Wartenbergs data visar att större objekt i en tidning ses tidigare än 

mindre objekt och att läsaren tittar längre på större objekt än på mindre.62

Garcia och Stark visar att vi först  tittar på höger sida och sedan snabbt byter till den vänstra.63 Det 

här bekräftas av Holmqvist och Wartenberg som kommit fram till att  när läsaren bläddrar till ett  nytt 

uppslag tittar de allra först på den högra sidan, ofta på en dominerande rubrik eller en bild. De 

stannar inte där speciellt  länge utan vänder istället snabbt blicken till den vänstra sidan. Den första 

blicken på den högra sidan är en konsekvens av att man vänder sida.64  

Alla läser givetvis inte likadant och det är många läsare som hoppar mellan bilder och text på båda 

sidorna på uppslaget.65 

Holmqvist och Wartenberg skriver att John Paulin Hansen, docent på Köpenhamns IT universitet, 

gjorde en undersökning, “Analyse af læsernes informationsprioritering” 1994. Hans 

försökspersoner var mest engagerade när de läste sidorna 2-6. Därefter blev intresset mindre och 

mindre för varje sida, med undantag för sista sidan.66

2.7.2 Rubriker

Rubriker är designade för att dra till sig uppmärksamhet. Garcia och Stark kommer fram till att 

hälften av rubrikerna blir ”bearbetade” och lästa av konsumenten, det är det dubbla om man jämför 

med texterna. Om det finns en bild i närheten av rubriken läses den ännu oftare.67  Även storleken 

gör skillnad och rubriker som sträcker sig över fler kolumner läses oftare.68 
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2.7.3 Bilder

Garcia och Stark69 drar slutsatsen att bilden är det första objekt som läsaren ser på ett uppslag. 

Enligt Holmqvist och Wartenberg drar John Paulin Hansen samma slutsats70. 

Holmqvist och Wartenberg är överens med Garcia och Stark om att stora bilder ses först och att de 

även ses på under längre tid än mellanstora och små bilder.71 Läsaren lägger ner mer tid på texter 

som illustreras med bilder jämfört med tester som inte gör det. Texter som har grafik bryr sig 

läsarna om ännu mer än de texter som endast illustreras med bild.72 

Garcia och Stark delade in bilder i olika kategorier för att se om läsarna i sin läsning gjorde någon 

skillnad på dem. Kategorierna var nyheter, feature, mug shots, bilder på människor som ofta är med 

i tidningen och som folk känner igen, bilder på människor som är med i tidningen i dag men som 

inte känns igen då de inte brukar vara det, människor med ett tydligt uttryck i ansiktet och 

människor utan uttryck. Resultatet visade att läsarna inte gjorde speciellt stor skillnad på bilderna, 

förutom på ”mug shots” som de faktisk tittade mindre på.73 Just de här resultatet måste tolkas med 

viss försiktighet då författarna påpekar att de inte hade något speciellt stort urval i varje kategori. 

2.7.4 Faktarutor och ryckcitat

Läsare gillar faktarutor. Holmqvist och Wartenberg visade att text som finns i faktarutor ses tidigare 

än text som inte är inramade. Dessutom läses dessa under längre tid än text utan faktaruta.74

Deras studie visar också att texter med ryckcitat ses betydligt tidigare än text utan ryckcitat. Det 

betyder att ryckcitaten gör precis det de är menade att göra, nämligen locka läsarnas 

uppmärksamhet till sig. Texter med ryckcitat läses också under än längre tid.75
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2.7.5 Det viktigaste för att locka till läsning

1. Stor storlek

2. Position (övre vänstra hörnet)

3. Ryckcitat eller faktarutor

4. Stor bild76

2.7.6 Det viktigaste för så lång läsning som möjligt

1. Stor storlek

2. Stor bild eller ännu bättre, grafik

3. Ryckcitat eller faktaruta

4. Färg77
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3. Metod 

3.1 Val av metod
För att kunna svara på frågeställningarna användes en kvantitativ innehållsanalys och ett 

kodschema med tillhörande kodinstruktioner utvecklades. Kodschemat och kodinstruktionerna 

arbetades fram med hjälp av tidigare forskning. Gender in crime news: a case study test of the 

chivalry hypothesis78 av Grabe, Trager, Lear och Rauch var till stor hjälp, men även de teorier som 

behandlades i teorikapitlet användes som stöd. 

3.2 Kodschema och kodinstruktioner
Kodschemat ändrades något i jämförelse med tidigare forskning. I studien Gender in Crime News: a 

Case Study Test of the Chivalry Hypothesis analyserades 6 månaders tidningar under en 

sammanhängande tidsperiod. Till den här studien valdes att inte ta alla nummer i rad då det kan ge 

en lite snedvriden bild. En följetång i medierna, till exempel då det uppdagades att  katolska präster 

förgrep sig på barn, skulle kunna ha ägt rum under just den tidsperioden vilket hade inneburit att  det 

då hade skrivits extra mycket om män som förgrep sig på barn. Då hade resultatet kunnat bli 

annorlunda jämfört med vid ett slumpmässigt urval.

Vid kodningen framgick det inte alltid om brottet begåtts av en man eller en kvinna. När en sådan 

artikel stöttes på avslutades kodningen av just den artikeln. Detta eftersom de resultat som skulle ha 

framkommit om hela artikeln hade kodats, inte hade varit relevanta för studiens frågeställningar.

3.3 Urval
Den här studien har riktats in på Aftonbladet då det  är den tidning med störst upplaga i Sverige79. 

Beslutet att endast analysera en tidning påverkar den externa validiteten negativt då det  inte går 

generalisera och dra slutsatser om svensk kriminaljournalistik i stort. Däremot ger den en grund 

som gör det möjligt att uttala sig om Aftonbladet.

