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Abstract 

Title: Sexual violence – as described in the Swedish press 

The purpose of this study was to examine the press coverage concerning sexual 

violence. Particular focus was placed upon the descriptions of gender, ethnicity and the 

justice system. Furthermore we did also examine the press coverage in relation to Nils 

Christies theory of ideal victims. This was examined by the use of critical discourse-

analysis and in the study we analyzed 100 articles concerning sexual violence taken 

from four swedish nationwide issued magazines during a period dating from 1st of  

April 2009 until 1st of April 2016. The analysis resulted in the identification of three 

overall discourses which we chose to name the calculating and manipulative 

perpetrator, the vulnerable victim and judicial shortcomings. The results showed that 

both perpetrators and victims were described in a stereotypical way throughout most of 

the material and that gender often were a central part of these descriptions. We also 

found that the justice system were questioned and often portrayed in a negative way. 

The most important conclusions were that stereotypical portraying, power and 

newsworthiness were present in the press coverage. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka pressens rapportering gällande sexuellt våld. Särskilt 

fokus lades på hur pressen beskrev könstillhörighet, etnicitet och rättsväsendet. Vi 

undersökte även pressens rapportering i relation till Nils Christies teori om ideala offer. 

Detta studerades genom en kritisk diskursanalys och i studien har vi analyserat 100 

artiklar om sexuellt våld från fyra rikstäckande svenska tidningar under perioden 1 april 

2009 till 1 april 2016. Analysen resulterade i att tre övergripande diskurser 

identifierades. Dessa diskurser valde vi att benämna gärningspersonen som 

kalkylerande och manipulativ, brottsoffrens utsatthet och rättsväsendets brister. 

Resultaten visade att såväl gärningspersoner som offer beskrevs stereotypt i största 

delen av materialet och att könstillhörighet ofta var centralt i dessa beskrivningar. Vi 

fann också att rättsväsendet ifrågasattes och ofta framställdes på ett negativt sätt. De 

viktigaste slutsatserna var att stereotypa framställningar, makt och nyhetsvärde var 

närvarande i pressens rapporteringar. 
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Förord 

Denna uppsats är vårt examensarbete inom kandidatprogrammet i 

Utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle. Arbetet har i sin helhet genomförts av 

båda författarna och vi tar således gemensamt ansvar för hela innehållet. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare My Lilja som varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Vi tackar också för alla givande diskussioner och trevliga möten. 

Frågorna har stundtals varit många men My har tålmodigt kommit med svar. Tack vare 

hennes tips, konstruktiva kritik, kommentarer och synpunkter har detta arbete inte bara 

underlättats utan det har också förbättrats. Vi vill även rikta vår tacksamhet till Angelica 

Friberg som tagit sig tid att noggrant granska vår uppsats. All hjälp och allt stöd från er 

har varit ovärderligt för oss i denna process! 
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1. Inledning 

 

Begreppet media används ofta som ett samlingsbegrepp för många olika kanaler för 

kommunikation, som exempelvis tv och tidningar. Denna studie kommer att undersöka 

skriftlig media, vilken vi fortsättningsvis kommer att referera till som “pressen”. Detta 

begrepp ingår i samlingsbegreppet media och studien kommer därför delvis att diskutera 

kring media i stort. Studiens syfte är dock att undersöka framställningar av sexuellt våld 

i den svenska pressen. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket 

innebär att vi ser på kunskap och verkligheten som socialt konstruerad.
1
 Som metod 

använder vi kritisk diskursanalys eftersom denna metod lämpar sig extra bra vid studier 

av mediala texter. Valet att inrikta oss på pressen gjordes med utgångspunkt i att 

Sverige har en stark kultur av att läsa nyhetstidningar. Majoriteten av den vuxna andelen 

av befolkningen läser minst en dagstidning om dagen vilket gör oss till ett av de länder i 

Europa som läser dagstidningar i störst utsträckning (Heber, 2007, s. 167f).  

Media når ut till många människor och är för de flesta en naturlig del av det vardagliga 

livet. Det är alltså sannolikt att de flesta människor på daglig basis kommer i kontakt 

med medias rapporteringar och det är därför viktigt att undersöka vilka konstruktioner 

som förmedlas till mottagarna. Enligt Mathiesen (1986, s. 203-213) finns det inom 

medieforskningen ett ledande paradigm kring att medierna är av central betydelse vid 

förmedlandet av information samt vid påverkan av människors uppfattningar. Vi menar 

att media har en viktig samhällsfunktion som förmedlare av information till allmänheten 

och att det är sannolikt att en del människor har åtminstone någon form av media som 

sin primära informationskälla när det gäller brottslighet, brottsoffer och 

gärningspersoner. En stor del av den tillgängliga informationen om brottslighet kommer 

från media (Heber, 2007, s. 244) och människor med minimala eller inga personliga 

erfarenheter av brottslighet använder denna information för att skapa sig en uppfattning 

om ämnet (Callanan & Rosenberger, 2015, s. 325).  

Just brottslighet är ett ämne som media i stor omfattning rapporterar om och särskilt 

sexuellt våld ges mycket utrymme. Ett exempel på detta är en mätning i mars 1981 i 

Strathclyde, Storbritannien där man fann att sexuellt våld upptog nära hälften av 

utrymmet i media, trots att den faktiska andelen anmälda brott av denna typ under 
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 Fortsättningsvis använder vi oss omväxlande av begreppen “konstruktioner”, 

“porträtteringar” och “framställningar” när vi refererar till detta begrepp. 
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samma period bara uppgick till ca två procent (Ditton & Duffy 1983, refererade i 

Jewkes, 2015, s. 56). Det finns också svensk forskning som visar att rapporteringen om 

brottslighet ökade under 1900-talet (Pollack, 2001, s. 14ff). Mot bakgrund av att de 

flesta människor kommer i kontakt med media dagligen är det också sannolikt att 

många av dem kommer i kontakt med rapporteringarna om sexuellt våld, även om vissa 

individer selekterar bort denna typ av nyheter. Genom att nå ut till många människor har 

media stor möjlighet att påverka människors uppfattningar (Lab, 2010, s. 131f). Hur 

media påverkar mottagarna är ännu ett viktigt forskningsområde i detta sammanhang, 

vilket undersöks av andra studier men faller utanför räckvidden för vår studie. Studier 

av medias framställningar av sexuellt våld är utifrån ovan redogjorda perspektiv viktiga, 

eftersom media har makten över vad som framställs och hur det framställs (Jewkes, 

2015, s. 76).  

Våra frågeställningar berör pressens beskrivningar av könstillhörighet hos brottsoffer 

och gärningspersoner samt hur dessa konstrueras i enlighet med Christies teori om 

ideala offer. Frågeställningarna berör också hur rättsväsendet framställs i pressen. Det 

nuvarande kunskapsläget visar att det finns bias gällande könstillhörighet i medias 

framställningar och att föreställningar om kvinnor och män har betydelse för hur man 

ser på dem som förövare och som offer. Till exempel är det många som tror att 

sexualförbrytare enbart är män och annan forskning visar att kvinnliga förövare inte 

riktigt tas på allvar på grund av sin könstillhörighet. Det finns också tendenser till att se 

kvinnor som offer och män som förövare och det är svårare att acceptera när rollerna är 

ombytta. Forskning om media visar att de har en viktig roll i att producera och 

reproducera stereotypa uppfattningar. Även inom rättsväsendet visar forskning att det 

kan förekomma stereotypa uppfattningar om hur offer för sexuellt våld bör uppträda för 

att inte bli misstrodda eller ifrågasatta i rätten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka pressens rapportering av sexuellt våld i Sverige. 

Våra frågeställningar är: 

- Hur beskrivs könstillhörighet i pressen gällande brottsoffer och gärningspersoner?  

- Konstrueras brottsoffer och gärningspersoner i enlighet med Christies teori om ideala 

offer? 

- Hur beskrivs rättsväsendet i pressen? 
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1.2 Förklaring av begrepp 
Vi kommer i detta avsnitt att förklara centrala begrepp som vi använt oss av i studien. 

Begreppet bias betyder snedvridning eller skevhet.  

Diskurs är ett begrepp som kan ha olika betydelser. Vi har i denna studie valt att 

använda oss av Burrs (2003, s. 64) definition som menar att en diskurs är “en 

uppsättning betydelser, metaforer, presentationer, bilder, berättelser, påståenden och så 

vidare, som på något sätt tillsammans skapar en särskild version av händelser”. 

Paradigm kommer också nämnas och det definieras av Bryman (2011, s. 556) som “ett 

kluster av åsikter och påbud som för en vetenskapsman inom en viss disciplin påverkar 

vad som ska studeras, hur forskningen ska utföras [och] hur resultaten ska tolkas” . 

Sexuellt våld avser i denna studie alla former av sexuella handlingar som inte är 

frivilliga och/eller utföres under någon form av tvång eller hot. 

Stereotyper är onyanserade uppfattningar om de egenskaper som utmärker en grupp och 

individerna inom gruppen. 

Kaukasier är en människa med “vit” hy och begreppet refererar till rasindelning enligt 

hudfärg. 

1.3 Disposition 
Studien inleds med kapitel ett där vi har gjort en genomgång av tidigare forskning inom 

ämnet för att ge en bild av kunskapsläget. I avsnitt två går vi systematiskt igenom de 

teorier som vi har använt oss av i studien och som kan vara till stöd vid tolkningarna av 

resultaten. Avsnitt tre redogör för hur studien utförts samt bakgrund till våra 

metodologiska avväganden. I avsnitt fyra redogör vi för de resultat vi funnit, vilka 

presenteras i tematiserad form tillsammans med utdrag ur materialet. I det femte och 

sista avsnittet har studiens resultat sammanfattats och diskuterats.   

2. Tidigare forskning 

 
Detta avsnitt är baserat både på kurslitteratur (kandidatprogram i utredningskriminologi) 

och genom artikelsökningar i sökportalen Discovery och databasen Google Scholar. Vi 

hittade även material genom att forskare i de studier vi läst i sin tur refererat till andra 

studier, som vi sedan letade upp genom sökningar i Google. Följande sökord användes 

vid sökningar i sökportalen Discovery: “sex offenders media gender” (80 träffar), “ideal 
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victims media” (243 träffar), “media victims” (36 träffar), “gender media” (378 träffar), 

“victimization media” (3,842 träffar), “Sex offenders media” och “sexual violence 

media” (5,349 träffar). Vid sökningarna i Google Scholar användes sökorden 

“konstruktion sex våld” (7,590 träffar), “sexuellt våld” (13,100 träffar), “sexual violence 

crime rape” (253,000 träffar). Eftersom det tidsmässigt var omöjligt att gå igenom så 

många studier gjordes urvalet med utgångspunkt i de studier som bäst matchade 

sökorden och som vi ansåg vara mest relevanta för studiens syfte. Samtliga artiklar som 

vi använde oss av från Discovery var peer reviewed, vilket innebär att innehållet har 

granskats och godkänts av andra forskare. Urvalet gjordes sedan i flera steg. Vid 

sökningarna valdes de artiklar som genom sin rubrik och abstract upplevdes som 

relevanta, de varierade till antalet mellan 3-10 per sökning. Dessa lästes sedan 

noggrannare och de som vid närmare läsning bedömdes som mindre viktiga sållades 

bort (ca 2-9 st per sökning). Efter dessa utgallringar återstod de studier som utgör basen 

för detta avsnitt.  

