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Abstract  

 
Title: Crime victims in the press – A review of two morning papers 

 
 
The objective of this study was to describe and to analyse how crime victims, especially females, 

were presented in the press. In order to carry out this, news articles during one week in the 

Dagens Nyheter and two weeks in the Metro were collected and analysed in the autumn of 2007. 

First, a quantitative content analysis was done with the aid of a code schedule. Frequencies of sex 

of crime victims and offence types were counted. This was followed by a qualitative content 

analysis based on gender theories and theories about crime victims. The results from the 

quantitative analysis showed that most of the perpetrators were men and that the newspapers 

foremost presented serious offences. The qualitative content analysis showed that there were 

differences in how women and men were presented. Women as victims were more often 

presented, and seldom as being “ideal victims”. Moreover, news surrounded by special 

circumstances was highlighted, which presumably increased the newsworthiness.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var att utifrån genus- och brottsofferteorier beskriva och analysera hur 

främst kvinnor som brottsoffer presenterades i pressen. För att genomföra detta analyserades 

nyheter under en vecka i Dagens Nyheter och två veckor i Metro hösten 2007. Först gjordes en 

kvantitativ innehållsanalys med hjälp av kodschema. Frekvenser av kön på brottsoffer samt 

brottstyp räknades. Sedan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i genus- och 

brottsofferteorier. Resultaten från den kvantitativa undersökningen visade att de flesta 

gärningspersonerna var män och att tidningarna främst presenterade grova brott. Den kvalitativa 

innehållsanalysen visade att det fanns skillnader i hur kvinnor och män presenterades. Kvinnor 

som offer presenterades oftare än män och sällan som ”idelaiska offer”. Dessutom presenterades i 

hög grad brott med speciella förhållanden kring sig vilket ökade nyhetsvärdet. 

 
Nyckelord: Brottsoffer, genus, innehållsanalys 
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Inledning 

 
Oönskat och avvikande beteendet har förekommit långt tillbaka i historien och med det även 

brottsligheten. Följaktligen innebär detta att brottsoffret funnits lika länge. Trots det har fokus 

länge legat på gärningspersonen, till exempel dennes bakgrund, sociala bakgrund och individuella 

orsaker till varför brott begås. Att använda termen gärningsperson istället för det mer frekvent 

använda begreppet gärningsman är medvetet och ett försök i att inte på förhand kategorisera 

personer som begått brott till kategorin män, även om majoriteten gärningspersoner har det 

biologiska könet man (Eliasson, 1997; Lindgren, 2002, Lövkrona, 2003). Även när det gäller 

litteratur och forskning i ämnet har viktimologin inte utvecklats lika snabbt som kriminologin. 

Dock har brottsoffret under senare tid blivit alltmer uppmärksammade (Lindgren, 2002).  

I USA började man på 1960-talet uppmärksamma brottsoffer med hjälp av 

brottsofferundersökningar (Lindgren, 2002). Men det var inte förrän ett decennium senare som 

det aktiva arbetet för brottsoffer tog fart. I både USA och England var arbetet sällan finansierat av 

staten utan bedrevs i många fall av frivilligorganisationer med hjälp av donationer. I Sverige 

uppmärksammades brottsoffrens ställning först i samband med debatten kring betänkandet 

Sexuella övergrepp, som lades fram under 1976. I betänkandet föreslogs en tregradig skala av 

sexuella övergrepp där den lägsta nivån innebar fall där offret i stort sett skulle ha uppmuntrat till 

brottet, så kallade uppraggningsfall (Lindgren, 2002). Samma år som betänkandet lades fram 

publicerade Maria-Pia Boëthius boken Skylla sig själv (1976) som kritiserade de rådande 

inställningarna och värderingarna gentemot sexualbrott. Nästan trettio år senare har Katarina 

Wennstam (2004) undersökt samhällets syn på våldtäkt och resultaten visar att värderingarna inte 

ändrats mycket sedan 70-talet. Reformer tycks ta tid, men även frågan om information och hur 

den presenteras och var den kommer ifrån är av stor vikt. En av källorna till kunskap om, och 

förståelse för, brottsoffer är nyheter. Pressen har med andra ord en betydande möjlighet att 

genom de val av vilka nyhter som presenteras bidra till intresset för och beskrivningen av 

brottsoffer. Men vilka konsekvenser kan beskrivningen av offer i pressen medföra för 

tidningsläsare och personer som själva drabbats av brott? 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och analysera hur främst kvinnor som brottsoffer 

presenterades i ett urval av dagstidningarna Dagens Nyheter och Metro under hösten 2007. 

Analysen skedde utifrån teorier om brottsoffer och genus. Även beskrivningar av 

gärningspersoner beaktades i viss mån eftersom de ansågs viktiga för definitioner och 

uppfattningar om brottsoffer (Lindgren, 2002). Syftet var också att uppmärksamma pressens 

möjlighet att påverka läsarnas åsikter och värderingar genom valet av nyheter som nådde 

dagstidningarna. Frågan som besvarades var således: hur beskrivs brottsoffer i två 

morgontidningar med utgångspunkt i brottsofferteorier och rådande genusnormer. 

 
 

Grundläggande teoretiska utgångspunkter 

 

Socialkonstruktivism 

Utgångspunkten i denna uppsats är att såväl brottsofferrollen som genus är socialt konstruerat 

och att pressen som auktoritet har stort inflytande på läsarnas uppfattning om det som rapporteras 

i pressen i allmänhet och om brottsoffer i synnerhet (Lindgren, 2002; Nilsson, 2003). Den 

teoretiska utgångspunkten är poststrukturalistisk. Epistemologin, eller kunskapsteorin, är 

konstruktionalistisk vilket betyder att människan genom tankar, värderingar och tolkningar 

kontinuerligt bidrar till skapandet av den sociala världen och är således inte bara en produkt av 

den. Poststrukturalisterna hävdar att människors uppfattning om världen är en konstruktion där 

ingenting existerar utan att det först placeras i ett system av, både språklig och icke-språklig, 

betydelse (Bergström & Boréus, 2002; Lamb, 1999; May, 2001). Språk och symboler följer olika 

mönster och system för att skapa mening men avbildar alltså inte den så kallade verkligheten utan 

hjälper till att skapa den, som i fallet med brottsofferrollen i pressen och konsekvenser av detta. 

 

Genus 

Elwin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver, liksom andra genusforskare (se t.ex. Butler, 2006; 

Lamb, 1999) kön som biologiskt ärvt medan genus ofta ses som en konstruktion av kulturella och 

sociala värderingar och tolkningar. En del menar att de typisk kvinnliga eller typiskt manliga 
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dragen hos en person är något som man föds med och som man sedan utvecklar till en del av sin 

person. Till exempel kan omtänksamhet eller empati anses typiskt kvinnliga egenskaper och 

dominans och målmedvetenhet typiskt manliga. Alla genusforskare är dock inte av samma åsikt, 

en del menar att man ännu inte säkert kan veta om det finns skillnader könen emellan och utgår 

då från att det finns likheter tills skillnaderna är bevisade. Andra menar att människor är precis 

likadana, bortsett de olika könsorganen, då de föds men att konstruktionen av genus påbörjas 

redan vid födseln (Elwin-Nowak & Thomson, 2003). 

Genus är starkt kopplat till makt och i dessa sammanhang talar man ofta om genussystem 

eller könsmaktssystem som innebär att samhället ordnar människor efter vilket kön de har. 

Könsmaktssystemet handlar om att männen i större utsträckning tas på allvar av både kvinnor och 

män och ses som viktigare, enligt rådande genusnormer. Inte minst ses detta i arbetslivet där 

männen oftast har högre positioner och högre löner. Ett annat exempel kan tas från vetenskapens 

värld där mannen länge varit norm, både som forskare och forskningsobjekt, och kvinnan endast 

en avvikelse från normen. Vi är alla med och stöttar upp detta system av ojämlikhet utan att vi 

tänker på det, som en del av vårt gemensamma värderingssystem (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003).  

 

Attityder 

Inom socialpsykologin talar man om begreppen värdering och attityd. Värderingar kan beskrivas 

som grundläggande principer som utgör våra normer och styr vårt beteende. De är socialt och 

kulturellt betingade och utgör en så kallad grundmall för att organisera våra attityder (Eliasson, 

1997; Hogg & Vaughan, 2005). Attityder är relativt stabila över tid och innebär att vi medvetet 

eller omedvetet reagerar positivt eller negativt gentemot olika företeelser eller personer utifrån de 

åsikter, känslor och beteenden som vi bär med oss (Hogg & Vaughan, 2005). 

Eliasson (1997) anser att attityder bland annat styr över reaktioner och bemötande till 

kvinnomisshandel och våldtäktsoffer, vilket i sin tur har effekt på kvinnors självuppfattning, 

situation, möjlighet till ett liv på samma villkor som andra samt vilka budskap som signaleras till 

andra kvinnor oavsett om de är brottsoffer eller inte. Innan man kan ändra sitt beteende måste 

man dock bli medveten om sina egna attityder. Eliasson (ibid) påpekar, beträffande våld mot 

kvinnor, att ”ändrade attityder innebär att kunskap som påverkar oss emotionellt och ändrar vårt 

beteende måste ersätta de myter som nu skyddar både våldsmännen och [....] medborgarna som 
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egentligen inte accepterar våldet men som inte ”orkar” eller ”vågar” säga ifrån (s. 32). När man 

talar om orsaker till våld utesluts ofta förklaringar som har att göra med synen på män och 

kvinnor. Eliasson (1997) menar att det är de ”outtalade normerna” (s. 33) för hur vi som kvinna 

respektive man ska klä oss, bete oss och tala som är grunden för en förståelse av mäns våld mot 

kvinnor.  

 

Pressens inflytande 

En sista utgångspunkt som hänger ihop med attityder och värderingar är att pressen har en stor 

genomslagskraft. Genom dess auktoritära ställning i samhället kan den påverkar läsarnas attityder 

och förmedla rådande värderingar. Pressen har en avgörande position i samhället eftersom vad 

den förmedlar påverkar bilden av vad det innebär att vara brottsutsatt. Vad andra tycker påverkar 

upplevelsen för såväl utsatta som inte. Beskrivningar av brottsoffer och gärningspersoner sker 

utifrån olika vinklar som hjälper till att kategorisera personer men även stigmatisera dem som 

inte uppfyller kriterierna för att till exempel uppfattas som ett riktigt offer (Lamb, 1996). 