Vi valde att använda ett slumpmässigt urval eftersom det tillsammans med totalurval är de bästa 

formerna av urval när det gäller att generalisera resultaten.80  Studien är begränsad till 2009. 
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Aftonbladet kommer ut sju dagar i veckan vilket gav 365 nummer att  välja mellan. Aftonbladet  ger 

ut olika editioner av tidningen beroende på var den säljs, endast Stockholmseditionen har 

analyserats i den här studien. För att få fram vilka 100 nummer som skulle analyseras användes en 

slumpgenerator81 på internet. Mikrofilm användes för att läsa tidningarna. I de flesta nummer fanns 

det ett flertal artiklar som kan klassas som kriminaljournalistik, alla dessa analyserades. 

3.4 Definitioner
3.4.1 Definition av hårdare behandling

För att avgöra hur hårt en brottsling behandlas i medierna analyserades olika variabler. Dessa är 

närvaro av foto, närvaro av grafik, placering av artikel, storlek på rubrik, storlek på foto, storlek på 

grafik, bild på brottslingen, könsbenämning i rubriken, könsbenämning i nedryckaren. (För 

kodschema se bilaga 9.1)

3.4.2 Definition av brottsling

I den här uppsatsen används ordet ”brottsling” för män och kvinnor som är dömda för att ha begått 

något brott men även de som misstänks ha brutit mot lagen.

3.4.3 Definition av våldsbrott

För att få fram en definition av ordet ”våldsbrott” har polisen hjälpt  till. Poliskommissarie Börje 

Öhman vid Informationsenheten kontaktades. (Se bilaga 9.2)

Med våldsbrott  avses brott mot liv och hälsa, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, 

olaga hot, våldtäkt, rån, våld och hot mot tjänsteman.

3.5 Metodproblem
Fysiska tidningar hade varit att föredra till den här undersökningen. På grund av den ekonomiska 

aspekten valdes istället mikrofilm vilket gav metodproblem. Det var svårt att få bilderna tillräckligt 

ljusa för att kunna använda variabeln ”Vilket intryck ger bilden/bilderna av brottslingen”, som fanns 

i det ursprungliga kodschemat. Det var i vissa fall omöjligt då det istället för en bild bara såg ut som 

en svart  ruta. Variabeln valdes bort och ersattes med ”bild på brottslingen” som enbart svarar på om 
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det finns en bild på brottslingen som kopplats till artikeln i fråga. Med hjälp av bildtexter och det 

som gick att se på bilderna kunde vi ändå urskilja om brottslingen fanns på bild eller inte 

Det andra metodproblemet som uppstod var att artiklarna skrevs ut i A4-format. En sida i 

Aftonbladet är i vanliga fall i A3. Problemet fanns i de variabler där bild, grafik och rubrik skulle 

mätas. Det löstes genom att multiplicera bildens och grafikens storlek i cm2 med 4, och rubrikens 

storlek med 2.

3.6 Validitet och reliabilitet
Den interna validiteten har säkrats då studien till stor del gjorts med hjälp  av kodscheman som 

redan blivit testade och har visat sig fungera så pass bra att de resultat forskare kommit fram till 

med hjälp av dem, har blivit publicerade i vetenskapliga artiklar. Problemet ligger i stället i den 

externa validiteten. De resultat som tagits fram med hjälp  av studien kan ge en aning om hur 

Aftonbladet skriver kriminaljournalistiska artiklar. Det går däremot inte att veta om Aftonbladet är 

extrem åt något håll då det inte finns något att jämföra med.

För att säkerställa reliabiliteten genomfördes först en testkodning av artiklar som inte ingår i 

urvalet. Detta för att se om kodschemat och kodinstruktionerna var tillräckligt tydliga. När vi sedan 

genomfört den riktiga kodningen gjorde vi ett  intrakodarreliabilitetstest där 41 av 417  (9,8%) 

artiklar kontrollkodades. Vi är medvetna om att  ett sådant  test inte alltid är att föredra framför ett 

interkodarreliabilitetstest eftersom personen som kodar ibland kommer ihåg hur man kodat innan. 

Det här löste vi genom att en person kodade alla artiklarna till undersökningen och att den andra 

personen gjorde intrakodarreliabilitetstestet. 

I de variabler där vi mätte storlekar (storlek på bild, rubrik och grafik) godtogs en viss felmarginal 

då en felmätning på 1 mm annars försämrat resultatet väldigt mycket i reliabilitetstestet. 

I rubriken godtog vi 1 mm felmarginal och fick en överensstämmelse på 97,6%. På storlek på bild 

och storlek på grafik godtogs 10 procents felmarginal och procentsatsen blev 80,5% när det gäller 

bilder och 95,1% när det gäller grafikstorleken. På nästa sida finns en tabell som visar resultatet av 

reliabilitetstestet.
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Analysenhet 100 %

Datum 100 %

Sidnummer 100 %

Kön 100 %
Offer 90,20 %
Brottstyp 100 %
Närvaro av foto 100 %
Storlek på foto 80,50 %
Närvaro av grafik 97,60 %
Storlek på grafik 95,10 %
Framsidan 100 %
Placering av artikel 100 %
Storlek på rubrik 97,60 %
Könsbenämning i rubrik 97,60 %
Könsbenämning i nedryckare 95,10 %
Bild på brottsling 97,60 %
Närvaro av ryckcitat 97,60 %
Närvaro av faktaruta 100 %
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4. Empirisk bakgrund

4.1 Aftonbladet
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta.82 I dag är det Sveriges största kvällstidning och 

under 2009 hade tidningen en upplaga på 348 800 exemplar på vardagar och 410 800 på söndagar.83 

Tidningen ges ut sju dagar i veckan84  och har sitt huvudkontor i Stockholm85. Jan Helin är 

chefredaktör och bloggar själv på hemsidan.86
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82 Hadenius, S., Weibull, L. Massmedier. En bok om press, radio och TV. (Falun: Bonniers förlag, 2007), 49.

