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ABSTRACT 

 

Titel: Våldtäkt i Aftonbladet och Expressen: En idé- och ideologikritisk granskning 
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Syfte: Sexualbrott är den typ av brott som anmäls i minst utsträckning i Sverige, 

samtidigt som vi har en bred definition av våldtäkt i den svenska lagen som ska ge stöd åt 

offren i anmälningsprocessen. Mediernas nyhetsrapportering spelar en viktig roll i detta 

genom vad de tar upp och sättet de gör det på. Mot denna bakgrund tycks det ligga en 

viss konflikt och det är den problematiken som vi vill undersöka genom att vända blicken 

mot kvällspressens framställning av våldtäkt. 

 

Vår frågeställning är: 

 

 Hur framställs våldtäkt i kvällspressen? 

 

Metod: Undersökningen baseras på en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar från 

Aftonbladet och Expressen, med idé och ideologikritisk inriktning.  

 

Resultat & slutsats: Offer och förövare framställs ofta på ett kategoriskt sätt som 

placerar dem i olika fack. Detta leder till stereotypiska framställningar som då ofta 

bekräftar läsarens bild av våldtäkt. Vilka personer som fick komma till tals i texterna var 

mer sällan offer än förövare, vilket kunde tysta ner offrets version av händelsen. Slutligen 

kunde vi se att kvällspressens framställning av våldtäkt lätt kan bidra till att påverka 

rädslan hos läsarna genom ingredienserna som lyfts fram. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det finns goda möjligheter att se närmare på 

kvällspressens framställning av idrottsmän som våldtar. Det framkom under vår 

undersökning att dessa framställs på ett sympatiskt sätt som hyllar dem i sin 

professionella roll och dämpar brottet som de konfronteras med. Att jämföra resultatet 

från en sådan undersökning med vårt resultat skulle kunna vara mycket intressant och 

givande. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår undersöknings främsta bidrag är att synliggöra de processer 

som finns dolda i kvällspressens nyhetsrapportering. Vår förhoppning är att detta kan 

bidra till att lyfta den samhällspolitiska debatten kring lagförändringar kring våldtäkt. 

 

Nyckelord: våldtäkt, kvällspress, nyhetsförmedling, framställning, ideologi 
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1.0 Inledning 

1.2 Bakgrund 

Trots den breda definitionen av våldtäkt som återfinns i den svenska brottsbalken och trots  

den nya lagändringen som trädde i kraft år 2005
1
 så är sexualbrott de brott som anmäls i minst  

utsträckning och där förövarna även oftast går fria. Statistiken visar sammantaget att endast 

23 % av alla våldtäkter anmäls
2
. Något som tydligt framgår i statistiken är att kvinnor och 

flickor är överrepresenterade som brottsoffer och i hela 97 % av de anmälda fallen är 

förövaren en man och offret just en kvinna
3
. Vanligast är att gärningsmannen är någon som 

kvinnan känner, endast en tredjedel har i omfångsundersökningen uppgett att de blivit utsatt 

för våld av en okänd man. Yvonne Jewkes
4
 skriver att i de våldtäktsfall som får mycket 

utrymme i media ges ofta intrycket av att gärningsmannen skulle kunna vara vem som helst. 

Media presenterar en bild av att brottet var slumpartat, meningslöst, oförutsägbart och kan 

drabba vem som helst när som helst. Denna hysteri för den okända, alldagliga mannen som 

media gärna presenterar som förövare kan därmed ge en falsk föreställning att den publika 

sfären är osäker medan den privata sfären är trygg. Jewkes
5
 skriver vidare att inte bara ger 

detta en falsk uppfattning hos publiken utan det påverkar även regeringens beslut av 

prioriteringen av resurser. Dessa prioriteringar kan till exempel bestå av trygghetslösningar 

utomhus så som gatulyktor och övervakningskameror för att människor ska känna sig trygga 

medan mindre resurser läggs på att förebygga våld i hemmet
6
.  

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur våldtäkt framställs i Aftonbladet och 

Expressen. Vi ställer oss därför frågan: 

                                                      
1
 Fler gärningar kom att bedömmas som våldtäkt och kravet på tvång sattes lägre. 

(http://data.riksdagen.se/dokument/GS0345#s1) 
2
 Diesen, Christian & Diesen, Eva F., Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen, 2., 

uppdaterade och utök. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013. 
3
 Ibid. 

4
 Jewkes, Yvonne, Media and crime, SAGE, London, 2004. 

5
 Ibid 

6
 Ibid 

http://data.riksdagen.se/dokument/GS0345#s1
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- Hur framställs våldtäkt i kvällspressen? 

 

Vi kommer även att sätta denna frågeställning i ett större sammanhang genom att diskutera 

hur denna framställning kan skapa eller påverka de föreställningar samhället har om våldtäkt. 

 

1.4 Urval 

1.4.1 Material 

Urvalet för studien består av 15 artiklar, varav 8 stycken är hämtade från Aftonbladet och 7 

från Expressen. Vi har valt att enbart rikta in vår analys på dessa tidningar eftersom de 

tillsammans har en stor läsarkrets och tar upp de flesta av de nyheter som andra tidningar även 

skriver om. Det framkommer tydligare i teorikapitlet, varför vi valt att avgränsa oss till 

kvällspressen, under punkt 2.5. Urvalet kommer inte inkludera mindre notiser eftersom de, på 

grund av sin kortfattade form, saknar analytisk substans.  För att få fram tidningarnas 

skildringar av våldtäkt kommer vi även bortse från debattinlägg, ledarsidor och insändare, då 

skribenterna till dessa ofta är någon som inte tillhör tidningsredaktionen. 

 

1.4.2 Avgränsningar i studie och tillvägagångssätt 

Vi vill förtydliga att vår studie inriktar sig på våldtäkt mot kvinnor och flickor. Detta är ett 

avsiktligt val som grundar sig i att det är just dem som tillsammans utgör den absoluta 

majoriteten av våldtäktsoffer. Vidare så har vi valt att inrikta oss på kvällspressens 

nyhetsrapportering år 2012 eftersom vi från detta år hittade den mest utförliga statistiken från 

Brottsförebyggande Rådet
7
.. Att avgränsa oss till en viss period var inte helt enkelt eftersom 

våldtäktsstatistiken i Sverige är kontinuerlig, det vill säga att ingen månad toppar en annan i 

fråga om inkomna anmälningar. Men vi ville ändå inte gå alltför långt bak i arkiven, utan 

hålla vår studie relativt nära i tiden. Fokus i analysen kommer ligga på texten, men eftersom 

kontexten är viktig för textens framställning kommer vi även ta de tillhörande bilderna i 

beaktning utan att för den delen fördjupa oss i dem. 

 

                                                      
7
 Brottsförebyggande rådet, BRÅ (http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-

sexualbrott.html ) Hämtad 2014-05-26. 

http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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För att få fram relevanta artiklar som behandlar ämnet för vår uppsats har vi varit tvungna att 

göra tydliga avgränsningar. Vi vände oss till mediearkivet Retriever för insamling av material 

och tillämpade sökordet ”våldtäkt”, med Aftonbladet och Expressen som källor, för att få 

fram ett relevant sökresultat. Det första sökresultatet vi fick fram på Retriever från år 2012 

gav oss 343 träffar. För att kunna utföra en noggrann analys var vi tvungna att begränsa oss 

ytterligare, därför valde vi att avgränsa oss till perioden 1 januari 2012 till 30 juni 2012. Innan 

vi gjorde denna begränsning så kollade vi på hur många träffar vi fick fram och såg att de var 

liknande i antal, månad för månad. Om vi en viss månad kunde se en markant ökning av 

artiklar så var det på grund av ett visst uppmärksammat fall som fick ett stort utrymme och 

inte att fler våldtäktsfall rapporterades.  

Därefter gick vi igenom var och en av artiklarna som vi fick fram från den perioden. Efter att 

ha studerat de olika artiklarna sållade vi bort de som inte hade våldtäktfall som det manifesta 

uttalade temat för artikeln. Ett exempel på detta är artiklar om Julian Assange som tog upp att 

han stod åtalad för våldtäkt i Sverige, men som istället behandlade de politiska konflikterna 

som han förknippades med. Att han stod åtalad för våldtäkt nämndes alltså endast i en eller 

två meningar och var inte huvudtemat för artiklarna. Vårt urval består även av artiklar som 

behandlar våldtäktsfall och inte våldtäkt som ett fenomen som diskuteras. Efter denna sållning 

fick vi ett urval som vi bekantade oss med ytterligare för att få fram vårt slutliga 

analysmaterial. Vi gick igenom det kvarstående materialet för att se om vi kunde urskilja vissa 

mönster i det. Till sist plockade vi ut de 15 artiklar som tillsammans blev ett representativt 

urval för det kvarstående materialet. Tillsammans består de av många olika storlekar; alltifrån 

större notiser till helsidor och mittsideuppslag
8
. 

 

1.5 Definitionen av våldtäkt 

Utöver avgränsningarna som görs gällande i vår uppsats så vill vi även ta upp definitionen av 

våldtäkt som vi kommer använda oss av genom hela vår uppsats: 

 

Våldtäkt – regleras genom lagstiftning i 6 kapitlet i brottsbalken och innefattar både våldtäkt 

mot män och kvinnor. Här följer en kort sammanfattning av definitionen: 

 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en 

                                                      
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1962%3A700%23K6P1S1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMyDFiFWsDEKAwzcmbxNYjcXMuuQ
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annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

Det behöver inte ha förekommit något inträdande och inte heller någon sädesutgjutning. Att 

föra in till exempel fingrar eller ett föremål i en kvinnas slida ses som en jämförbar sexuell 

handling och kan därför dömas som våldtäkt. Att offret gör motstånd är inte heller nödvändigt 

för att handlingen ska räknas som våldtäkt, utan i andra stycket av ovan utskrivna paragraf 

tilläggs det att en våldtäkt även innefattar de fall där gärningsmannen otillbörligt utnyttjar en 

person på grund av till exempel sömn, medvetslöshet, berusning, sjukdom eller i en annan 

utsatt situation.
9
 

 

1.6 Forskning med relevans för vår studie 

1.6.1 Medier och brott 

Generell forskning om brott har bedrivits sedan länge. Inom fältet för medieforskning har ett 

stort fokus legat på det nutida samhällets besatthet av brott – och då särskilt våldsbrott – som 

mediemässigt återfinns i både underhållning, populärkultur och nyhetsförmedling. Sedan 

1990-talet så har brottsofferrapporteringen haft en mer framträdande roll i svensk media
10

. 

Den som söker efter litteratur som handlar om våldtäkt finner ganska snabbt att det finns en 

uppsjö av studier, skildringar och tidigare genomförd forskning om ämnet. Våldtäkt har som 

ämne engagerat forskare från många olika fält. Förenklat kan man säga att sociologi, 

kriminologi, genusvetenskap och medie- och kommunikationskunskap utgör de kanske 

främsta av dessa forskningsfält som bidragit till vidare kunskap om ämnet. 

Internationellt sett så har det forskats en hel del om synen på våldtäkt, vilket också kan knytas 

till syftet med vår undersökning. Susan Brownmiller är en ofta reciterad källa i dessa 

sammanhang, då hon redan år 1975  analyserade och diskuterade människors inställning till 

våldtäkt och de sociokulturella mekanismerna som ligger bakom brottet
11

. Djupare teorier om 

sexualitetens drivkrafter återfinns också i Freuds samlade skrifter
12

, som varit en stor 

inspirationskälla för många forskare vars forskning haft en psykologisk inriktning. 

 

                                                      
9
 Brottsbalk (1962:700) (https://lagen.nu/1962:700#A2) Hämtad 2014-05-26. 

10
 Pollack, Ester, En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ., 

Diss. Stockholm : Univ., 2001,Stockholm, 2001. 
11

 Brownmiller, Susan, Against our will: men, women and rape, Simon & Schuster, New York, 1975. 
12

 Freud, Sigmund, Sexualiteten, 2. utg., Natur och kultur, Stockholm, 2002 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flagen.nu%2Fbegrepp%2FV%25C3%25A5ldt%25C3%25A4kt&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHM0kzzvjLacuIAzWLk_6vqIEiZg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F1962%3A700%23A2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFENPzxb8yvSLAmc3OvU4AmbtJn3A
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Vår studie inriktar sig dock på hur våldtäkt framställs i svensk kvällspress och därför så faller 

det sig naturligt att svensk forskning inom medie- och kommunikationsvetenskapen blir den 

mest intressanta för oss. Den forskning som ligger närmast vår undersökning har tillkommit 

bara under de allra senaste decennierna. Detta har skett då det svenska intresset för medier 

och brottslighet  intensifierats bland medieforskare, sociologer och kriminologer. Vår allra 

största inspirationskälla för vår studie är Ester Pollacks doktorsavhandling om medier och 

brott
13

. I den avhandlingen kommer hon med kritiska reflektioner över brottsjournalistikens 

funktion och hur den formas efter nyhetsproduktionens villkor. Men framförallt så ringar hon 

in forskningsfältet om medier och brott och för dem samman genom att lyfta in perspektiv och 

forskning där de två disciplinerna möts. 

 

Förutom att presentera och diskutera sina egna studier så tar Pollack
14

 upp ett flertal andra 

forskare och diskuterar deras studier. Ett exempel som tas upp är medieforskaren Peter 

Dahlgren som i sin studie av medieinnehåll från mitten av 1980-talet noterade att de svenska 

dagstidningar han analyserade främst rapporterade om våldsbrott i form av kortare artiklar 

och notiser. Kvälltidningarna å andra sidan hade de längsta artiklarna och presenterade många 

fler bilder än morgontidningar. Med grund i detta anser Dahlgren att det är kvällstidningarna 

som utgör den bild som ger läsarna en uppfattning om hur det normala brottsläget i Sverige 

ser ut, därav bör de artiklar som blivit stora och uppmärksammade ses mot denna bakgrund. 