 
 

Tidigare forskning  
 

Tidigare forskning om genus 

Renezetti (1999) menar att det endast är de feministiska persektiven som fullt ut använder genus 

som en central variabel för att förstå mänskligt beteende och sociala förhållanden. En förståelse, 

som även delas av icke-feminister, är att genus har betydelse för förståelsen av våld. Det finns 

bevis för att kvinnors och mäns våld skiljer sig åt. Studier visar att män i heterosexuella 

förhållanden oftast initierar våldet, när kvinnor använder våld är det oftare i självförsvar. Kvinnor 

blir i större utsträckning skadade av våldet, och när män dödar sin partner gör det sällan det i 

självförsvar (Renezetti, 1999).  

Utan att relatera till pressens beskrivningar av våld framhåller både Lövkrona (2001) och 

Eliasson (1997) att män utgör den största gruppen våldsutövare men också offer. Våldet riktas 

mot andra män men också kvinnor och den egna kroppen. Kvinnor är sällan våldsutövare men 

desto oftare offer. Men utgång i socialkonstruktivismen kan våld betraktas som en social 

konstruktion som avspeglar olika maktrelationer människor emellan och som till viss del hjälper 
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till att vidmakthålla dessa (Lamb, 1999). Specifikt kan mäns våld mot kvinnor ses som ett sätt för 

män att kontrollera och upprätthålla sin ställning. Våldet kan ta sig i uttryck på olika sätt och kan 

ha varierande konsekvenser beroende på situationen men hur det upplevs varierar från person till 

person varför man ska försöka undvika kategoriseringar av symptom och reaktioner (Lövkrona, 

2003).  

Boëthius (1990) menar att bilden av våldtäktsmannen, som sexgalningen som hoppar på 

kvinnor när det blivit mörkt, överensstämmer med ungefär en procent av alla våldtäktsmän vilket 

lett till att våldtäkt länge varit det ”perfekta brottet” (Boëthius,1990 s. 46). Hon påstår detta 

utifrån antangandet att den på ytan vanliga hyggliga mannen sällan misstänks och för att få 

kvinnor vågar anmäla, eftersom ”en våldtagen kvinna är en dålig kvinna” (s. 46). Boëthius menar 

att denna syn på kvinnan har luckrats upp idag men att den fortfarande ger mannen möjligheten 

att genom våldtäkt få ”utlopp för sin vrede, sina aggressioner och sitt maktbegär” (s. 46) utan risk 

att åka fast, samtidigt som offret beläggs med skuld och skam (Boëthius, 1990).  

Eliasson (1997) delar denna uppfattning men utvecklar antagandet genom att hävda att 

våldet ofta förklaras genom myter om kvinnor. En sådan myt är exempelvis att misshandel av 

kvinnor börjar med ett mindre allvarligt gräl som övergår i mannens plötsliga och okontrollerbara 

vredesutbrott som sedan slutar med slag som inte var avsedda att skada. Kvinnan anses ha 

provocerat mannen till våld. Denna typ av myter fråntar mannen det egna ansvaret och fungerar 

som en ursäkt för honom att använda våld. Hur man definierar grunden till problemet spelar 

också stor roll; handlar det om problematik hos individen som slår eller är det samhället som är 

problemet? Genom att ifrågasätta kvinnan och hennes agerande (varför blir hon slagen?, varför 

lämnar hon inte mannen?) som offer kan ansvaret för problemet enkelt läggas hos henne istället 

för hos mannen, och det enda som då behöver ändras på är kvinnan. Att stämpla och leta efter fel 

hos kvinnor som blir misshandlade och våldtagna och samtidigt se männen som ”missförstådda” 

(Eliasson, 1997, s. 27) leder till att andra kvinnor känner oro och rädsla för att själva bli offer. 

Har man inte själv blivit utsatt kan man ändå bli påmind om risken genom att läsa tidningen. 

Följden kan då bli att kvinnor börjar använda ett undvikande beteende för att undgå anklagelser. 

Exempelvis skapas antaganden om att kvinnor bör undvika vissa situationer, sluta klä sig på vissa 

sätt, gå hem ensam från krogen, bli för full och så vidare. Går de emot detta får de ta riskerna av 

att misshandlas eller våldtas. Skuldbeläggandet av kvinnan kan handla om förklaringar som 

handlar om att hon valt fel man eller betett sig olämpligt, kanske rent av provocerat mannen, det 
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vill säga godtagbara förklaringar till varför det skett och hur kvinnan själv kan undvika att bli 

utsatt. Ursäktande förklaringar till mäns våld mot kvinnor upprätthåller de urgamla ideologierna 

om mäns rätt till dominans över kvinnor i både privata relationer och i samhället i övrigt 

(Eliasson, 1997). 

 

Tidigare forskning om brott och brottsoffer i pressen 

 
The just-world hypothesis 

Inom socialpsykologin används begreppet the just-world hypothesis om människors behov av att 

tro på världen som en rättvis plats där alla får vad de förtjänar (Ainsworth, 2000; Hogg & 

Vaughan, 2005; Ruback & Thompson, 2001). Utifrån detta antagande utsätta dåliga människor 

för tråkiga händelser och goda människor för bra händelser. Detta leder till att offer antas ha fått 

endast vad de förtjänat då de utsatts för brott. När så kallade goda människor utsätta för brott 

upplevs världen som orättvis och risken att utsättas för slumpmässigt våld uppfattas som större 

(Ainsworth, 2000; Ruback & Thompson, 2001). När pressen rapporterar om exempelvis äldre 

personer som avvärjt rånförsök beskrivs de inte sällan som hjältar därför att de väcker senstation 

och motsätter bilden av offret som svag och gärningspersonen som stark. Även att beskriva 

offren som lidande och med bestående men stärker bilden av dikotomin mellan de goda och de 

onda (Nilsson, 2003).  

 
Ständigt intresse 

Steven Chermak (1995) och Ester Pollack (2001) bland andra, menar att brott är ett ämne som 

ständigt intresserar både pressen och allmänhet. Trots att brott säljer och intresserar allmänheten 

är det endast en liten del av befolkningen som faktiskt har erfarenhet av att ha blivit utsatt för ett 

brott eller som själv begått en brottslig handling. Detta innebär att de flesta varken har direkt eller 

indirekt erfarenhet av brott utan det man känner till om brottsligheten är den bild, och de attityder 

och åsikter, som förmedlas via nyheter. Alla nyheter kräver en viss plats i de forum som de 

presenteras i men platsen är inte obegränsad och nyheterna måste väljas ut, ofta på ett 

systematiskt sätt. När det gäller nyheter om brott är det de mest ovanliga, spektakulära och 

dramatiska händelserna som presenteras. Ändå visar studier att siffrorna i brottsstatistiken och i 

tidningar ofta saknar samband, efterson pressen gärna överdriver för att skapa större intresse 

(Chermak, 1995).  
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När det gäller mäns våld mot kvinnor är statistiken ännu mer missvisande då flertalet 

misshandlade och våldtagna kvinnor undviker att polisanmäla det inträffade. Anledningar till 

detta är dels att kvinnornas uppfattning om det inträffade inte överensstämmer med lagens, de har 

oftare större överseende med sparkar och slag, och dessutom finns rädsla över att inte bli trodd då 

vittnen ofta saknas om misshandeln och/eller våldtäkten skett inom hemmets väggar (Eliasson, 

1997).  

 
Slumpmässigt våld 

Best (1999) anser att människor i dagens samhälle är mest rädda för det slumpmässiga våldet, det 

som kan drabba vem som helst, inträffa i stort sett var som helst och när som helst. Han hävdar 

att denna typ av våld ofta beskrivs med ett typexempel i pressen. Exempelvis menar han att  

nyheter ofta innehåller beskrivningar av det idealiska offret som utsätts för någon typ av 

slumpmässigt övergrepp. Brotten som beskrivs i pressen är alltid fruktansvärda men det 

rättfärdigar inte antagandet om våldet som slumpmässigt. Antagandena bakom påståendet är att 

våld saknar mönster, det vill säga att vem som helst kan utsättas för det, att det saknar verklig 

mening och att det blir allt mer vanligt förkommande. Analyser han gjort visar dock att det är den 

motsatta bilden som bäst överensstämmer med verkligheten. Bilden media skapar bidrar på så vis 

till människors uppfattning om samhället som mer osäkert än vad det är och vidare till att vi 

känner oss mer osäkra och rädda för att utsättas för brott (Best, 1999).  

Resultaten från Greers (2003) studie om hur sexualbrott konstrueras i pressen visar att de 

sensationella och dramatiska händelserna får störst plats i tidningarna och att syftet att informera 

och undervisa på ett profesionellt sätt har ersatts av ett mer underhållande sätt med syfte att 

chocka. Detta bidrar många gånger till att de rådande fördomarna om brottslighet och brottsoffer 

förstärks. Han anser att det finns en risk att nyhetsrapporteringen inte bidrar till annat än att skapa 

ytterligare rädsla hos allmänheten och att seriösa diskussioner, opinionsbildning och krossandet 

av fördomar uteblir om det inte sker en balansering av det som rapporteras (Greer, 2003). 

Pollack (2001) beskriver begreppet moralpanik för att beskriva hur mediernas bedömning 

av nyhetsvärde leder till missrepresentationer av sociala problem och hur dessa förstärker socialt 

avvikande beteende. Hon menar att skildringar i pressen tenderar att ses som sanningar i en 

process av överdrivna och stereotypa beskrivningar, som leder till en spiraleffekt i vilken 

kontrollkulturen förstärks, mediebevakningen om fenomenet ökar och fortsatt stereotypisering av 

avvikande beteende sker (Pollack, 2001).  
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Våldtäkt i nyhetsrapporteringen 

Kwarnmark (2002) menar att våldtäkt inte bara är ett brott utan också ett psykologiskt fenomen 

som på senare tid ofta blivit föremål för häftiga debatter i bland annat pressen. Hon beskriver att 

sexualbrott, utifrån klinisk forskning och djupintervjuer, främst kan anses handla om aggression 

och ett starkt behov av att återta makt och kontroll snarare än att utföra en sexuell handling. 

Sandberg (2003) som under två år undersökt hur svensk press beskriver våldtäkter, menar att 

beskrivningar av våldtäkter i nyhetsrapporteringen har betydelse för hur övergreppen uppfattas 

och bedöms. Analogt med den amerikanska forskningen, som presenterades ovan, visar Sandberg 

att valet av vilka våldtäkter som blir till nyheter påverkar bilden av var våldtäkt sker, vilka som 

våldtar och vilka som våldtas. Resultaten visar att överfallsvåldtäkt var den vanligaste typen av 

sexualbrott. Stutligen påpekar han (ibid.) att nio av tio svenskar mellan 15 och 79 dagligen läser 

någon dagstidning och att inte går att ignorera att vi påverkas av det vi läser att läser. 