83 http://verktyg.dagspress.se/yearlyCirculation 11 november 2010, 15.25.

84 http://verktyg.dagspress.se/publishingDays 4 januari 2011, 13.07.

85 http://verktyg.dagspress.se/foundationNewspaper 4 januari 2011, 13.10.

86 http://blogg.aftonbladet.se/26609 4 januari 2011, 13.21.



5. Resultat och analys

Resultat- och analysdelen har slagits samman för att göra det mer överskådligt för läsaren. 

5.1. Antal artiklar och deras fördelning

Män Kvinnor Män och 
kvinnor

Oklart Total

Antal artiklar 254 38 20 103 415

Sammanlagt hittades 415 artiklar som handlade om kriminalitet. I 254 (61,2%) av dessa är 

gärningsmannen en man. I 38 (9,2%) har en kvinna begått brottet. I 20 (4,8%) fall är brottet 

begånget av män och kvinnor tillsammans. I 103 (24,8%) fall framgår inte vilket kön 

gärningsmannen har.
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5.2 Kvinnor och män som begår våldsbrott
Resultaten i diagrammen nedan jämför hur bevakningen skiljer sig mellan män och kvinnor som 

begår våldsbrott och/eller brott  mot barn. Tillsammans svarar de på frågeställning nummer 1: 

Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn hårdare i tidningen än män som begår 

liknande brott, och i så fall hur?

Kvinnor 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Foto 24 154
Foto på brottsling 12 70
Grafik 10 53
Ryckcitat 2 8
Faktaruta 3 19
Totalt antal artiklar 27 197

I de hundra numren av Aftonbladet förekommer 27 artiklar som handlar om kvinnor som begått 

våldsbrott och/eller brott mot barn. I samma nummer hittades 197 artiklar om män som begått 

liknande brott. I alla de fall där någon begått brott mot ett barn rörde det sig om våldsbrott. 

Det finns fler attribut kopplade till en artikel när det är en kvinna som begått ett våldsbrott jämfört 

med när en man gjort det. Med attribut menas de saker som tidningar använder för att locka läsare 

till artikeln, det vill säga foton, foto på brottsling, grafik, ryckcitat och faktaruta. Att kvinnor som 

begår våldsbrott får fler attribut kopplade till artiklarna gäller för samtliga typer av attribut.
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Kvinnor 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Framsida 3 36
Främre delen av tidningen 22 146
Totalt antal artiklar 27 197

Majoriteten av alla artiklar som handlar om kriminaljournalistik finns i den främre delen av 

tidningen. 81% av artiklarna där kvinnor begått ett våldsbrott finns i den här delen av tidningen. För 

männen är siffran 74%. 

Det är större sannolikhet att en artikel med en manlig gärningsman som begått våldsbrott hamnar på 

framsidan, antingen som huvudnyhet eller som nyhetspuff. 18% av artiklarna som handlar om män 

återfinns på framsidan. 11% av de som handlar om kvinnor går att hitta där.
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Genomsnittsstorleken på fotografierna i en tidning är ganska lika för både män och kvinnor som 

begått ett våldsbrott, 493,78  cm2 för kvinnor och 468,71 cm2 för män. Den artikel om våldsamma 

kvinnor som har störst foto knutet till sig har 1836 cm2 stort foto. Det finns tio artiklar om 

våldsamma män som har större foto än så. Den största har 3760 cm2. 

Däremot finns det nästan dubbelt så mycket grafik i anslutning till artiklar där kvinnor begått brottet 

jämfört med där män gjort det. Trots detta är brotten i de fyra artiklar som har mest grafik, 

begångna av män.
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Till de artiklar som handlar om våldsbrott som begåtts av kvinnor är rubriken i snitt 34 mm. När en 

man begått  ett  våldsbrott  är rubriken något mindre, 31 mm. Den största rubriken som hittades var 

90 mm stor och den tillhör en artikel där en man begått våldsbrottet. Den största rubrik tillhörande 

en artikel med kvinnlig gärningsman är 78 mm. 
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Kvinnor 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Könsbenämning i rubrik 12 33
Könsbenämning i nedryckare 6 40
Totalt antal artiklar 27 197

När en kvinna har begått ett våldsbrott så pekas det ut att det är just en kvinna som har begått brottet 

redan i rubriken i 44% av fallen. Här syns en stor skillnad jämfört med männen, endast i 17% av de 

fall där en man begått ett våldsbrott går det att läsa i rubriken att det är en man som begått brottet.

I nedryckaren är skillnaden däremot inte speciellt stor. Där pekas gärningsmannens kön ut i 22% av 

artiklarna som handlar om kvinnor och i 20% av de som handlar om män. 
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5.2.1 Analys - Våldsamma kvinnor behandlas hårdare än våldsamma män

Av de attribut (foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat, faktaruta, placering på framsidan, placering 

i främre delen av tidningen, storlek på foto, storlek på grafik och storlek på rubrik) som avgör hur 

hårt en brottsling behandlas ligger kvinnorna högre än männen i nio av tio. Dessutom lyfts 

brottslingens kön oftare upp i rubriken om en kvinna begått brottet, likadant är det i nedryckaren. 

Resultaten ovan visar att det som Weimann och Fishman kom fram till i sin studie, att brottslingens 

kön spelar roll för hur hård medierapporteringen blir, även gäller för Aftonbladet. Våra resultat 

stämmer även överens med de resultat Grabe kom fram till i studien Gender in Crime News: a Case 

Study Test of the Chivalry Hypothesis , alltså att de kvinnor som brutit mot det stereotypt kvinnliga 

genom att begå våldsbrott får en hårdare behandling av media jämfört med de män som begått 

liknande brott. 