Pollack skriver även mycket om moralpanik och där tar hon upp forskaren Jock Youngs 

studie om hur:  

 

“[...] mediernas bedömning av nyhetsvärde leder till missrepresentation av ett socialt problem (marujiana-rökare 

i West London), vilket simultant skapar moralpanik och förstärker ett avvikande beteende. Mediefantasier 

förvandlas till verklighet i en process av överdrivna och stereotypa skildringar där gott och respektabelt - polis 

och andra företrädare för den sociala kontrollen - ställs mot ont - drogmissbrukarna, bohemerna.”
15 

 

Detta diskuterar Young stärker kontrollkulturen då mediebevakningen kring ett fenomen ökar 

och i och med det sker en fortsatt stereotypisering av avvikarna. Slutsatsen blir att “[...] en 

spiral av ömsesidig förstärkning (deviance amplification) får verkliga sociala 

konsekvenser.”
16

 

                                                      
13

 Pollack, Ester, 2001. 
14

 Ibid. 
15

 Pollack, Ester, s. 81. 
16

 Ibid, s. 81 
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I Pollacks egen forskning tar hon till exempel upp brottsoffer och könsroller. Hon skriver att 

en vanlig roll kvinnor har i brottssammanhang är som offer för våldsbrott men hon fokuserar 

mer på att beskriva kvinnan som brottsling vilket är en skildring hon beskriver har ökat över 

tid. Pollack diskuterar även resultatet av hennes kvalitativa läsning av texter på 90-talet där 

några exempel på hennes resultat är att hon sett ett mönster där sexualförbrytarna ofta anges 

efter deras ålder - ‘45-årig åtalad’. Liknande formuleringar är standarduttryck i 

brottsrapporteringen och kan relateras till återhållsamhet med namnpubliceringar.” (s.262) 

Offrets lidande förklarar Pollack har varit ett återkommanda tema i de analyserade artiklarna.  

 

“I de flesta fall handlar det om en kvinna som utsatts för brott av en man. Det skrivs repotage om den slagna och 

misshandlade kvinnan, om den av fadern sexuellt utnyttjade flickan, om den våldtagna kvinnan, om 

massmördarens alla (kvinnliga) offer och om för de för brott skrämda äldre kvinnorna som inte vågar sig ut på 

gatorna.” (s.264) 

 

Brottsoffret porträtteras under 1990-talet mer och mer som en individ och 1995 presenteras 

brottsoffren oftare som huvuderson i texter om brott än vad förövarna gör. Vidare gör Pollack 

många kopplingar mellan medier, brott och rädslan för att bli utsatt för brott. Hon diskuterar 

andra forskares teorier kring påverkan och rädsla, vilka vi tar upp närmare under nästa rubrik. 

 

1.6.2 Rädsla för brott 

Att forska kring rädslan för att bli utsatt för brott har blivit ett allmer populärt under de 

senaste åren. Ämnet blev politiskt och forskningsmässigt uppmärksammat i USA under 1960-

talet och har sedan dess vuxit till ett allt större forskningsfält. Över tusen akademiska böcker 

och artiklar har skrivits om rädsla för brott under de senaste 40 åren och numera kan det till 

och med ses som en egen inriktning inom kriminologin
17

. Men det är inte endast inom 

kriminologin som det forskas om rädslan för brott. Som vi nämnde tidigare i avsnittet ovan så 

vet man sedan länge tillbaka att att brottslighet är ett populärt ämne att rapportera om i 

medierna och studier har visar att tidningar skriver mer och mer om rädslan, ibland så till den 

grad att den är mer framträdande än själva brottsligheten. Detta gör att rädsla för brott även är 

av stort intresse för forskare inom media- och kommunikationsvetenskap. Anita Heber
18

 

                                                      
17

 Heber, Anita, 2007. 
18

Heber, Anita, Var rädd om dig!: rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress, 
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 
2007. 
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skriver om att det, trots det stora intresset för ämnet, inte skänkts så stor uppmärksamhet av 

svenska forskare: 

 

Det saknas en övergripande kunskap om rädsla för brott och det finns inte många 

kvalitativa undersökningar på området. Hittills har ingen heller studerat på 

vilket sätt rädsla för brott framställs i de svenska medierna. Ökad kunskap 

om rädslan kan göra att den hanteras bättre hos statsmakten och myndigheter 

och förutsättningar skapas för ett förebyggande arbete.
19

 

 

Heber
20

 skriver sin avhandling med utgångspunkt ur kriminologin och inom detta fält har det, 

när de även riktat sin blick mot medierna, mestadels forskats i om mediernas framställning av 

brott uppmuntrat människor till att begå brott. Heber skriver även om att det på senare tid har 

lagts fokus på att undersöka om mediernas skildring av brotten kan påverka rädslan för brott 

bland mediekonsumenterna. 

  

                                                      
19

 Heber, Anita, 2007, s. 12. 
20

 Ibid. 
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2.0 Teori 

I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska utgångspunkterna som legat som grund för vår 

uppsats. 

 

2.1 Mediernas konstruerande roll 

Verkligheten existerar oberoende av vår egen samlade vilja och följer oss som en varaktig 

konstant genom hela livet. Detsamma går att säga om medierna som ständigt gör oss påminda 

om sin existens genom att kalla på publikens uppmärksamhet. Det samhällsvetenskapliga 

perspektivet socialkonstruktionism riktar uppmärksamheten åt hur människor konstruerar 

innebörder och betydelser av olika begrepp genom sin använding av dem och sättet det sker 

på. Peter Berger & Thomas Luckmann säger att common-sense-”kunskap”, det vill säga 

kunskap som bottnar i vanligt sunt förnuft, är det system av betydelser som upprätthåller alla 

samhällen
21

. Denna common-sense-”kunskap” cirkulerar även i medierna. Därför blir 

kunskaper som förmedlas genom dem intressanta att granska – just för att de oftast passerar 

oss helt utan att bli ifrågasatta. 

 

Enligt socialkonstruktionistisk teori går verkligheten att analysera genom att studera de  

processer som verkligheten konstrueras av
22

. En viss framställning av verkligheten kan till 

exempel göra sig gällande genom språket, vilket sätter samspelet mellan människor i fokus: 

 

Språket är en social konstruktion av fundamental betydelse för hur vi uppfattar verkligheten, ja ett 

språks grammatik kan ses som en teori om verkligheten
23

 

 

Genom vad som tas upp i medierna och i vilken utsträckning det gör det så kan också vissa 

kunskaper om verkligheten normaliseras. Journalistiken är särskilt viktig i detta avseende 

eftersom perspektiven som journalisterna väljer att lyfta representerar olika aktörer, 

                                                      
21

 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, 2. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1998. 
22

 Ibid. 
23

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 279. 
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institutioner och verklighetsbeskrivningar, samtidigt deras egna perspektiv vävs in i dess 

framställningar. Något som är vanligt förekommande inom journalistikens fält är att rubricera 

olika företeelser och namnge olika aktörer och personer. Pierre Bourdieu menar att man får 

saker att bli till genom att namnge dem, och lyfter fram slöjor som exempel på detta: 

 

Att namnge är som bekant att synliggöra, skapa, att få något att bli till. Och ord kan väcka starka 

känslor: islam, muslimsk, islamistisk - är slöjan muslimsk eller islamistisk? Tänk om den helt 

enkelt vore ett stycke tyg och inget mer?
24

 

 

Olika ord har olika värdeladdningar, som framkommer i citatet ovan, och samma princip 

gäller i hur våldtäkt framställs av journalister. Bilder är också viktiga för journalistikens 

konstruerande roll. Olika framställningar i bild- och textform kan kopplas till ”[...] språkets 

potential att skapa interaktion mellan människor och att skapa versioner av världen”
25

. Bild 

och text står alltså tätt förknippade med varandra och genom att kombinera dem båda kan man 

förstärka budskapet i dem. Anders Björkvall uttrycker det enkelt så att språket främst förser 

oss med berättelser om världen medan bilder visar världen för oss
26

. Det innebär att bilder kan 

användas som stöd för de argument som läggs fram i en text. Pollack säger att: 

 

Såväl politiska och ekonomiska som sociala och kulturella förändringar skapas delvis genom journalistiken. 

Medieinnehåll kan bli verklighet
27

 

 

Som vi var inne på tidigare så kan journalistiken inte avspegla verkligheten rakt av, utan 

omarbetas för att bli föreneligt med dess egna perspektiv. Mer om detta går vi in på under 

punkt 2.5. En intressant aspekt när det gäller människor och medier är att ”När individer 

tillfrågas hur de får kunskap om brottslighet i Sverige svarar de allra flesta att det först och 

främst är genom media som de skaffar sig information”
28

. 

 

2.3 Riskkommunikation i osäkerhetens kultur 

I det informationssamhälle vi lever i, där nyhetsmedier är välintegrerade i vår vardagliga 

repertoar för spridning och intag av information, stöter vi dagligen på alarmerande texter som 

                                                      
24

 Bourdieu, Pierre, Om televisionen: följd av Journalistikens herravälde, B. Östlings bokförl. Symposion, 
Stockholm, 1998, s. 33. 
25

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2012, s. 342. 
26

 Ibid, s. 343. 
27

 Pollack, Ester, 2001, s. 66. 
28

 Heber, Anita 2007, s. 128 
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ska göra oss till mer riskmedvetna och säkerhetstänkande individer. Medierapportering om 

sexuella övergrepp kan betraktas som en särskild kategori inom denna riskretorikens 

territorium. All rapportering om våldtäker i nyhetsmedier mynnar ut i denna 

informationsrepertoar som allmänheten tar del av. Bo Nilsson
29

 talar om att vi lever i en 

osäkerhetens kultur där det ställs moraliska krav på människor att vara riskmedvetna. Hans 

argument är starkt influerade av Frank Furedis
30

 tankar om rädsla och risker. 

 

Både samhället och den enskilda individen måste anpassa sig till kulturen de omringas av och 

ingår i, vilket i praktiken innebär att följa strömmen och underkasta sig kulturens villkor. 

Medias rapportering om brott fyller funktionen som moralisk kompass för allmänheten när det 

gäller brottsdefinitioner och subjektpositioneringar. Definitionen av våldtäkt och kriterierna 

som måste uppfyllas för att räknas som brottsoffer respektive gärningsman målas därför 

delvis upp genom nyhetsrapporteringen. På så vis blir enskilda individers begripliggörande av 

sina egna erfarenheter och föreställningar kring brott beroende av den uppsättning av idéer 

som medierna återger. Som vi nämnde tidigare i inledningen så presenteras gärningsmannen 

ofta i medier som en okänd, alldaglig person vilket kan leda till en falsk föreställning hos 

publiken att det är otryggt att vistas utomhus medan hemmet är en trygg sfär
31

. Furedi
32

 tar 

även han upp hur media bidrar till den rädsla för främlingar han beskriver har ökat i och med 

mediernas expandering och globalisering. Denna rädsla skapas enligt Furedi bland annat 

genom de brott som media väljer att blåsa upp och lägga fokus på.   

 

Stranger danger’ helps turn the unthinkable into an all too frequent threat that 

preys on our imagination. Whatever the situation, the tendency is to imagine the 

worst. That is why relatively small number of child murders could be interpreted 

to mean that all children are at risk
33

 

 

Med dessa teorier i åtanke blir medias framställning av brott i media högst intressant då det 

kan innebära mer för läsaren än en ren källa av nyheter och information. Men vårt syfte är inte 

att studera media i sin helhet utan att studera kvällpressen. Vi kommer senare att diskutera 

                                                      
29

 Nilsson, Bo, Brottsoffer: offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur, 1. uppl., Boréa, Umeå, 
2003. 
30

 Furedi, Frank, Culture of fear revisited: risk-taking and the morality of low expectation, 4:th ed., Continuum, 
London, 2006. 
31

 Christian Diesen och Eva F. Diesen, 2013. 
32

 Furdedi, Frank, 2006. 
33

 Ibid, s. 117. 
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vad kvällspressen kan ha för del i detta skapande av föreställningar. Men för att diskutera 

detta måste vi först studera under vilka villkor journalisterna arbetar. 

 

2.5 Journalistikens villkor 

Michael Karlsson
34

 försöker förklara det komplexa begreppet journalism och frågar sig om 

det går att tala om en enda journalistik längre med den medieutveckling som har skett de 

senaste åren och beskriver hur journalistikens etiska och moraliska regler har förändrats under 

denna tid. Karlsson pekar på att en del av den problematik journalisterna står inför, och som 

de flesta grundar sig i, är motsättningen mellan journalistikens ideal å ena sidan och dess 

utfall och produktionsvillkor å andra sidan. Med journalistikens ideal menas att: 

 

Den traditionella journalistiken ska sträva efter och hållas ansvarig för att genom särskilda 

arbetsmetoder få fram en sann och balanserad bild av många olika skeenden, så att medborgarna i 

en demokrati får ett tillräckligt bra underlag för att kunna fatta självständiga beslut om hur de 

kollektivt vill organisera samhället
35

 

 

Förutsättningarna för detta sanningssökande, skriver Karlsson, är dock inte ideala eftersom: 

- En stor mängd material ska produceras under en kort tid och med begränsade resurser.  

- Både publiken och annonsörernas smak och behov ska tillgodoses. 

- En fungerande struktur för uppsamling, omarbetning och distribution av nyheter måste 

finnas. 

- Olika källor strävar efter att påverka journalistiken genom att erbjuda material att basera 

nyheterna på. 

- Finansiering och regleringar av medier sker på olika sätt beroende på till exempel vilken 

publiceringstradition de tillhör.  

 

Pierre Bourdieu
36

 beskriver denna problematik som strukturella tvång inom journalistikens 

fält i och med att nyheterna som publiceras i tidningarna de facto styrs av villkoren som 

journalisterna arbetar under. Det finns alltså, som även Karlsson
37

 diskuterar, en ideell bild av 

hur hälsotillståndet inom journalistikens fält bör se ut, det vill säga hur demokratiska principer 

                                                      
34

 Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 5., 
[omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 
35

 Ibid, s. 250. 
36

 Bourdieu, Pierre, 1998. 
37
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och värderingar ska balanseras med marknadens ekonomiska principer. Bourdieu menar dock 

att ”[...] den ’kommersiella’ polens tyngd”
38

 väger mycket tyngre inom detta fält.  

Denna ‘kommersiella polens tyngd’ är ju dock inte något som journalisterna som individer 

själva styr över utan Karlsson skriver även: “Det är, för att summera problematiken, inte bara 

frågan om hur journalister formar världen, utan också om hur världen formar journalister”
39

. 

Jostein Gripsrud
40

 har liknande tankar om den enskilda journalisten och tar upp de fördelar 

det kan innebära att journalisten faktiskt är en enskild individ som uttrycker sig genom sitt 

arbete och är stolt över det. Ofta ingår ett fotografi i artikeln föreställande den journalist som 

har skrivit texten, vilket Gripsrud menar tyder på att journalisten gärna vill ta ära och ansvar 

för den text som journalisten ifråga levererar. Han påpekar även att språket innebär 

begränsningar men också en hel del möjligheter: 

 

Språket fjättrar, men det ger också frihet. [...] Ingen som arbetar med dessa material kan helt 

frigöra sig från en rad kulturella, instutionella och materialla begränsningar, men inom dessa ramar 

finns lika fullt en mängd uttrycksmöjligheter
41 

 

Att journalisterna är levande människor som arbetar under vissa bestämda villkor och att de 

följer vissa kulturella koder är viktigt att ta hänsyn till för att förstå hur medieproduktionen 

går till. Gripsrud
42

 menar att tolkningar på så vis inte endast äger rum på mottagarens sida av 

kommunikationsprocessen utan likväl på sändarens. 