Sandberg (ibid.) utgår från Foucaults teori när han menar att makten finns där det skapas 

föreställningar om vad som är sant och falskt och vad som är normalt och avvikande. Kopplingen 

dessa emellan speglas också utifrån vilka som kan uttala sig som auktoriteter inom ett visst 

område, exempelvis experter som uttalar sig i pressen. Liksom Greer (2003) framhåller Sandberg 

(2003) att nyhetsrapporteringen är intressant i sammanhanget eftersom den skapar opinion. Han 

delar även Chermaks (1995) åsikt när han påstår att journalisternas val av nyheter som 

presentaras är den bild av den så kallade verkligheten som förmedlas till läsarna. När det gäller 

våldtäktsfall finns ytterligare forskning som visar att det inom rättsväsendet finns förlegade 

föreställningar om kön och våld, exempelvis hur en gärningsperson eller ett offer ska ha agerat 

sig för att händelsen ska betraktas som en våldtäkt (Jukovic, 2006; Kwarnmark, 2002; Wennstam, 

2004). Dessutom visar studier att främst överfallsvåldtäkter betraktas som riktiga våldtäkter, trots 

att brottsstatistik visar att våldtäkter som skett inom en relation är vanligast (Best, 1999; Eliasson, 

1997; Sandberg, 2003; Wennstam, 2004). 

 
 

Definitioner av brottsoffer 

 
Både ordet brott och ordet offer har existerat i det svenska språket långt innan 1976 men det var 

inte förrän detta årtionde som den sammansatta formen brottsoffer började användas. Idag finns 
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ännu ingen generell vedertagen definition av begreppet utan olika discipliner med olika inriktning 

använder sig av sin egen förklaring (Lindgren, 2004). Den amerikanska psykologen Sharon Lamb 

(1999) menar att begrepp som offer ständigt ändrar mening, och kan betyda olika saker i olika 

sammanhang och beroende på vem som använder det, vilket gör att det inte går att ha en exakt 

fastlagd definition. Några av de vanligaste definitionerna ska dock beskrivas kort. 

Inom juridiken beskrivs ett brottsoffer som den målsägande som, i enlighet med 

rättegångsbalken 20 kap. 8 §, ”är den som mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har 

blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det”. Enligt denna definition är man 

således inte ett brottsoffer om man inte framställer ett yrkande om ansvar eller skadestånd 

(Lindgren, 2004, s. 25).  

Förenta Nationerna har år 1985 definierat brottsoffer som ”en person som lidit fysisk eller 

psykisk skada, ekonomisk förlust eller påtaglig försämring av sina grundläggande rättigheter 

genom handling eller underlåtenhet som strider mot landets lagstiftning” (Lindgren, 2004, s. 25-

26). Den juridiska definitionen är snävare än till exempel den psykologiska som i första hand 

omfattar personers egna upplevelser och tolkningar av det inträffade (Lindgren, 2004). 

 

Det ”idealiska offret”  

Christie (2001) har myntat begreppet det idealiska offret som representerar allmänhetens 

generella uppfattning av vem som uppfattas som offer. Denna person är oftast äldre eller ett 

oskyldigt barn. Följande fem punkter är enligt Christie (2001, s. 48) utmärkande för det idealiska 

offret. 

 
1. Offret är svagt, till exempel en äldre dam, herre eller ett försvarslöst barn. 

2. Offret utför någon form av respektabel aktivitet, till exempel går hem från affären. 

3. Offret är på en plats där hon inte kan klandras för att vistas på.  

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 
Christie (ibid.) menar att det inte räcker med att definiera det idealiska offret utan att även 

gärningspersonen behöver definieras, som i detta fall ses som den idealiska gärningsmannen. 

Dessa motpoler skapar en beroendeställning som förstärker bilderna av varandra. Dock anser han 

att de flesta verkliga offren är motsatsen till de idealiska offren, men att dessa stereotypa bilder av 
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gärningsperson och offer gör att det går att fjärma sig från den rädsla som gärningspersonen 

skapar och behålla uppfattningen av samhället som tryggt (Christie, 2001). 

 

Lindgrens kategorisering av offer  

Lindgren (2002) beskriver tre typer av offer, det medskyldiga, det passiva och det motsträviga. 

Det medskyldiga offret beskrivs som en person som lika gärna skulle kunnat vara gärnings-

person, exempelvis vid gatuvåld. Offret kan också anses ha agerat provocerande, något som inte 

rättfärdigar agerandet men som kan påverka bland annat brottsrubriceringen. Det passiva offret, 

till exempel våldtäktsoffret, kan uppfattas som en person som ”tycks [gått] med på det” 

(Lindgren, 2002, s.34) eller verkar oberörd för att på så sätt klara av den kränkande handlingen. 

Dock anses offret inte få vara för passivt eftersom det då finns en risk att hennes trovärdighet 

ifrågasätts. Slutligen beskrivs det motsträviga offret som på grund av exempelvis rädsla eller hot 

inte vågar berätta om sin utsatthet eller vill ta tillbaka en polisanmälan (Lindgren, 2002).  

Pressen kan genom sina val av vilka nyheter som presenteras anses ha stort inflytande på 

läsarens uppfattningar och tolkningar om omvälden. Hur nyheterna uppfattas och presenteras 

beror även på rådande genusnormer i samhället. Genusforskare (Eliasson, 1997; Lamb, 1999) 

menar att det finns myter om hur män, men främst kvinnor bör vara och att dessa myter ofta 

efterlevs utan vidare reflektion. En myt är att misshandlade och våldtagna kvinnor agerat 

provocerande och på så vis har egenskuld i det inträffade.  

Den tidigare forskningen visade att brott ständigt intresserar. Pressens förmedlade bild av 

verkligheten genomgår en gallring i vilken oftast de mest avvikande och spektakulära 

händelserna passerar. Studier visar att både gärningspersoner och offer oftast är män. Kvinnor är 

mer sällan gärningspersoner men allt oftare offer. 

Trots att de flesta aldrig utsätts för brott anses människor vara rädda för det slumpmässigt 

våldet. Denna typ av våld förutsätter att det finns idealiska offer och idealiska gärningspersoner. 

Dock visar resultat från tidigare studier att dessa främst existerar i pressen. I motsats till teorin 

om idealiska offer utgår the just-world hypothesis från att världen är en rättvis plats där alla får 

vad de förtjänar. Vilka attityder vi har styr också vår uppfattning om de brott pressen presenterar, 

men för att en förändring ska ske krävs att attityderna först blir uppmärksammade och ifrågasatta.  

Pressen avspeglar samhällets värderingar, samtidigt som den förstärker dem och 

rapporteringen av brottsoffer, särskilt kvinnor, kan ge en bild av samtida normer. 
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Metod 

 

Design 

Metoden för uppsatsen var innehållsanalys, utifrån såväl ett kvantitativt som kvalitativt 

perspektiv. Innehållsanalysen tillhör generellt de kvantitativa metoderna då den ofta går ut på att 

räkna frekvenser, men den kan användas för att exempelvis registrera positiva eller negativa 

värdeomdömen och motsättningar och på så vis närma sig den kvalitativa metoden. Att endast 

utföra detta säger dock inget om textens innehåll utan resultaten måste ses i relation till andra 

metoder och teorier för att undersöka hur det skrivna återspeglar sociala och kulturella 

värderingar och fenomen. Det som står i texter, inte minst när det gäller nyheter, ses ofta som 

fakta och något som inte kan vara falskt (Bergström & Boréus, 2002).  

 

Tillvägagångssätt 

För att kunna göra en vidare analys av resultaten kombinerades metoderna och förklarades med 

hjälp av tidigare presenterade teorier. I den kvantitativa metoddelen räknades frekvenser av 

variablerna kön och brottstyp i samtliga artiklar och notiser i de aktuella tidningarna. Den 

kvalitativa analysen utgick från samma artiklar som användes i den kvantitativa men syftet var att 

undersöka hur främst kvinnor som brottsoffer beskrevs, exempelvis om det fanns återkommande 

termer som användes eller inte användes och hur presentationerna skiljde sig, om de gjorde det. 

Båda analyserna gjordes med hjälp av kodscheman (se bilagor). Samma kodscheman, med vissa 

modifikationer, som af Sandeberg (2004) har använts då detta redan testats. 

En manuell sökning av materialet kunde göras eftersom ett mindre urval användes. 

Dessutom gav det en bättre precision då samtliga notiser och artiklar rörande brottsoffer kunde 

inkluderades.  

 

Material  

Materialet begränsades till nyhetssektionerna i morgontidningen Dagens Nyheter (DN) och 

gratistidningen Metro, i Stockholm. DN analyserades under sex dagar (måndag till lördag, v. 42) 

det vill säga i sex exemplar och Metro under två veckor, (måndag till lördag, v. 39 och v. 47) i 

sammanlagt 12 exemplar under hösten 2007. För att skilja de olika veckorna av tidningen Metro i 
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urvalet kallades den första periodens material för Metro1 och den andra för Metro2. Materialet 

valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, det vill säga att det funnits möjlighet att samla in 

material under de specifika veckorna. Dock torde det inte finnas större skillnader om materialet 

samlats från samma veckor, då syftet inte var att göra någon större jämförelse tidningarna 

emellan. Av praktiska skäl begränsades urvalet till att främst inkludera längre artiklar och notiser.  

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Tidningarna lästes noggrant och artiklar och notiser gicks igenom med hjälp av kodschema (se 

bilaga 1) för att inkludera alla notiser och artiklar rörande brott begångna i Sverige eller med 

svenska brottsoffer under de aktuella veckorna. Brottsoffrens kön och brottstyp var av främsta 

intresse. I vissa fall beskrevs samma brott i flera tidningar och då kodades varje ny artikel som en 

ytterligare frekvens. Om ett brottsoffer utsatts för flera typer av brott kodades varje typ av brott. 

Större grupper av brottsoffer, till exempel familjer eller kollegor kodades som en separat grupp. I 

analysen ingick endast brott mot person men även butiksrån och värdetransportrån som inte 

riktats mot person togs med i analysen eftersom de lämnar efter sig ett flertal brottsoffer. 

Slutligen räknades de sammanlagda frekvenserna av kön och brottstyp, per tidning och totalt.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Samma artiklar och notiser som i den kvantitativa analysen användes men dessa analyserades 

istället med hjälp av annat kodschema (se bilaga 2). Vissa modifieringar i af Sandebergs 

kodschema gjordes för att passa den aktuella studien. I denna del låg större fokus på hur kvinnor 

som brottsoffer beskrevs. 

 

Brister och fördelar 

Dokumentforskningen har länge förknippats med historieforskning och följaktligen analys av 

äldre texter, vilket gjort att den inte använts lika ofta som experimentella metoder inom 

psykologisk forskning. Dessutom går den inte att kategorisera resultaten på samma sätt som i till 

exempel survey- eller observationsundersökningar (Bergström & Boréus, 2002). Trots kritiken 

har metoden klara fördelar. En stor fördel är att det bland annat är enkelt och billigt att samla in 

material, om än tidskrävande, och dessutom skapar den inte några särskilda etiska problem. 
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Dessutom är den lämplig för att undersöka vilka underliggande normer och värderingar som råder 

i specifika frågor (May, 2001; Bergström & Boréus, 2002).  