2.1 Föreställningar om könstillhörighet och våld 
Hayes & Carpenter (2013, s. 159f) genomförde 2013 en diskursanalytisk studie som 

undersökte juridiska, vetenskapliga och sociala föreställningar kring kvinnor som 

identifieras som sexualförbrytare. De hävdar att alla brott ses som moraliskt “fel” eller 

“dåliga” i det moderna demokratiska samhället men att det kan skilja något i hur 

allvarligt man ser på olika brottstyper beroende på kontexten. Dock menar de att det 

finns en specifik grupp av brott som alltid, oavsett kontext, anses som mer allvarliga. De 

brott som inkluderas inom denna grupp är pornografi, incest, samt sexuella övergrepp 

mot barn. Även om de områden där normer kring moral och sex diskuteras har varierat 

över tid, så fortsätter dessa två begrepp att ligga till grund för en stor del av 

strafflagstiftningen och straffrättsliga åtgärder. Andra brottstyper kan ofta innebära 

uppdelningar gällande både offentliga och politiska åsikter, men den allmänna 

uppfattningen om sexualbrott verkar förbli konstant (ibid., s. 160). 

Vidare menar Hayes och Carpenter (2013, s. 161) att en av de viktigaste punkterna att ta 

upp i diskussionen gällande sexualbrott är att det är överväldigande många som har 

uppfattningen att sexualförbrytare uteslutande är män. Landor (2009, s. 86) gjorde en 

studie av hur manliga respektive kvinnliga sexualförbrytare framställs i australiensk 

media och han menar att få studier inriktar sig på karaktäristika hos sexualförbrytare 

och att ännu färre studier undersöker kvinnliga sexualförbrytare eller sexualbrott mot 
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män. Greer (2003, s. 156) fann liknande resultat i en studie där han undersöker den 

nordirländska pressens framställningar av sexualbrott mot barn och sexualbrott 

generellt. Han fann tendenser till att pressen till viss del skildrar stereotyper om förövare 

som manliga främlingar. Dock menar han att det är just dessa artiklar, som framställer 

stereotyper, som har störst påverkan på läsarna. Detta, menar han, beror på att det i 

dessa fall handlar om starka bilder av den farliga och aggressiva främlingen och att 

dessa bilder reproduceras kulturellt genom att läsarna påverkas. Detta resulterar i det 

som Greer (ibid.) kallar “stranger-danger”. Denna bild kan jämföras med Naylors (2001, 

s. 186) påstående om att media tenderar att ge intryck av att offentliga platser är farliga 

då man har mindre kontroll över miljön där och då löper större risk att bli utsatt för brott 

än i det privata hemmet, som framställs som en trygg zon. Dessa påståenden grundar 

Naylor på resultat från den studie där han analyserade alla de artiklar som involverade 

våldsbrott i fyra nationella brittiska tidningar under sex månader (ibid., s. 181). 

Framväxten av dessa föreställningar om manliga främlingar kan enligt Kelly (1998) 

bero på att feminismen diskuterat och teoretiserat kring den könsfördelade naturen hos 

sexualbrott. De menar att män som förövare av sexualbrott inte är “avvikande monster” 

utan snarare att deras beteende kan placeras inom spektrumet kring normativ 

maskulinitet. Genom att den normativa ramen för maskulinitet används som ett sätt att 

förstå och förklara manliga sexuella övergrepp försätter detta även kvinnor inom en 

normativ ram av femininitet. Renzetti (2013, s. 16) menar att normen är att en “riktig” 

kvinna är passiv, vårdande och både intellektuellt och fysiskt svag. Hayes & Carpenter 

(2013, s. 170) menar att föreställningar om könstillhörighet och sexualitet är djupt 

rotade i kulturella normer kring sexualitet och reflekterar både stereotyper och 

beteendeförväntningar. Wiederman (2005, s. 497) menar att traditionella manliga roller 

prioriterar självständighet, självsäkerhet och sexuell utforskning samt att män även 

uppfattas som naturligt mer aggressiva än kvinnor och som att de har en aktiv och 

dominerande roll i sexuella relationer. På så sätt kan det rent allmänt vara svårt att 

uppfatta män som sexuellt ovilliga eller som offer för sexuellt tvång eller överfall. 

Wiederman (ibid., s. 498) menar även att kvinnan på så vis ses som sexuellt passiv och 

oskyldig, sexuellt ofarlig samt som att hon inte är en initiativtagare till sex. 

Bruhner & Henriksson utförde år 2012 en studie där man med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer med ungdomar undersökte föreställningar kring normer och 

attityder om män som offer för sexuellt våld. Bland de viktigaste slutsatserna var att 
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respondenterna uppfattar det som att manliga sexualbrottsoffer inte uppfyller kriterierna 

för att anses som “riktiga” män och att de både är fysiskt och psykiskt underlägsna 

jämfört med dessa “riktiga” män (Bruhner & Henriksson, 2012, s. 27). Forskarna drar 

slutsatsen att acceptansen av män som offer för sexuellt våld är beroende av att offret 

kan anses som mindre manlig. Man menar att det blir lättare att acceptera män som offer 

för sexuellt våld om detta offer befinner sig långt ifrån den konstruerade 

manlighetsnormen, eftersom skillnaden mellan offernormen och det manliga offret då 

blir mindre. Bruhner och Henriksson (ibid.) fann också att respondenterna hade en 

uppfattning om att män som utsatts för sexuellt våld ofta var homosexuella. Forskarna 

drar slutsatsen att även denna uppfattning har sitt ursprung i manlighetsnormen och att 

homosexualitet kan tolkas som icke-maskulint. Författarna drar slutsatsen att dessa 

föreställningar handlar om att manliga offer inte anses passa in i den sociala kontexten 

och att man istället försöker finna egenskaper som man anser passar in. Män som 

sexualbrottsoffer blir avvikande i jämförelse med dessa föreställningar om 

manlighetsnormen och detta kan leda till att män avsäger sig offerrollen och istället 

följer normen för att slippa konsekvenser som exempelvis social stigmatisering (ibid.).   

År 2008 gjorde Frei (2008, s. 497) en litteraturöversikt av artiklar och studier kring 

sexualbrott där hon talar om att precis som föreställningar om skada och farlighet 

angående sexualbrottslingar kan forma gemenskap och straffrättsliga svar kring denna 

fråga, så kan även fördomar gällande kön göra det. Hon ställer då frågan om hur 

samhället på ett tillfredsställande sätt kan ta upp frågan om sexuella trakasserier som ett 

omfattande socialt problem. Detta menar hon blir problematiskt om media och 

allmänheten fortsätter att ignorera att kvinnliga sexualförbrytare faktiskt är både farliga 

och relevanta aktörer. Vidare frågar hon sig hur korrekt identifiering av riskfaktorer ska 

kunna bli möjligt om samhällsreaktionerna fortsätter att baseras på felaktiga antaganden 

om att kvinnliga sexualbrottslingar är förvirrade, tvingade eller inte utgör någon fara. 

Den distinkta skillnaden mellan hur medierna skildrar kvinnliga sexualbrottslingar och 

de kvinnor som faktiskt är fängslade för sexualbrott illustrerar en tydlig förvrängning 

(ibid.). Hon är av åsikten att en förändring i den allmänna uppfattningen om kvinnlig 

brottslighet överlag är nödvändig för att kunna avgöra om de lägre rapporterade antalet 

kvinnliga förövare av sexualbrott är korrekta eller om de är en följd av förutfattade 

meningar om traditionella könsroller. Slutligen menar hon att det är problematiskt om 

media fortsätter att skildra manliga sexuella förövare som våldsamma avarter och 

monster och kvinnliga sexualförbrytare som delvis oskyldiga till sina brott, eftersom 
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hon ifrågasätter vilket meddelande samhället genom detta skickar till brottsoffren (Frei, 

2008, s.497). Renzetti (2013, s. 16) menar att det är uppenbart att de sociala 

förväntningarna kring maskulinitet och femininitet ligger i centrum av den diskussion 

som omger brott. Dock har det varit få erkännanden i vetenskaplig litteratur kring 

kvinnliga brottslingar som något annat än milda och ofarliga (Hayes och Carpenter, 

2013, s. 171). 

2.2 Sexuellt våld och media 
Bonnes (2011, s. 210) hävdar att analyser av textmaterial kan hjälpa till att förklara 

fenomen som hur diskurser är socialt konstruerade och att de samtidigt vidmakthåller 

sociala normer. Det nämns även att när man utför diskursanalys på någon form av 

nyhetsmedia är det viktigt att man med noggrannhet beaktar faktorer som ger händelser 

ett högt “nyhetsvärde” (Mautner 2008, refererad i ibid.). Faktorer som ger högt 

nyhetsvärde är enligt Jewkes (2015, s. 49) risk, individualism, barn, våld och sex. Risk 

berör beskrivningar av händelser där vi alla skulle kunna vara potentiella offer (ibid., s. 

55). Händelser av detta slag bygger på medias framställningar av faran med den 

främmande förövaren som kan slå till mot vem som helst, när som helst (Greer, 2007, s. 

41). Grubin (1998, s. 13) påpekar dock att de flesta brott i realiteten begås av någon som 

offret känner. Individualism handlar generellt om att de aktörer som är involverade i den 

rapporterade händelsen kan beskrivas med individuella egenskaper och då antingen 

“humaniseras” eller karaktäriseras som “monster” (Jewkes, 2015, s. 53f).  Att barn 

anses ha högre nyhetsvärde argumenterar Jenkins (1992, s.11f) för och menar att oavsett 

vilket brott det handlar om så får det högt nyhetsvärde så fort det involverar barn. Han 

baserar detta på att när olika organisationer på 1970-talet försökte fördöma och 

stigmatisera brott som bröt mot moralen såsom homosexualitet, satanism eller 

pornografi så fick de inte mycket stöd, eftersom man ansåg att vuxna hade möjlighet att 

försvara sig själva samt att ge respektive att inte ge samtycke. När man dock 

involverade barn i denna debatt så började lagstiftningen att förändras då man kom till 

insikten att barn inte kan ge informerat samtycke till sexuella aktiviteter och inte heller 

har samma möjlighet att försvara sig (ibid., s.12). Våld har högt nyhetsvärde på grund 

av att det uppfyller medias önskan att kunna presentera dramatiska händelser i så 

målande och stor utsträckning som möjligt (Jewkes, 2015, s. 63). Sex är en av de 

faktorer som anses ha högst nyhetsvärde och i kombination med antingen våld, risk eller 

individualism ökar nyhetsvärdet ännu mera. I de fall där alla dessa faktorer finns med är 

nyhetsvärdet allra högst (ibid., s. 56). 
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Det kan ofta hända att många av de nyheter som det rapporteras om efter ett tag riskerar 

att bli standardiserade och så småningom anses det vara “normalt” eller “naturligt” att 

automatiskt inkludera dessa i nyhetsrapporteringen (Mautner 2008, refererad i Bonnes, 

2011, s.210). Detta leder till att andra nyheter inom den genren konkurreras ut eftersom 

de inte normaliserats. 

Lykke utförde år 2015 en studie där hon genom innehållsanalys av tidningar undersökte 

hur de beskrev sexuellt våld. Hon drog slutsatsen att det främst är “mörkhyade” (black) 

män som ses som brottslingar samt att “vita” (white) kvinnor anses vara av högt 

nyhetsvärde (Lykke, 2015, s.240). Hon diskuterar också att grupper som det i stor 

utsträckning rapporteras om kan ha samband med den aktuella tidningens antaganden 

om vilka deras läsare är. Om rapporteringen av till exempel sexuellt våld mot barn är 

relativt omfattande kan det bero på att tidningen har uppfattningen att en stor del av 

deras läsare är föräldrar och att innehållet då anpassas till de läsare man tror sig ha 

(ibid., s. 255). Forskaren fann också att när media porträtterar sexuellt våld spelar två 

olika mekanismer roll vid framställningarna av sexuellt våld och olika sociala grupper. 