 

Bourdieu
43

 skriver att den medieteknologiska utveckling som skett under de senaste 

decennierna har gjort det möjligt för medier att inte begränsas av tid och rum i sin 

nyhetsrapportering på samma sätt som förut. En direkt konsekvens av det blir att medierna 

ständigt tävlar med varandra om att vara först ut med sin rapportering av händelser eller sticka 

ut från mängden på annat sätt för att locka till sig konsumenter. Men journalisternas villkor 

och arbetsmetoder ser också olika ut beroende på vilken tidning de skriver för.  

 

                                                      
38

 Bourdieu, Pierre, 1998, s. 100. 
39

 Nygren, Gunnar och Wadbring, Ingela (red), 2013, s. 250. 
40

 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002. 
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2.5.1 Svensk kvällspress  

Det ämne som är mest populärt att läsa om i nyhetspress är brott. Brott och olyckor utgör 

cirka 21 procent av tidningarnas totala innehåll och den största andelen återfinns i 

kvällstidningarna. Enligt studier läser nästan alla tidningsläsare om just brott men samtidigt 

inte särskilt detaljerat
44

. Med detta i åtanke får man då anta att rubriken och ingressen är 

speciellt viktiga att lägga fokus på vid en analys då det kanske är det som uppmärksammas 

mest av läsaren vilket även journalisten är medveten om. Att brott är det som läses i störst 

utsträckning, kombinerat med det faktum att kvällstidningarna lägger störst fokus vid det gör 

kvällspressen till ett intressant medium att studera när man ska analysera brott. 

Kvällspress skiljer sig mycket från dagspress och morgonpress, bland annat eftersom 

kvällstidningarna drar in mest vinst från sin lösnummerförsäljning och morgontidningarna 

från sina prenumeranter. Detta leder till att kvällstidningarnas mål blir att väcka 

uppmärksamhet och underhålla medan morgontidningarnas motsvarande mål är att sakligt 

informera om händelserna. Kvällstidningsjournalisterna har alltså mindre krav på 

mångsidighet och saklighet, samt att deras rubriker ofta är överdrivna, kraftigt vinklade och 

att uppgifterna inte kontrolleras lika noggrant.  

Hadenius och Weibull
45

 skriver om kvällpressjournalistik och tar då upp det två största 

tidningarna i Sverige; Expressen och Aftonbladet, vilka också är de två tidningar som 

analyseras i vår studie. De skriver att sensationsjournalistik från början inte ingick i det 

ursprungliga redaktionskonceptet utan att att kvällspressen i Sverige istället har fallit inom 

ramen för komplementjournalistik. Eftersom de flesta läsare av kvällstidningar även läste en 

dagstidning kunde kvälltidningarna förutsätta att läsarna redan hade tagit del av 

dagstidningens utbud och istället var ute efter ett komplement till detta. Expressens första fem 

förhållningsregler till hur en nyhet skulle utformas var: 

 

“ - Uppseende väckande typografisk utstyrsel 

- Stoff och rubriker som bygger på identifikation 

- Hårda och djärva bilder 

- Feature med praktiskt nyttig information 

- Krav på realism och fakticitet”
46

 

                                                      
44
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45
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Aftonbladet å sin sida var från början en mindre modern tidning. Tidningen tog efter 

Expressen i sin utformning men journalistiken hade inte samma moderna klang. År 1960 

förändras dock detta när Aftonbladet fick en ny redaktionschef med bakgrund i tidningen Se. 

Den nya redaktionschefens fokus låg mer på det underhållande innehållet än på 

nyhetsjournalistiken och han lyckades förvandla tidningen till en modern journalistisk 

produkt. 

Både Aftonbladet och Expressen hämtade ideér och uppslag från populärpressen och detta 

innebar att de även lockade läsare därifrån. Kvällspressen ersatte på detta sätt till stor del den 

svenska populärpressen då de lyckades kombinera spänning med en underhållande och 

mjukare journalistik, inspirerad av TV. Hadenius och Weibull
47

 förklarar dock att detta inte 

skedde på bekostnad av nyhetsutbudet utan stora nyhetshändelser fick en större plats i 

kvällstidningarna. Expressen fokuserade i sin nyhetsbevakning på den enskilda människan, 

vilket ofta skedde i kontrast till byråkrati och myndigheter.  

Mycket av detta är än idag det som karaktäriserar kvällspressen i Sverige trots att deras största 

nyhetsförmedling idag har blivit virtuell. Aftonbladets hemsida aftonbladet.se hade vecka 20, 

år 2014, nästan 5 miljoner besökare och Expressens motsvarighet expressen.se cirka 2,5 

miljoner
48

. 
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3.0 Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt. Detta följs tillsist av en kortare 

metodkritik där vi ser närmare på svårigheter med metodvalen som presenteras. 

 

3.1 Kvalitativ textanalys 

Det är genom texterna som medierna som mest utövar sin makt, påverkar attityder och 

förmedlar kunskap
49

 och eftersom syftet med vår studie är att studera hur våldtäkt framställs i 

kvällspressen, samt de föreställningar som detta kan vara förknippat med, så ter sig den 

kvalitativa textanalysen som ett lämpligt verktyg för vår bearbetning av artiklarna. 

Det kvalitativa arbetssättet handlar mycket om att bidra till en större generell förståelse av ett  

fenomen och ”att utöka den tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig”
50

. Genom vår  

kvalitativa textanalys så ämnar vi synliggöra dessa element som ju faktiskt är kvalitativa i sin  

natur eftersom de har med tolkning att göra. 

 

Begreppet tolkning kan ha flera innebörder, men det essentiella i en tolkning är att något 

tilldelas mening. Kvalitativ forskning förutsätter tolkning – så även för utformningen av den 

egna mallen för hur tolkningen ska gå till. Det finns inte någon given mall för hur en 

kvalitativ textanalys bör se ut, vilket medför en stor frihet för oss i utformningen av vår 

analys. Givetvis är detta också sammankopplat med ett stort ansvar i analysprocessen 

eftersom vi som tolkare inte ska färga analysen utifrån våra egna referenser och preferenser. 

Tankar om detta utvecklar vi senare i metodkritiken under punkt 3.5. Självklart kan inte en 

studie av texterna ge oss en uppfattning om påverkan på den enskilda mottagaren eller på 

samhället utan endast en kunskap om texterna
51

. Denna kunskap kan dock leda till nog så 

viktiga insikter och, som vi nämnde tidigare, ge en större förståelse av särskilda fenomen. Vi 

har därav inte någon ambition att dra några generella slutsatser utav vår analys på hur dessa 

texter påverkar mottagarna – det går det endast att spekulera om – utan att se vad det faktiskt 

är de journalistiska slutprodukterna förmedlar. 
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Viktigt för en kvalitativ textanalys är att den måste ha ett syfte. Det är av stor vikt att 

analytikern ställer relevanta frågor till texten som är direkt knutna till frågeställningen. För att 

göra detta måste analytikern först fastställa vad exakt som ska tolkas i texten och därefter kan 

man bestämma vilka frågor inom detta område som kan ställas.  

För att se vad en text betyder krävs det att den tolkas och först bör analytikern fastställa vilka 

principer tolkningen ska bygga på. Det finns tre huvudmetoder för att läsa eller tolka en text 

enligt litteraturvetaren Atle Kittang; sympatiska, objektiverande eller symtomatiska läsarten
52

. 

Den sympatiska läsarten söker efter upphovsmannens eller kvinnans intentioner. Den 

objektiverande läsarten tolkar verket oberoende av både avsändare och socialkontext och 

slutningen söker den symtomala läsarten att leta fram underliggande eller dolda betydelser, 

det vill säga de innebörder som producenten inte är medveten om. Denna sistnämnda läsart 

kan sägas ha en ideologikritisk ambition och går därmed hand i hand med vår valda metod. 

Därför har vi valt att genomföra vår analys med hjälp av den symtomala läsarten. 

3.2 Idé- och ideologikritik 

Vi har valt att använda oss av en ideologikritisk analys för att läsa och tolka våra utvalda 

artiklar då att tänka i ideologikritiska banor gör det möjligt att urskilja dolda meningar, 

opinioner och värderingar i texter. Alla texter från såväl reklamannonser och 

myndighetsinformation till tidningsledare och partiprogram medverkar i sociala processer och 

fyller en ideologisk uppgift i och med att författaren själv är en del av ett samhälle som 

genomsyras av ideologier och med det värderingar och uppfattningar om hur vi ser på 

världen, människan och samhället. Alla texter är på något vis färgad av ideologi och så även 

mottagaren som alltid har grundläggande föreställningar i sitt tolkande av texter.  

Genom att använda sig av en ideologikritisk analys kan man säga att vi söker blottlägga de 

värderingar som kan gömma sig under ytan i texter genom att granska och ifrågasätta det vi 

kanske ser som självklart. Lennart Hellspong beskriver den ideologikritiska analysens syfte 

som: 

 

Hur bidrar texten till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och maktförhållanden samt 

de ideologiska hållningar som rättfärdigar eller ifrågasätter dem? 
53 
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Då vår studies syfte är att undersöka hur kvällspressen talar om våldtäkt är det intressant att 

inte bara se till det som vi direkt uppfattar i texten utan att även gräva djupare för att upptäcka 

de underliggande föreställningarna som finns. I och med att använda oss av en analys som 

denna lämnar vi många dörrar öppna för att inte låsa oss vid en viss hypotes och hela tiden ha 

möjligheten att upptäcka nya fenomen i texterna. Teori och metod ligger varandra mycket 

nära i en sådan här sorts analys då en avgörande del av analysen är att studera vilken 

betydelse tidningen har för samhället samt vilka konventioner som gäller och vilka som har 

skapat dessa konventioner
54

. 

Analysen syftar till mer än att endast studera argument, meningsbyggnad och ord; helheten av 

tidningsproduktion och samhälle måste också ges en överblick vilket vi gick igenom i 

teoridelen. Artiklarna kommer analyseras baserat på den modell Hellspong presenterar i sin 

bok Metoder för brukstextsanalys men är anpassade med avseende på denna studie. 

 

3.4 Operationalisering och genomförande 

Vårt tillvägagående kommer bestå i flera steg, där det första steget blir att bekanta sig med  

analysmaterialet, det vill säga de utvalda artiklarna. Att först beskriva texterna är grundvalen i 

en analys
55

. För att göra resultatet lättöverskådligt och analysprocessen systematisk så har vi 

valt att sedan dela upp analysen i sex kategorier som presenteras här under. Frågorna vi ställer 

till artiklarna inom respektive kategori är baserade på den ideologikritiska analysmodellen. 

Inom varje kategori finns det även övergripande frågeställningar som vi alltid har i åtanke 

under analysen, exempelvis; Hur mycket är språkligt konstruerade verklighetsbilder som 

skulle kunna se annorlunda ut? Finns det någon ideologisk tankeram i texten? Vilka 

allmänsanningar är texten uppbyggd på? Ur vilken samhällsgrupps eller sociala aktörers 

synvinkel beskrivs verkligheten? 

Dessa frågor kommer att vara anpassade till den artikel som studeras då olika faktorer 

kommer vara olika påtagliga och intressanta i de olika artiklarna. De första tre kategorierna; 

‘offer’, ‘förövare’ samt ‘ansvar’, sammanfaller till viss del med varandra då de alla diskuterar 

deltagare i texter och hur dessa presenteras gentemot varandra. Dessa kategorier baseras till 

stor del på de frågor Hellspong ger som förslag: 
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Skildrar texten händelser med individer eller kollektiv som deltagare, alltså sociala förlopp? Och 

hur ser den på deltagarna? a) Tilldelar den dem aktiva eller passiva roller på ett socialt eller 

ideologiskt tedentiöst sätt (kanske låter den initiativen utgå från individer men inte grupper eller 

från män men inte kvinnor)? Tenderar texten att göra deltagare osynliga genom passiviering [...] 

eller nominalisering [...]? b) Hur fördelas ansvar [...] mellan olika deltagare? c) Vilka perspektiv 

anlägger texten på olika deltagare i de förlopp den återger? Ser den nedifrån på vissa och uppifrån 

på andra? Skildrar den vissa utifrån och andra inifrån? Vilken social funktion fyller dessa grepp?
56 

 

Vidare baseras dessa tre kategoriernas sammanfattande frågeställningar på Hellspongs frågor 

till texter: 

 

- “Vilka värderingar ger texten uttryck för?”
57

 

Här ser vi närmare på vem/vilkas värderingar detta är och om dessa värderingar speglar en 

bestämt ideologisk eller social hållning. 

- “Vilken social roll eller position tilldelar texten den som talar i den - sändarrollen?”
58

 

Här ser vi närmare på vilka konsekvenser det kan innebära om läsaren identifierar sig med sin 

tilldelade roll och om det kan innebära att läsaren accepterar en underordnad position inom en 

hierarki, där sändaren alltså står över. 

- Ges det utrymme för motröster i texten, i så fall hur förmedlas dessa?
59

 

 

I de två kategorierna ‘miljö’ och ‘våld’ ligger vårt fokus på att kolla på ordval samt bilder. 

Med vilka ord beskrivs våldet och miljön, är det en saklig beskrivning av fakta eller är det i en 

berättande, mer målande form? Vi kollar efter konnoterande och värdeladdade ord eller 

avsaknaden av dessa.  

 

“Vilka slags påståenden gör texten? Hur mycket består den av enkla faktabeskrivningar av en relativt 

okontroversiell art [...]? Och hur mycket är komplicerade tolkningar och slutsatser, av språkligt konstruerade 

verklighetsbilder som också skulle kunna se mycket annorlunda ut?”
60 

 

I kategorin ‘rättslig konsekvens’ studerar vi hur mycket utrymme domsbeslut och polisiärt 

arbete får i artiklarna. “Vilken värdehiarki har texten? Vilka värden väger alltså särskilt tungt 

och vilka spelar en mindre roll?”
61
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Artiklarna kommer analyseras med en grund i dessa sex(6) kategorier: 

 

1) Offer  

Vem är offret?  

Vad innebär det att vara ett offer?  

Finns det några tydliga kännetecken för ett offer?  

Offrets relation till förövaren? 

 

2) Förövare  

Vem är förövaren?  

Vad innebär det att vara en förövare?  

Finns det några tydliga kännetecken för en förövare?  

Förövarens relation till offret? 

 

3) Ansvar  

Vem läggs ansvaret på - offret eller förövaren?  

Vad är ansvar?  

Vilket ansvar har samhälle respektive rättsväsende? 

 

4) Miljö  

Hur målas bilden av miljön upp?  

Vilka ord används för att beskriva miljön? Är det värdeladdade ord eller neutrala? 

 

5) Våld  

Hur beskrivs själva händelsen?  