 

Validitet och Reliabilitet  

När det gäller den kvalitativa analysen handlar det om tolkningar vilket gör att samma material 

inte behöver eller kan få samma tolkningar om de gjorts av olika personer. Resultaten kan heller 

inte sägas vara objektiva i den meningen att de är helt oberoende, i motsats till experimentella 

metoder, där upprepade mätningar i större utsträckning kan generera samma resultat. I kvalitativ 

metod kan man inte räkna med att få ett entydigt resultat eftersom verkligheten är 

flerdimensionell, innehåller tolkningar och ständigt förändras. Genom närheten till det som 

undersöks, vilket visas genom citat, och genom att beskriva de teoretiska utgångspunkter som 

används kan validiteten säkras. Det finns ingen ambition att generalisera resultaten då syftet med 

studien är att upptäcka, beskriva och uppmärksamma (McBurney & White, 2004). 

 
 

Resultat 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

I den kvantitativa analysen inkluderades totalt 111 notiser och artiklar från de två tidningarna. 

Merparten av nyheter presenterades i en kortare artikel eller längre notis. I tabellen nedan visas 

resultaten för andelen kategorier rörande kön som återfanns under de tre studerade veckorna samt 

totala antalet brottsoffer i de olika kategorierna. Procentandelen per grupp i det totala materialet 

visas inom parentes.
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Tabell 1. Antalet artiklar och notiser under den aktuella perioden fördelat på olika grupper. 

Inom parentes visas den procentuella andelen i respektive grupp.  

Grupper   DN Metro1 Metro2 Totalt 

Kvinnor  9  19  16  44 (40) 

Män  5  6  11  22 (20) 

Blandad grupp 6  9  7  22 (20) 

Större grupp kvinnor 3  0  0  3 (2) 

Kön nämns ej 8  6  6  20 (18) 

Summa   31  40  40  111 (100) 

 

I de fall där kön nämndes på offret var de flesta kvinnor (N=44). Totalt förekom kvinnor som 

offer dubbelt så många gånger som män. I kategorin blandad grupp ingick offer för till exempel 

butiksrån där offrets kön inte specificerats men där det gick att anta att offren kunde vara av båda 

könen och där det framgick att det handlade om flera brottsoffer. Även brott riktade mot familjer 

där offrens kön var specificerade ingick i den grupp, om både män och kvinnor ingick i familjen. 

Kategorin större grupp kvinnor innehöll främst brottsoffer utsatta för sexulbrott och där det ur 

artiklarna inte framgick annat än att det handlade om ett flertal kvinnor. En artikel handlade om 

femton tjejer som hamnat i slagsmål med varandra, dessa inkluderades i kategorin. De notiser och 

artiklar där kön inte framgick var nästan lika många som dem där offret var man, men var den 

kategori som i Metro var minst. 

I materialet förekom 24 olika typer av brottsrubriceringar. För att resultaten skulle bli mer 

överskådliga har dessa delats in i fyra kategorier enligt tabell 2 nedan. Procentandelen för kön 

och brottstyp i det totala materialet visas inom parentes. 
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Tabell 2. Antalet artiklar och notiser om brott, fördelade på brottstyp och offrets kön. 
Den procentuella andelen artiklar visas inom parentes.  

  Kvinnor Män Vet ej/bland gr Totalt 

Dödligt våld     

Metro1 2 3 1 6 

Metro2 1 9 1 11 

DN 1 3 6 10 

Summa 4  15  8  27 (24,5) 

     

Våldsbrott     

Metro1 5 2 9 16 

Metro2 5 3 8 16 

DN 0 0 6 6 

Summa 10  5 23 38 (34,5) 

     

Sexualbrott     

Metro1 10 0 0 10 

Metro2 9 0 1 10 

DN 7 0 0 7 

Summa 26  0  1 27 (24,5) 

     

Övriga brott     

Metro1 2 1 5 8 

Metro2 0 0 3 3 

DN 1 2 5 8 

Summa 3  3 13 19 (17,5) 

     

Totalt 43 (39) 23 (21) 45 (40) 111 (100) 
 

I den första kategorin, dödligt våld, ingick artiklar och notiser rörande mord, dråp och mordbrand 

men även artiklar där brott inte resulterat i dödsfall. Resultaten visade att majoriteten offer i 

denna kategori var män. Artiklar och främst notiser om dödligt våld återfanns i samtliga 

tidningsexemplar. I kategorin vet ej/blandad grupp återfanns tre artiklar rörande barnadråp, som 

senare visade sig handla om ett troligtvis dödfött barn, vilket gjorde att antalet nyheter med 

brottsoffer av okänt kön ökade. 

Kategorin våldsbrott innehöll främst rån och misshandel. Rån innefattade såväl brott mot 

privatperson som mot väktare och butiks- eller bankpersonal samt försök till rån. Misshandel och 

grov misshandel innebar främst artiklar och notiser om slagsmål med eller utan tillhygge eller 
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vapen. Men till kategorin tillhörde även flickor och kvinnor som haft sex med hivsmittade män, 

då brottstypen benämns grov misshandel. Största andelen artiklar och notiser innehöll brott 

tillhörande kategorin våldsbrott men det var också kategorin där kön på brottsoffer utelämnades i 

störst grad. Till exempel nämndes kön på rånad väktare i endast ett fall då det framgick att 

väktaren var kvinna. Denna brottskategori hade störst andel brottsoffer där kön ej nämndes, på 

grund av att majoriteten av dessa utgjorde rån där brottsoffer endast benämndes som till exempel 

personal, taxichaufför eller väktare. 

Sexualbrott utgjordes främst av våldtäkt men även sexuellt ofredande, sexuellt tvång och 

sexuellt utnyttjande av minderårig. Att antalet kvinnor som brottsoffer var så pass högt berodde 

till stor del på att samma brottsoffer nämns upprepade gånger, i olika tidningar, i det medialt 

uppmärksammade ”Stureplansmålet”, som var aktuellt hösten 2007. Även artikeln 18-årig 

hivman häktad (Metro 070926, s. 1-2) i vilken man kartlagt senaste tidens våg av hivmän som 

blivit dömda för våldtäkt bidrog till det höga antalet sexualbrottsoffer. Brottstypen var dock en av 

de mest omskrivna. I kolumnen vet ej/blandad grupp ingick en artikel i Metro (071123, s. 1-2) 

om en gärningsperson som förgripit sig sexuellt på flertalet personer varav en var en pojke. Att 

han inte hamnade i kolumnen män beror på artikeln beskrev en större grupp brottsoffer. Övriga 

brottsoffer i denna kategori var uteslutande kvinnor eller flickor. 

Slutligen innehöll kategorin övriga brott en blandning av exempelvis inbrott, bedrägeri, 

mutbrott, grovt förtal och utpressning där brottsoffren i samma utsträckning var män som 

kvinnor. Artiklarna beskrev i de flesta fall större grupper eller flera hushåll som råkat ut för 

exempelvis bedrägeri, inbrott eller utpressning. Detta gjorde att det var svårt eller omöjligt att 

identifiera kön på brottsoffren men av stor sannolikhet var de både män och kvinnor, men i vilken 

utsträckning de var av de ena eller andra könet framgick inte. Ytterligare beskrivningar av offren 

saknas i de flesta fall. 

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Antalet notiser och artiklar i de aktuella tidningarna var hundraelva stycken, vilket ansågs vara 

tillräckligt många för att kunna genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Fokus låg dock på de 

längre artiklarna inom följande kategorier och specifikt på beskrivningar av kvinnor som 

brottsoffer. Samma kategorier användes som i den kvantitativa analysen men kategorin övrigt 
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våld uteslöts då det inte gick att hitta några specifika mönster eftersom kön på offren nämndes i 

så få fall.  

 
Dödligt våld 

Total fanns 27 artiklar och notiser om dödligt våld. Våldet har dock ej behövt innebära att offret 

dött utan även försök till mord, dråp och stämpling till mord förekom i denna kategori. Även 

mordbrand räknades till dödligt våld. Samtliga nämnda gärningspersoner var män som dödat eller 

tänkt döda med hjälp av någon form av tillhygge, fordon, eld eller bomb. I de fall där 

gärningspersonens kön inte framgick handlade det om mordbrand och bombhot.  

I två av artiklarna handlade det om mord eller försök till mord av sambo eller 

familjemedlem. Den längsta av dessa hade rubriken Sambon ”gnällde” – knivhöggs 60 gånger 

(Metro 070927, s. 4) och det framgick att offret var kvinna, 46 år, egenföretagare inom 

fönsterputsarbranschen och att hon sedan i våras haft en relation till gärningspersonen som hon 

var sambo med. I artikeln återberättades gärningspersonens ord från polisförhör i vilket han ska 

ha sagt att de haft det bra tillsammans även om de bråkade om att han var mycket yngre än hon. 

Han berättade också att paret under mordkvällen var alkoholpåverkade och att kvinnan började 

djävlas och gnälla, men sedan minns han ingenting förrän han satt hemma hos sin farbror och 

erkände att [han skurit] halsen av henne. I artiklen framgick att mannen två år tidigare blivit 

frigiven från ett fängelsestraff för att i Finland ha mördat sin styvfar. Om offret kände till detta 

framgår dock inte. Bilden av mannen som rå och kallhjärtad förstärktes av reporterns sätt att 

skilda brottsplatsen. Det framgick att synen som mötte poliserna i lägenheten var fruktansvärd. 

Intryckt i ett hörn av balkongen låg den mördade kvinnan i sitt eget blod. Halsen var avskuren 

och två knivar satt i henne. Ytterligare tre knivar låg under henne. Metro hade bifogat en svartvit 

bild på fem olika köksknivar och ett linne med blodstänk på. Trots att bilderna var svartvita och 

polisens beskrivning inte var allt för uttömmande kunde man som läsare föreställa sig bilden av 

den döda kvinnan på balkongen. Diskrepansen mellan god och ond var framträdande. 

Ett annat mord (Metro 070926, s. 2; Metro 070927, s. 2), som förklarades vara ett 

svartsjukedrama, skedde på öppen gata där kvinnan knivhöggs av sin före detta sambo som följt 

efter henne från Stockholm till Köpenhamn. I mannens hotellrum hittade polisen kartor där 

platsen där kvinnan befunnit sig hade märks ut. Knivmordet benämndes som noga planerat. 