Dessa är synlighet, alltså att det ligger ett större fokus på vissa grupper som offer medan 

andra grupper utelämnas, samt förnekelse, vilket syftar på att sexuellt våld inte tas på 

allvar som ett socialt problem (ibid., s. 240).  

Hayes & Baker (2014, s. 1) genomförde 2014 en diskursanalys för att undersöka hur 

media rapporterar kring kvinnliga sexualförbrytare. De fann att media definitivt spelar 

en avgörande roll i att forma allmänhetens uppfattningar om kvinnliga sexualförbrytare 

som avvikande fenomen. Vidare menar de att då den förvrängda bilden av kvinnliga 

sexualförbrytare bygger på att sådana förövare är ofarliga, kan det sätta ett manligt offer 

i en position att dels behöva gå emot den maskulina normen och erkänna sig ha fallit 

offer för en kvinnlig förövare, samt att offret riskerar att inte bli tagen på allvar vid en 

anmälan. Dessa förvrängda bilder kan förhindra en snabb rapportering och hantering av 

den skedda händelsen. Hayes och Bakers (ibid., s. 5) analys av brittisk media visade att i 

fall med barn som offer agerade de flesta kvinnliga förövarna tillsammans med en 

manlig förövare eller så kopplades kvinnorna ihop med en manlig förövare och sågs då 

som "medbrottslingar". Ofta framställs det som att kvinnan är sårbar och att den 

manliga "huvudmannen" är manipulativ, vilket antyder att dessa kvinnors beteende på 

någon nivå kan ursäktas eller åtminstone förklaras. Samtidigt målas de, enligt Hayes & 

Baker (ibid.) ut som "fruktansvärda" och "onda" och deras gärningar som det "ultimata 
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kvinnliga sveket". Dessa brottslingar nedvärderades och baktalades ännu mer än sina 

manliga medbrottslingar (ibid.). De ansågs alltså som ännu värre än sina manliga 

motsvarigheter eftersom de även avvek från föreställningarna om kvinnor. 

Callanan och Rosenberger utförde 2015 en studie med enkäter och intervjuer 

kombinerat där man undersökte skillnaderna i konsumtionen av artiklar om brott. Man 

undersökte också om könstillhörighet och etnicitet hade någon betydelse i 

sammanhanget. De menar att media förstärker bilden av män som gärningspersoner och 

kvinnor som offer genom att det i oproportionerlig omfattning rapporteras om fall med 

just dessa förhållanden (Callanan & Rosenberger, 2015, s. 323). Man menar också att 

detta särskilt gäller fall med sexuellt våld och/eller mord som begåtts av en 

gärningsperson som är obekant för offret. Blackman och Walkerdine (2001, s. 10f) har 

undersökt hur psykologi och media gemensamt skapar konstruktioner kring vad som 

anses vara normalt beteende. De fann att media tenderar att porträttera förövare som 

avvikande på olika sätt. Exempelvis fann de att det är vanligt att media framställer 

förövaren som impulsiv, amoralisk, avvikande, omoralisk, hänsynslös, en enstöring, 

missanpassad i samhället, oansvarig, djurlik, irrationell, aggressiv och våldsam (ibid., s. 

6). Media baserar dessa framställningar på föreställningarna om vad som anses vara 

normalt respektive avvikande beteende. Det handlar alltså om en uppdelning i “vi” (det 

vill säga de “normala”) och “dem” (de “avvikande”). De kallar detta fenomen för 

främmandegörande (otherness). De menar också att detta främmandegörande innehåller 

bias gällande etnicitet (race) och kön (ibid., s. 11).  

Bonnes (2011, s. 210) menar att forskning kring medias porträtteringar av våldtäkt visar 

att det finns ett ömsesidigt förstärkande förhållande mellan medias framställningar och 

allmänhetens uppfattningar om våldtäkt. Hon menar också att forskningen kommit fram 

till att myter kring våldtäkt ofta används av media och att detta leder till att de skapar, 

vidmakthåller och reproducerar stereotypa uppfattningar om våldtäkt. Vidare menar 

Bonnes (ibid.) att dessa stereotyper befästs hos allmänheten, vilket även inkluderar 

människor som på olika sätt arbetar med våldtäktsfall. Greer (2007, s. 22) gjorde 2007 

en undersökning av medias framställning av offer där han fann att ideala offer och 

hierarkier av viktimisering återfinns i media. Han menar att detta gör att vissa typer av 

offer inte anses vara berättigade status som legitima offer och att detta medför att de 

dels får liten eller ingen uppmärksamhet i media men också att de i princip blir osynliga 

i samhället. Greer (ibid., s. 24) fann också att det på samma sätt förekommer bias inom 
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media gällande kön, ålder, etnicitet och sexualitet. Lewis (2004, s. 627f) har gjort en 

litteraturöversikt av forskning om etnicitet (race). Hon menar att etnicitet alltid finns 

närvarande även när detta inte explicit nämns. Som exempel diskuterar hon att 

utelämnandet av etnicitet i amerikansk press visar att det finns en “vithetsnorm” och att 

vithet (whiteness) fungerar som den dominerande kategorin och normen i det 

amerikanska samhället. Lykke (2015, s. 244) bygger på detta resonemang genom att 

hävda att utelämnandet av etnicitet i pressen även visar att den aktuella tidningen riktar 

sig till vita läsare. 

2.3 Rättsväsendet  

Bumiller utförde 1987 icke-deltagande observationer av en våldtäktsrättegång. I den 

vetenskapliga artikel hon skrev om dessa observationer introducerar hon ett perspektiv 

gällande den politiska synen på våldtäkt, vilket fokuserar på de sociala konstruktionerna 

av maktrelationer som uppstår i våldtäktsrättegångar (Bumiller, 1987, s. 78). Hon menar 

att i våldtäktsfall, till skillnad från andra områden av straffrätten, är det nödvändigt att 

kunna bevisa avsaknad av samtycke för att fastställa att brottet begåtts. De senaste 

lagreformerna i USA (det vill säga våldtäktsskyddslagar och eliminering av 

bekräftelsekrav) har inte övergett teorin om icke-samtycke. Snarare menar Bumiller 

(ibid., s. 76) att de är utformade för att mildra juridiska taktiker som undergräver offrets 

trovärdighet. Denna ansats har i synnerhet försvarat en kvinnas rätt att vara fri från 

sexuellt våld genom att skingra de myter som ifrågasätter hennes ord. Hon menar vidare 

att endast när kvinnan "tas för sitt ord" behandlas hon på samma sätt som offer för 

mindre allvarliga "icke-sexuella" brott. Snarare än att förkasta det traditionella sättet att 

behandla samtyckesfrågan, försöker reformatorerna ändra de normer som fastställts via 

lagstiftning till att istället återspegla de "objektiva" villkoren för sexuella övergrepp. Ett 

exempel på sådana villkor är det Bumiller (ibid.) kallar för "våldtäkstraumasyndromet". 

Med detta menar hon att reaktioner som tyder på traumatisering tas som psykologiska 

bevis och som intäkt för att misstankarna inte är ogrundade. Vidare menar hon att 

utgångspunkten i dessa objektiva villkor är i grunden oförenligt med den sociala 

verkligheten gällande våldtäkt. Detta i och med att kvinnor som blir sexuellt överfallna 

fokuserar främst på sin egen överlevnad och inte på huruvida man uttrycker icke-

samtycke på ett tillräckligt tydligt sätt (ibid., s. 77). 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Socialkonstruktionism 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är socialkonstruktionismen som handlar 

om sättet att se på verkligheter och produktionen av kunskap. Teorin fungerar som det 

övergripande teoretiska ramverket för denna studie. Detta innebär att syftet och studiens 

design är utformad efter synsättet att kunskap är socialt konstruerad och skapas i social 

interaktion. Burr (2003, s. 2-5) menar att det inte finns en enda definition av 

socialkonstruktionism utan att det finns flera olika varianter men att man kan urskilja 

vissa gemensamma drag. Hon menar att socialkonstruktionismen karaktäriseras av att 

man är skeptisk mot kunskap som okritiskt tas för given. Ett annat drag är att man ser på 

kunskap som beroende av kontexten, det som ses som verklighet i en kontext behöver 

inte ses på samma sätt i en annan kontext. Gemensamt för de olika 

socialkonstruktionistiska inriktningarna är också att kunskap ses som att den skapas i 

social interaktion. Det sista gemensamma draget som Burr nämner är att man menar att 

social handling och kunskap hör ihop. Vi har valt denna teori för att vi delar denna syn 

på kunskapsproduktion och för att teorin lämpar sig för att undersöka vårt ämne. 

Socialkonstruktionismen intresserar sig för att studera hur sociala konstruktioner hänger 

ihop med våra uppfattningar, vår bild av verkligheten och hur roller och beteenden 

skapas utifrån dessa konstruktioner (Allwood & Erikson, 2010, s. 124). Det går också 

att studera sociala konstruktioners påverkan på uppfattningarna om vad som är normalt 

respektive onormalt (ibid., s. 123). 

Kritik som lyfts mot socialkonstruktionismen är bland annat synsättet att allting är 

socialt konstruerat. Allwood och Erikson (2010, s. 123) ger exempel på denna kritik då 

de säger att om allt är socialt konstruerat är också en stenmur det och då borde man 

kunna gå igenom den. Författarna menar dock att denna typ av kritik grundar sig i grava 

missförstånd kring vad socialkonstruktionismen egentligen innebär. Man menar att 

socialkonstruktionismen inte ifrågasätter objekts eller föreställningars fysiska eller 

sociala existens utan att man istället intresserar sig för konstruktionernas betydelse för 

hur man uppfattar verkligheten och hur detta påverkar hur man beter sig och vilka roller 

som skapas utifrån detta (ibid., s. 124). Vidare menar man att socialkonstruktionismen 

kritiserats för att vara begränsad i att åstadkomma bra forskning i tillräckligt hög 

utsträckning för att kunna vara predicerande. Kritikerna utgår här ifrån att “bra” 
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forskning är likställt med forskning med hög möjlighet till att predicera.  

Socialkonstruktionisterna bemöter dock denna kritik med att de hävdar att 

förutsägbarhet och predicering inte är teorins primära syfte. Man menar istället att det 

man intresserar sig för är att undersöka komplexitet och det outtalade (ibid., s.125f).  

Allwood och Erikson (ibid., s. 126) skriver att socialkonstruktionismen också kritiserats 

för att man å ena sidan vill kritiskt granska föreställningar om normalitet, men att man å 

andra sidan menar att de sociala konstruktionerna kan delas in i bra eller dåliga. 

Kritikerna menar då att teorins argument inte räcker till, utan att det istället behövs 

kriterier för att avgöra hur man ska kunna bedöma vad som är bra respektive dåliga 

konstruktioner. Författarna menar att det blir problematiskt om man utgår ifrån att allt är 

sociala konstruktioner eftersom det då innebär att även dessa kriterier är det.  

3.2 Kritisk diskursanalys 
Studien utgår från kritisk diskursanalys vilket vi ser som både metod och teori (se 

nedan). De kritisk- diskursiva angreppssätten är i antal många och alla är inte helt 

överens (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.66f). Dock finns det många likheter och 

gemensamma drag vilka Winther Jørgensen och Phillips (ibid., s. 67) presenterar och 

som utgör grunden för den kritisk- diskursiva inriktningen. Det första gemensamma 

draget innebär att man menar att sociala och kulturella processer och strukturer till viss 

del är lingvistisk-diskursiva. I detta drag är begreppet diskursiva praktiker centralt. Med 

detta avses produktionen och konsumtionen av texter, vilket ses som en del av 

skapandet av den sociala världen. Nästa drag berör att en diskurs är en ytterst viktig 

form av social praktik som både konstituerar den sociala världen och samtidigt 

konstitueras av andra sociala praktiker (ibid., s. 68). I och med att diskursen, enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (ibid.), befinner sig i ett dialektiskt förhållande till andra 

sociala dimensioner bidrar den till att forma respektive omforma sociala processer och 

strukturer samt även till att spegla dessa. Språket i den kritiska diskursanalysen är då 

både en form av handling som är socialt och historiskt situerad och även en form av 

handling där människor kan påverka världen (ibid., s. 67f). I kritisk diskursanalys 

hävdas det även att diskursiva praktiker bidrar till att både skapa samt reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, även kallat för ideologiska effekter. 