Vilka ord används för att beskriva våldet? Är det värdeladdade ord eller neutrala? 

 

6) Rättslig konsekvens  

Vad står det att läsa om utredningar och domar?  

Hur stort utrymme får denna rapportering i artikeln? 
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Enligt socialkonstruktionistisk teori går verkligheten att analysera genom att studera de  

processer som verkligheten konstrueras av. En viss framställning av verkligheten kan göras 

sig gällande genom språket, vilket sätter samspelet mellan människor i fokus. 

 

3.6 Metodkritik och reabilitet 

En kvalitativ textanalys är såklart inte helt oproblematiskt eftersom det sätter stora krav på 

tolkarna att vara objektiva och att inte låta den egna ideologin styra resultatet
62

. För att uppnå 

en värdefull analys så måste vi kunna vara både oberoende i vårt betraktande och samtidigt 

använda oss av de sociokulturella fördelarna som vi de facto har av att ingå i ett samhälle. 

 

Reduceringen av materialet som presenteras i vår analys kan också ses som problematiskt 

eftersom vi därigenom gör anspråk på vad som är viktigt eller intressant för analysen. Här 

måste vi vara på vakt och se till att våra egna subjektiva föreställningar inte styr över vilka 

exempel som vi väljer att presentera. Vi kommer att anstränga oss för att också ta in exempel 

som problematiserar eller motsäger vår tes för att ge en rättvis bild av materialet. 

 

Vi har valt att inte använda oss av en kvantitativ ansats då den sätter upp många gränser för 

vad som är möjligt att tolka i texten. Med exempelvis ett utförligt kodschema skulle vi 

möjligtvis kunna finna några intressanta samband och upprepningar i de olika texterna men vi 

skulle även kunna missa vissa intressanta slutledningar som vi inte räknat in vid utformningen 

av kodschemat. En kvalitativ analys lämnar istället öppet för tolkningar och upptäckter vi 

kanske annars inte annars skulle kommit fram till. 

 

Reabiliteten i vår analys ligger mycket i vår egna analytiska kompetens som analytiker i 

behandlingen av materialet. Vi ansluter oss till uppfattningen om att det inte är omöjligt att 

“[...] skapa mått som redovisar hur pass väl innehållskategorierna motsvarar verkligheten”
63

. 

Med detta menar vi att det är omöjligt att skapa exakta kategorier som återspelgar 

verkligheten. Däremot ska det vara möjligt att kontrollera hur väl dessa kategorier stämmer 

överens i analysen hos olika analytiker för att ta reda på om metoden inrymmer det som kallas 

intersubjektivitet
64

. 

                                                      
62

 Østbye, Helge, 2004. 
63

 Ibid, s. 225. 
64

 Ibid. 



26 
 

 

 

4.0 Analys 

Under varje nedanstående kategori i denna del presenteras, som vi nämnde i metoddelen, det 

mest intressanta ur varje artikel som framkommit under analysen. 

 

4.1 Beskrivning av artiklar 

Det centrala temat i artiklarna är våldtäkt. Artiklarna tar upp olika våldtäktsfall och fokuserar 

på olika aspekter, men strukturen på artiklarna överensstämmer dock ofta med varandra. De 

inleds med en bakgrund till och beskrivning av brottet. Bilder på platsen där brottet begicks är 

vanligt förekommande och målande detaljer skrivs många gånger ut. Aktörerna som 

omnämns i artiklarna är offer, gärningsmän och advokater, men vanligt är också att någon 

tillfrågad expert, polis eller annan involverad i fallet kommer till tals. Experterna 

kommenterar ofta händelsen genom att förklara reaktioner hos offret eller intentioner hos 

gärningsmannen. De kommenterar i vissa fall även domsbeslut eller processer inom 

rättsväsendet. Större fall, vars artiklar ges mer utrymme, inkluderar ofta flera 

expertutlåtanden. I mindre notiser är det oftast endast advokater och poliser som kommer till 

tals, tillsammans med en beskrivning av brottet, offer samt gärningsman och eventuella 

rättsliga åtgärder. 

 

4.1.1 Offer 

I Festnatten som blev en mardröm är offret en 29-årig tvåbarnsmamma som blivit utsatt för 

gruppvåldtäkt. Artikelns beskrivning av henne öser på attribut som ger henne en tydlig 

offerposition. Hon var bekant med en av de åtta gärningsmännen sedan tidigare, vilket 

indikerar att hon litade på mannen innan våldtäkten ägde rum. I beskrivningen av 

händelseförloppet och relationen mellan offret och gärningsmannen framställs kvinnan som 

vilseleden och förd bakom mörkret. Vidare beskrivs hon som maktlös, förnedrad och 

förlöjligad i texten: 
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Männen trycker ner henne på en säng, sliter av henne kläderna och våldtar henne upprepade 

gånger; ofta flera på samma gång. Samtidigt skrattar de och klappar händerna åt varandra. 

 

Med betoning på att hon är ‘en tvåbarnsmamma’ så förstärks hennes offerposition ytterligare. 

Denna betoning placerar kvinnan i ett kollektivt fack som representerar modersrollen i stort. 

Att bli tilldelad modersrollen kan förknippas i vår kultur med sociala egenskaper som 

exempelvis godhet, omsorg och vårdande. På så vis skildras budskapet i denna artikel på ett 

sätt som sätter ett kollektiv som deltagare, det vill säga alla som kan relatera till modersrollen. 

Egenskaperna i modersrollen som vi nämnde här ovanför utgör en stor kontrast till våldet som 

offret råkat ut för. Att hon är just ‘en tvåbarnsmamma’ trycks det på redan i ingressen och 

återkommer därefter på nästintill alla ställen där hon nämns. Hela artikeln lägger dock mer 

fokus på gärningsmännen än offret, vilket förminskar offrets position i det hela. 

 

Ett annat offer som synliggörs genom att kategoriseras är en ‘våldtagen lärare’ i Våldtog 

lärare på färja. Vidare så kategoriseras hon som ‘både mor och mormor’, utan vidare 

utveckling om relevansen för det i sammanhanget. Mest intressant med att kvinnan 

kategoriseras som ‘lärare’, ‘mor’ och ‘mormor’ är att det i anslutning till de två sistnämnda 

kategorierna skrivs ut att ‘hon inte varit sexuellt intresserad’ vid tidpunkten för den aktuella 

händelsen. Ytterligare beskrivningar av kvinnan i artikeln berättar att hon är ‘gymnasielärare’ 

från en ‘mellansvensk stad’. Denna beskrivning av kvinnan anspelar på den stereotypiska 

medelålderskvinnan i Sverige. Ordvalet i ‘mellansvensk stad’ är särskilt intressant i detta 

avseende eftersom de placerar kvinnan geografiskt för läsaren. Vi får veta mer om kvinnans 

karaktär när hon framställs som en god medmänniska då hon erbjöd sovplats i sin 

kryssningshytt åt gärningsmannen för att ‘hon tyckte synd om honom’. Kvinnans detaljerat 

beskrivna offerposition i fallet väcker sympatier för henne eftersom hon framställs som 

väldigt oskyldig och maktlös. 

 

I artikeln Hotad 14-åring tvingad till sex i ett år visar sig en annan typ av offer. Som antyds i 

rubriken så är offret här en ‘14-årig flicka’ som blivit ‘våldtagen upprepade gånger’. Det som 

utmärker denna artikel är att den är relaterad till hedersvåld. Flickan, som ursprungligen 

kommer från Serbien, ska enligt artikeln ha blivit förd till Sverige mot sin vilja för att sedan 

bli bortgift med en ‘25-årig man’. När fallet beskrivs i texten så benämns det som en 

‘historia’. Ordet dyker upp på två ställen i texten, som vi nu kommer att kursivera i 

meningarna vi refererar till. Ingressen säger att “Historien handlar om en 14-årig flicka från 
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Serbien[...]”. Senare i artikelns brödtext dyker ordet upp igen” “Historien började rullades 

upp i början av november [...]”. Hur ordet ‘historien’ används här får konsekvensen att den 

berättande tonen på sätt och vis liknar sagoberättande. Detta beskrivande sätt tar delvis bort 

allvaret i fallet eftersom det då målas upp som ett fiktivt fall, när det egentligen är ett tragiskt 

fall direkt hämtat från verkligheten. Även i detta fall beskrivs offret utifrån attribut som ger 

henne en tydlig offerposition då hon beskrivs som maktlös och hotad under hela tiden som 

hon blivit utsatt för det sexuella tvånget: 

 

Flickan, som nu hunnit bli 15 år, har beskrivit tiden i lägenheten i Gårdsten som ett helvete med 

misshandel, hot om att bli dödad och utslängd från balkongen, om en tid där hon blev tvingad till 

dagligt sex med den drygt tio år äldre mannen. 

 

Överlag lägger artikeln dock mer fokus på den åtalade partens nekande till anklagelserna än 

offrets lidande. 

 

I det detaljerade och berättande mittsideuppslaget “Jag tvingades vara hans slav” med 

underrubriken “Miljonbedragarens assistent talar ut om terrorn han utsatte henne för under 

fyra år”. Huvudrubriken indikerar på att offret är huvudpersonen i artikeln men genom att hon 

i underrubriken benämns som ‘miljonbedragarens assistent’ hamnar hon i en underordnad 

position gentemot mannen då hon endast var hans ‘assistent’ och benämns utifrån mannens 

perspektiv samt hennes relation till mannen och egentligen inte till någonting som specifikt 

härrör från henne själv. 

Artikeln skildrar sedan kvinnans historia som en berättelse från när hon först tog kontakt med 

mannen via en jobbannons där han sökte en kvinnlig assistent, vidare till när hon följde med 

honom på semestrar och hur han ‘överröste henne med kärleksförklaringar’. Kvinnan målas 

upp genom hennes egna citat som ett stereotypiskt offer, hjälplös och helt underställd mannen. 

Hon målas även upp som hjälplös och rädd av reportern som skriver att han möter upp henne 

på ‘en av Sveriges största flygplatser’ där hon ‘för första gången ska berätta om sina år med 

rullstolsmannen’. Hon ‘känner dig säker på flygplatsen’ då hon där kan vara ‘trygg gentemot 

sin förre, 22 år äldre, sambo’. ‘Hon var så rädd för honom.’ Hon beskrivs sedan 

utseendemässigt som “[...] en ung, vacker kvinna [...] och “Den mörka skjortblusen är 

nystruken och matchar de mörkblå jeansen. Håret är uppsatt i en rak knut i nacken”. Det 

berättas även att hon kom dit med sin bror, vilket kan uppfattas som att hon är ett offer som 
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behöver hjälp av en manlig familjemedlem för att ta sig igenom det jobbiga i att behöva prata 

‘för första gången’ om det hemska hon varit med om. Broderns utseende beskrivs inte.  

Kvinnan har nu fått ‘hjälp av kvinnojouren’ så nu ‘vågar hon berätta vad hon utsatts för’.  På 

slutet står det även att hon ‘i samråd med kvinnojouren, sin familj och sin advokat’ nu 

polisanmält “rullstolsmannen”. Hon porträtteras genomgående i texten som passiv i och med 

att hon inte skulle klarat av att anmäla själv, hon definieras som mannens assistent, upprepade 

gånger nämns det hur rädd hon är och att hon inte hade någon chans mot mannen och ‘hon 

hade svårt att säga nej” så hon ville ‘hjälpa mannen till ett bra liv’. ‘Hon hade inte hade en 

chans att lämna honom’, ‘han hade hennes pass’, och hon ‘hade aldrig några egna pengar’ är 

andra exempel på hur hon beskrivs som ett hjälplöst offer. Hon säger också att hon ‘tvingades 

vara hans slav’ vilket även citeras som rubrik. Enligt dessa beskrivningar står hon i totalt 

underläge mot mannen, vilket förstärks av att mannen aldrig nämns med namn utan definieras 

som ‘rullstolsmannen’, ‘mannen som lurade försäkringskassan’, ‘22 år äldre sambo’, ‘den 48-

åriga mannen’, ‘den handikappade mannen’ och ‘miljonbedragaren’. Anmärkningsvärt är att 

han aldrig benämns som ‘våldtäktsmannen’, ‘förövaren’ eller något annat namn som anspelar 

på det kvinnan beskyller honom för och som artikelns rubrik indikerar på att artikeln handlar 

om. Offret benämns däremot vid namn som Annika eller som ‘flickvän’, ‘sambo’, ‘assistent’, 

‘miljonbedragarens assistent’ och ‘ung, vacker kvinna’. Mer av Annikas hjälplöshet beskrivs 

genom citat som:  

 

Jag var en levnadsglad tjej, positiv med framtidsdrömmar, men bröts ner och blev helt passiv. Allt 

blev bara svart. Han krympte mig successivt som människa 

 

‘Hon blev sin sambos slav’, ‘hon kände självhat’, “Han tog över fyra år av mitt liv, en del av 

mitt liv som jag aldrig får tillbaka.”, ‘Annika lever idag på hemlig ort och får skydd av sina 

anhöriga’ är också exempel på detta. Mannen jämförs i slutet av artikeln med en psykopat då 

hans metoder påminner om en sådan dubbelnatur. 

Det mest intressanta med artikeln är att trots att rubriken anspelar på att historien ska handla 

om kvinnans liv med mannen och trots att artikeln skildrar kvinnans berättelse så ligger 

fokuset ändå på att mannen hade förskingrat pengar från försäkringskassan och inte att han ‘i 

alla år utnyttjat Annika sexuellt och förnedrat henne’. Detta kan exemplifieras genom 

underrubriken då fokuset ligger på att Annika var ‘miljonbedragarens assistent’, han var en 

bedragare och inte en våldtäktsman som behandlade henne som en slav, vilket hon påstår. 

Längst ut till vänster på första sidan av reportaget finns en kolumn som noggrannt beskriver 
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mannens bedrägeri mot försäkringskassan med rubriken “Lurade F-kassan på 14 miljoner - 

spelade invalid”. Hur han lurat försäkringskassan beskrivs genomgående i texten och 

återkommande läggs små kommentarer in om att semestrarna betalades med 

försäkringskassans pengar och allt annat han använde pengarna till: 

 

[...] flög med den handikappade mannen till Gran Canaria. Där åt han gott på restaurangerna och 

hjälptes på dagarna av sina personliga assistenter till badstränderna. Allt betalades av 

försäkringskassan. 

 

Under de här åren flög de till bland annat Egypten och tillbringade tre vintrar i USA. Mannen 

hyrde en lägenhet i Kalifornien och köpte vanebildande mediciner för tusentalskronor i månaden. 

 

Dessa skildringar förstärks av en bild föreställande mannen stående vid en pyramid i Egypten 

med tillhörande text; “[...] tittade på pyramiderna samtidigt dom han fick miljoner av 

försäkringskassan.” 