Varken offret eller gärningspersonen beskrevs närmare. 
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De två övriga artiklarna med kvinnor som offer har inte analyserats vidare då de saknade 

tillräckligt mycket information om offret. 

 
Våldsbrott 

Totalt förekom 37 artiklar och notiser som innehöll våldsbrott. Majoriteten av dessa, 21 stycken, 

utgjordes av rån mot väktare, privatperson eller tjänstepersonal på bank eller i butik. Våldsbrott, 

främst värdetransportrån och rån av butik, förekom vanligast i sektioner kallade notiser, 24 

timmar eller nyheter i korthet. I dessa fall följde innehållet en till synes given mall där det ofta 

framgick ålder och kön på brottsoffer, kön på gärningsperson samt vilken tid och plats brottet 

skett och om vapen förekommit. Om vapen förekommit men ej skadat offret var det vanligt att 

detta nämndes som en avslutande mening. Alla gärningspersonerna, förutom en, där kön uppgavs 

var män. Det förekom även en kort notis där femton tjejer hamnat i bråk med varandra (Metro 

070926, s. 4).  

Ett misslyckat rån hade fått rubriken Klantiga rånare blev utan pengar (Metro 070928, s. 

6). Den knivbeväpnade gärningsmannen hade tvingat till sig värdeväskan av en kvinnlig väktare. 

Detta var den enda artikeln där det explicit framgick att väktaren i fråga var kvinna. I resterande 

notiser beskrievs inte män som manliga väktare utan det förstogs genom att denne beskrevs som 

han. I övrigt beskrevs rånoffer sällan på annat sätt än som icke-fysiskt skadade. Notisen 

avslutades med meningen väktaren mår efter omständigheterna bra (Metro 070928, s. 6).  

Två längre notiser i materialet beskrev kvinnor som blivit utsatta för rån. Den ena notisen 

(Metro 071124, s. 4) handlade om frälsningssoldaten Christina, 88 år, som blivit rånad på 

insamlingsbössan när hon var på väg hem efter att ha samlat in pengar. Notisen följde samma 

mönster som övriga notiser men här framgick även offrets namn, ålder, kön och aktivitet då 

brotten inträffade. Notisen avslutades med en kommentar från offret som sa att det tar på den 

inre människan. Den andra utmärkande artikeln handlade om Ulla, 51 år, som jagade ut rånarna 

ur hennes butik med en smörkniv (Metro 071119, s. 2). Denna kvinna sågs dock inte som ett 

offer utan benämndes i tidningen som dagens hjälte på Gotland. Artikeln innehöll Ullas ord till 

de tre ynglingarna som beväpnade med kniv och yxa försökte råna hennes butik. Ska ni ha mina 

pengar får ni fan i mig betala skatt också, era jävla skitungar! ska hon ha skrikit. Senare 

berättade hon för Metro att [hon] blev så himla arg, [hon] har ingen guldgruva [...], utan kämpar 

för att få ihop till hyran. Under texten fanns en bild på Ulla som viftade med en smörkniv fort 

som fan, för att de inte skulle se att det bara var en smörkniv.  
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Övriga våldsbrott handlade i stort sett om misshandel som också de rapporterades i 

notisform och där brottsoffret inte nämndes på annat sätt än med kön, eventuellt ålder och status 

efter brottet.  I Metro fanns dock två artiklar som handlade om misshandel av bekant eller 

släkting. Den första handlade om två kvinnor som tidigare varit ett par och där en av dem skaffat 

sig en ny flickvän vilket ska ha fått den andra kvinnan att misshandla henne.  

 
Den nya flickvännens MSN-meddelanden gjorde kvinnan rasande av svartsjuka. Händelsen 

inträffade den 25 juni i Gustavsberg. Det före detta paret hade träffats på krogen, där de 

skulle reglera en skuld. När de skildes åt var den 43-åriga kvinnan arg och under natten 

sökte hon upp exsambon i bostaden. Vid flera tillfällen fick kvinnan MSN-meddelanden och 

telefonsamtal från sin nya flickvän. Det gjorde 43- åringen vansinnig. Hon tog strypgrepp 

på kvinnan. Det svartnade för ögonen och susade i öronen, sa exsambon under 

rättegången. Fyrtiotreåringen tände en cigarett som hon brände exsambon med. Kvinnan 

dömdes i Nacka tingsrätt för misshandel till 100 timmars samhällstjänst. (Metro 071119, s. 

10) 

 
Den andra artikeln hade rubriken brudens far slogs blodig (Metro 070924, s. 5) och följdes av en 

ingress där det framgick att bröllopsfesten började med champagne och slutade med att brudens 

far slagits blodig av sin son. Det var dock inte endast fadern som knockades utan även fastern 

tuppade av och dessutom bruden som han försökte slå ner med en kandelaber. Allt ska ha börjat 

efter en dispyt. Mamman och bruden ska ha försökt lugna mannen som var jättearg. Misshandeln 

slutade inte förrän pappan slagits med ett knytnävsslag så att blodet rann och mannen lämnade 

festen. Artikeln skiljde sig från den ovan (Metro 071124, s. 10), på så sätt att det i det senare 

fallet framgick att det fanns två kvinnor, mamma och brud, som ingrep för att försöka lugna den 

arga mannen. 

Slutligen fanns i Metro en artikel med rubriken Rånoffer tvingades dricka lacknafta 

(071124, s. 1). Brottet tillhörde både kategorin dödligt våld och våldsbrott men presenteras här då 

huvudsyftet tycktes ha varit att råna, trots att gärningsmännen varit beredda att döda för att 

genomföra rånet.  
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Rånarna krävde att få 2 miljoner kronor av paret i villan. När de inte fick pengarna 

knivskar de mannen i ansiktet och tvingade honom att dricka livsfarligt lösningsmedel. I 

går åtalades två 19- åringar från Skärholmen för grovt rån och mordförsök. 

– Jag får se mycket i mitt jobb, men det här är ett övervåld som är ovanligt, säger 

kammaråklagare Jonas Lövström. 

Rånet ägde rum mot en villa på Stora Essingen tidigt på morgonen den 21 juli. Flera män 

trängde in i huset och hotade ägarparet, som är i medelåldern, med pistol och kniv. De kom 

över värdefulla klockor, smycken, kontanter och kreditkort, men var inte nöjda. Då överöste 

rånarna mannen med sparkar och skar honom med kniv i ansiktet och örat. Därpå tvingade 

de i honom lacknafta och kastade honom nedför en trappa. Han fick livshotande skador. 

Även kvinnan misshandlades. 

– Våldet var motiverat av att de ville ha mer pengar. De måste ha varit fullständigt 

medvetna om att mannen riskerade att dö, säger Jonas Lövström (Metro 071124, s.1). 

 
Sexualbrott 

Samtliga gärningspersoner i denna kategori var män. I en artikel förekom pojkar som brottsoffer 

men övriga var flickor eller kvinnor. I fokus i media under den aktuella tiden för studien var 

brottmålet som kom att kallas ”Stureplansmålet” vilket har lett till det stora antalet sexualbrott 

och offer för denna typ av brottslighet i materialet. Totalt handlade 6 artiklar (22% av nyheterna 

om sexualbrott) om ”Stureplansmålet”. Innan närmare analys av dessa görs ska övriga nyheter 

om sexualbrott kommentaras.  

I de flesta notiser och artiklar beskrevs sexualbrott med speciella omständigheter kring sig, 

och de begicks av personer i en maktposition i samhället eller genom att göra offret ännu mer 

försvagat. I två av artiklarna (Metro 071120, s. 2; Metro 071121, s. 1, 3) beskrevs den så kallade 

”tv-läkarens” offer som våldtogs under narkos. I DN (071018, s. 7) framgick att en pappa vid 

över hundra tillfällen våldtagit sin dotter efter att hon fått i sig sömnmedel upplöst i cider. Även 

dotterns kamrat ska ha drogats och våldtagits. Två andra män har även de drogat sitt offer, en 

kvinna, med amfetamin innan de filmat våldtäkten på henne (DN 071018, s. 7). Alla dessa män 

tyckes ha haft någon form av relation till sina offer. Det gällde även den polisman som ofredat en 

kvinnlig kollega genom att ta henne på brösten (Metro 071122, s. 3), mannen som visat särskild 

hänsynslöshet och råhet då han flera gånger våldtagit och grovt misshandlat sin sambo (Metro 
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070924, s. 2) och flickan som blev sexuellt ofredad av sin farfar (Metro 071122, s. 2). Kvinnorna 

beskrevs inte på annat sätt än som brottsutsatta. 

Några som enligt tidningen förnekade tidigare relation men som kunde anses ha utnyttjat 

sin ställning i samhället var den pensionerade regeringsjuristen med domarutbildning som dömts 

för ofredande av en tonårsflicka (Metro 070928, s. 4) och rektorn som anklagats för våldtäkt 

alternativt sexuellt tvång på en yngre kvinna, som dock inte ska ha varit elev på skolan eller ha 

haft någon annan relation till mannen (Metro 070928, s. 4). I artikeln kom mannen till tals och 

förklarade det hela med att han varit jätteberusad och inte [vetat] vad han [gjort]. Det framgick 

också att han tidigare dömts för sexuellt ofredande då han klämt två minderåriga praoelever på 

brösten. Inte heller i dessa fall beskrevs kvinnorna på annat sätt än brottsutsatta och med någon 

relation till männen. 

I Metro (071123, s. 1-2) beskrevs en tidigare dömd pedofil som våldtagit och ofredat både 

flickor och pojkar. Artikeln tycktes vara en kritik mot rådande rättspraxis i liknande fall. 

Professor i straffrätt och ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund Hans Klette, rättsliga 

experten Stefen Wahlberg och Socialstyrelsens vetenskapsrådman och professor i rättspsykiatri 

Anders Forsman kom till tals i artikeln. Även kriminalvårdens professor i psykologi, Martin 

Grann, hade intervjuats för en kommentar. Klette menade att ärendet var taffligt skött eftersom 

mannen dömts till låga straff två gånger och endast en enkel sinnesundersökning gjorts. Han 

menade att det är slentrian i Sverige att sedan länge ligga vid straffminimum, 2 år. Även i detta 

fall hade gärningspersonen, som var man, haft en relation till den våldtagna pojken, som beskrevs 

i artikeln.  