Diskurser kan vara mer eller mindre ideologiska (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 181). 

Ideologiska diskurser är en förvrängning av verkligheten på så vis att den faktiska 

verkligheten inte stämmer överens med hur den uppfattas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 181; Jørgensen & Phillips, 2002, s. 77).   
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Den kritiska diskursanalysen ser det som sin uppgift att klarlägga de diskursiva 

praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala världen och då även sociala relationer, 

som inbegriper ojämlika maktförhållanden. Syftet är därmed att bidra till social 

förändring i riktning mot just jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser 

men även i samhället generellt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). En annan 

författare som diskuterar kring diskursanalys är Mautner (2008, refererad i Bonnes, 

2011, s. 210) som menar att diskursanalys försöker visa hur språket kan vara och också 

är avgörande för att forma samhällets syn på vad som anses som “normalt” respektive 

“onormalt” och att den utmanar just den synen genom att dekonstruera språket. Bonnes 

(2011, s. 210) menar på, likväl som Winther Jørgensen & Phillips i det tidigare 

redovisade resonemanget, att den kritiska diskursanalysen ofta fokuserar på genusfrågor 

och att den försöker visa på hur diskursen både skapar och upprätthåller ojämställdhet 

och kan bidra till könsdiskriminering. En nackdel som Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s. 94) tar upp angående kritisk diskursanalys är att den generellt har svag 

teoretisk förståelse för subjektet, gruppbildningsprocesser samt frågor om subjekt och 

olika människors aktörskap (agency). 

3.3 Ideala offer  
En annan teori vi använt oss av är Christies teori om “Ideala offer” (Christie, 2001, s. 

47).  Det han syftar på med "idealiskt offer" är en individ eller vissa grupper som lättast 

får fullständig och legitim status som offer. Han menar vidare att det idealiska offret har 

karaktäristiska egenskaper i form av att offret är svagt, att offret är upptaget med ett 

respektabelt projekt och att offret är på en plats som denne inte kan klandras för att vara 

på. Christie (ibid., s. 48) menar att det ideala offret oftast är av kvinnligt kön och att 

män som ideala offer är ovanligt. Han skriver också att gärningspersonen är stor, ond 

och inte har en personlig relation till offret. Även Åkerström och Sahlin (2001, s. 11) 

beskriver att det idealiska offret är en individ som är svag och som angrips på en plats 

som denne har respektabla skäl att vara på, medan förövaren är en stor och stark 

främling med onda syften. Enligt Christie (2001, s. 54) behövs idealiska gärningsmän 

för att offer ska kunna anses som ideala. Det han menar är att det inte kan finnas några 

ideala offer utan förekomsten av ideala gärningsmän och att det är de ideala offren som 

skapar de ideala gärningsmännen. Dessa motpoler ses som beroende av varandra på så 

vis att de skapar varandra. 
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Teorin omfattar även diskussion om offer och gärningsmän som anses icke-ideala. De är 

en slags motpol till sina ideala motsvarigheter genom att de tydligt avviker från de 

egenskaper som karaktäriserar individer som anses som ideala offer eller ideala 

gärningsmän. Det icke-idealiska offret beskrivs av Christie (2001, s. 48) som en person 

som är stark, storleksmässigt jämlik med gärningsmannen och som känner förövaren. 

Vid tiden för brottet befinner sig också det icke-idealiska offret på en plats där han inte 

borde varit för att det kan innebära risker och han ägnar sig heller inte åt något 

“respektabelt projekt” vid denna tidpunkt. Han talar också om det ovetande offret som 

ett annat slags icke-idealiskt offer, det vill säga personer som inte vet om att de blivit 

utsatta för brott (ibid., s. 53).  

Tre typer av icke-idealiska gärningsmän tas upp av Christie (2001, s. 55f). Som 

exempel på den första varianten av en icke-ideal gärningsman nämns knarklangaren 

som själv har ett missbruk och därför blir ett offer “för sin egen verksamhet”. Den andra 

varianten som beskrivs är våldsbrottslingar och han menar att det i sådana fall är vanligt 

att offer och gärningsman känner varandra och att brottet ofta sker på allmänna platser i 

samband med att båda är påverkade av alkohol. Han menar också att det är vanligt att 

det förekommer oklarheter i dessa fall kring vem som startade bråket. Den tredje 

varianten av icke-ideala gärningsmän beskriver Christie som personer som liknar oss 

själva. Som exempel på detta nämner han sin egen studie av tidigare vakter i 

koncentrationsläger. Dessa människor utförde fruktansvärda handlingar men han fann 

ändå att de var helt vanliga människor, precis som oss själva (ibid.). Det han menar är 

att vi har mycket svårt att acceptera en gärningsperson som ideal om den personen 

påminner om oss själva.  

Smolej (2010, s. 70) kritiserar teorin och menar att idén om det ideala offret är både 

välkänd och ofta refererat till inom kriminologin men att det finns förvånansvärt lite 

forskning kring vad exakt som avses med ideala offer i media. Hon menar också att 

ursprunget till dessa idealtyper i ännu högre grad är diffust förklarade och outforskade. 

Som exempel på denna vaghet återger hon den västerländska beskrivningen av ett idealt 

offer (i kulturella konstruktioner såväl som inom populärdiskursen) som någon som är 

kaukasier, ung, “stereotypiskt söt” och oskuldsfull, alternativt en gift mor med yngre 

barn. Begreppet “det ideala offret” kan alltså inbegripa många olika egenskaper som 

inte alltid behöver vara i kombination med varandra. Definitionen av det ideala offret är 

med andra ord väldigt diffus. Smolej (ibid.) menar att inte ens ursprungsmannen till 
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teorin, Christie själv, klargjort ursprunget till de idéer kring det idealiska offret som 

etablerats i västvärlden. 

4. Metod 
 

Det nu rådande svenska samhället och vardagen är fylld av olika texter vilka utgör en 

betydande del av våra liv och påverkar vårt sätt att både tänka och handla (Widén, 2009, 

s. 136). Genom att göra en kvalitativ textanalys har man möjlighet att studera och 

analysera olika problem och samhällsfenomen i olika medier, vilket är syftet med denna 

studie. Att ha en kvalitativ textanalys som metodansats anses som särskilt lämpligt när 

det handlar om skriftliga dokument såsom dagstidningar, informationsbroschyrer, 

bloggar med mera (ibid.), vilket vi valt att anamma. Jørgensen och Phillips (2002, s. 

120) menar även att mediatexter är naturligt förekommande material och att de har den 

fördelen att forskaren inte påverkar i insamlingsprocessen (jämför med intervju).  

I denna studie valde vi att använda oss av inriktningen kritisk diskursanalys, då den 

betonar den roll som språket har som en maktresurs (Bryman, 2011, s. 483f). Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 75) menar att den kritiska analysen av diskursiv praktik 

främst fokuserar på hur textförfattare bygger på redan existerande genrer och diskurser 

för att skapa en text, samt att textmottagare i sin tur använder sig av rådande diskurser i 

sin tolkning och konsumtion av texten. På så sätt kan media bygga på redan rådande 

diskurser, vilka vi i denna studie syftar till att identifiera. Enligt Bryman (2011, s.484f) 

kan man med hjälp av kritisk diskursanalys titta på hur: 1.) diskurser bygger på och 

påverkar andra diskurser, 2.) diskurser konstrueras via texter, 3.) diskurser ger mening 

åt socialt liv och gör vissa aktiviteter möjliga eller oundvikliga, 4.) vissa aktörer 

utnyttjar diskurser för att legitimera en position eller handling och 5.) vissa aktörer 

utnyttjas av rådande diskurser. 

Vid genomförandet av vår analys använde vi oss av analysfrågor för att underlätta 

besvarandet av frågeställningarna. När man gör en diskursanalys skriver Boréus 

(2011,s.146) att man kan titta på följande frågor: 1.) Vad påstås uttryckligen, 2.) Vad 

underförstås, 3.) Vilka kategorier av människor omtalas i texten? Hur framställs de? Hur 

framställs relationerna mellan människor kategoriserade på olika sätt? Vi valde att 

använda dessa frågor i analysen av vårt material. Vi formulerade även en egen 

analysfråga som vi också använde oss av vid vår analys, vilken löd: Vilka 

maktförhållanden förekommer? Dessa frågor valdes med hänsyn till artiklarnas olika 
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strukturer och innehåll. Även analysfrågornas allmänna karaktär var ett medvetet val för 

att kunna urskilja det essentiella i vårt material och därmed möjliggöra besvarandet av 

studiens frågeställningar. Analysfrågorna möjliggjorde sortering av element samt 

tematisering av varje separat artikel vilket underlättade arbetet med att synliggöra de 

konstruktioner som artiklarna förmedlade. Detta underlättade i sin tur arbetet med att 

sedan identifiera befintliga diskurser i materialet i sin helhet. Arbetet med att tolka 

artiklarna har genom analysfrågorna fokuserats till vissa aspekter som var centrala för 

besvarandet av studiens syfte. När analysfrågorna hade besvarats fortskred arbetet med 

tematisering och tolkning. 

Tidigare har vi redogjort för vilken definition av diskurs vi använt oss av och vi 

kommer i följande stycke att redogöra för hur diskurserna avgränsats i denna studie. Vi 

har utgått ifrån Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 136) som menar att frågan om 

avgränsning av diskurser är såväl teoretisk som praktisk och att det inte finns något 

enkelt svar på exakt hur detta ska göras. De föreslår istället att man ser på avgränsning 

som ett analytiskt begrepp och att avgränsningen ska ses som forskarens sätt att sätta 

upp mått och ett ramverk för sin studie. Avgränsningen görs således med utgångspunkt i 

den aktuella studiens syfte (ibid., s. 137). Winther Jørgensen och Phillips (ibid.) menar 

att detta synsätt innebär att man ser det som att diskurser inte finns i verkligheten som 

redan avgränsade utan att det är forskaren som konstruerar dessa avgränsningar. 

Syftet var styrande för hur avgränsningarna gjordes i denna studie. Utifrån detta fann vi 

det naturligt att avgränsningarna gjordes till ett fåtal övergripande diskurser istället för 

flera mindre diskurser. De gjorda avgränsningarna av diskurserna förtydligas närmare i 

resultatstycket genom utdrag från materialet. 

4.1 Kritik mot kritisk diskursanalys 
Ett dilemma med kritisk diskursanalys som tas upp av Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 93) är att vid användning av metoden bygger man ofta på olika teorier. Det 

som gör detta till ett dilemma är frågan om huruvida vilken teori som helst kan fungera 

tillsammans med den kritiska diskursanalysen. Winther Jørgensen & Philllips (ibid.) 

menar även att det finns ytterligare problem med den kritiska diskursanalysen. 

Författarna menar att det allra största problemet är att det finns oklarheter “om 

konsekvenserna av skiljelinjen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva”. De 

menar att det är svårt att veta hur man ska kunna visa exakt hur och var det icke-



 

17 

 

diskursiva påverkar och förändrar det diskursiva och tvärtom. Det kan även anses oklart 

hur man ska kunna visa på hur något står i ett dialektiskt förhållande till något annat. 