Enligt Michael S. Kimmel är kvinnors våld mycket intressant ur ett genusteoretiskt perspektiv. Det 

är något  som verkar gälla även i svenska förhållanden med tanke på att  vår studie visar hur 

Aftonbladets redaktion värderar sina nyheter. Kvinnor som begått  våldsbrott får mer 

uppmärksamhet i tidningen än män som begått liknande brott. 

Enligt Grabe får en artikel mer uppmärksamhet ju mer ”bells and whistles” som är knutna till den.  

Våra resultat visar att när en kvinna begått ett  brott finns det fler attribut knutna till artikeln. 

Resultaten visar även att dessa attribut till storleken är större än de attribut  som hör ihop med 

artiklar där en man begått ett våldsbrott. Det faktum att de är större gör att artiklarna får mer 

uppmärksamhet och fler läsare, enligt Holmqvist/Wartenberg och Garcia/Stark. 

Enligt Hansen är läsarna mest engagerade när det läser sidorna två till sex, därefter blir intresset 

mindre och mindre för varje sida. Våra resultat visar att en större procent av artiklar där kvinnor 

begått  ett brott finns med i tidningens främre del. 

I de undersökningar som gjorts i USA och Israel har kvinnor som begått våldsbrott i större 

utsträckning än män som begått våldsbrott, hamnat på framsidan. Enligt vår studie av den svenska 

tidningen Aftonbladet är det däremot män som begått våldsbrott som oftare hamnar på framsidan, 

antingen som huvudnyhet eller puff. 
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5.3 Kvinnliga brottslingar
Resultaten i diagrammen nedan jämför hur bevakningen skiljer sig mellan kvinnor som begår 

våldsbrott och/eller brott mot barn och kvinnor som begår andra typer av brott. Tillsammans svarar 

de på frågeställning nummer 2: Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn 

hårdare i tidningen än de kvinnor som begår brott som inte bryter mot det stereotypt kvinnliga, och 

i så fall hur?

Kvinnor 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Foto 24 7
Foto på brottsling 12 4

Grafik 10 1
Ryckcitat 2 0
Faktaruta 3 1
Totalt antal artiklar 27 11

Totalt gick det att finna 27 artiklar som handlar om kvinnor som begått våldsbrott. Det finns bara 11 

artiklar som handlar om kvinnor som begått andra typer av brott. Med tanke på den låga siffran 

måste följande resultat tolkas med viss försiktighet. I alla de fall där någon begått  brott  mot ett barn 

rörde det sig om våldsbrott. Diagrammet ovan visar att det oftare finns attribut knutna till artiklar 

som handlar om kvinnliga gärningsman som har begått våldsbrott. Detta jämfört med kvinnliga 

gärningsmän som begått andra typer av brott. Det gäller för samtliga typer av attribut.
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Kvinnor 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Framsida 3 1

Främre delen av tidningen 22 9
Totalt antal artiklar 27 11

Oavsett vilket brott en kvinna har begått är det stor chans att artikeln hamnar i främre delen av 

tidningen. Det är dock större sannolikhet att  en kvinna som begått andra typer av brott  än våldsbrott 

hamnar i tidningens främre del. Detsamma gäller för framsidan av tidningen där det är större 

sannolikhet att hitta en kvinnlig gärningsman som begått ett våldsbrott, än att hitta en kvinna som 

begått någon annan typ av brott. 
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Genomsnittsstorleken på fotografierna i anslutning till artiklar om kvinnor som begått våldsbrott är  

212 cm2 större än de foton som tillhör artiklar om kvinnor som begått andra brott. 

Även grafiken är större för kvinnor som begått våldsbrott. För dem är genomsnittsstorleken på 

grafiken 37,93 cm2 och för kvinnor som begått andra typer av brott 1,82 cm2.
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Rubrikerna till de artiklar där kvinnor begått andra typer av brott än våldsbrott har i genomsnitt 

mindre storlek än rubrikerna där de kvinnliga gärningsmännen begått våldsbrott. Kvinnor som 

begått våldsbrott  har i snitt en rubrik som är 34 mm, övriga kvinnor har i snitt  19 mm. De fem 

artiklar som har störst rubrik handlar alla om kvinnor som begått våldsbrott. Den största rubriken vi 

hittade är 78 mm. Den största rubrik för artiklar där kvinnan inte begått något våldsbrott utan en 

annan typ av brott är 54 mm. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Rubrik

19

34

Rubrikstorlek

M
ed

el
st

or
le

k 
i m

m

Kvinnor som begått våldsbrott och/eller brott mot barn (medelvärde mm)
Kvinnor som begått annan typ av brott (medelvärde i mm)

! Sanna Dolck, bildjour08
! Johan Wall, jour08

37



Kvinnor 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Könsbenämning i rubrik 12 4
Könsbenämning i nedryckare 6 0

Totalt antal artiklar 27 11

Brottslingens kön nämns oftare i både rubriken och nedryckaren till de artiklarna som handlar om 

kvinnliga gärningsmän som begått våldsbrott. Av de 11 artiklar vi hittade med kvinnor som begått 

andra typer av brott kunde vi inte finna könsbenämning i nedryckaren i någon. Med tanke på det 

lilla antalet artiklar måste resultatet ses med försiktighet. 
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5.3.1 Analys - våldsamma kvinnor behandlas hårdare än andra kvinnor

Av de attribut (foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat, faktaruta, placering på framsidan, placering 

i främre delen av tidningen, storlek på foto, storlek på grafik och storlek på rubrik) som avgör hur 

hårt en brottsling behandlas ligger kvinnor som begått våldsbrott högre än kvinnor som begått 

någon annan typ av brott i nio av tio. Dessutom lyfts brottslingens kön upp  i rubriken oftare om en 

kvinna begått ett våldsbrott, likadant är det i nedryckaren.