I en tillhörande notis längst till höger på andra sidan av reportaget med rubriken “Nekar till 

brott mot Annika” citeras kammaråklagaren då han berättar att de “ [...] planerar att prioritera 

utredningen [...]”, alltså anmälningarna om våldtäkt och sexuellt ofredande med mera, “ [...] 

eftersom misstänkt våldtäkt kan sluta med att vi får tillräckliga skäl för att begära den 

misstänkte häktad [...]”. Här är det underförstått att man ser allvarligare på brottet om 

förskingring av pengar från försäkringskassan, vilket han också står åtalad för, än våldtäkten, 

då utredningen kring den ‘misstänkta våldtäkten’ endast prioriteras för att få mannen häktad.  

Övergripande i artikeln så presenteras mannen som ett monster för att han förskingrat flera 

miljoner från försäkringskassan och Annikas historia kan upplevas som endast ett argument 

till att han är en psykopat och inte för att belysa hans brott mot henne. 

 

Artikeln Kvinnor förföljs efter våldtäkt handlar om två unga kvinnor som båda två våldtogs av 

samma man under samma dygn. I den andra våldtäkten fanns ytterligare en man inblandad i 

våldtäkten. I stort sett går hela artikeln in på det som skett efter att männen dömts i både 

tingsrätt och hovrätt, nämligen att det dragits igång ‘nätkampanjer’ mot våldtäktsoffren som 

ställer sig på männens sida. Offren beskrivs båda som ‘unga kvinnor’ - den ena 19 år - och 

lidandet hos dem efter det inträffade framgår tydligt genom ett antal utskrivna repliker från 

den ena av dem. Bland annat säger hon att hon ‘gömmer sig lite fastän hon inte vill det’. Det 

skrivs även att hon ‘konfronteras på gatan’ av människor som dömer ut henne. Det framgår 
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tydligt att hon står maktlös i att hon blir ifrågasatt och misstrodd av sin omgivning. Denna 

tillspetsade kritik från omgivningen kan betraktas som ännu ett övergrepp efter våldtäkten 

som kan orsaka mer lidande hos de utsatta kvinnorna. Kvinnornas sida av det inträffade ges i 

alla fall mycket utrymme i artikeln, samtidigt som dessa motröster tas upp. Advokaten till de 

två kvinnorna uttalar sig mot slutet av artikeln och säger att: 

 

Jag tycker det är oroande [...] att man hänger ut brottsoffer och att många uttalar sig utan någon 

kännedom. Risken är att många unga tjejer inte vågar anmäla när de blivit utsatta för allvarliga 

brott, för att de tänker på följderna. 

 

Det är intressant att ovanstående citat lyfts fram av författaren eftersom citatet stärker känslan 

av moralisk anmälningsplikt hos dem som blivit utsatta för våldtäkt. 

 

En artikel som skiljer sig starkt från den ovanstående är mittsideuppslaget Hon våldtogs - mitt 

inne i stan där offret inte beskrivs annat än en gång i brödtexten då hon benämns som ‘den 

24-åriga kvinnan’. Annars skulle kvinnan kunna vara vem som helst då texten även läggs upp 

på detta sätt när hennes förehavanden innan våldtäkten beskrivs; ‘hon skulle bara åka hem’, 

‘hon väntar på en taxi’, ‘gå en kort sträcka för att vänta på en taxi’. Det skulle alltså kunna 

vara vilken kvinna som helst på vägen hem från krogen, eller som skulle gå endast en ‘kort 

sträcka’. 

Något utmärkande i denna skildring är just att vi i tidigare artiklar sett att offret ofta citeras, 

med beskrivningar om hur hon upplevde brottet och hur hon mår efter händelsen. Hur 

kvinnans nuvarande tillstånd och mående efter brottet ser ut nämns inte annat än med att hon 

‘har vissa skador på ben och armar’ samt att hon har blivit undersökt på sjukhus men inte är 

kvar där. Det enda som sägs kring hennes upplevelser av brottet är att hon ‘hamnade i chock 

direkt’ när hon ‘dras in i parken’ och ‘dras omkull’. Detta kan dock bero på att advokaten inte 

velat uttala sig kring hennes välmående och att kvinnan inte gått att nå för en kommentar. Det 

kan till exempel även bero på att skydda kvinnans identitet då gärningsmännen fortfarande är 

på fri fot då artikeln publicerades.  

 

I artikeln Man häktad - misstänks för våldtäkt på funktionshindrade förekommer också flera 

offer. Denna gång är offren ‘särskoleelever’ på skolan som den häktade mannen jobbar på. De 

offer som beskrivs i fallet beskrivs inte med några detaljer, förutom att de har olika 

‘funktionshinder’. Bildningschefen för skolans kommun ges utrymme för en kommentar i 
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artikeln och säger att “De varit i ett hjälplöst tillstånd vid övergreppen”. Detta, kombinerat 

med att offren i fallet namnges som ‘funktionshindrade’, ger dem en tydligt utsatt och maktlös 

position i situationerna då övergreppen ägt rum. 

 

Offret i Politiker åkte fast i sexfälla är också handikappad, vilket kan dra paralleller till fallet 

som beskrivs i artikeln ovan. Vilken form av handikapp kvinnan har framgår dock ej i texten. 

Det betonas dock att denna kvinna ‘varit i beroendeställning’ då våldtäkten ägt rum i 

‘färdtjänstbussen’ som hon reste med. Att hon är 30 år och kommer “[...] från en ort i 

Mellansverige [...]” skrivs också ut som beskrivning av henne. Förutom att benämnas som 

‘handikappad kvinna’ eller enbart ‘kvinna’ så benämns hon även som ‘dotter’. De sociala 

egenskaper som i vår kultur förknippas med dotterskap och rollen som dotter som kvinnan 

tillskrivs genom denna benämning förstärker intrycket av att hon ‘varit i beroendeställning’. 

 

4.1.2 Förövare 

I artikeln Festnatten som blev en mardröm målas bilden av gärningsmännen upp som att de 

skulle kunna vara vem som helst. Den gärningsman som får mest fokus är den ‘25-åriga man’ 

som offret sedan innan kände och de andra sju gärningsmännen beskrivs inte annat än att 

deras ungefärliga ålder nämns kort på slutet när rättegångens domar presenteras. Psykologen 

som uttalar sig i artikeln beskriver gärningsmännen som män med ‘dålig självkänsla som föll 

för grupptrycket’ och: 

 

Våldtäktsoffret blir ett objekt i stället för en person, och män som kanske inte skulle våldta om de 

vore själva vågar inte backa ur. 

 

Vi har själva kursiverat en del av citatet då detta implicerar att gärningsmännen skulle kunna 

vara vilka män som helst eftersom de kanske inte skulle ha våldtagit om de inte hade fallit för 

grupptrycket, vilket genom detta citat kan uppfattas som något varje man skulle kunna göra i 

en liknande situation. Vidare så beskrivs det att gärningsmännen ‘känner skuld’ men i detta 

fall mindre eftersom de våldtog tillsammans som en grupp. Sist i artikeln då domen tas upp så 

nämns det att sju av männen har dömts till utvisning, därav förstår läsaren att gärningsmännen 

var av utländskt ursprung. Detta kommenteras dock inte någon annanstans i texten. 
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I artikeln Idyllen skakas av gruppvåldtäkten som handlar om samma våldsbrott som i artikeln 

ovanför ligger istället det största fokuset på att gärningsmännen var just av utländskt 

ursprung. Detta repotage är ett lysande exempel på hur fokus flyttas från gärningsmännen till 

ett större sammanhang. Gärningsmännen beskrivs som sju invandrare och en ‘25-årig man’ 

vars ursprung ej beskrivs. Vad denna artikel gör är dock att diskutera invandring i allmänhet, 

hur invånarna upplever invandringen och hur Sverigedemokraterna valde “[...] att göra 

gruppvåldtäkten i Mariannelund till slagträ i partiets kamp för minskad invandring”. Fokuset 

flyttas alltså från själva händelsen, gärningsmännen och mäns våld mot kvinnor i allmänhet 

till att nästan enbart diskutera invandringspolitik och Mariannelund som ort.  

Detta kan vi se i många artiklar där brottet utförts av en man som författaren till artikeln väljer 

att kategorisera. Då behandlas inte längre gärningsmannen som en gärningsman eller endast 

en man utan diskuteras istället utifrån dess ursprung eller annan form av tillhörighet som till 

exempel hans yrkesroll. Det framställs som att det inte är en individ som har begått ett brott 

utan att det är en hel folkgrupp eller en hel yrkeskår. 

Författarna till artikeln har tagit upp många olika synpunkter från invånarna i Mariannelund 

och drar även in hur vissa av dem inte skyller våldtäkten på invandrare i allmänhet och att: 

“Man kan inte dra alla över en kam så där”. En lokalpolitiker uttalar sig även med orden: 

 

Det hände inte därför att de var flyktingar. Det här är individer som gått över spärren. Det är 

fruktansvärt att plocka billiga poäng genom att skylla detta på invandringen [...]. 

 

Men trots dessa uttalanden så ligger artikelns fokus på invandringen istället för fokus på det 

som ovanstående citat säger, det vill säga att de är ‘individer som gått över spärren’. 

 

I notisen Kvinna våldtogs i buskage beskrivs gärningsmannen först som en ‘maskerad man’. 

Detta förtydligas sedan med ett citat från polisen som säger att “Han var iklädd en rånarluva 

och helt svarta kläder [...]”. Att gärningsmannen var klädd helt i svart och iförd en rånarluva 

konnoterar till rädsla och bygger upp en hotfull bild av förövaren. Detta är även ett typiskt 

exempel på hur beskrivningar kan spä på den “stranger danger” Furedi talar om
65

. 

 

I artikeln Läraren: Jag hade sex med eleverna så skriver författaren först om gärningsmannen 

som ‘läraren’, sedan ‘lärarvikaren’ och ‘idrottsläraren’ men efter dessa tre benämningar som 

sker i rubriken, ingressen och första meningen i brödtexten så skrivs det sen endast ‘mannen’. 
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Detta var intressant då vi annars har sett ett mönster att gärningsmannen gärna definieras 

utifrån sin yrkesroll eller sin relation till sitt offer, och istället för att endast vara en man blir 

gärningsmannen istället en del av ett kollektiv. Men i detta fall har författaren valt att kalla 

honom endast ‘mannen’ efter att läsaren genom de tidigare definitionerna förstått att han är en 

vikarierande idrottslärare. Artikeln kompletteras med en bild av två personer, förmodligen 

vakter men det är svårt att avgöra, som för gärningsmannen mot en bild. Gärningsmannen har 

en huvjacka med luvan ihopdragen så att ansiktet döljs, mörka baggyjeans samt sneakers. 

Mannen är längre än båda vakterna och ser med händerna bakom ryggen och sina mörka 

kläder och dolt ansikte både skyldig och hotfull ut. 

 

En annan lärare dyker upp som gärningsman i artikeln Man häktad - misstänks för våldtäkt på 

funktionshindrade. Intressant i detta fall är att gärningsmannen inte tillskrivs titeln lärare, utan 

enbart namnges som ‘mannen’. Vi kan i detta se en skillnad jämfört med artikeln ovan när det 

gäller kategorisering av gärningsmannen och man kan undra vad det beror på. Skillnaden i 

fallen är att i den förstnämnda artikeln utspelar sig övergreppen i en grundskola, medan de i 

denna artikel istället utspelar sig i en gymnasiär särskola. 

 

I Politiker åkte fast i sexfälla framgår det tydligt, redan i rubriken, att gärningsmannen är en 

politiker. Denna benämning följer honom genom sedan genom hela artikeln, förutom på ett 

ställe där han benämns som ‘chaufför’ och ett annat som ‘förare’ för färdtjänstbussen som han 

våldtog kvinnan i. En utveckling i beskrivningen av mannen som politiker görs när det skrivs 

ut att han är “[...] en lokalpolitiker med uppdrag för Miljöpartiet.”. Man kan ställa sig 

frågande till varför mannens politiska tillhörighet skrivs ut. En orsak kan vara att journalisten 

bakom texten betraktar det som något som ligger i allmänhetens intresse, det vill säga att 

allmänheten drar nytta av denna information. Till artikeln hör också en stor bild som täcker 

uppskattningsvis lika stor yta som artikelns text. Bilden visar gärningsmannen ståendes i 

mitten av bilden med en polisuniformerad man i vardera arm. Han står med ryggen mot 

kameran och en svart jacka över huvudet. Hans ljusblå mjukisbyxor hänger så pass långt ner 

att hans ända tydligt syns i bild. Hela bilden ger ett förnedrande intryck av mannen och 

bildtexten konfirmerar att mannen “Häktades igår.”. Rubriken Politiker åkte fast i sexfälla kan 

dock betraktas som ett förmildrande av brottet som mannen står anklagad för. Detta på grund 

av att ordet ‘sexfälla’ används på ett sätt som antyder att mannen skulle ha lurats in i någon 

fälla när han egentligen agerade på eget initiativ. Det antyder också att han hade sex i 
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samförstånd med kvinnan eftersom sex per definition är ömsesidigt. Hade rubriken istället 

varit Politiker åkte fast i våldtäktsfälla så hade de faktiska omständigheterna framkommit. 

 

När det gäller kategorisering av gärningsmän sticker artikeln Permobil-man våldtog kvinna ut 

från mängden. Rubriken i sig indikerar att mannen är rörelsehindrad, vilket inte är en 

egenskap som vanligtvis förknippas med våldtäktsmän. Att han benämns som just en 

‘permobil-man’ ger - om inte helt så nästintill - ett mindre skräckingivande intryck av 

mannen. Vi får dessutom veta att mannen är ‘58 år’, vilket också späder på föreställningen om 

att han skulle vara svagare fysiskt sätt och således också mindre kapabel till att överrumpla 

och våldta någon. Det skrivs dock ut att mannen gav kvinnan sömntabletter som fick henne att 

bli så pass ‘orkelös’ att han kunde våldta henne. 

 

En för kvinnan okänd gärningsman förekommer i artikeln Våldtogs under fotbollsmatch. 

Mannen beskrivs som en ‘okänd man’ och denna benämning följer mannen genom hela 

artikeln. Vidare beskrivs han vara ‘mellan 25-30 år’ och ‘185 centimeter lång’. En 

presstalesman från Polisen uttalar sig om mannens signalement och säger att “[...] det har varit 

ett väldigt vagt allmängiltigt signalement.”. De detaljer som läggs fram i koppling till detta är 

att “Han hade långt mörkt stripigt hår, bruna ögon, svarta byxor och en vit tröja med tryck.”. 

Dessa detaljer är, precis som Polisens presstalesman säger i sitt uttalande, väldigt vaga och 

kan inte med visshet lugna inte den oroliga läsaren. 