4.2 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och transparens 
Det finns flera åsikter om hur man ska förhålla sig till begreppen reliabilitet och 

validitet inom kvalitativ forskning. LeCompte och Goetz (1982, s. 31) menar att man 

vid kvalitativa studier inte kan prata om validitet och reliabilitet på samma sätt som vid 

kvantitativ forskning. Man nämner som exempel att extern reliabilitet blir svårt att 

applicera på kvalitativ forskning eftersom en social miljö inte kan pausas utan är en 

ständigt pågående process. Därför föreslår Guba och Lincoln (1994, s. 114) istället 

användning av kriteriet tillförlitlighet, då de menar att reliabilitet och validitet i den 

kvantitativa betydelsen förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut bild 

av den sociala verkligheten. I och med att studien har utgått från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, betyder det att de fenomen vi ser som självklara är 

skapade i social interaktion och är alltså en produkt av kommunikationsprocesser som 

sker i det omgivande samhället (Allwood och Erikson, 2010, s. 122). Studien utgår med 

andra ord från ståndpunkten att det inte finns någon absolut sanning eller verklighet som 

existerar i färdig form och bara behöver upptäckas. Liksom Guba och Lincoln (1994, s. 

111) menar vi att det inte finns bara en beskrivning av verkligheten utan vi lämnar det 

öppet för möjligheten att det finns flera beskrivningar av det vi uppfattar som 

verklighet.  

Däremot menar Bergström och Boréus att man kan använda sig av begreppen validitet 

och reliabilitet inom kvalitativ forskning men att man måste närma sig begreppen 

annorlunda (Bergström & Boréus, 2012, s. 42). Man menar att validitetsbegreppet i 

princip kan ses på samma sätt som inom den positivistiska vetenskapssynen, alltså att 

begreppet berör om den studie som man genomför verkligen besvarar syftet. Dock blir 

det mer problematiskt när studien har ett konstruktionistiskt förhållningssätt i och med 

att forskaren med sin förförståelse då inte är en oberoende iakttagare, utan är med och 

formar sitt studieobjekt. De menar därför att detta kräver att validitetstänkandet 

genomsyrar både de verktyg som man använder men även forskaren själv och den egna 

förförståelsen (ibid., s. 41f). Reliabilitet i kvalitativ forskning menar man handlar om att 

vara noggrann genom hela forskningsprocessen och undvika fel i största möjliga mån. 

Som exempel på områden där reliabilitet berörs nämner de tolkningarna i kvalitativ 

forskning, vilka måste styrkas av utdrag ur material som citat eller referat (ibid., s. 42f). 
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Vi har i denna studie valt att utgå ifrån Brymans sätt att närma sig dessa begrepp. Vi 

tolkar det som att Brymans (2011, s.354) begrepp tillförlitlighet och Bergström och 

Boréus (2012, s.42f) reliabilitetsbegrepp handlar om liknande synsätt. Vi har dock även 

haft Bergström och Boréus validitetsbegrepp i åtanke vid utförandet av studien. Nedan 

redogör vi för Brymans begrepp tillförlitlighet samt kopplar detta till vår studie. 

Bryman (2011, s. 354) förklarar tillförlitlighet som bestående av fyra olika element - 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Bryman förklarar trovärdighet som tillförlitligheten i den beskrivning av verkligheten 

som förs fram. Han menar också att trovärdighet skapas genom att forskningen följer 

uppsatta regler och att resultaten görs tillgängliga så att individer som är en del av den 

studerade sociala verkligheten kan validera dessa (ibid.). Vår studie har inga deltagare 

på det sätt som här avses, det närmsta vi kan komma detta kriterium är att studien 

kommer att publiceras och göras offentligt tillgänglig. Överförbarhet berör djupet i 

forskningen, fokus på kontextens karaktäristika och innebörden i den sociala verklighet 

som det studerade objektet är en del av. Detta kan uppnås genom utförliga redogörelser 

för den aktuella kulturens karaktäristika och att andra genom detta ska kunna bedöma 

möjligheterna till överförbarhet (ibid.). I denna studie har vi valt att inte ta hänsyn till 

detta kriterie då vi ansett att det inte varit relevant. Studien baseras på en svensk kontext 

då den innefattar en rikstäckande helhetsbild och i och med detta skulle en eventuell 

överförbarhet av resultaten då handla om överförbarhet till ett annat lands kontext. Vi 

menar att en sådan överförbarhet skulle vara ogiltig med tanke på det resonemang som 

vi tidigare fört kring att kunskap är kontextuellt beroende, vilket alltså gör det omöjligt 

att föra över resultat från en kontext till en annan. Bryman (ibid., s. 355) menar att 

pålitlighet kan anses vara den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet. För 

att uppnå pålitlighet krävs tydliga och utförliga beskrivningar av hela 

forskningsprocessen. Det vi gjort i denna studie för att uppfylla detta kriterium är att 

tydligt redogöra för varje steg som genomförts, från insamling av datamaterial till 

studiens resultat och slutsatser. Bryman (ibid.) beskriver möjlighet att styrka och 

konfirmera som att forskaren är medveten om att fullkomlig objektivitet inte går att 

uppnå och därför istället eftersträvar att tillförsäkra sig om att det är uppenbart att denne 

inte låtit personliga preferenser påverka studiens utförande och resultat. Genom att vi 

har använts oss av utdrag ur materialet för att både påvisa och styrka de slutsatser som 

sedan dragits, anser vi att detta kriterium uppfyllts. 
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Bryman (2011, s. 354ff) skriver att största möjliga tillförlitlighet kan eftersträvas genom 

att forskaren är medveten om att full objektivitet är något som är svårt om inte omöjligt 

att uppnå och att studien genomförs i enlighet med relevanta forskningsregler. Vi har 

tagit till oss detta för att tillförlitligheten skulle bli så hög som möjligt.  Angående 

generaliserbarhet så anser vi inte att det är viktigt eller ens möjligt i vår studie. Bryman 

(ibid., s. 369) återger kritik mot möjligheten till generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning. Han menar istället att generaliserbarheten hos kvalitativa forskningsresultat 

gäller teorier och inte populationer. Vid kvalitativ forskning menar istället Bryman 

(ibid.) att det centrala vid bedömning av generaliserbarhet är kvaliteten i de teoretiska 

slutsatserna.  

När man diskuterar transparens skiljer det sig mellan forskningstraditionerna hur man 

angriper begreppet. Bryman (2011, s. 370) menar att det inom kvantitativa 

undersökningar ofta är lätt att diskutera kring, eftersom sådana undersökningar styrs av 

strikta riktlinjer och anvisningar kring hur man ska genomföra urval, insamling av 

datamaterial samt analys av denna data. I och med att den kvantitativa forskningen är 

kodifierad och ofta inbegriper användning av datorprogram med tydliga steg, kan man 

enkelt redogöra för exakt vad som har genomförts, när det har genomförts samt hur det 

har genomförts och att detta ökar transparensen (ibid.,). Däremot pratar man gällande 

kvalitativ forskning istället om bristande transparens. Detta är på grund av att man i 

kvalitativa undersökningar inte alltid är på det klara med hur stegen i till exempel 

analysen gått till exakt och i vilken ordning de genomförts, eftersom de olika stegen kan 

återkomma och ha en tendens att flyta in i varandra. Kvalitativa undersökningar är 

därmed mer deskriptiva och tar istället ofta upp de olika sätt som forskarna har 

genomfört sin studie eller analys på, vilka grundar sig på författarens eller andra 

forskares erfarenheter (ibid.). Dock har inte all kvalitativ forskning bristande 

transparens, utan det finns undantag. Bryman (ibid., s. 371) illustrerar detta genom ett 

exempel där man använder sig av kvalitativ samtalsanalys. Då denna analysform 

innebär mer dataanvändning och mera kodning är det lättare att beskriva hur författarna 

genomfört analysen. Enligt Bryman (ibid., s. 370) är frågan om bristande transparens 

inom kvalitativ forskning något som är under förändring genom att man försöker 

formulera relativt entydiga rekommendationer för hur en kvalitativ undersökning ska 

genomföras. Men han menar samtidigt att det inte är rimligt att likställa med de 

detaljerade beskrivningarna av kvantitativa forskningskriterier (ibid.). Vi menar dock att 

vi eftersträvade så hög transparens som möjligt genom att dels följa de riktlinjer och 
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rekommendationer som finns angående kritisk diskursanalys samt att vi i största möjliga 

mån noggrant och tydligt redogjorde för de olika stegen i vår studie. Även tolkningarna 

av våra resultat tydliggjordes genom utdrag ur materialet. I och med detta eftersträvade 

vi att på ett tydligt sätt visa hur vi utförde studien och kom fram till våra slutsatser. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Empirin insamlades genom sökningar i databasen Retriever. Artiklarna som söktes fram 

kommer från fyra olika svenska tidningar innehållande artiklar som berörde studiens 

ämne samt där händelserna i fråga utspelat sig i en svensk kontext. De fyra tidningarna 

som valdes ut var Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

Valet av dessa tidningar baserades på flera olika överväganden. Först och främst 

baserades urvalet på att dessa tidningar är rikstäckande eftersom denna studie syftade 

till att få en helhetsbild av pressens porträtteringar av sexuellt våld. Vi ville få en bild av 

hur detta ser ut i landet i stort och inte bara i en lokal kontext. Tidningarna valdes också 

ut med utgångspunkt i att de delvis skiljer sig från varandra. Två av dessa är 

kvällstidningar och de andra två är dagstidningar vilket kan betyda att det finns 

skillnader i texterna på grund av att det finns olika bakomliggande syften, andra 

målgrupper samt framställningar. Gemensamt för dessa olika typer av tidningar är att de 

är uppbyggda på liknande sätt, dock säljer dagstidningarna ofta nummer via 

prenumeration medan kvällstidningarna är mer beroende av lösnummerförsäljning 

(Heber, 2007, s. 175). Detta är på grund av att de skiljer sig åt gällande sina huvudmål. 

Kvällstidningarna är ute efter att väcka uppmärksamhet, vilket resulterar i att rubriker 

ofta är överdrivna och att händelser hårdvinklas. Dagspressens huvudmål är däremot att 

redogöra saklig fakta och informera om aktuella händelser (ibid.). Med utgångspunkt i 

studiens syfte valde vi att göra en sammanslagning av dessa två olika typer av tidningar 

då vi ansåg att det gav större möjligheter att få en helhetsbild av pressens beskrivning av 

sexualbrott.  Att studera skillnader i pressens framställningar baserat på typ av tidning 

hade kunnat ge ökad bredd till denna studie och ytterligare kunskap om pressens 

porträtteringar av sexuellt våld. Dock valde vi bort detta alternativ eftersom vi inte hade 

det textutrymme som detta tillägg skulle kräva för att kunna utföras. Studien syftade 

dessutom till att få en helhetsbild av pressens rapportering och att identifiera 

övergripande diskurser, skillnaderna mellan tidningar ansåg vi därför inte vara relevant i 

denna studie. Heber (ibid., s. 182) menar dock att det med fördel skulle gå att 

genomföra en vidare studie med fokus på skillnaderna mellan de olika typerna av 

tidningar i rapporteringen av sexualbrott.  
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Nästa steg i forskningsprocessen gällde urvalet och vilka kriterier materialet skulle 

uppfylla för att väljas ut till analys. Artiklar som inte berörde händelser i en svensk 

kontext valdes bort. Detta gjordes för att materialet inte skulle bli för omfattande med 

tanke på studiens metod. Denna inskränkning baserades också på att det hade kunnat 

försvåra möjligheterna till att få fram en helhetsbild om vi valt att ta med artiklar som 

berör händelser i en kontext utanför Sverige. Eftersom vi hade vår utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen menar vi att sociala konstruktioner är kontextuellt beroende 

kunskap. Därför menar vi att helhetsbilden hade kunnat påverkas av att “blanda” 

framställningar av händelser från olika kontexter och att detta hade kunnat påverka 

besvarandet av studiens syfte på ett negativt sätt. Pressens framställningar skulle då 

sannolikt påverkas av kontexten där den beskrivna händelsen skett.  