 
Han kom i kontakt med pojkens styvpappa för några år sedan och byggde sakta upp en 

relation till pojken och även styvpappans biologiska son. Bland annat satt han barnvakt åt 

11-åringen. Enligt tingsrätten uppfattade pojkarna den 46-åriga pedofilen som ”en snäll, 

rolig och generös person”. 11-åringen har också mot betalning tagit hand om mannens 

hundar. I somras utsatte pedofilen 11-åring för ett övergrepp som Skellefteå tingsrätt anser 

är jämförligt med samlag. Han har också både ringt och skickat sex-sms till 11- åringens 

mobiltelefon. 46-åringen döms också för sexuellt ofredande för att ha sexterroriserat två 

13-åriga pojkar med sms och mms. Han har tafsat på ena 13- åringen. I hans dator fanns 

ett antal barnpornografiska bilder och han fälls för barnpornografibrott. Det är inte första 

gången mannen döms för sexbrott mot barn. 1994 begick han en rå våldtäkt mot en 14-årig 
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pojke. Han band fast pojken och förgrep sig på 14-åringen oralt. Pojkens skrik stoppades 

med handduk som trycktes in i munnen. Åklagaren yrkade på fyra års fängelse. Mannen 

dömdes till 2 år och 9 månader (Metro 071123, s. 2). 

 
I de kortare notiserna rörande våldtäkt eller sexuellt ofredande framkom inte annan information 

kring brottsoffer eller gärningsperson än kön, ålder på offret och platsen där händelsen inträffat. I 

det aktuella urvalet handlade det ofta om unga flickor som våldtagits eller ofredats utomhus 

under dagtid. I Metro (071122, s. 4) rapportrades om en 13-årig flicka som lockats med godis då 

hon varit ute, i Metro (071121, s. 2) rapporterades om en 15-årig tjej som utsatts för ett 

våldtäktsförsök i en park och slutligen fanns en notis om en ung kvinna som våldtagits av en 

främmande man i sitt hem (Metro 070928, s. 6).  

På första sidan av Metro (070926, s. 1) var rubriken 18-årig hivman häktad. I texten under 

rubriken och på följande sida framgick det att Metro kartlagt den senaste vågen av hivmän i 

Sverige. Brottet som denna man utfört tillhör kategorin våldsbrott eftersom att som hivpositiv ha 

sex med någon utan att berätta om sin smitta går under brottsrubriceringen misshandel. Men 

eftersom samma artikel även tag upp fall där hivsmittade män våldtagit flickor och kvinnor 

inkluderades den här. Dessa män beskrevs kort i varsin ”inforuta”, och det framgick hur gamla de 

var, hur många de haft sex med och vilka brott de blivit dömda till. Det var tre män som beskrevs 

i inforutorna men totala antalet män i artikeln var fem. I artikeln var den artonåriga mannen i 

fokus. Offren beskrevs som tjejer mellan 15 och 17 år bosatta i Linköping. 

Rättegångarna i det så kallade ”Stureplansmålet” blev en följetong i pressen. I tingsrätten 

friades de två männen medan de i hovrätten dömdes till fyra års fängelse för grov våldtäkt. Offret 

medgav att hon tidigare haft sex med männen men att det denna gång gått över styr och att de 

våldtog henne. Motparten ansåg att det var kvinnan som tagit initiativet till det våldsamma sexet. 

I Metro (070928, s. 2) berättade offret att hon sett upp till männen och hur det frivilliga sexet 

övergått i våldtäkt. Den ena mannen berättade att han ofta haft så kallat dominantsex med 

kvinnan och att enda skillnaden denna gång var att de haft trekant. Det framgick att han smiskat 

kvinnan på skinkorna, gett henne en lavett på höger sida av ansiktet och att han spottat och sagt 

fula ord. Han hade även fört in en fjärrkontroll i anus och slida. Slutigen sa han att han inte har 

något att be om förlåtelse för. Dagen efter kunde man i Metro (070929, s. 1-2) läsa hur kvinnan 

började gråta och flydde från rätten när ena mannens advokat hävdade att hon inte var trovärdig 

och att skadorna inte var annorlunda än vad som kan uppstå vid sex.  
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I tingsrätten ansågs kvinnan inte trovärdig och männen friades trots att de våldtagit, 

eftersom de inte ansågs ha varit medvetna om att deras gärning var våldtäkt. Båda parterna 

överklagade domen och i DN (071017, s. 8-9) kunde man läsa att männen dömts för våldtäkt i 

Svea Hovrätt tack vare kvinnans (tidigare bortglömda) SOS-samtal som var det starkaste beviset 

mot männen. I samtalet till polisens ledningscentral hördes hur hon gråtande och hulkande 

kämpade för att beskriva vad som hänt. Det inspelade bandet gav således en klar bild av hur 

ledsen och uppriven hon var och man frångick tanken på att anklagelserna var påhittade. I DN 

(071017, s. 8) kunde man läsa om hur djupt besviken och kritisk ena mannens advokat blev. Han 

menade att alla i rättssalen hört hur kvinnan ljugit eftersom alla vet att hon frivilligt ställt upp på 

våldsamt sex. Han kände även oro för att domstolen skulle ha påverkats av den opinion som varit 

i medierna. Detta uttalande bemöttes av rättens ordförande som menade att domarnas kärnuppgift 

är att motstå tryck från omgivningen och det anser de att de gjort.  

I artikeln (DN 071017, s. 8) kunde man även läsa en intervju med kvinnan efter att domen 

avkunnats och där fanns även en faktaruta med uppgifter om de dömda männen samt en bild på 

två tjejer som fått kommentera domen. Kvinnan menade att domen kunde leda till att även andra 

unga tjejer också vågar anmäla även om de har druckit, känner killarna och har varit med dem 

förut. Däremot hade hon inte vågat tro att männen skulle dömas eftersom rättsprocessen fått 

henne att tvivla på flera av lagens väktare.  

På följande sida (DN 071011, s. 10) fanns en intervju men kvinnans bästa vän som 

hoppades att våldtäktsdebatten fortsätter. På samma sida kunde man även läsa reaktioner på 

domen. Bland annat framgick att författaren Katarina Wennstam, som skrivit om våldtäktsmål, 

var imponerad. Hon menade att domen var tydlig och klar och påpekade att kvinnan hade ett bra 

målsägandebiträde. Tyvärr, sade hon, är det ofta så att de inte är starka nog jämfört med 

advokaterna som kan vara experter på att knäcka våldtäktsoffer. Andra som kom till tals var 

bland andra f.d. justitieministern och advokaten Thomas Bodström, advokat Louise Bjurwall och 

riksdagsledamot Maryam Yazdanfar som alla ansåg att hovrätten gjort en bättre bedömning 

eftersom männens beteende fått större tyngd och dessutom var den viktig för kvinnorna som 

känner att man lyssnar även på dem. Den enda som var kritisk till domen var advokat Per 

Samuelsson, som ansåg att domstolen nästan alltid tror på kvinnor. Han menade att de vinner 

alltid. I många fall även i långt svagare fall än detta!  
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Slutligen fanns på mittuppslaget i Metro (070927, s. 14-15) en intervju med en av de 

åtalade männen. Det var enligt tidningen han själv som inför hovrättsförhandlingen ville ge sin 

bild av det inträffade, om natten som förändrade hans liv, om förnedringssex och om varför han 

kallade tjejer och killar för horor. Han sa att hon aldrig sa nej eller stopp och att det inte 

[handlade] om att [han] inte förstod att hon inte ville, utan att det handlade om att hon ville. Hon 

var enligt honom initiativtagare i många skeenden. Det framgick att mannen efter det inträffade 

hade skickat ett sms till sin kompis där han skrivit, fan vad gött det är med förnedring. Hon är 

vår egen gänghora vilket han förklarade är hans privata språk som han använder med kompisar. 

Han berättade att ordet hora används så ofta att det slutat ha en laddning. Slutligen påpekade han 

att kvinnan kanske inte ljugit medvetet men att hon snarare trott det så starkt att det blivit 

sanning. Han sa också att han troligtvis inte skulle ha klarat av rättegången och alla elaka ord på 

gatan och på internet om han inte haft sina föräldrars stöd. I artikeln fanns en bild på mannen då 

han sitter i en trappa med händerna för ansiktet.  

 
 

Kommentarer till den kvalitativa innehållsanalysen 

 
I likhet med tidigare forskning (Chermak, 1995 & Pollack, 2001) visade resultaten att brott i 

många fall rapporterades ingående. Chermaks (ibid.) påstående om att det är de mest ovanliga, 

spektakulära och dramatiska händelserna som presenteras kan sägas överensstämma med 

resultaten i denna studie, exempelvis presenterades nyheter med inslag av grovt våld. Dock visar 

resultaten att brottstyp och gärningspersoner beskrivs mer utförligt än offer.  

Brotten som beskrevs i närmare detalj i tidningarna tycks i stor utsträckning ha varit 

planerade och begångna av personer som hade någon relation till offret. När det gäller rån, 

speciellt värdetransportrån och butiksrån, saknas oftast en relation mellan offer och 

gärningsperson men brotten i sig tycks i stor utsträckning vara planerade. Bevis på detta är att 

rånare burit med sig någon form av vapen och planerat sitt handlande (Metro 070927, s. 2; DN 

071017, s. 7). 
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Dödligt våld  

Andelen nyheter om dödligt våld var högt, vilket får det att verka som att denna typ oftast 

rapporterades, men utan närmare beskrivning av offret. I urvalet fanns en längre artikel som gav 

någon bild av brottsoffret (Metro 070927, s. 4). Eftersom offret inte kan komma till tals baserades 

artikeln på gärningsmannens utsaga i polisförhör. Det framgick att anledningen till mordet var att 

hon, enligt honom, gnällt och djävlats vilket fått gärningsmannen, som dessutom tidigare mördat, 

att framstå som ond. Kvinnan kan dock inte kvalificera sig som helt god, enligt Christies (2001) 

definition av det idealiska offret eftersom hon var sambo med gärningsmannen, var 

alkoholpåverkad och befann sig frivilligt på platsen (sitt hem). Hon kan snarare ses som ett 

provokativt offer (Lindgren, 2002), enligt sådana klassifikationer, eftersom hon djävlats och 

gnällt och dessutom ofta bråkat om att han var yngre. Eftersom det framgår i artikeln att mannen 

tidigare mördat sin styvfar kan det bli lättare för läsaren att hitta förklaringen till det inträffade i 

hans avvikande beteende och istället ifrågasätta kvinnans val av man.  