 

I artikeln Hotad 14-åring tvingad till sex i ett år får läsaren bekanta sig med flera 

gärningsmän. Det är en huvudsaklig gärningsman; ‘maken’, ‘sonen’, ‘25-årig man med 

funktionshinder’, ‘den drygt tio år äldre mannen’, ‘den tilltänkte maken’, ‘25-åringen’, av 

advokaten blir han kallad ‘min klient’. De två andra som är misstänkta beskrivs som; 

‘svärmodern’, ‘svärfadern’, ‘mamma’, ‘pappa’, ‘45-årig kvinna’, ‘48-årig man’. Förutom 

dessa tre som är misstänkta beskrivs även två gärningsmän till, pappan och brodern till den 

utsatta flickan. Pappan har varit misstänkt för brott men har inte åtalats. En vice chefsåklagare 

uttalar sig om att pappan har skickat iväg dottern och det är tillåtet. Pappan och brodern 

omnämns i meningar som: 

 

[...] en 14-årig flicka från Serbien som säger att hon mot sin vilja fördes till Sverige av sin pappa 

och bror för att giftas bort med en 25-årig man med psykiska funktionshinder. 
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och “De som ställs inför rätta, den tilltänkte maken, ‘svärmodern’, och ‘svärfadern, och även 

hennes egen pappa [...]”. Det kursiverade har vi lagt till för att påvisa det intressanta i att man 

väljer att skriva ‘även hennes egen pappa’ för att markera styrkan i detta samt att det står att 

pappan ställs inför rätta vilket senare i artikeln motsägs då det mycket kort står “Detta 

förnekar hennes pappa, som inte har åtalats.”. Hur brodern sedan var delaktig i brottet och i 

bortförandet av ‘flickan’ från sitt hemland står det inget närmare om i texten utan han nämns 

endast i det avslutande meningen där det står att han ‘förnekar flickans uppgifter’.  

 

Ett mycket tydligt exempel på när ett brott får stor publicitet och tidigare liknande händelser 

tas upp och sätts i relation till den aktuella händelsen är mittsideuppslaget Hon våldtogs - mitt 

inne i stan. Längst ut på kanten på höger sida med rubriken “Städer i skräck” presenteras tre 

tidigare, mycket uppmärksammade fall och gärningsmän, nämligen: ‘Överfallen i Lund där 

flera överfallsvåldtäkter skett i Skåne’, ‘Niklas Eliasson som satte skräck i hela Örebro’ samt 

‘Niklas Lindgren, Hagamannen som härjade i Umeå’. Niklas Eliasson och Niklas Lindgren 

har en tillhörande bild medan den ‘Överfallen i Lund’ saknar bild eftersom 

‘serievåldtäktsmannen’ fortfarande ‘jagas’ av polisen. 

I och med detta relateras förövarna i den aktuella händelsen till dessa uppmärksammade, 

tidigare kända våldtäktsmän som även blivit dömda för andra brott så som till exempel 

mordförsök, rån, misshandel och vapenbrott. Detta kan leda till att gärningsmännen uppfattas 

som några som tidigare begått många brott, alltså inte vem som helst utan några som tydligen 

är mycket farliga. Detta kan spä på den “Stranger danger” som vi nämnde i teoridelen
66

. 

 

4.1.3 Ansvar 

I artikeln Festnatten som blev en mardröm får en psykolog som jobbar inom kriminalvården 

uttala sig om gärningsmännen som i detta fall var åtta stycken. Här tas skulden bort från 

förövaren och läggs istället på hierkarkiska strukturer samt grupptryck: 

 

Våldtäktsoffret blir ett objekt i stället för en person, och män som kanske inte skulle våldta om de 

vore själva vågar inte backa ur. 
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Så uttalar sig psykologen och talar vidare om att det även är personliga mekanismer som 

ligger bakom det faktum att männen begår en gruppvåldtäkt. Männen som våldtog kvinnan 

har en bristande självkänsla eller som han skriver:  

 

När man blir en deltagare i gänget får man tillbaka självkänslan, men det är till priset av att man 

förlorar möjligheten att fatta egna beslut. 

 

Här läggs skulden på grupptrycket och att psykologen just använder uttrycket ‘att förlora 

möjligheten att fatta egna beslut’ tar skulden ifrån gärningsmännen då det inte ens hade någon 

möjlighet att välja. De var tvungna att våldta. Om han istället hade uttalat sig som ‘vågade 

inte fatta ett eget beslut’ så hade skulden fortfarande legat hos gärningsmännen, de var fega 

men har fortfarande ansvar för sina egna handlingar.  

 

I artikeln Läraren: Jag hade sex med eleverna lägger redan rubriken en ton för hela artikeln. 

Läraren hade sex med eleverna, det var inte eleverna som hade sex med läraren. I och med 

detta är det underförstått att det är läraren som är ansvarig för händelsen och inte eleverna 

som istället blivit utsatta för detta. I ingressen står det sedan “Lärarvikarien hade sex med sina 

elever och skrev snuskiga SMS.”. Intressant med denna mening är att författaren till artikeln 

har valt att använda termen ‘hade sex’ istället för ‘våldtog' när han är anmäld för sexbrott och 

är misstänkt för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande samt sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning. Sex är per definition en gemensam handling som utförs i samförstånd 

medan våldtäkt, sexuellt ofredande eller utnyttjande är något som har skett mot, i detta fallet, 

flickans vilja. Ordvalet stämmer alltså inte överens med det brott artikeln behandlar.  

Underrubriken “Föräldrarna larmade - nu häktas 24-åringen” påvisar att det var föräldrarna 

som upptäckte vad som hade hänt och visar därmed att föräldrarna har ett ansvar gentemot 

sina barn att vara uppmärksamma för om deras barn blir utsatta för brott. Eleverna ställs 

därmed inte heller ansvariga för själva anmälan utan det var föräldrarna som anmälde vilket 

sedan också tas upp i slutet på artikeln “Det var föräldrarna till flickorna som först larmade 

skolan om det som hänt.”. Det ligger ingen underliggande ton i artikeln om att skolan skulle 

ha något ansvar mot varken eleverna eller föräldrarna att vara uppmärksamma på vad som 

skedde inom skolans väggar utan föräldrarna anmälde och grundskolechefen uttalar sig endast 

om att det ‘är förskräckligt det som har hänt’, ‘tjejerna får stöd och hjälp’ och ‘de ska kunna 

lita på vuxna och känna sig trygga i skolan. Detta för även det skulden bort från tjejerna, de 

var det vuxna som de ska kunna lita på som gjorde fel. 
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Trots dessa citat och formuleringar så gör det faktum att händelserna beskrivs som ‘hade sex 

med eleverna’ att det kan uppfattas som att det var en gemensam handling skedd i 

samförstånd vilket ändå lägger en del av skulden på flickorna som lät läraren ha sex med dem. 

 

En artikel som på många sätt ställer ett kollektiv som ansvariga är Politiker åkte fast i 

sexfälla. Denna artikel lyfter konsekvent genom hela artikeln fram att det är just en politiker 

som står anklagad för våldtäkten. Det skrivs också ut att han är “[...] lokalpolitiker med 

uppdrag för Miljöpartiet.”, vilket specifikt anger vilket parti han tillhör. I och med att detta 

skrivs ut så döms hela kollektivet, i form av Miljöpartiet, ut för det inträffade. Mannens svek 

mot den handikappade kvinnan som han våldtog framstår som mindre viktigt jämfört med 

mannens svek mot partiet i och med hur dessa två svek framställs. 

 

4.1.4 Miljö 

Ett tydligt mönster som kan utläsas genom granskning av artiklarna är att det i de flesta fallen 

förekommer minst en bild på området där våldtäkten skedde. Antingen en bild på ett hus, en 

väg eller en karta där man kan se vart offret har befunnit sig under kvällen och vart våldtäkten 

ägde rum.  

I artikeln som handlar om en gruppvåldtäkt med åtta förövare, Festnatten som blev en 

mardröm, visas exempelvis en bild längst ner i vänstra hörnet på bostaden där våldtäkten ägde 

rum. Utanför bostaden ser man ett gäng poliser som står på trappan. I en till artikeln 

tillhörande faktaruta visas en inzoomad del av en Sverigekarta med Sverige i miniatyr 

bredvid. Mariannelund är markerat med en svart ruta då det var där händelsen utspelades. 

Utöver dessa bilder beskrivs inte brottsplatsen mer utförligt utan benämns endast som 

‘lägenheten’. 

 

Artikeln Hon våldtogs - mitt inne i stan målas upp på ett liknande sätt men med en utförlig 

beskrivning av kvinnans gångväg som är tidsmässigt numrerad från 1-4 och en tillhörande 

karta märkt med samma nummer för att även där visa vilken väg kvinnan promenerade, vad 

som hände efter vägen och vart övergreppet ägde rum. Den numrerade beskrivningen av 

gångvägen är utförlig och beskriver hur kvinnan tillexempel; “[...] lämnar O’Learys omkring 

ett-tiden natten mot lördagen.”, “Hon går ner på hamngatan och följer den en kort väg.” 

Vidare beskrivs det att kvinnan “[...] svänger upp mot Nygatan, för att gå en kort sträcka för 

att vänta på en taxi.”, “De drar in henne i ett hörn av Örnparken [...]”. Att händelsen ägde rum 
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i den centrala parken Örnparken i Örnsköldsvik nämns flera gånger och nästan en fjärdedel av 

artikeln handlar om tre kvinnor som hade befunnit sig på gärningsplatsen några timmar innan 

överfallet och som citeras exempelvis; “Bara att få veta att det var där nere det hände, jag har 

tänkt på det hela dagen. Fruktansvärt” och “Man tänker ju att det är lilla Övik, här händer det 

ju inte men det gör det.”. Detta kompletteras även med en bild på de tre kvinnorna som 

citeras. En stor del av artikeln spelar på att det är en liten ort som står inför ett hotfullt 

problem och att rubriken trycker på att det var ‘mitt inne i stan’ visar på att detta är något 

markant och ovanligt. Att det hela tiden i den numrerade beskrivningen av gångvägen betonas 

att kvinnan endast går en kort bit genom att skriva ‘hon följer den en kort väg’ och ‘för att gå 

en kort sträcka’ pekar även på det faktum att det skulle vara vilken kvinna som helst som 

promenerade utomhus. Även om hon endast går en ‘kort sträcka’ eller ‘kort väg’ riskerar hon 

att bli överfallen. Andra exempel på kraftfulla uttryck och beskrivningar kring miljön som 

skrivs ut i texten är; ‘drar in henne i parken’, ‘isigt där hon dras omkull’, ‘släpade in henne i 

parken’, ‘där det är så öppet och ljust’, ‘den relativt öppna Örnparken’. Artikeln som är ett 

mittsideuppslag kompletteras av en stor bild i mitten, som täcker både sidor, föreställande en 

del av Örnparken. “Här slog det till” står det under bilden och den är tagen i mörkret och den 

enda ljuskällan kommer ifrån några butiker vid en väg i bakgrunden. 

 

Artikeln Politiker åkte fast i sexfälla beskriver miljön för våldtäkten i fallet som “[...] en 

enslig skogsväg”. Att skogsvägen beskrivs som enslig drar in många fler beskrivande ord i 

den läsandes medvetande och framställer platsen som en avskiljd och avlägsen plats. Denna 

platsbeskrivning konnoterar till rädsla och utsatthet. 

 

I notisen Kvinna våldtogs i buskage beskrivs hela hennes cykelväg; vart hon kom ifrån, vart 

hon var på väg och vart överfallet skedde. Själva brottsplatsen benämns inte närmare än som 

‘buskaget’ men högst upp ovanför rubriken är en bild tagen på natten föreställade en bro med 

en ensam cyklist på. Det nämns i artikeln ingenting om vart bilden är tagen eller dess relevans 

till artikeln utan syftet är förmodligen att ge läsaren en tydlig bild av hur det kan ha sett ut på 

platsen där överfallet ägde rum.  

 

Bakom rubriken och ovanför brödtexten i artikeln Hotad 14- åring tvingad till sex i ett år är 

en mörkt inramad bild föreställande en rad med fönster. Bilden går i en grå ton och det är 

släckt i alla fönstren. Något specifikt nämns sedan inte i texten om brottsplatsen utan det 

skrivs endast om ‘lägenheten’ där övergreppen ägt rum. Den andra mindre bilden i artikeln 
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föreställer entrén till tingsrätten och detta då förhandlingarna inleds den dagen artikeln är 

skriven. 

 

En annan artikel som målar upp en bild av platsen som våldtäkten ägde rum på är Våldtogs 

under fotbollsmatch. Ovanför artikelns text finns en stor bild som tillhör artikeln. På bilden 

ser vi två män utanför en öppen toalettdörr som står omgiven av en röd tegelmur. Bilden 

förklaras mer i bildtexten under den, bland annat genom meningen “Våldtäkten skedde på en 

av Söderstadions toaletter”. Både bilden, bildtexten, rubriken, ingressen och brödtexten lyfter 

tydligt fram att det hela skedde under en fotbollsmatch på Söderstadion. Det hålls som det 

största fokuset i artikeln. Närmare detaljer om brottsplatsen skrivs också ut då vi får veta att 

toaletten “[...] ligger vid norra läktaren”, vilket placerar toaletten på kartan. Att “[...] en 

mängd säkerhets vakter och poliser” fanns vid platsen under matchen då det hela inträffade 

nämns också i texten. Varför detta skrivs ut kan man ställa sig frågande till. De orden 

implicerar att det, trots denna stora satsning på säkerhet för besökarna, inträffade en våldtäkt 

under matchen på offentlig plats. Med all denna information om platsen som våldtäkten 

inträffade på framställs den som ett hot mot det offentliga rummet. I det offentliga rummet 

ska alla kunna röra sig fritt, men när ett sådant här hot uppenbarar sig tar det idealet skada. 

 

Artikeln Idyllen skakas av gruppvåldtäkten spelar mycket på det lilla samhället 

Mariannelunds förkroppsligande av den svenska idyllen: 

 

Vi är många som blir lite soliga inombords när vi hör namnet Mariannelund. Vi tänker 

på barndom, på kalaskorv, på fina fru Petrell, på Astrid Lindgrens berättelser från ett bonde-

Sverige som finns kvar i många av oss. 

 

En idyll kan per definition beskrivas som en harmonisk miljö värd att bevara - eller ett 

harmoniskt tillstånd värt att bevara. Att blanda in Astrid Lindgrens berättelser i det här 

tidningsreportaget som behandlar en brutal gruppvåldtäkt där åtminstone sju av de åtta 

våldtäktsmännen är av utländsk härkomst kan ses som stöd eller bekräftelse för 

främlingsfientliga värden. Detta på grund av den tydliga uppdelningen “vi-mot-dem” som gör 

sig gällande och som framställs som ett hot mot idyllen. 
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4.1.5 Våld 

Att journalisterna anstränger sig för att måla upp en bild av våldet som förekommer i samband 

med våldtäkterna som tas upp i artiklarna ges det flera exempel på i texterna. Gruppvåldtäkten 

i Festnatten som blev en mardröm beskrivs som särskilt våldsam och det ges beskrivande 

detaljer om detta i texten: 

 

Råheten i övergreppen har chockat alla som tidigare varit i kontakt med offer eller förövare av 

våldtäkter. 