Kategorin med artiklar som handlar om kvinnor som inte begått våldsbrott  utan en annan typ av 

brott är inte speciellt stor då det på 100 tidningar inte gick att hitta mer än 11 sådana artiklar. 

Resultatet måste därför tolkas med försiktighet.

Undersökningen visar att kvinnor som begått våldsbrott behandlas hårdare av medierna jämfört  med 

kvinnor som begått andra typer av brott. Det innebär att vi har fått fram liknande resultat som andra 

liknande internationella studier. I Weimanns och Fishmans studie dras slutsatsen att typen av brott 

spelar roll för medierapporteringen och att denna rapportering följer de mönster som finns inom 

rättsväsendet, det vill säga att de kvinnor som bryter mot det stereotypa och begår brott som inte 

anses vara kvinnliga, alltså de kvinnor som beter sig våldsamt eller begår brott mot barn, blir extra 

hårt dömda. Även av medierna blir kvinnor som begått våldsbrott eller brott mot barn extra hårt 

behandlade. Detta enligt Hansens, Holmqvists/Wartenbergs och Garcias/Starks teorier, det vill säga 

ju fler och större attribut desto hårdare behandling. 

Hansen menar också att läsaren är mest koncentrerad då denna läser sidorna två till sex och att 

intresset sedan minskas sida för sida. Enligt den här studiens teorikapitel borde kvinnor som begått 

våldsbrott ha behandlats hårdare och därför i större utsträckning hamnat i tidningens främre del, 

jämfört med de kvinnor som begått andra typer av brott. Resultaten visade istället det motsatta. 

Våldsamma kvinnor fick en plats i tidningens främre del i 81% av fallen samtidigt som kvinnor som 

begått andra typer av brott än våldsbrott hamnade i den främre delen i 82% av fallen.

Nagel och Hagan utvecklade ”the evil woman thesis” som visar att kvinnor som begår våldsbrott 

och bryter mot den kvinnliga stereotypen får hårdare straff i domstolen. Den här tesen går även att 

använda när det gäller medier då kvinnor som begår våldsbrott  får hårdare behandling i Aftonbladet  

jämfört med kvinnor som begår andra typer av brott. 
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5.4 Män och kvinnor som begår andra typer av brott
Resultaten i diagrammen nedan jämför hur bevakningen skiljer sig mellan män och kvinnor som 

begår andra typer av brott än våldsbrott. Tillsammans svarar de på frågeställning nummer 3: Får 

kvinnor som begår icke-våldsbrott mildare behandling i tidningen jämfört med män som begår 

liknande brott, och i så fall hur?

Män ej 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Foto 40 7
Foto på brottsling 19 4
Grafik 12 1
Ryckcitat 3 0
Faktaruta 4 1
Totalt antal artiklar 55 11

I de hundra numren av Aftonbladet hittades 55 artiklar som män som begått andra typer av brott  än 

våldsbrott. Det gick bara att hitta 11 artiklar om kvinnor som begått andra typer av brott än 

våldsbrott och följande resultat måste därför tolkas med försiktighet. I alla de fall där någon begått 

brott mot ett barn rörde det sig om våldsbrott.

När det gäller foto, grafik och ryckcitat  visar resultaten ovan att dessa attribut procentuellt  sett 

oftare hittas i anslutning till artiklar som handlar om manliga gärningsmän jämfört  med kvinnliga. 

Foto på brottsling och faktaruta förekommer däremot oftare när en kvinna begått brottet. 
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Män ej 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Framsida 4 1
Främre delen av tidningen 36 9
Totalt antal artiklar 55 11

De artiklar som handlar om kvinnliga gärningsmän som begått andra typer av brott  hamnar med 

större sannolikhet i tidningens främre del jämfört med de artiklar som handlar om manliga 

gärningsmän. 82% av artiklarna där kvinnor begått andra typer av brott  finns i tidningens främre 

del. Motsvarande siffra för män som begått andra typer av brott är 65%.

Likadant är det när det gäller framsidan på tidningen, där hamnar 9% av artiklarna om kvinnor och 

7% av artiklarna om män.
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Genomsnittsstorleken på de fotografier som hör till en artikel där gärningsmannen är kvinna är 

större än när gärningsmannen är en man. Brottet i den artikel med störst foto har begåtts av en man 

och bildstorleken är 1992 cm2. Största fotot till en artikel där en kvinna begått brottet är 1760 cm2, 

det var den tredje största bilden som hittades när vi jämförde män och kvinnor som begått andra 

typer av brott.  

Resultaten visar att  det är tvärtom med grafiken, där manliga gärningsmän i snitt har större grafik 

knutna till sina artiklar. Den största grafiken som hittades är 288 cm2 och den tillhör en artikel där 

gärningsmannen är en man. De sju största grafikerna tillhör alla artiklar där män begått  brottet. Den 

största och enda grafiken som är knuten till en artikel där en kvinna begått brottet, är 20 cm2.
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När det gäller brott som inte är våldsbrott visar resultaten att genomsnittsstorleken på rubriken är 

större när en man begått brottet än när en kvinna gjort det, 24 mm för män och 19 mm för kvinnor. 

De sex största rubrikerna hör till artiklar där män begått  andra typer av brott. Den allra största är 58 

mm. Den största rubrik där en kvinna begått brottet är 54 mm.
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Män ej 
våldsbrott

Kvinnor ej 
våldsbrott

Könsbenämning i rubrik 12 4
Könsbenämning i nedryckare 10 0
Totalt antal artiklar 55 11

När en kvinna begått ett  brott är det större sannolikhet att det  finns en könsbenämning i artikelns 

rubrik jämfört med när en man begått ett brott. I nedryckaren är det tvärtom. 