 

Våldsbrott  

De äldre personer som beskrivs i materialet kan i högre utsträckning än yngre klassificeras som 

idealiska offer, enligt Christies (2001) definitin, oavsett kön. De anses inte ha skuld till sitt 

offerskap, eftersom de sällan utsatts för brott i nära relationer. I Metro (071119, s. 2) beskrevs en 

dam som blivit rånad, men notisen reproducerar inte endast det idealiska offret utan bekräftar 

även föreställningen om äldre kvinnor som en utsatt grupp (Nilsson, 2003). Kvinnorna har blivit 

rånade av unga tonårspojkar, som man kan anta inte skulle ha försökt råna någon de uppfattat 

som fysiskt starkare än dem själva. Att det ena offret jagade iväg rånarna kan i jämförelse med 

föreställningen om det idealiska offret vara anledningen till att denna händelse framstod som 

exceptionell och värd att rapporteras. Den handlingskraft som offret visade undermineras dock av 

ett humoristikst inslag då hon med smörkniv viftade bort rånarna. Detta leder till att händelsen 

ses som mindre allvarlig (Nilsson, 2003). Den äldre frälsningssoldaten som blev rånad (Metro 

071124, s. 4) beskrevs inte bara som ett idealiskt offer utan även som ett lidande offer (Nilsson, 

2003). Personer som hon erhåller offentlig sympati därför att de inte utgör ett hot mot någon, det 

vill säga att hon inte har makt eller inflytande över andra. Offrets uttalande, det tar på den inre 

människan, kan ses som ett tecken på att de psykiska effekterna av att ha blivit utsatt för brott 

lämnar djupa spår även om fysiska skador saknas (Eliasson, 1997). 



 

   26 

När det gällde rån nämndes sällan kön på brottsoffren. I en notis (Metro 070928, s. 6) 

beskrevs dock offret som en kvinnlig väktare. Om man följer resonemanget att mannen är norm i 

samhället och kvinnan endast en avvikelse från normen kan man anta att de flesta väktare är män. 

Eftersom män inte beskrevs som manliga väktare, då kön framkom, utan beskrevs i texten som 

han kan man anta att alla väktare i materialet är män eftersom det annars uttryckligen borde 

framgå om det är en kvinna.  

 

Sexualbrott 

Studier visar att sexualbrott har ett stort nyhetsvärde (Sandberg, 2003), inte minst visades detta 

genom det stora antalet nyheter i denna kategori. I de flesta fall innehöll nyheterna även andra 

omständigheter kring sig. Detta kan tolkas som att det är de värsta händelserna som presenteras i 

pressen vilket kan bidra till läsarnas uppfattning om vilka brott som sker och vilka som utsätts för 

dem. Eftersom brottsoffrens yttre attribut inte beskrevs i närmare detalj går det inte att hävda att 

pressen bidrar till att myter om kvinnor försträrks eller vidmakthålls på just den punkten. 

Sandberg (2003) visade att överfallsvåldtäkter är vanliga i nyhetsrapporteringen, men i det 

aktuella materialet var överfallsvåldtäkter inte lika vanliga som våldtäkter, och övriga 

sexualbrott, begångna av en man i offrets närhet. I dessa fall hade gärningsmännen utnyttjat en 

person (barn eller kvinna) antingen genom att utnyttja sin sociala ställning i samhället eller 

genom att ytterliga försvaga kvinnan genom att droga henne, eller både och. Anledningen till att 

denna typ av brott ofta presenteras kan bero på att den är mer ovanliga och därför har ett större 

nyhetsvärde, om förväntningarna är att överfallsvåldtäkt är vanligast. 

Lövkrona (2003) menar att sexualbrott är könsrelaterade och att de enligt social-

konstruktivismen speglar de olika maktrelationerna i samhället och hjälper till att vidmakthålla 

dessa och upprätthålla mannens makt. Ett sätt att vidmakthålla makten är att i pressen belysa 

offret som delaktig till brottet. I artiklarna om ”Stureplansmålet” beskrevs kvinnan som en före 

detta kompis till förövarna. Hon ska ha sett upp till männen vilka hon, kanske på grund av detta, 

haft dominantsex med. Med anledning av det ifrågasattes kvinnans moraliska värderingar, inte 

minst av männens advokater i rätten, där hon inte friades från anklagelser förrän det i Hovrätten 

av ett inspelat SOS-samtal framgick att hon tagit mycket illa vid sig. Att hon gav bevis på 

svaghet visade sig vara avgörande här. Artiklarna visade vilka värderingar och attityder som 

råder angående mäns våld mot kvinnor. Intervjun med en av våldtäktsmännen inkluderades för att 



 

   27 

ytterligare belysa detta (Metro 070927, s. 14-15). Artikeln kan tolkas som en förstärkning för att 

bevisa kvinnans skuld. Mannen skildrades här som ett offer, eftersom han anklagades för att ha 

betett sig på ett sätt som inte skiljde sig från det han brukade, men som ändå kan anses 

förtryckande för andra. Att ha dominantsex och att  kalla kompisar för horor var för honom så 

vanligt att det slutat ha en laddning. Det kan uppfattas som att män har en rätt att visa sin makt, 

åtminstone i sexuella sammanhang, och att denna makt förstärks genom att andra godtar den. 

Artikeln (Metro 071123, s. 1-2) som handlade om pedofili visade jämförelsevis tydligt vilka 

värderingar och attityder som råder om sexuella övergrepp på barn. Ett flertal experter kom till 

tals vilket höjde nyheternas tillförlitlighet (Sandberg, 2003) och tydligt visade att den här typen 

av brott bör vi ta avstånd ifrån. De fördömer de låga straffen som oftast döms för brottet. Artikeln 

kan ses som en samhällskritik genom att den såväl ifrågasätter domstolars praxis och  

kriminalvårdens vårdande insatser. Uppfattningen som ges är att gärningsmannen är psykiskt sjuk 

och att vården som erhålls på anstalt är otillräckling och att den i det övriga samhället är 

obefintlig. Orsakerna till problemen ses i detta fall utifrån ett samhällsperspektiv istället för ett 

individellt perspektiv. Att offret uppfattade gärningspersonen som snäll och rolig gör händelsen 

värre eftersom det betyder att gärningspersoner inte behöver vara stora, starka och hemska som 

den idealiska gärningspersonen. Detta leder även till att våldtäkt och andra sexualbrott kan ses 

som de ”perfekta brotten” (Boëthius, 1990, s. 46) eftersom ingen vill tro att en snäll och rolig 

person i ens omgivning ska kunna utföra ett sådant brott. 

I Metro (070926, s. 1-2) presenterades nyheter på ett sätt som får det att låta som att 

hivmän, det vill säga män med hiv, har en tendens att våldta och ha sex med kvinnor utan att 

berätta om sin smitta. Detta visades dels genom att inte beskriva hur vanlig smittan är i landet 

men också genom att benämna beskrivningen av gärningmännen som kartläggningen av den 

senaste vågen av hivmän i Sverige. Hiv är inte könsspecifikt, men ändå beskrivs inga hivkvinnor, 

det vill säga kvinnor med hiv som haft oskyddat sex med män eller kvinnor.  
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med uppsatsen var att utifrån genus- och brottsofferteorier beskriva och analysera hur 

främst kvinnor som brottsoffer presenterades i pressen. Resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen visade att antalet kvinnor som brottsoffer var större än antalet män i materialet. 

Främst berodde det på den höga andelen kvinnor som offer för sexualbrott. Resultaten visade 

även att kvinnor och män inte utsattes för samma typer av brott. Kvinnor var oftare offer för 

sexualbrott och män för dödligt våld. Hur det förhåller sig med fördelningen könen emellan när 

det gäller våldsbrott och övriga brott framgår inte lika tydligt då kön på brottsoffer utelämnades i 

stor utsträckning.  

Den kvalitativa innehållsanalysen visade att det fanns vissa skillnader i hur brottsoffer 

presenterades. De idealiska offren, enligt Christies (2001) definition, var oftast äldre kvinnor 

medan de yngre kvinnorna framställdes som provokativa eller medskyldiga enligt Lindgrens 

(2002) kategorisering av offer. Män var i större utsträckning offer för dödligt våld men de 

beskrevs inte i samma detalj eller i lika långa artiklar och notiser som kvinnor utsatta för dödligt 

våld. Sexualbrott och grova brott med män som gärningspersoner rapporterades i stor omfattning. 

De längsta artiklarna och notiserna rörande sexualbrott hade förutom övergreppet särskilda 

omständigheter som gjorde dem intressanta ur nyhetssynpunkt, till exempel att offren blivit 

drogade. Både när det gällde dödligt våld och sexualbrott hade kvinnorna i stor utsträckning 

någon form av relation till de män som utsatte dem för brottet.  

 

Metoddiskussion 

Fördelen med innehållsanalysen som metod är att den kan användas för att hitta mönster i 

beskrivningar i texter. Jag valde att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys efterson de ansågs förstärka varandra. Genom den kvantitativa analysen fick jag 

bland annat fram att brottsrapporteringen i stor omfattning innehöll våldsbrott. Detta gav mig en 

bra grund att fortsätta analysen av hur rapporterna såg ut. Utan den kvalitativa analysen hade det 

inte varit möjligt att få en tydligare bild av tendenser i beskrivningar av brottsoffer, som hjälper 
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till att konstruera uppfattningar om brott och brottsoffer. Dessa beskrivningar kunde, i viss mån, 

användas för att urskilja vilka generella värderingar som existerar i samhället.  

Eftersom medbedömare saknats finns det en risk att resultaten styrts i en viss riktning efter 

mina egna värderingar. Grunden för urvalsarbetet, de två kodscheman som använts, har dock 

testats tidigare vilket kan anses ha minskat feltolkningar i början av tolkningsprocessen.   

Resultaten visade, till skillnad från Sandbergs (2003) studie att överfallsvåldtäkter inte 

presenterades lika ofta som våldtäkter begångna av en man i offrets omgivning. En anledning till 

denna skillnad kan vara att han uteslutande studerat våldtäktsrapporteringen under en två-års 

period, då variationen kan bli större än under en tre-veckors period. Det kan även vara så att 

pressen sedan dess har ändrat fokus på vilka brott de rapporterar. 

 

Resultatdiskussion 

De grövsta, ovanligaste och mest exceptionella händelserna hamnade i de längsta artiklarna, 

vilket överensstämmer med Chermaks (2003) resultat som också visar att valen av vilka brott 

som presenteras tycks styras av en önskan att väcka intresse och sensation. Pressen får ett stort 

inflytande för förståelsen om brott och brottsoffer genom de nyheter den väljer att förmedla. Med 

tanke på att totalt etthundraelva brott rapporterades under undersökningsperioden förstås att alla 

händelser inte kan beskrivas i längre artiklar. Alla de val av vilka brott som ska presenteras, vilka 

rubriker som ska användas och hur händelser beskrivs påverkar läsaren, inte minst genom att de 

ger sken av att ovanliga brott är vanligare än de är enligt offentlig statistik. Greer (2003) menar 

att pressen kan hjälpa till vidmakthålla men också ifrågasätta och krossa fördomar. Eftersom 

pressen kan anses ha ett visst inflytande i samhället har den också en skyldighet att förmedla 

nyheter på ett kritiskt och sakligt sätt samt att ifrågasätta och uppmärksamma rådande 

genusnormer. Utifrån genusteori och den empiri den bygger på kan man påstå att det i samhället 

finns mer eller mindre omedvetna normer för hur kvinnor respektive män bör bete sig vilket 

också visade sig i presentationen av brottsoffer i de undersökta tidningarna. Dessa normer följs av 

båda könen, som en del i som självklart uppfattade naturliga delar av våra liv och personligheter 

och ifrågasätts därför sällan (Elwin-Novak & Thomsson, 2003). 