Vi valde att endast använda oss av artiklar som berörde primära brottsoffer, alltså 

den/de som blivit personligt utsatt/-a för brott (Landström, Ask & Strömwall, 2010, s. 

305). Detta val gjordes utifrån antagandet att pressen i mycket större utsträckning 

rapporterar om primära offer än sekundära offer och att detta val skulle ge oss ett rikare 

material att analysera. Vi menar att det är sannolikt att primära offer beskrivs mera 

utförligt än sekundära offer. Landström et al. (ibid.) förklarar sekundära offer som de 

som är berörda av ett brott på grund av att de är anhöriga till det primära offret. 

Anhörigas upplevelser av att en närstående blivit brottsutsatt är också ett intressant 

forskningsområde men vi anser att det faller utanför syftet med denna studie. Vi valde 

därför att endast beröra de personer/roller som finns med vid själva brottshändelsen, det 

vill säga offer och gärningspersoner. För att komma vidare i urvalsprocessen var 

artiklarna även tvungna att bestå av minst 300 ord, detta för att ge så stor möjlighet till 

en tillfredsställande analys som möjligt. Artiklar som består av färre än 300 ord är mer i 

form av notiser och har oftast inte någon större beskrivning av varken händelse, 

gärningsperson eller brottsoffer vilket gör dem svåra att använda i en kommande analys. 

Artiklar som gick under genrerna debatt och krönikor sorterades också ut eftersom vi 

bedömde att dessa artiklar i större utsträckning speglar enskilda skribenters 

uppfattningar. Det tidsspann som valdes för sökningarna var till en början fem år 

tillbaka, 2011-01-01 till 2016-04-01, för att generera så aktuella artiklar som möjligt då 

studiens syfte är att se de rådande diskurserna. Vi valde att göra en pilotstudie om tio 

artiklar för att få möjlighet att finkalibrera de analytiska verktygen. Under pilotstudien 

upptäcktes att tidsspannet behövde utökas något för att kunna möjliggöra inhämtandet 

av tillräckligt många artiklar som uppfyllde de ovan nämnda kriterierna. Det slutgiltiga 
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tidsspannet som valdes efter utvidgningen innefattade tidsintervallet 2009-04-01 till 

2016-04-01. Datumen ändrades också så att perioderna blev till helår för att göra 

tidsspannet mer enhetligt. Studien sträcker sig över en sjuårsperiod där vi anser att de 

artiklar som valts och analyserats fortfarande är att anse som relativt aktuella och då kan 

ge uttryck för dagens rådande diskurser. 

De sökord som använts vid sökningarna i databasen består av flera olika kombinationer 

vilka är: “sex våld offer” (324 träffar), “sexuellt våld brott offer” (77 träffar), “sexuellt 

brott offer” (204 träffar), “sexuellt brott våld” (316 träffar), “sexuella övergrepp offer” 

(420 träffar), “sexuellt våld” (606 träffar) och “sexuella övergrepp” (2338 träffar). 

Urvalet gjordes sedan i flera steg. Först valdes artiklar ut som hade rätt antal ord enligt 

tidigare kriterium samt verkade mest relevanta utifrån rubriker och artiklar som 

uppenbart berörde andra ämnen sållades bort. I nästa steg lästes dessa artiklar mera 

noggrant för att avgöra om de var relevanta för ämnet, innehöll tillräcklig information 

för att kunna analyseras på ett tillfredsställande sätt och de artiklar som inte höll måttet 

sållades ut. Slutligen lästes artiklarna igen och analyserades med utgångspunkt i våra 

analysfrågor. Resultaten tematiserades sedan i tre övergripande diskurser. Det totala 

antalet artiklar som slutligen valdes ut och analyserades var 100 stycken. Anledningen 

till att det antalet valdes var på grund av att vi ansåg det vara ett tillräckligt mättat antal 

för kunna få fram tillförlitliga slutsatser samt att vi av tidsmässiga skäl inte hade 

möjlighet att utöka antalet. De valda artiklarna var fördelade på följande vis: 

Aftonbladet (AB): 25 stycken, Dagens Nyheter (DN): 32 stycken, Expressen (EX): 29 

stycken samt Svenska Dagbladet (SvD): 14 stycken (se bilaga). 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Slutligen vill vi lyfta de etiska övervägandena med studien. Utförandet av studien har 

gjorts i enlighet med de fyra huvudkrav kring individskydd som Vetenskapsrådet (u.å, s. 

6) anger - informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska 

informeras om dess syfte (ibid., s.7). Samtyckeskravet säger att deltagandet i en studie 

ska vara helt frivilligt och att deltagaren själv ska få styra över sin medverkan (ibid., s. 

9). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla uppgifter om deltagarna 

konfidentiellt och förvara informationen så att utomstående inte kan få tillgång till den 

(ibid., s. 12). Nyttjandekravet säger att information om deltagarna enbart får användas i 

forskningssyfte (ibid., s. 14).  
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 Eftersom vi inte har några “aktivt” deltagande individer (jämför med intervjuer eller 

enkäter till exempel) så har vi tänkt annorlunda kring etiken. Vi använde oss istället av 

det som Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 117) kallar för “naturligt 

förekommande material”. Det som vi anser eventuellt kan ses etiskt problematiskt är att 

individerna som berörs i de artiklar som vi använts oss av inte har lämnat sitt samtycke, 

varken till att figurera i media eller i vår studie. Man skulle kunna hävda att “skadan 

redan är skedd” eftersom de redan innan vi valt ut dem till vår studie figurerar i media 

och därmed är informationen redan ute i offentligheten. Men vi vill ändå lyfta detta 

eftersom medias rapportering ofta kan innehålla ett element av ofrivillighet hos dem 

som det rapporteras om. Det går också att mot bakgrund av etik diskutera hur man 

motiverar att man väljer att ta med en viss artikel och därmed ett brottsoffer men avstår 

ifrån att ta med en annan. 

5. Resultat och analys 

 
Detta stycke inleds med beskrivningar av pressens porträtteringar av gärningspersoner, 

brottsoffer och rättsväsendet. Vi identifierade tre övergripande diskurser, vilka kommer 

att legitimeras med utdrag ur materialet.  Analysen gjordes genom att vi började med att 

titta på vad som explicit beskrevs i materialet. I nästa steg gjordes tolkningar av det som 

implicit uttrycktes i materialet. Hela analysprocessen har genomsyrats av en kritisk 

hållning till de egna tolkningarna samt en reflexiv arbetsgång.  

5.1 Diskursen om gärningspersonen som kalkylerande och manipulativ  
Beskrivningar av gärningspersonerna återfanns i samtliga artiklar i materialet men hur 

utförliga dessa var varierade. Vi fann att gärningspersonerna i de flesta artiklarna 

framställdes på ett sätt som vi skulle beskriva som kalkylerande och att brotten varit 

planerade och utförts med uppsåt. Något som var återkommande var att gärningarna 

beskrevs som planerade. Detta kan illustreras med följande citat - “Det första 

övergreppet genomförde han redan under sin första arbetsdag. I polisförhör beskrev 21-

åringen sin praktik som "en liten guldchans" (Dagens Nyheter 2015-03-28). Citatet är 

hämtat från en artikel om en man med pedofila drag som aktivt sökt praktikplats på en 

förskola. I en annan av artiklarna beskrevs hur förövaren letat upp ett ödehus och i dess 

källare inrett en “tortyrkammare” med avsikt att använda denna för att hålla sitt offer 

fången när denne utsätts för sexuella övergrepp. Endast i ett fåtal fall gällde artiklarna 

brott som var engångsföreteelser. Majoriteten av artiklarna berörde återfallsförbrytare 

eller gärningspersoner som begått flera övergrepp. Inga beskrivningar av brott som skett 
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“i stundens hetta” återfanns i vårt material. Med detta menar vi brott som begåtts i 

affekt. Vi uppfattar detta som ytterligare ett stöd för tolkningarna kring 

gärningspersonen som kalkylerande.  

Materialet beskriver nästan uteslutande manliga gärningspersoner som manipulativa. 

Ordet “manipulativ” används explicit i flera av artiklarnas beskrivningar av 

gärningspersonen, ett exempel på detta är citatet: - “Han är oerhört manipulativ, han 

skulle kunna sälja sand i Sahara”. (Aftonbladet 2015-06-05). Artikeln syftar till att 

gärningspersonen lurat och med hot förmått unga flickor över nätet att begå sexuella 

övergrepp på sig själva. Gärningspersonernas manipulation illustrerades också med 

beskrivningar av hur de lurat sin omgivning och “levt dubbelliv” eller som att de är 

“dubbelnaturer”. Följande citat illustrerar detta tydligt - "Den nye Hagmannen" levde 

dubbelliv. Utåt sett levde han ordnat - på nätterna våldtog och attackerade 23-åringen 

flera unga kvinnor” (Aftonbladet 2014-05-23). Det förekom också beskrivningar av 

manipulation genom användande av begreppet dubbelnatur vilket kan illustreras med 

följande citat från Aftonbladet (2014-01-26) -“För det är hans hjärtefråga, i alla fall utåt 

sett. Hans dubbelnatur har ännu inte avslöjats”. Något vi uppmärksammade i 

beskrivningarna av manipulation var att relationen mellan offer och gärningsperson 

hade betydelse för hur detta porträtterades. De flesta artiklarna i materialet berörde 

relationerna mellan offer och gärningsperson. När detta togs upp fann vi att det var två 

förhållanden som vi kunde identifiera. Antingen beskrevs att det fanns någon form av 

relation mellan offer och gärningsperson eller så beskrevs det att gärningsperson och 

offer var obekanta för varandra. Beskrivningarna av händelserna och de inblandade 

skiljde sig beroende på vilken relation offer och gärningsperson hade till varandra. Detta 

relaterar vi till socialkonstruktionismen som menar att kunskap är kontextuellt beroende 

(Burr, 2003, s. 4). Kopplingen baseras på att vi ser att beskrivningarna (kunskapen) 

påverkas av relationen (kontexten). När det har handlat om relationer mellan offer och 

gärningsperson fann vi att beskrivningarna av manipulation var mera utförliga. 

Artiklarna beskrev i dessa fall på ett utförligare sätt hur relationen haft betydelse för 

möjligheterna till att begå brottet/-en. Ett exempel som illustrerar detta är i en artikel 

från Expressen (2012-07-07) där det beskrivs hur en barnvakt lyckats genomföra 

våldtäkt på de barn som denne varit ansvarig för genom sin anställning. Vi tolkar det 

som att detta beror på att man försöker förklara varför brottet kunnat ske. Flera av 

artiklarna som berörde brott där det fanns en relation mellan offer och gärningsperson 

beskrev offrets egna svårigheter att förstå det inträffade. Följande citat kommer från en 
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artikel där en ung tjej blev sexuellt utnyttjad av en äldre manlig bekant till flickans 

föräldrar: 

“- Han blev snabbt min allra bästa vän, vilket bidrog till att jag sedan hade så svårt att ta in det 

som hände. Hur kunde världens snällaste person också vara världens elakaste? Det var ju inte 

bara det att jag var ett barn. Han hade också tvingat sig på mig med våld trots att jag skrek och 

grät” (Svenska Dagbladet 2014-04-29).  

Beskrivningar av gärningspersonen som manipulativ förekom också i fall där de 

inblandade var obekanta för varandra. Bland annat berörde ett fåtal artiklar hur 

gärningspersonen via internet lurat, manipulerat och hotat sina offer för att få möjlighet 

att utföra brottet. 