Av de 11 artiklar vi hittade med kvinnor som begår andra typer av brott kunde vi inte finna 

könsbenämning i nedryckaren i någon av dem. Med tanke på det lilla antalet artiklar måste 

resultatet ses med försiktighet. 
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5.4.1 Analys - män och kvinnor behandlas lika

Av de attribut (foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat, faktaruta, placering på framsidan, placering 

i främre delen av tidningen, storlek på foto, storlek på grafik och storlek på rubrik) som avgör hur 

hårt en brottsling behandlas ligger kvinnor som begått andra typer av brott än våldsbrott högre 

jämfört med män som begått  liknande brott i fem av tio. I rubriken är det större sannolikhet  att hitta 

gärningsmannens kön när det  är en kvinna som begått brottet. I nedryckaren är det den manliga 

gärningsmannen som oftare pekas ut med könsbenämning.

Enligt teorikapitlet borde kvinnorna få en mildare behandling av tidningen. I studien Gender in 

Crime News: a Case Study Test of the Chivalry Hypothesis av Grabe visar resultaten just det. Även 

Weimann och Fishman har kommit fram till samma slutsats.

Resultaten i den här studien pekar på att män och kvinnor som begår andra typer av brott  än 

våldsbrott behandlas ungefär likadant. 

Den här studien är i sammanhanget ganska liten och då det bara gick att hitta 11 artiklar med 

kvinnor som begått andra typer av brott än våldsbrott måste resultaten tolkas med försiktighet. Ett 

större antal analysenheter hade kanske kunnat ge ett mer exakt resultat. 
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5.5 Manliga brottslingar
Resultaten i diagrammen nedan jämför hur bevakningen skiljer sig mellan män som begår 

våldsbrott och män som begått andra typer av brott. 

Män ej 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Foto 40 154
Foto på brottsling 19 70
Grafik 12 53
Ryckcitat 3 8
Faktaruta 4 19
Totalt antal 
artiklar

55 197

197 artiklar om män som begått våldsbrott gick att hitta i de valda numren av Aftonbladet. 

Dessutom hittades 55 artiklar om män som begått andra typer av brott. I alla de fall där någon 

begått brott mot ett barn rörde det sig om våldsbrott.

Män som begått våldsbrott har oftast fler attribut  knutna till artiklarna än män som begått andra 

typer av brott. Det gäller för alla typer av attribut utom ryckcitat. 
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Män ej 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Framsida 4 36
Främre delen av tidningen 36 146
Totalt antal artiklar 55 197

Nästan en femtedel av de artiklar som handlar om män som begått våldsbrott eller brott mot barn 

hamnar på framsidan av tidningen. Endast 7 % av män som begått andra typer av brott finns med på  

tidningens framsida. 

74% av artiklarna som handlar om män som begått våldsbrott eller brott mot barn finns i tidningens 

främre del. Motsvarande siffra för män som begått andra brott är 65%. 
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Både foton och grafik är i genomsnitt större när en man begått  ett våldsbrott. Både bilder och grafik  

i anslutning till en sådan artikel är i genomsnitt nästan dubbelt så stora jämfört med de bilder och 

den grafik som finns i anslutning till artiklar som handlar om män som begått andra typer av brott. 

De fem artiklar med störst foto handlar alla om män som begått våldsbrott. Den absolut största är 

3760 cm2. Den största bilden i anslutning till en artikel där en man begått en annan typ av brott är 

1992 cm2.

Den största grafiken är 492 cm2 och knuten till en artikel där en man begått  ett våldsbrott. Män som 

begått våldsbrott  har de fyra största grafikerna när man jämför med män som begått andra typer av 

brott. Största grafiken i anslutning till en artikel där en man begått en annan typ av brott är 288 cm2.
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Rubrikstorleken till artiklar där en man begått ett våldsbrott är i snitt 31 mm. När en man begått ett 

annat brott är genomsnittet på rubriken 24 mm. De 23 största rubrikerna hör till artiklar där en man 

begått våldsbrott. Den största av dessa är 90 mm. Den största rubriken för män som begått andra 

typer av brott är 58 mm. 
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Män ej 
våldsbrott

Män 
våldsbrott

Könsbenämning i rubrik 12 33
Könsbenämning i nedryckare 10 40
Totalt antal artiklar 55 197

I rubriken är det procentuellt sett större chans att en man som begått annan typ av brott än 

våldsbrott är könsbenämnd. I nedryckaren är det tvärtom, även om skillnaden är liten. 
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5.5.1 Analys - våldsamma män behandlas hårdare än andra män

Av de attribut (foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat, faktaruta, placering på framsidan, placering 

i främre delen av tidningen, storlek på foto, storlek på grafik och storlek på rubrik) som avgör hur 

hårt en brottsling behandlas ligger män som begått våldsbrott högre än män som begått något annat 

typ av brott i nio av tio.

När det gäller könsbenämning i rubrik och nedryckare är det inte så mycket som skiljer. I rubriken 

är det procentuellt sett oftare män som begått andra typer av brott som könsbenämns. I nedryckaren 

är det tvärtom.

Den här kategorin har fungerat som en kontrollkategori. I teorikapitlet går att läsa att kvinnor som 

begått andra typer av brott behandlas mildare i tidningen än de kvinnor som begått  våldsbrott eller 

brott mot barn, detta enligt Grabe, Weimann och Fishman. Den här kategorins syfte är att se om det 

bara gäller kvinnor eller om det är likadant för männen.

Grabes resultat visade att manliga brottslingar behandlas likadant i the Herald Times oavsett vilket 

brott de har begått. Resultaten i den här studien visar däremot att män som begått våldsbrott 

behandlas hårdare. 
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5.6 Analyssammanfattning
Precis som i tidigare studier av bland annat Grabe och Weimann/Fishman visar våra resultat att 

manliga och kvinnliga brottslingar behandlas olika. Vilken typ av brott de begått spelar också roll 

för hur de behandlas. 