 

Ingressen benämner brottet som “Sveriges värsta gruppvåldtäktsmål”, och detsamma 

upprepas i en faktaruta som tillhör artikeln. Det skrivs också ut att offret efter våldtäkten blev 

‘tvungen att sitta i rullstol under två veckor på grund av smärtor i underlivet’, enligt uppgifter 

från flera vittnen. Det betonas att våldet varit traumatiskt både psykiskt och fysiskt för offret i 

och med beskrivningarna och konsekvenserna av det. 

 

Samma fall som ovan tas upp i artikeln Idyllen skakas av gruppvåldtäkten med upprepningar 

och omskrivningar av det inträffade. Några fler detaljer om våldet framträder dock i denna 

artike; ”Tanken går till 48 spermafläckar, till en 29-årig kvinna som svimmar av smärta och 

utmattning, till en decembernatt så vidrig att det man drar efter andan när man läser om den.”.  

De ord vi kursiverat i denna mening är värdeladdade och beskrivande på samma gång. Som 

läsare ges man en inblick i hur det såg ut på platsen där den brutala gruppvåldtäkten ägde 

rum. Med beskrivningen om att det fanns ‘48 spermafläckar’ på platsen är en väldigt specifik 

och hög siffra som framställer våldtäkten som särskilt våldsam. Denna framställning görs 

starkare av de beskrivande orden om offret som ligger i samma mening “[...] svimmar av 

smärta och utmattning [...]”. Man uppmuntras därefter som läsare att sympatisera med 

kvinnan när den aktuella natten beskrivs som ‘så pass vidrig att man som läsare ska dra efter 

andan efter att ha läst om den’. 

 

En annan våldtäkt med ett flertal brutala inslag av våld finns i artikeln Våldtog lärare på 

färja. Kvinnan som blir våldtagen i sin egen ‘sovhytt på en kryssning i skärgården’ kommer 

till tals i ingressen där hon uppger att “Det kändes som någon stuckit en kniv i mig.”. Längre 

in i artikeln finner vi en beskrivning av våldet hon utsattes för i samband med våldtäkten; att 

“Hon skrek och grät av smärta [...]”. Maktlösheten i situationen blir tydlig genom de tre 

värdeladdade orden som vi kursiverat i meningen. Orden anspelar på starka känslor och 
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konnoterar till panik och lidande. Meningen avslutas med att “[...] mannen höll för hennes 

mun och bet och slet i henne innan han våldtog henne upprepade gånger.”. Den fortsatta 

beskrivningen av det brutala våldet som kvinnan blev utsatt för tydliggör offrets perspektiv på 

lidandet. Artikeln nämner också att ett ‘rättsintyg för kvinnans fysiska skador finns’, och 

skriver sedan ut att “[...] hon fick blåmärken, rivmärken och kraftiga rodnader i 

underlivet.”.  Sammantaget får beskrivningen av våldet i denna artikel effekten av att hela 

händelseförloppet målas upp noggrant för läsaren.  

 

Artikeln Hon våldtogs - mitt inne i stan målar upp en tydlig bild för läsaren av våldet som 

kvinnan blev utsatt för. Artikeln är ett helsideuppslag med en bild över platsen där överfallet 

ägde rum, en numrerad karta över vart kvinnan befunnit sig under kvällen och en tillhörande 

beskrivning av hur hon gått - vart hon kom ifrån, vart hon var på väg och vad som hände efter 

vägen. Mycket i artikeln spelar på rädsla för att utsättas för brottet och på att det är ett litet 

samhälle som har råkat ut för detta hemska. Underrubriken säger; “Andra överfallet på kort 

tid i Örnsköldsvik” och ungefär en tredjedel av brödtexten behandlar den tidigare våldtäkten 

som skedde ‘i början av månaden’ och ägde rum ‘ca 50 meter från helgens gruppöverfall’. I 

slutet av artikeln intervjuas även tre kvinnor som bor i Östersund och som själva befann sig i 

Örnparken, där våldtäkten ägde rum, ‘bara timmar före den senaste våldtäkten’. Att ordet 

‘senaste’ även nämns här trycker återigen på att det skett tidigare och på att det kanske kan 

ske igen. Förundersökningsledaren citeras även två gånger i texten med meningarna; “Det 

finns anledning att tro att de hör ihop [...]” och “Det finns anledning att tro att fallen hör ihop 

[...]”. Själva våldet beskrivs närmare med värdeladdade och beskrivande ord och meningar 

som till exempel; ‘Kvinnan hålls fast’, ‘ligger ner på marken’, ‘de drar av henne kläderna’, 

‘överfalls’, ‘släpade in henne i parken’, ‘männen kommer väldigt plötsligt bakifrån’, ‘drar in 

henne i parken’, ‘håller fast henne’, ‘chock’, ‘det är isigt där hon dras omkull’, ‘männen slog 

till’, ‘slitit av kvinnans kläder’, “Örnsköldsvik har skakats av flera våldtäktsfall den senaste 

tiden.”, ‘fruktansvärt’.  

Kvinnans skador beskrivs också som: “[...] vissa skador på armar och ben till exempel.” och 

‘undersökt på sjukhus’.  

Den andra våltäkten som ägt rum ‘i början av månaden’ står det skedde ‘också utomhus’, 

‘mitt i natten blev en ung kvinna överfallen’ och hon ‘slets med till parkeringsplatsen’ där “en 

höll fast henne och minst en annan våldtog.  

Förundersökningsledaren citeras även med: “Det är grova brott och ytterst kränkande [...]”. 
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Artikeln lägger stor vikt vid att det verkligen är ett allvarligt brott som har begåtts samt att det 

var två brutala och våldsamma våldtäkter.  

 

Notisen Våldtäktsman fälld efter åtta år ska främst fokusera på att berätta om hur mannen nu 

funnits efter de åtta år som har gått efter övergreppet, men ett återberättande av brottet tar 

ändå upp lite mer än halva brödtexten. Övergreppet beskrivs i korthet men med några 

detaljerade beskrivningar, först förklaras det att den ‘25-åriga kvinnan var på väg för att köpa 

tuggummi’. Sedan beskrivs överfallet; ‘I ett skogsområde’, ‘attackeras hon av en man’, 

‘beväpnad med en rostig kniv’, ‘kläderna slets sönder’, ‘våldsamma sexuella övergrepp’, ‘slet 

sönder hennes kläder till trasor’ och ‘band henne till händer och fötter’. Ovanför notisen visas 

en flygbild över platsen där överfallet ägt rum med den tillhörande texten; “I det här området, 

nära Rösjöbadet i Sollentuna, blev kvinnan överfallen.” 

 

I Man häktad - misstänks för våldtäkt på funktionshindrade saknas beskrivning av våldet i 

samband med våldtäkterna och övergreppen som artikeln är kopplad till. Kanske beror detta 

på att fallet kan ses som extra känsligt då offren är personer med olika funktionshinder. Det 

som däremot målar upp en bild av våldet i texten är att ‘det är flera offer’ som ska ha blivit 

utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp ‘under en längre tid’. Att våldtäkterna och 

övergreppen ‘ägt rum upprepade gånger’ får vi reda på genom texten. Hur lång den beskrivna 

tidsperioden faktiskt är skrivs ut på olika sätt i artikeln; i ingressen står det att det ska ha 

pågått “[...] under flera år” och i brödtexten “[...] under närmare två års tid.”. Samtidigt har 

artikeln en underrubrik där det står “Ska ha pågått under flera år” och som också använder 

uttrycket ‘flera år’ som angivelse för tidsperioden. 

 

Artikeln Läraren: Jag hade sex med eleverna nämner inte några detaljer kring övergreppen 

närmare än att en händelse “[...]ska ha ägt rum i ett kontor på skolan”. Det som dock bidrar 

till en mental bild av vad som skedde är de två SMS:en som läraren ska ha skickat till några 

av flickorna. Dessa två SMS nämns först en gång i artikeln, där advokaten citeras, och 

upprepas sedan mer utmärkande under artikeln i en blå ruta där det först står fetstilt; “24-

åringens meddelanden till flickorna:” och sedan två citerade meningar; “Kan jag få klappa din 

härliga stjärt?” och “Kan du tänka dig att ha sex med mig?”. Att dessa två SMS betonas så 

pass mycket, utan att egentligen ha någon större relevans för själva brottet, kan tyckas vara för 

att skapa mer spänning till artikeln och måla upp en bild av förövaren, offren och själva 

händelserna för läsarna. 
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4.1.6 Rättslig konsekvens 

Om artikeln mest fokuserar på själva brottet så nämns den rättsliga konsekvensen eller 

polisens arbete oftast kort i början eller i slutet av artikeln. Om det istället är en notis, vilket 

oftast är vanligast förekommande när det handlar om utvecklandet av fallet, till exempel den 

rättsliga processen med dess konsekvenser, så nämns detta i korthet men mest fokus ligger på 

att återberätta om själva brottet. 

Ett bra exempel på hur detta kan se ut ser vi i notisen Våldtäktsman fälld efter 8 år. I 

brödtexten får vi läsa att ‘DNA-bevis och en fantombild fällde den 44-åriga mannen’, detta 

stärks av ett litet fotografi av fantombilden bredvid. Sedan fortsätter mer än första halvan av 

notisen att beskriva hur kvinnan blev attackerad vid ‘Rösjöbadet i Sollentuna’. I sista halvan 

av notisen förklaras hur polisen ‘topsat mannen och tagit DNA-prov efter att han blivit 

misstänkt för bedrägeri’. I och med detta fann polisen ‘spermaspår efter våldtäkten’. Sista 

stycket redovisar för mannens fängelsestraff; ‘fyra år och sex månader för grov våldtäkt och 

bokföringsbrott.’ Anmärkningsvärt är att denna ganska sensationella och ovanliga nyhet 

endast presenteras genom en notsis då man kan tycka att man borde trycka på att det kan löna 

sig att anmäla och bli rättsligt undersökt.  

 

Notisen Får 470 000 efter gruppvåldtäkten ser lite annorlunda ut i upplägget och handlar om 

samma fall som behandlas i artiklarna Festnatten som blev en mardröm samt Idyllen skakas 

av gruppvåldtäkten. Ingressen beskriver först hur kvinnan ‘i flera timmar våldtogs av åtta 

män’ och följs av ett citat från kvinnan; “Jag hoppades att jag skulle svimma, att det skulle gå 

över och att någon skulle komma in [...]”. Därefter står det att gärningsmännen ‘dömts till 

långa fängelsestraff för grov våldtäkt’. Senare framkommer det att det högsta straffet blev 

‘sex år och sex månader’ och det lägsta ‘fyra år och sex månader’.  

Genom att definiera detta som ‘långa fängelsestraff’ vägleder texten läsaren till att detta är hur 

det ligger till, att det var långa fängelsestraff. Detta kan ses som en allmänsanning texten 

byggs upp på (Hellspong). Som vi tidigare nämnt under teoridelen är det vanligt att 

tidningsläsare ofta inte läser speciellt detaljerat om brott (Heber), vilket innebär att det kanske 

är just ingressen som endast skummas igenom. Om läsaren enbart läser ingressen så kommer 

denna få veta att gärningsmännen fick just ‘långa fängelsestraff’, men inte själv få någon 

uppfattning om vad detta egentligen innebär.  
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Notisen berättar sedan att ‘sex av de dömda ska utvisas till Afghanistan i minst 15 år’ och att 

kvinnan får ett skadestånd på ‘470 000 kronor’. Att rubriken väljer att fokusera på 

skadeståndet kvinnan ska få utbetalt kan upplevas som att det är en markant summa värd att 

notera. Vad hon egentligen begärt nämns inte. I artikeln Festnatten som blev en mardröm som 

publicerades cirka två veckor innan denna notis nämns det dock att; “Charlotte Bokelund 

yrkar på ett skadestånd på 1,25 miljoner kronor för sin klient”. Det är anmärkningsvärt att 

denna notis inte alls tar upp det faktum att kvinnan fått mindre än hälften av vad hennes 

advokat yrkat på. Notisen avslutas sedan med ett citat från en rådman som diskuterar kvinnans 

trovärdighet; “Vi bedömer att kvinnans berättelse varit trovärdig [...]”. Vilka ‘vi’ är beskrivs 

inte närmare, även fast det är underförstått att ‘vi’ är tingsrätten, och i och med att rådmannen 

som citeras gör en markerande skillnad mellan ‘vi’ och ‘kvinnan’ skapas en klyfta mellan ‘de 

som bedömer’ och kvinnan samt gör kvinnan passiv då hon inte kan påverka vad dom 

bedömer om hennes berättelse. Vad som påverkar att de bedömer henne som trovärdig nämns 

inte. 

 

Ur rättslig synpunkt är artikeln Hotad 14-åring tvingad till sex i ett år särskilt intressant. Den 

inleder ingressen med orden: 

 

I morgon ställs traditioner, kultur och rättsskipning mot den svenska lagstiftningen i ett unikt mål i 

Göteborgs tingsrätt. 

 

Det lyfts fram i texten att fallet är svårt ur svensk rättslig synvinkel på grund av de kulturella 

olikheterna som har med kvinnosyn att göra. Fallet beskrivs med attribut som får olikheterna 

mellan det svenska rättsväsendets och den åtalade familjens syn på brott och rättvisa att 

framträda. De som står åtalade i fallet är flickans styvpappa, styvmamma och deras 

gemensamma son. Uttalanden från styvpappans och sonens advokater säger att de åtalade 

“[...] anser sig mer eller mindre vara utsatta för rättsövergrepp.”. Deras version av historien, 

det vill säga att de inte gjort sig skyldiga till brotten de står åtalade för, ges mer utrymme i 

artikeln.  

 

Artikeln Kvinnor förföljs efter våldtäkten jämförs med flera liknande fall där unga kvinnor 

våldtogs och blev misstrodda och utpekade på nätet. På så vis sätts artikeln in i en större 

helhet eftersom den då kan ses i relation till de andra fallen som tas upp.Den rättsliga 

konsekvensen i fallet kan bli att alla dras över en kamm. 
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5.0 Diskussion & sammanfattning 

 

Vårt resultat av analysen kan i sin helhet förklaras som mycket varierande. Detta är delvis ett 

ganska förvånande resultat då vi förväntat oss att upptäcka fler tydliga mönster i hur de olika 

kategorierna representerades genom artiklarna.  