Det förekom också i de flesta av artiklarna att man beskrev gärningspersonerna som 

sadistiska och våldsamma. Explicit nämns detta genom exempelvis följande citat 

“Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir beskriver honom som en "sexualsadist"...(Dagens 

Nyheter 2013-10-10). Det förekom också implicita syftningar till sadism och 

våldsamhet hos gärningspersonerna, ett exempel på detta är följande citat: 

 “...Övergreppen, som mannen filmade, innehöll inslag av grovt sexuellt våld. Han begick brott 

som inte passade in i någon brottsbeskrivning: - Lagstiftaren hade inte i sin vildaste fantasi 

kunnat föreställa sig att en människa skulle kunna göra så här mot en annan person” (Svenska 

Dagbladet 2014-05-04).  

Våldsamheten hos gärningspersonerna beskrevs i de flesta fall genom målande 

beskrivningar av gärningspersonernas våldsamma handlingar.  

“- Jag blev överfallen och han har bitit av mig örat och jag blöder överallt, sa kvinnan till 

operatören. Hon var i dåligt skick när ambulansen kom, efter att ha lämnats blodig, frusen och 

chockad på platsen. Några år tidigare, i mars 2000, hade samme gärningsman slagit till vid 

universitetsområdet och även då lämnat sitt offer svårt skadad. Studenten överfölls, våldtogs, 

misshandlades svårt och övergavs medvetslös och utan skor” (Expressen 2012-07-17). 

Det förekom även att våldsamhet och “sadism” togs upp genom att man nämnde 

tidigare brottslighet, vilket också illustreras i citatet som återgivits ovan. Vår tolkning är 

att detta också implicit syftar till brottsoffrens lidande. Detta kommer dock att 

diskuteras närmare i nästa avsnitt. 
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I materialet var majoriteten av gärningspersonerna män, med få undantag. Flera av 

artiklarna använde sig av benämningen gärningsman, vilket vi i sig tolkar som en 

indikation på synen på förövares könstillhörighet. En alternativ tolkning av användandet 

av denna benämning är att det också skulle kunna gälla för kvinnliga gärningspersoner. 

Jewkes (2015, s. 131) menar att manliga gärningspersoner är normen och att kvinnliga 

förövare anses som dubbelt så avvikande eftersom det finns en del föreställningar om 

kvinnor, som står i skarp kontrast mot rollen som gärningsperson. Hon menar också att 

dessa föreställningar reflekteras av media och att denna dubbla avvikelse gör kvinnliga 

förövare extra intressanta för media att rapportera om. När kvinnor beskrevs som 

gärningspersoner i materialet fann vi att man framställde det som att de ändå var 

oskyldiga genom att de blivit “indragna” i brottet av en tredje part eller att deras 

brottslighet kunde förklaras med andra yttre omständigheter: 

 -“Tidigare har det också funnits en benägenhet att se kvinnorna som offer snarare än 

förövare.... Man har tenderat att se det på det viset, att de är oskyldiga och att det är någon man 

som dragit in dem i det här”(Dagens Nyheter 2011-03-31).  

Det som citatet ovan illustrerar avviker tydligt från de tidigare beskrivna 

framställningarna av den manliga förövaren som med uppsåt och medvetet begår brottet 

medan kvinnan ursäktas och beskrevs med termer som att hon “blivit indragen i 

handlingen”. Frågan om den kvinnliga förövarens uppsåt illustreras alltså som mera 

oklart än motsvarigheten när det gäller manliga förövare. Beskrivningarna gör gällande 

att de kvinnliga förövarna inte agerat på eget bevåg och det förekommer inga 

framställningar kring att de själva varit aktivt planerande eller drivande. Vi tolkar detta 

som att det i pressen återfinns olika grader av skyldighet och att kvinnliga förövare 

porträtteras mot bakgrund av förmildrande omständigheter som fungerar som 

“förminskare” av dennes skuld. Det är endast en artikel som beskriver kvinnliga 

förövare på samma sätt som vi tidigare redovisat att manliga förövare beskrivs. 

Den egenskap hos gärningspersoner (och offer) som vi inte riktigt återfann i materialet 

var etnicitet. Detta koppar vi till Christies teori, han nämner inte etnicitet explicit men 

han för en diskussion som kan tolkas som gällande för etnicitet. Christie (2001, s. 55; s. 

59) menar att den ideala gärningspersonen är någon som anses vara främmande och “en 

varelse på avstånd”. Med detta menar Christie att man har lättare att acceptera en 

gärningsperson som idealisk om denne avviker från det man anser vara normen. Denna 

tolkning baserar vi också på Lykke (2015, s. 247) som menar att utelämnande av 
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etnicitet i media är ett bevis för normens styrka, på så vis att det anses så normativt att 

vara kaukasier att detta inte ens behöver nämnas för att det ses som så självklart. 

Etnicitet nämndes bara i tre procent (tre av hundra) av de artiklar som analyserades i 

denna studie. I de fall etnicitet illustrerades handlade artiklarna om asylsökande män 

och pojkar. I alla de artiklar där detta nämndes var såväl gärningspersoner som offer av 

annan etnicitet än svensk. I en av dessa artiklar pratade man om att det var 

bakomliggande kulturella orsaker som låg bakom brotten. Detta kan illustreras med 

följande citat:  

“- Ensamkommande pojkar från Afghanistan...är vanligt att unga pojkar utnyttjas av äldre 

män... unga pojkar kläs upp till flickor, instrueras att dansa utmanande och tvingas underhålla 

på slutna fester för manliga sällskap… kopplats till den hårda könssegregation som råder i 

Afghanistan”. (Dagens Nyheter 2016-02-08).  

Det som vi dock hittade var att gärningspersonens hemstad eller “område” skrevs ut i ett 

flertal av artiklarna. 

5.2 Diskursen om brottsoffrens utsatthet 
Brottsoffer beskrevs i samtliga artiklar men det varierar hur ingående dessa 

beskrivningar är. Det förekom i största delen av materialet beskrivningar av offren som 

utsatta och försvarslösa och vi tycker att detta illustreras genom flera olika 

beskrivningar vilka vi kommer gå närmare in på nedan. Detta kopplar vi till Christie 

(2001, s. 48) som beskriver att det ideala offret är någon som är svag i jämförelse med 

gärningspersonen. Det är också vanligt med beskrivningar av offrets svårigheter att 

försvara sig mot gärningspersonens handlingar. Ett exempel på när detta nämns explicit 

är följande citat från Expressen (2014-01-12) där ett brottsoffer beskrivs -“Hon är en 

ung kvinna, 25 år, späd, väger 51 kilo. I den situation hon hamnade en höstnatt i Lund 

förra året hade hon önskat att hon haft mera styrka”. Just utsatthet genom 

underlägsenhet i fysisk storlek och styrka nämns dock oftast inte explicit men det finns 

tydliga syftningar till detta i en stor del av materialet. Utsatthet porträtterades vanligen 

genom beskrivningar av huruvida gärningspersonen utnyttjat att denne haft en nära 

relation till offret på något sätt. Några exempel är släktingar, bekanta och vänner. Det 

förekom också beskrivningar kring om offren stod i någon form av beroendeställning 

gentemot gärningspersonen eller om offrets förmåga att försvara sig på något sätt var 

nedsatt. I följande exempel från Aftonbladet (2015-11-03) handlar det om präster som 

begått sexuella övergrepp mot barn ”- Det handlar om allvarliga saker när en ledare 
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utnyttjar sin ställning för att tillfredsställa sina egna sexuella behov. Det är ett 

maktmissbruk” (Aftonbladet 2015-11-03).  

I andra artiklar berörde man istället ledare som idrottstränare och jourhemsföräldrar. I 

några artiklar förekom även beskrivningar som rörde olika fysiska eller psykiska 

nedsättningar hos offret. Tre artiklar berörde offer med olika former av psykiska 

funktionsnedsättningar och diagnoser av olika slag. Exempelvis beskriver en artikel 

offrets autism och en annan beskriver att offret är ”begåvningshandikappad”. I ett fåtal 

fall gällde även beskrivningarna av utsatthet fysisk skada eller sjukdom hos offret vid 

tiden för brottet. En artikel beskrev ett offer som ramlat och skadat sig så illa att hon 

inte kunde ta sig upp och att hon då blir våldtagen. I många av artiklarna beskrevs också 

vad offren hade för sig vid tiden för brottet, några exempel är att man redogör för 

huruvida offret var på väg hem och varifrån samt om brottet skett på ett sjukhus, 

förskola och så vidare. 

Vi såg även att majoriteten av artiklarna innehöll offer i egenskap av unga kvinnor eller 

barn under 15 år. Vanligast var att offren beskrevs som kvinnor men med en knapp 

marginal då nära hälften av brottsoffren i artiklarna beskrevs som barn. Värt att nämna 

är att materialet innehöll några fall som under den aktuella perioden fick stor medial 

uppmärksamhet och därför återkom i flera av artiklarna. Ett sådant fall är “Övergreppen 

mot barn i Högsby” (Dagens Nyheter 2014-05-03). Det finns en möjlighet att detta har 

påverkat resultatet men detta går inte att vare sig styrka eller avvisa. Efter barn kommer 

i storleksordning beskrivningar av brottsoffren som ungdomar mellan 15-18 år. Det är 

endast ett fåtal av de analyserade artiklarna som inbegrep antingen äldre kvinnor eller 

manliga offer som då beskrevs som ungdomar eller barn. Endast en artikel berörde 

vuxna manliga offer, den artikeln menade att “- Det finns ett tabu emot att tala om män 

som offer” (Dagens Nyheter 2012-09-28). En artikel menade också att män och pojkar 

själva har svårigheter att se sig som brottsoffer, denna artikel uttrycker detta som att ”- 

Pojkar ses inte, och ser inte heller sig själva, som offer på samma sätt som när det är en 

man som utfört kränkningen” (Dagens Nyheter 2011-03-31). Endast en artikel berörde 

andra könskategorier än de traditionella kvinnor respektive män, och innefattade en 

transsexuell person som brottsoffer. Vi har tidigare diskuterat att gärningspersonerna i 

huvudsak beskrevs som män och att offren främst beskrevs som kvinnor. Detta relaterar 

vi till tidigare förda resonemang om kritisk diskursanalys och socialkonstruktionism. 

Diskurser ses inom kritisk diskursanalys som socialt konstruerade samtidigt som de är 
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vidmakthållare av sociala normer (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 61). Diskurserna om 

könstillhörighet hos förövare och offer kan alltså ses som både konstituerade och som 

konstituerande (se Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67f).   

Vanligt förekommande var även beskrivningar av den fysiska och psykiska smärta som 

offren upplevt. Några exempel som påvisar detta är:  

”- Jag spydde en del efteråt. Jag stoppade snö innanför kläderna för att döva smärtan” 

(Aftonbladet 2014-01-26) samt “Det hemliga mynnade ut i struliga tonår, sex år av terapi för 

sexuellt utnyttjade, panikångest och äckelkänslor inför den egna kroppen” (Aftonbladet 2016-

03-13). 

Vi fann också några artiklar som starkt avvek från de ovan återgivna beskrivningarna av 

brottsoffer. Det första vi uppmärksammade kring detta var att nästan samtliga artiklar, 

med ytterst få undantag, beskrev brottsoffer som tydligt passar in i en offerroll, alltså 

där beskrivningarna av omständigheterna i fallet gör det tydligt vem som innehar vilken 

roll. Detta resonemang kopplar vi till Christie (2001, s. 55) som menar att 

gärningspersoner i fall där rollerna är diffusa, utgör “dåliga” ideala gärningspersoner. 