De som behandlas allra hårdast är de kvinnor som begått våldsbrott eller brott mot barn och på så 

sätt brutit mot det stereotypt kvinnliga. Detta förekommer enligt Nagel och Hagan även inom 

rättsväsendet och de kallar fenomenet för ”the evil woman thesis”.

Grabe kom i sin studie fram till att manliga brottslingar får likadan behandling oavsett vilket brott 

de begått. Vår studie av Aftonbladet visar att män som begått våldsbrott behandlas hårdare än de 

som begått andra typer av brott.

Enligt ”the chivalry hypothesis”  får kvinnor som begår andra typer av brott än våldsbrott en mild 

behandling av medierna på grund av/tack vare att de är just kvinnor. Vår undersökning visar att de 

kvinnorna får mild behandling, åtminstone jämfört med kvinnor och män som begår våldsbrott. 

Däremot får män som begår andra typer av brott än våldsbrott lika mild behandling av medierna 

som kvinnor som begår liknande brott. Det här pekar på att den milda behandlingen inte enbart 

tillfaller kvinnor, utan också män som begått andra typer av brott än våldsbrott. ”The chivalry 

hypothesis”  skulle därför kunna ifrågasättas. Med tanke på att vi endast har hittat 11 artiklar som 

handlar om kvinnor som begår andra typer av brott än våldsbrott kan vi inte dra det så långt. 
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6. Slutsats

Nedan följer våra slutsatser. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om kvinnliga och manliga 

brottslingar behandlas olika i Aftonbladet och om detta sker, även på vilket sätt. 

1. Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn hårdare i tidningen än män 

som begår liknande brott, och i så fall hur?

Ja. De behandlas hårdare genom att de artiklar där kvinnor som begått våldsbrott, procentuellt sett 

oftare har foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat och faktaruta. Grafik, bild och rubrik är i 

genomsnitt större, artiklarna förekommer oftare i främre delen av tidningen och könsbenämning är 

vanligare både i rubrik och nedryckare. 

2. Behandlas kvinnor som begår våldsbrott eller brott mot barn hårdare i tidningen än de 

kvinnor som begår brott som inte bryter mot det stereotypt kvinnliga (kvinnor som begår 

andra typer av brott), och i så fall hur?

Ja, kvinnor som begår våldsbrott behandlas hårdare  än de kvinnor som begått andra typer av brott. 

Detta genom att det  oftare finns foto, foto på brottsling, grafik, ryckcitat och faktaruta. Grafik, bild 

och rubrik är i genomsnitt större, artiklarna förekommer oftare på framsidan och könsbenämning är 

vanligare både i rubrik och nedryckare.

I kontrollkategorin där män som begått  våldsbrott jämfördes med män som begått andra typer av 

brott syntes ett mönster som liknade det på vilket sätt kvinnor behandlades. Män som begått 

våldsbrott behandlades hårdare än de män som begått andra typer av brott. Det faktum att kvinnor 

som begått våldsbrott behandlas hårdare än de kvinnor som begått andra typer av brott beror alltså 

inte enbart på att de är kvinnor som brutit mot de stereotypa könsrollerna. Alla, oavsett  kön, 

behandlas hårdare om de har begått våldsbrott jämfört med om de begått andra brott.

3. Får kvinnor som begår icke-våldsbrott mildare behandling i tidningen jämfört med män 

som begår liknande brott, och i så fall hur?

Nej. Enligt våra resultat får de ungefär lika hård behandling. Här är det viktigt att tänka på att 

kategorin med artiklar som handlade om kvinnor som begått  något annat brott än våldsbrott är 

väldigt liten. Dessa resultaten måste ses med försiktighet. Till de artiklar där kvinnor begått icke 

våldsbrott finns oftare foto på brottsling och faktaruta. De finns oftare på framsidan av tidningen, 
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och i främre delen av tidningen. Artiklarna har större foton och oftare könsbenämning i rubriken. 

Männen däremot har oftare foto, grafik och ryckcitat. Grafiken och rubriken är större och det finns 

oftare könsbenämning i nedryckaren. 
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7. Egna reflektioner

Hypotesen har i tidigare forskning kallats för ”the chivalry hypothesis”. Chivalry betyder 
ridderlighet och spelar på att kvinnor får snällare behandling. Efter att ha gjort en här studien känner 

vi att det kanske är dags att komma på ett nytt namn. Hypotesen har förändrats en del då den nu 
även behandlar medier och testar om kvinnor som bryter mot genusnormerna behandlas hårdare, 

alltså ”the evil woman thesis”. Vår studie är alltså en slags kombination mellan dessa två teorier. 

Något vi har reflekterat över under kodningen är hur ofta man själv antar att det är en man som 
begått brottet och när man läser noga inser man att brottslingens kön faktiskt inte alls nämns. Ta till 

exempel ordet gärningsman. Har ni någonsin hört talas om en gärningskvinna? Samma sak med 
våldtäktsman. Finns det något som heter våldtäktskvinna eller skriver man helt enkelt ”kvinna som 

våldtagit någon”?

Om någon skulle vilja forska vidare inom samma område skulle en liknande undersökning av en 
annan eller flera andra tidningar vara bra. Då skulle man kunna jämföra resultaten och på så sätt 

kunna generalisera mera.
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8.2 Elektroniska källor

Dagspress.se, Aftonbladets upplaga 
http://verktyg.dagspress.se/yearlyCirculation 11 november 2010, 15.25.

Slumpgenerator 
www.slump.se  20 december 2010, 14.37; 15 november, 13,23

Dagspress.se, Aftonbladets utgivningsdagar
http://verktyg.dagspress.se/publishingDays 4 januari 2011, 13.07.

Dagspress.se, Aftonbladets utgivningsort
http://verktyg.dagspress.se/foundationNewspaper 4 januari 2011, 13.10.

Aftonbladet.se, Jan Helins blogg
http://blogg.aftonbladet.se/26609 4 januari 2011, 13.21.