 

Vi kan tydligt se det som vi tog upp i teoridelen, under punkt 2.5, nämligen att författarna till 

dessa artiklar inte är ett kollektiv som alla utgår från samma normer och värderingar utan att 

de alla är en del av samhället och har därmed även sina egna föreställningar utifrån deras 

bakgrund och kulturella tillhörighet. Detta märks tydligt på hur varierande sätt samma 

händelse kan väljas att framställas samt vilka olika upplägg och handlingsföljd liknade fall 

kan få i sin framställning. Det är svårt att komma till en slutsats om hur någon av våra 

kategorier vanligtvis framställs då alla artiklar har innehållit så olika ingredienser och att de 

flesta författare har valt att lägga fokus på olika faktorer.  

För att besvara vår frågeställning tar vi kortfattat upp de mest utmärkande analytiska fynd vi 

funnit i vårt analysmaterial och återkopplar dessa till teoridelen. 

 

En intressant upptäckt som vi kom över i analysen var att fällande domar gavs mindre 

utrymme, ofta i form av notiser, och ouppklarade fall fick större utrymme och representerades 

således i större skala. Vi kunde också se ett mönster i att författarna gärna kopplade fallen de 

skrev om i sina artiklar till andra liknande fall som utspelat sig tidigare. Allt detta sätter in 

artiklarna i ett större sammanhang. 

 

Det mest intressanta resultatet av analysen fick vi fram om ‘förövare’ och ‘offer’. Detta var 

inte helt oväntat för oss eftersom den största delen av beskrivningarna i artiklarna handlade 

om just dessa två parter samt en beskrivning av ‘våld’ och ‘miljö’. De resterande kategorierna 

sammanfaller även mycket med dessa ovan nämnda kategorier och därför kan 

sammanställningen av ‘ansvar’ och ‘rättslig konsekvens’ se tunnare ut. Detta beror inte på att 

vi inte funnit något intressant resultat utan att en stor del av resultatet hamnat under de 

sammanfallande kategorierna. 
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5.1 Offer 

Vi kunde se ett tydligt mönster i att artiklarna namnger offer och förövare genom att framhäva 

något attribut hos dem och synliggöra dem på det sättet. I och med det så konstrueras också 

olika typer av offer som vi kunnat urskilja i analysen, exempelvis ‘tvåbarnsmamman’, 

‘läraren’ och ‘assistenten’. Vanligt var också att offren namngavs med sin ålder, exempelvis 

‘14-åringen’ eller ‘19-åringen’. Denna kategorisering av de bägge parterna bildar en slags 

rollsättning som kan jämföras med fiktivt berättande. Så som vi tog upp under punkt 1.6.1, att 

Pollack
67

 sett ett mönster i att brottsoffret mer och mer ses som en individ och oftare får 

huvudrollen i artikeln, har vi även kunnat ur skönja i artiklarna. Kvinnan citeras ofta med en 

kommentar om hur hon upplevde händelsen och hur hon hon mår efter händelsen. 

 

En intressant observation som vi gjorde när det gäller olika typer av offer är hur den 50-åriga 

kvinnan i artikeln Våldtog lärare på färja blir tillrättavisad om sin sexualitet i texten i 

samband med att det skrivs ut att hon är ‘mor’ och ‘mormor’.  Vi ställer oss frågande till att 

kvinnans sexuella ointresse kopplas  till att hon är mor och mormor som stödargument för 

påståendet och undrar varför detta görs. Häri verkar det finnas någon underliggande 

diskriminerande struktur som får det att framstå som ett givet faktum att äldre kvinnor inte har 

några sexuella intressen. 

De olika offers roller som vi fann i texterna kan också knytas till stereotyper då de ofta 

framställs på ett stereotypiskt sätt som sårbara och hjälplösa. Som vi nämnde i punkt 2.3 så 

kan kriterierna som måste uppfyllas för att räknas som brottsoffer respektive gärningsman 

delvis målas upp genom nyhetsrapporteringen. I och med detta blir enskilda individers 

begripliggörande av sina egna erfarenheter och föreställningar kring brott beroende av den 

uppsättning av idéer som medierna återger. 

 

5.2 Förövare 

Vanligast förekommande i artiklarna var att gärningsmannen nekar till brott. Om någonting 

om detta överhuvudtaget nämndes så var det att gärningsmannen nekade. Några få medgav att 

de haft sex med offren men tillade därefter att det var ömsesidigt. Lika så som Pollack
68

 

påpekade så ser vi att förövarna ofta nämns utifrån sin ålder så som ‘25-årig man’. 

                                                      
67

 Pollack, Ester, 2001. 
68

 Ibid. 
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Men vi har även sett att det är väldigt vanligt att förövaren definieras utifrån vissa attribut som 

till exempel ursprung, yrkesroll eller andra egenskaper. Att det är detta som framhävs gör att 

mindre fokus läggs på mäns våld mot kvinnor och mer hamnar istället på omringande faktorer 

och omständigheter. Männen blir en del av ett kollektiv istället för enskilda individer, män, 

som gjort sig skyldiga till brottslig handling. 

Förövaren tillges ofta ett namn som anspelar på något av dessa tidigare nämnda attribut, vilket 

kan uppfattas som att författaren vill skapa en slagkraftigt namn som sätter spår hos läsaren 

eller använda namn som gestaltar förövaren som förminskad och ofarlig. Det var ovanligt att 

namn tilldelades som eller måla upp gärningsmannen som hotfull, monstruös och 

skräckinjagande. Detta skedde istället genom målande beskrivningar av mannens karaktär, 

beteende, handling eller utseende och ofta tillsammans med en bild. Exempel på tilldelade 

namn som kan upplevas som ofarliga och förminskande är: ‘rullstolsmannen’, ‘permobil-man’ 

och ‘25-årig man med funktionshinder’. Hur förövaren definierades i de olika artiklarna var 

mycket varierande, ibland förekom ett smeknamn medan mannen i en annan artikel endast 

benämndes som ‘mannen’ och inte ens ‘förövaren’ eller ‘våldtäktsmannen’. Vi fann även 

artiklar där förövaren porträtterades som att han kunde vara ‘vem som helst’. Furedi kallar 

detta för ‘Stranger Danger’ och skriver att detta spelar på vår fantasi så till den grad att det 

otänkbara blir ett verkligt hot, vilket vi tog upp under punky 2.3. Förövarna i gruppvåldtäkten 

som behandlades bland annat i artikeln Festnatten som blev en mardröm analyserades med 

citat av en psykolog som bland annat nämnde att: 

 

Våldtäktsoffret blir ett objekt i stället för en person, och män som kanske inte skulle våldta om de 

vore själva vågar inte backa ur. 

 

I och med att psykologen pekar på att gruppvåldtäkt är en särskilt fenomen där 

gärningsmannen hamnar inför grupptryckets dilemma och ‘inte vågar backa ur’ indikerar på 

att gärningsmännen egentligen skulle kunna vara vem som helst som ställs inför samma 

dilemma. En gärningsmän som det fokuset även hamnar extra mycket på är den man som 

kvinnan sedan tidigare kände, detta leder även det till att det kan uppfattas för läsaren som att 

vem som helst i ens närhet kan vara en våldtäktsman.  

 

En artikel som var ett tydligt exempel på hur fokuset kan läggas på förövaren istället för 

offret, och på handlingar hos förövaren som inte var kopplade till våldtäkten han stod åtalad 

för, var “Jag tvingades vara hans slav”. Förövaren definieras utifrån sin förskingring av 
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pengar från försäkringskassan; ‘Miljonbedragaren’. Han målas även mer upp som en ond man 

genom att han har förskingrat flera miljoner än att han har våldtagit, och hotat kvinnan som 

artikeln handlar om, i flera år. 

 

5.3 Ansvar 

Omständigheterna och de omringande faktorerna kring våldtäkterna beskrivs på ett sätt som 

lägger ansvaret mycket på offren. Bygger detta på allmännsanningar om hur kvinnor ska bete 

sig för att inte våldtas? Är detta en värdehierarki som kommer till uttryck? Inget givet svar på 

dessa frågor ges i artiklarna, men man kan anta att det ligger något slags maskerat budskap i 

framställningarna. 

 

Vi blev förvånade över att se hur kollektiv ställs som ansvariga för våldtäkter i vissa fall. Ett 

tydligt exempel på detta är hur hela politikerns parti dras in i artikeln Politiker åkte fast i 

sexfälla med en klandrande ton. 

 

I artikeln “Jag tvingades vara hans slav”, som vi även tog upp som exempel i den 

ovanstående kategorin ‘förövare’, kan man se ett tydligt exempel på hur fokuset inte hamnar 

på våldtäkten utan på övriga omständigheter. Mannen är skyldig för förskingringsbrott mot 

försäkringskassan och då detta blir det som uppmärksammas mest blir mannens ansvar 

gentemot staten och försäkringskassan större än vad det är mot kvinnan han svikit. 

 

5.4 Miljö 

Kring miljön kopplade till våldtäkterna användes bilder ofta som bevis på ett sätt som lätt kan 

uppfattas som hotfullt eller skräckinjagande. Var på kartan befann offret sig vid tidpunkten? 

Hur såg platsen ut? Genom detaljerna av miljön konstrueras platserna i läsarens tankar. För 

läsarens tolkning av miljön spelar dennes tidigare referensramar en stor roll; är området 

bekant sedan tidigare kan effekten bli alarmerande. Detaljer kring miljön och händelsen som 

egentligen inte hade någon relevans för själva brottet togs också upp och kan förstärka 

föreställningen hos läsaren om hur brottet gick till. Exempel på detta är hur en kniv beskrivs 

som ‘rostig’, marken som ‘isig’ och en skogsväg ‘enslig’. 
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5.5 Våld 

Våldet som beskrivs i artiklarna bidrar i stor grad till att konstruera händelseförloppet för 

läsaren. Det vi däremot kunde se var att det i vissa fall skrevs ut väldigt många detaljer om 

våldets natur som inte hade någon större relevans för återgivningen av brottet, vilket vi även 

nämnde under ovanstående kategori; ‘miljö’ . Detta kopplar vi till hur vi idag lever i 

osäkerhetens kultur via denna riskkommunikation, som vi nämnde i vår teoridel. Att få en mer 

exakt återgivning av det förekomna våldet i samband med våldtäkter kan tänkas stödja denna 

tes om att vi som mediekonsumenter göds till att bli mer riskmedvetna och säkerhetstänkande 

individer.  

 

5.6 Rättslig konsekvens 

Ett mönster vi inte förväntat oss inom kategorin ‘rättslig konsekvens’ var att väldigt lite fokus 

ofta hamnade på själva domarna, den rättsliga processen eller det polisiära arbetet. Även fast 

en notis eller artikel enligt rubriken sade sig behandla en domstols beslut så var det själva 

händelsen och en beskrivning av brottet som fick mest utrymme.  

Den mest intressanta notisen där författarens uppfattning av brottets allvar och skadeståndets 

betydelse för skribenten kan ha spelat in mycket var Får 470 000 kronor efter våldtäkten. 

Kvinnans advokat hade yrkat på 1,25 miljoner kronor vilket vi kunde se i en artikel som 

handlade om samma fall men som publicerats cirka 2 veckor innan; Festnatten som blev en 

mardröm. Detta nämns dock inte ur texten utan att istället det faktum att man har skrivit ut 

summan i rubriken kan indikera på att man klassar det som en stor summa pengar. Om läsaren 

endast läser rubriken och ingressen uppfattas inte brottets omfattning utan endast att kvinnan 

mottagit ett skadestånd på nästan en halv miljon kronor. Författaren till notisen skriver också 

om fängelsestraffet att det var ‘långt’. Inom vilka ramar uppfattas detta fängelsestraff som 

långt och i relation till vad? Eftersom, som vi tog upp tidigare under punkt 2.3, medias 

rapportering om brott fyller en funktion som moralisk kompass för allmänheten när det gäller 

brottsdefinitioner och vilket allvar ett brott tillskrivs så är dessa formuleringar viktigt.  På 

samhällelig nivå är detta begripliggörande också viktigt eftersom det politiskt sett kan införas 

åtgärder som en direkt följd av nyhetsrapporteringens återgivelse av händelserna. 
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6.0 Förslag till fortsatt forskning 

När vi gick igenom vårt första urval artiklar så upptäckte vi flera intressanta artiklar 

publicerade inom sportsektionen. Dessa artiklars huvudtema var kända idrottsmän och fokuset 

låg på dessas presentationer, därav var det inte ett representativt urval för vårt syfte. Det som 

dock fångade vår uppmärksamhet var att även fast texten var vinklad till att behandla dessa 

idrottsmäns brott, vilket ofta var våld mot kvinnor, så hyllades männen för att de trots långa 

fängelsestraff och kritik från allmänheten ändå lyckats prestera och gjort en comeback. De 

beskrevs som ‘badboys’ vilket kan ses som ett positivt värdeladdat ord. Det skulle kunna bli 

ett riktigt givande resultat med en fortsatt forskning som fokuserade på sportblad och 

sportsektioner i tidningar, då dessa ofta riktar sig till män, och både analysera texten, bilderna 

och se hur våldtäkten där framställs. Att jämföra det resultatet med hur våldtäkter framställs 

som nyhetsstoff och behandlas som brott skulle även det vara intressant. 

Förslag på fortsatt forskning är också att utföra en liknade studie som vår men att inte 

begränsa sig till artiklar som har våldtäkt som huvudtema, utan tvärtom se på de artiklar som 

behandlar andra ämnen, och se hur de då uttalar sig kring våldsbrotten. Att studera begreppet 

våldtäkt utanför sin vanligaste plattform, nyhetssektionen, skulle kunna ge ett mer nyanserat 

resultat med intressanta analytiska fynd. 
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Bilaga 1.1 

 

Expressen 
Festnatten som blev en mardröm  2012-04-02 

Hotad 14-åring tvingad till sex i ett år  2012-01-02 

Idyllen skakas av gruppvåldtäkten  2012-14-15 

Kvinnor förföljs efter våldtäkten  2012-05-25 

Kvinna våldtogs i buskage   2012-02-13 

Permobil-man våldtog kvinna   2012-05-10 

Våldtäktsman fälld efter 8 år   2012-04-29 

 

Aftonbladet 
Läraren: Jag hade sex med eleverna  2012-02-11 

Man häktad    2012-02-11 

- misstänks för våldtäkt på funktionshindrade  

Våldtog lärare på färja   2012-05-20   

Får 470 000 efter gruppvåldtäkten  2012-04-12 

Politiker åkte fast i sexfälla  2012-01-13 

“Jag tvingades vara hans slav”  2012-04-21 

Våldtogs under fotbollsmatch   2012-04-10 

Hon våldtogs mitt inne i stan  2012-04-25 

 