De nyheter som presenterades i de aktuella urvalet kom att styra uppsatsens innehåll vilket 

resulterade i att fokus främst hamnade på kvinnor som brottsoffer. Kvinnorna utsattes i hög 

utsträckning för brott av män i deras närhet. Bland andra Kwarnmark (2002) menar att våldet är 
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en konsekvens av mäns aggressioner och vrede och ett medel för att kunna kontrollera och 

dominera över kvinnan. När kvinnor uppfattas som provokativa, enligt Lindgrens (2002) 

kategorisering av offer, fråntas männen det egna ansvaret samtidigt som det kan fungerar som en 

ursäkt för att använda våld. Exempelvis visades detta i det så kallade ”Stureplansmålet”, i vilket 

kvinnan tidigare haft en sexuell relation till männen, hon var full och befann sig till en början 

frivilligt i lägenheten och där männen enligt tingsrätten inte förstått att deras agerande klassades 

som våldtäkt. Eliasson (1997) menar att det spelar roll hur man definierar grunden till problemet, 

det vill säga om det handlar om problematik hos den våldsamme mannen eller om det är 

samhället det är fel på. När kvinnan och hennes agerande som offer ifrågasätts kan ansvaret 

läggas hos henne istället och det enda som behöver ändras på är kvinnan. När männen uppfattas 

som missförstådda och felen letas hos kvinnan kan det leda till psykologiska konsekvenser hos 

andra kvinnor, som till exempel oro och rädsla för att själva bli offer. Det undvikande beteende 

som då kan bli följden, att inte gå hem själv när det blivit mörkt, inte klä sig som man vill och att 

ständigt vara medveten om de ”faror” som lockar kan leda till ett skuldbeläggande av kvinnan om 

hon skulle gå emot normerna för hur en kvinna bör bete sig. Dessutom kan det skapas 

uppfattning av världen som otrygg för kvinnor samtidigt som det på sätt och vis dumförklarar 

mannen som som inte anses kunna ta ansvar för sig själv. Det finns inga ursäkter för mäns 

dominans över kvinnor i varken nära relationer eller i samhället i övrigt. 

Eliasson (1997) menar att det är viktigt att förstå hur allmänheten kan påverkas när det 

gäller mäns våld mot kvinnor, vilket kan göras bland annat via tidningarna. Det går alltså att 

påstå att pressen kan, via sina läsare, hjälpa till att bryta föreställningar om vad som kan sägas 

vara kvinnligt respektive manligt och att demystifiera de föreställningar som upprätthåller 

kvinnor och mäns ojämnställda positioner i samhället. På så vis kan pressen även hjälpa till att 

påverka, i alla fall läsarnas, attityder. Att uppmärksamma sina egna attityder och värderingar är 

en början till ett icke-fördömande förhållningssätt gentemot kvinnor som utsatts för exempelvis 

sexualbrott.  

Resultaten visade att det sällan förkom några ”idealiska offer” (Christie, 2001) i materialet. 

De som uppfyllde alla kriterier för denna definition var oftast äldre kvinnor som utförde en 

respektabel handling, till exempel jobbade eller var på väg hem, när de blev rånade. De hade 

heller ingen relation till gärningspersonerna.  
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De offer för dödligt våld, som beskrevs i störst detalj och i de längsta artiklarna, var främst 

kvinnor. Det samma gällde offer för sexualbrott. Eftersom de i stor utsträckning hade någon 

relation till gärningsmännen kunde varken männen klassificeras som idealiska gärningspersoner 

eller kvinnorna som idealiska offer. Christie (2001) menar att dessa kategorier behövs för att 

upprätthålla uppfattningen om världen som trygg och lugn. Dock anser jag att det inte går att göra 

denna kategorisering så enkel. Den förutsätter att våld i nära relationer inte betraktas som ett lika 

stort problem som till exempel slumpmässigt våld, som i större utsträckning genererar både 

idealiska offer och idealiska gärningsmän och därmed även en tryggare och lugnare värld. Om 

kvinnor i nära relationer inte får offerstatus i form av att de ses som idealiska, eller snarare 

riktiga, offer och männen som utsätter dem inte anses vara riktiga gärningspersoner kan våld mot 

kvinnor uppfattas som i vissa fall rättfärdigat. En trygg och lugn värld kan då anses 

överensstämma med en värld i vilken män har viss rätt att utsätta kvinnor för brott och där 

kvinnor till viss del godtar det. Därför är det viktigt att fortsätta belysa frågan om mäns våld mot 

kvinnor, och ifrågasätta de rådande genusnormerna som finns i samhället.  

De flesta brottsoffer som beskrevs i mer detalj var kvinnor. Utan att göra några 

generaliseringar till andra tidningar eller nyheter finns en risk att uppmärksamheten som riktas 

mot kvinnor som brottsoffer bidrar till att offerskapet blir, eller snarare förblir, synonymt med att 

vara kvinna. Kvinnan har länge setts som svagare än mannen, som vårdande och känslig. Som 

den tidigare forskningen visade är det vanligt att kvinnor känner skuld och skam då de utsatts för 

brott. Lamb (1996) menar att egenskuld kan fungera som ett i raden av symtom vid post-

traumatisk stress syndrom eller som en strategi för att upprätthålla skenet av världen som en 

rättvis plats där alla får vad de förtjänar. På så sätt återfås känslan av att ha kontrollen över sitt 

liv. Man kan dock ifrågasätta om kvinnor ska behöva känna skuld och skam för att uppfatta 

världen som rättvis. Något som är anmärkningsvärt i brottsrapporteringen är bristen på intresse 

att rapportera om de psykologiska konsekvenserna av att ha utsatts för brott. Till exempel var det 

vanligt att nyheter om rån avslutades med en mening som beskrev offrets som icke-fysiskt eller i 

några fall som allvarligt (fysiskt) skadat. Dock menar bland andra Lindgren (2002) att det 

psykiska konsekvenserna av att ha utsatts för brott ofta är större än de ekonomiska eller fysiska 

och dessutom tar längre tid bearbeta. Även detta kan leda till att uppfattningar om hur man bör 

reagera som brottsoffer för vissa typer av brott, något som man egentligen inte kan säga eftersom 

reaktionerna är i stort sett lika många som vi människor. 
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Utifrån socialkonstruktivismen speglar inte tidningarna endast samhället och dess 

värderingar utan hjälper till att konstruera den. Denna konstruktion av världen sker inte över en 

natt utan måste ses som en process i vilken alla är delaktiga. För att bryta rådande genusnormer 

och myter om kvinnor och män är det alltså inte lika viktigt att hitta den skyldige som att 

tillsammans skapa ett mer jämställt samhälle, men början i sina egna attityder. 

Denna studie har haft som syfte att beskriva hur främst kvinnor som brottsoffer presenteras i 

pressen och att uppmärksamma hur den kan påverka läsaren. Syftet har alltså inte varit att studera 

hur pressen påverkar sina läsare, varför jag som framtida forskning skulle vilja uppmana till 

fortsatt fokus på dels pressens inflytande och de konsekvenser detta kan medföra både för 

brottsoffer men också andra som inte utsatts för brott men också på brottsoffer i stort utan att 

stigmatisera denna grupp.  
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Bilaga 1. Kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen 

 
1. Kön 

1.1. Kvinna 

1.2. Man 

1.3. Blandad grupp 

1.4. Kön nämns inte i artiklen 

 

2. Typ av brott som offret blivit utsatt för 

2.1. Dödligt våld 

 2.1.1. Mord, dråp, vållande till annans död 

 2.1.2. Försök till mord 

 2.1.3. Mordbrand 

 

2.2. Våldsbrott 

 2.2.1. Misshandel 

 2.2.2. Rån 

 

2.3. Sexualbrott 

 2.3.1. Våldtäkt 

 2.3.2. Sexuellt tvång 

 2.3.3. Sexuellt utnyttjande 

 2.3.4. Sexuellt ofredande 

 2.3.5. Sexuella trakasserier 

  

2.4. Övriga brott 

 2.4.1. Olaga hot 

 2.4.2. Skadegörelse 

 2.4.3. Bedrägeri 

 2.4.4. Mutbrott 

2.4.5. Utpressning 
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Bilaga 2. Kodschema för den kvalitativa innehållsanalysen 
 

1. Andra faktorer än kön som kan påverka beskrivningen av offret 

 1.1. Ålder 

 1.2. Sexuell läggning 

 1.3. Socialgruppstillhörighet 

 

2. Allmän beskrivning av offret 

2.1. Egenskaper 

2.2. Utseende 

2.3. Civilstånd / barn 

2.4. Yrke / Utbildning 

2.5. Andra åsikter / Utalanden om offret 

 

3. Faktorer som bidrar till överensstämmelse mellan offer och bilden av det ”ideliska 

offret” 

3.1. Fysisk svaghet 

3.2. Hjälplös 

3.3. Handikappad 

3.4. Otur (befann sig på fel plats vid fel tillfälle) 

3.5. Utför respektabel aktivitet när händelsen inträffar 

3.6. Tidigare viktimisering 

3.7. Relation till gärningspersonen saknas 

3.8. Brottet har medfört allvarliga konsekvenser för offret (exempelvis rädsla och undvikande 

beteende) 
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4. Faktorer som bidrar till tolkningen om offrets egenskuld  

4.1. Kriminell bakgrund 

4.2. Missbrukare 

4.3. Alkohol- och narkotikapåverkan 

4.4. Provocerande beteende 

4.5. Befinner sig frivilligt på platsen 

4.6. Tidigare viktimisering 

4.7. Offret har eller har haft en relation till gärningspersonen 

 

5. Beteende vid och efter brottet som inte kan tolkas som egenskuld, men som ev. kan 

påverka offrets trovärdighet 

5.1. Passiv 

5.2. Ropade på hjälp 

5.3. Gjorde motstånd 

5.4. Tidpunkt då brottet anmäldes 

 

6. Beskrivning av gärningsperson 

6.1. Kön 

6.2. Ålder 

6.3. Aktuell eller tidigar relation till offret 

6.4. Okänd för offret 

6.5. Stor / Stark / Ond / Hänsynslös 

 

7. Övrigt i artiklen 

7.1. Förklaring till brottet presenteras 

7.2. Värdeladdade ord används 

7.3. Journalisten har ett budskap 

7.4. Offret eller anhöriga uttalar sig 

7.5. Eventuella bilder 

 
 