8.3 Övrigt

Hela dokumentet med all kodning och intrakodarreliabilitetstestet finns i uppsatsförfattarnas ägo
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9. Bilagor

9.1 Kodschema

Kön
1 Man/män
2 Kvinna/kvinnor
3 Både man/män och kvinna/kvinnor
4 Oklart, framgår ej

Offer 
1 Under 18 år
2 Över 18 år
3 Oklart
4 Brott ej riktat mot person

Brottstyp
1 Våldsbrott
2 Icke våldsbrott
3 Oklart
4 Både våldsbrott och annat brott

Närvaro av foto
1 Ja
2 Nej

Storlek på foto
______ cm2. 

Närvaro av grafik
1 Ja
2 Nej

Storlek på grafik
______ cm2.

Framsidan
1 Ja, huvudnyhet
2 Ja, puff
3 Nej

Placering av artikel
1 Främre delen av tidningen
2 Mittuppslaget
3 Bakre delen av tidningen
4 Baksidan
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Storlek på rubrik
______mm.

Könsbenämning i rubrik
1 Man/män
2 Kvinna/kvinnor
3 Både man/män och kvinna/kvinnor
4 Nej
5 Ingen rubrik
6 Oklart

Könsbenämning i nedryckare
1 Man/män
2 Kvinna/kvinnor
3 Både man/män och kvinna/kvinnor
4 Nej
5 Ingen nedryckare
6 Oklart

Bild på brottslingen
1 Ja
2 Nej
3 Oklart

Närvaro av ryckcitat
1 Ja
2 Nej
3 Oklart

Närvaro av faktaruta
1 Ja
2 Nej
3 Oklart
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9.2 Mejl om våldsbrottsdefinition

Hej där!
Här kommer en vedertagen(?) definition av begreppet våldsbrott. Jag har hämtat den från en av 
polisens årsredovisningar

Med våldsbrott avses brott mot liv och hälsa Brb 3 kap,
grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning BrB 4 kap 4a §,
olaga hot Brb 4 kap 5 §
våldtäkt BrB 6 kap
rån Brb 8 kap
våld och hot mot tjänsteman Brb kap 17 kap.
 
Bästa hälsningar
 
 
Pkom Börje Öhman
Poliskommissarie
C Informationsenheten
Tfn 010-5680156
Mob 070-3123554
E-mail borje.ohman@polisen.se
Rakel-ID 110-3269
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9.3 Nummer av Aftonbladet som ingick i studien 

Nedan följer listan på de tidningar under 2009 som ingick i urvalet.
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Lördag den 3:e januari

Tisdag den 6:e januari

Onsdag den 7:e januari 

Torsdag den 8:e januari

Söndag den 11:e januari

Torsdag den 15:e januari

Lördag den 17:e januari

Tisdagen den 20:e januari

Onsdagen den 21:a januari

Torsdagen den 22:a januari

Söndag den 25:e januari

Torsdagen den 29:e januari

Onsdagen den 4:e februari

Torsdagen den 5:e februari

Fredagen den 13:e februari

Söndagen den 15:e februari

Måndagen den 16:e februari

Torsdagen den 19: februari

Lördagen den 21:a februari

Tisdagen den 24:e februari

Torsdagen den 26:e februari

Lördagen den 28:e februari

Fredagen den 6:e mars

Lördagen den 7:e mars

Söndagen den 8:e mars

Onsdagen den 11:e mars

Onsdagen den 18:e mars

Fredagen den 20:e mars

Lördagen den 21:a mars

Söndagen den 22:a mars

Onsdagen den 25:e mars

Torsdagen den 26:e mars

Tisdagen den 31:a mars

Torsdagen den 2:a april

Lördagen den 4:e april

Söndagen den 5:e april

Söndagen den 19:e april 

Måndagen den 20:e april

Tisdagen den 21:a april

Lördagen 25:e april

Måndagen den 27:e april

Tisdagen den 28:e april

Onsdagen den 29:e april

Lördagen den 2:a maj

Måndagen den 4:e maj

Tisdagen den 5:e maj

Onsdagen den 6:e maj

Fredagen den 8:e maj

Måndagen den 11:e maj

Lördagen den 16:e maj

Söndagen den 17: maj

Måndagen den 18:e maj

Torsdagen den 21:a maj

Fredagen den 22:a maj

Lördagen den 23:e maj

Fredagen den 29:e maj
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Lördagen den 7:e juni

Torsdagen den 18:e juni

Tisdagen den 23:e juni

Fredagen den 26:e juni

Onsdagen den 1:a juli

Tisdagen den 7:e juli

Onsdagen den 8:e juli

Fredagen den 10:e juli

Söndagen den 12:e juli

Måndagen den 13:e juli

Fredagen den 17:e juli

Torsdagen den 23:e juli

Söndagen den 26:e juli

Tisdagen den 28:e juli

Torsdagen den 30:e juli

Fredagen den 31:a juli

Lördagen den 1:a augusti

Söndagen den 2:a augusti

Tisdagen den 18:e augusti

Onsdagen den 26:e augusti

Söndagen den 30:e augusti

Måndagen den 31:a augusti

Onsdagen den 9:e september

Lördagen den 12:e september

Söndagen den 13:e september

Måndagen den 14:e september

Lördagen den 19:e september

Lördagen den 26:e september

Måndagen den 5:e oktober

Torsdagen den 8:e oktober

Söndagen den 11:e oktober

Måndagen den 19:e oktober

Fredagen den 30:e oktober

Torsdagen den 5:e november

Onsdagen den 11:e november

Söndagen den 15:e november

Fredagen den 20:e november

Lördagen den 28:e november

Söndagen den 29:e november

Söndagen den 13:e december

Tisdagen den 15:e december

Onsdagen den 16:e december

Torsdagen den 17:e december

Torsdagen den 24:e december