Detta kan jämföras med de beskrivningar av brottsoffer som vi återgivit tidigare där 

brottsoffren framställdes som utsatta, hjälplösa och “oskyldiga”. Christie (ibid. s. 48) 

talar om det idealiska offret som någon som befinner sig på en plats denne inte kan 

klandras för att vara på samt att offret vid tiden för brottet ägnade sig åt “ett respektabelt 

projekt”. Vi fann en påtaglig avsaknad av fall där rollerna är mer diffusa och det inte är 

lika självklart vem som är offret och vem som är gärningspersonen i den beskrivna 

händelsen. Vi fann några exempel på detta från materialet. I en artikel beskrevs hur 

offret blir “tafsad på rumpan” och då reagerar med att misshandla förövaren. Detta går i 

strid med de tidigare beskrivningarna av offrens utsatthet och hjälplöshet som vi anser 

implicit syftar till medkänsla med offren. I en annan artikel fann vi ytterligare ett 

exempel på offer som avviker från de dominerande beskrivningarna. Denna artikel 

berörde en man som benämndes “mördarnazisten” vilken under hela sin barndom blivit 

utsatt för återkommande sexuella övergrepp. Även detta fall illustrerade tydligt 

problematiken kring att avgöra vem som egentligen är offer och förövare i en händelse.  

Något annat vi fann som avviker från pressens gängse beskrivningar av brottsoffer är att 

vissa av artiklarna illustrerar en form av revansch hos offren efter brottsutsattheten. 

Samtidigt som offrens lidanden beskrevs i stor utsträckning som redogjorts för ovan, så 
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såg vi också nyanser kring att man beskrev offren som att de försökt få ut någonting 

positivt av det som skett. Dessa två förhållanden beskrevs ofta tillsammans, ett exempel 

är ett citat från Expressen (2012-05-13) ”- När Ewa Cederstam var 18 år våldtogs hon i 

sin lägenhet. Det förändrade hennes liv för alltid. Nu har hon gjort en film om vikten av 

att våga minnas det hemska”.  

Artiklarna som tog upp denna “offrens revansch” gjorde detta på olika sätt, en nämnde 

som ovan beskrivet, en kvinna som valde att göra en dokumentärfilm om det inträffade. 

En annan artikel beskrev hur brottsoffret valde att grunda en förening för våldtagna 

tillsammans med en kvinna som utsatts för samma sak. Samma artikel beskrev att 

brottsoffren inom denna förening använder sina erfarenheter till att föreläsa och sprida 

kunskap kring att det finns olika former av våldtäkt och att överfallsvåldtäkt inte är den 

enda som bör ses som “riktig” våldtäkt. 

5.3 Diskursen om rättsväsendets brister 

I materialet fann vi ett antal artiklar som tog upp brister, otillräckliga lagar och 

svårförståeliga domar/tolkningar från rätten. En av de artiklar som illustrerade detta 

menar att: 

”- Det är den omgärdande kontexten, själva maktobalansen, som ofta är det som skiljer ett 

sexuellt övergrepp från en ömsesidig sexuell handling. Utan en förståelse för detta kan rätten 

inte göra en korrekt och objektiv bedömning, hur noga och tekniskt korrekt de än tillämpar 

lagen” (Svenska Dagbladet 2013-10-02).  

Beskrivningar av rättsväsendet på olika sätt var vanligt förekommande i större delen av 

materialet. Ofta kan det handla om neutrala återgivningar av hur man dömt i olika 

enskilda fall. Vi fann dock att flera av artiklarna beskrev rättsväsendet på ett negativt 

och ifrågasättande sätt. Inom denna diskurs fann vi några olika mindre teman kring hur 

man lyfte fram detta ifrågasättande och denna kritik. För det första beskrev flera av 

artiklarna på olika sätt att en lagändring behövs för att fler gärningspersoner ska kunna 

dömas och för att man på ett bättre sätt ska kunna hantera bevisfrågan kring samtycke.  

Ett exempel på explicit kritik just mot rättsväsendets hantering samt tolkningar av 

samtyckesfrågan beskrevs i en artikel. Denna framförde kritik och menar att 

rättsväsendet ser det som att det är offret som ska bevisa för rätten att denne uttryckt 

tillräckligt tydligt att samtycket inte är ömsesidigt. Man antyder att bevisbördan istället 
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bör ligga på den misstänkte förövaren. Denna artikel beskrev detta på ett aningen 

löjeväckande sätt: 

“- I dag ligger bevisbördan på kvinnan att kunna styrka att hon sa nej. Efter tryck från ledande 

sexualbrottsforskare, Miljöpartiet och Europadomstolen utreder nu regeringen om kravet på 

tvång istället ska ersättas med bristande samtycke. Det skulle innebära att den misstänkta 

mannen får frågor som: Vad gjorde du för att försäkra dig om att hon ville ha sex med dig? Och 

det är ju rimligt. Vi utgår ju inte i från att vi kan ta någons mobil utan att fråga. Eller låna 

någons bil bara för att ägaren sover eller är för full för att säga nej. Och vem vet, kanske är det 

lättare att förstå ett ja än ett nej? Ordet innehåller ju trots allt en bokstav mindre” (Svenska 

Dagbladet 2009-06-12).  

Just frågan om hur samtycke ska bevisas och svårigheterna kring detta beskrivs 

genomgående i de artiklar som berörde rättsväsendet. Vanligt var att detta diskuterades i 

förhållande till domar i specifika fall men det förekom även ett fåtal beskrivningar av 

offrens egna reaktioner på domarna. Återkommande var att man på olika sätt beskrev 

rättens domar som svårförståeliga. Detta kan illustreras med följande citat: 

“- Detta trots att den 27-årige mannen medger att kvinnan vid upprepade tillfällen sa att hon inte 

ville ha sex ansåg tingsrätten i Lund att det inte var fråga om en våldtäkt - och friade honom” 

(Expressen 2014-01-12). 

Med anknytning till diskussionen ovan kring kritiken mot rättsväsendets syn på 

samtycke fann vi också att några av artiklarna menade att rättsväsendet ser på män som 

oförmögna att förstå när en partner inte samtycker till sexuella handlingar. En artikel 

uttryckte detta med följande citat: 

“- När det kommer till våldtäkt har svenskt rättsväsende förvånansvärt ofta en väldigt låg 

uppfattning om mäns intelligens. En kvinna kan försöka putta bort och värja sig mot sin 

förövare, hon kan säga jag vill inte. Åklagaren och rätten kan tro på hennes berättelse men ändå 

välja att inte väcka åtal eller att fria mannen. Eftersom han kanske inte förstod att hon inte ville” 

(Svenska Dagbladet 2009-06-12). 

I ett fåtal artiklar förekom också kritik av rättsväsendets bedömningar av om offret 

befunnit sig i en “särskilt utsatt situation” vid tiden för brottet. I den ena av dessa 

artiklar beskrev man ingående brottsoffrets situation vid tiden för händelsen och 

argumenterar utifrån detta att det var underligt att rätten inte ens prövade om offret 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation.  
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6. Diskussion 
 

De viktigaste resultaten vi fann var att pressen tenderade att beskriva brottsoffer och 

gärningspersoner på ett stereotypt sätt. Gärningspersoner beskrevs i de flesta artiklarna 

som kalkylerande, manipulativa och som att brotten varit planerade. De flesta av 

beskrivningarna rörde gärningspersoner som begått flera brott och/eller var dömda för 

tidigare brottslighet. Vi fann också att merparten av artiklarna beskrev 

gärningspersonerna som sadistiska och våldsamma. Det allra tydligaste resultatet vi 

fann var att de beskrivna gärningspersonerna nästan uteslutande var av manligt kön. De 

fåtal beskrivningar av kvinnliga gärningspersoner som återfanns tenderade att 

nedgradera kvinnans skuld med hänvisningar till att hon lurats in i handlingen/-arna av 

en manlig  styrande “huvudman” och inte varit personligt drivande. 

I de flesta artiklarna beskrevs brottsoffrens utsatthet och svårigheter att försvara sig mot 

gärningspersonerna. Det allra tydligaste vi fann var att majoriteten av de beskrivna 

offren var antingen unga kvinnor eller barn. Vuxna män som brottsoffer förekom endast 

i en av artiklarna. Samtliga beskrivna offer passar tydligt in i en offerroll på så vis att 

det inte förekom någon tveksamhet om vem som var offer respektive gärningsperson i 

artiklarna. Offer där rollerna var mer diffusa förekom endast i två av fallen. I dessa 

artiklar var situationerna sådana att offren skulle kunna anses även som 

gärningspersoner och tvärtom. 

Vi fann också att rättsväsendet beskrevs på två sätt: antingen återgavs på ett neutralt sätt 

hur man dömt i enskilda fall eller att rättsväsendet kritiserades och ifrågasattes. Denna 

kritik gällde framförallt att man ansåg att rättsväsendet dömt felaktigt i enskilda fall 

eller att man kritiserade själva lagstiftningen som otillräcklig. I några av 

beskrivningarna återkom kritik kring hur rättsväsendet hanterar frågan om samtycke. 

6.1 Slutsatser 
Vi har tidigare diskuterat frågan om objektivitet i kvalitativ forskning. För att 

återanknyta till detta vill vi påpeka att resultaten som framkommit i denna studie 

förvisso har styrkts med utdrag ur materialet men att man ändå ska vara medveten om 

att resultaten inte exakt speglar en fullständigt objektiv bild av materialet. Bergström 

och Boréus (2012, s. 41f) likväl som Jørgensen & Phillips (2002, s. 183) menar att det 

är omöjligt att uppnå fullständig objektivitet i studier med konstruktionistisk 

utgångspunkt eftersom forskaren alltid kommer att påverka resultaten. De tolkningar 
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som forskaren gör påverkas av den egna förförståelsen och det är därför orimligt att det 

ska gå att uppnå fullkomlig objektivitet. Därmed kan man från detta perspektiv se det 

som att vårt metodval begränsat oss. Nedan kommer vi att redogöra för de slutsatser vi 

kommit fram till samt diskutera alternativa tolkningar. 

Vi såg att det var genomgående i artiklarna att unga kvinnor och barn porträtterades som 

brottsoffer. Detta anknyter vi till Christies (2001, s. 47) teori om ideala offer. Han 

diskuterar där att det finns individer eller grupper som lättare uppnår legitim och 

fullkomlig status som brottsoffer. Vi tolkar det som att kvinnor och barn är sådana 

grupper som har lättare att uppnå denna status och därmed är mer sannolika att anses 

som ideala offer. Denna tolkning baserar vi också på Hayes & Carpenter (2013, s.159f) 

som menar att det finns vissa typer av brott, som exempelvis sexuella övergrepp mot 

barn, som oberoende av kontext alltid anses vara mera allvarliga och mera moraliskt 

förkastliga. Det vi menar är att föreställningarna om idealiska offer också baseras på 

moraliska ställningstaganden. Normativ femininitet porträtterar kvinnor som icke-

aggressiva och oskyldiga (Renzetti, 2013, s. 16) och vi tolkar detta som en anledning till 

att kvinnor lättare anses som ideala offer. Oskyldighet nämns även av Christie (2001, s. 

48) när han diskuterar att offret vid tiden för brottsutsattheten är på en plats som hon 

inte kan klandras för att befinna sig på och offret är också upptagen med “ett 

respektabelt objekt”. Att de flesta offren i vårt material var kvinnor eller barn anknyter 

vi också till Christie (ibid.) som beskriver det ideala offret som en “hon”, någon som är 

svag och att unga personer passar extra bra in i rollen som ideala offer. Dock så tolkar vi 

det som att könstillhörighet hos offren får mindre betydelse när det handlar om barn, 

eftersom de oavsett kön kan anses som ideala offer. Detta relaterar vi till beskrivningen 

av ideala offer som någon som är svag, oskyldig, mycket ung och inte kan klandras för 

det inträffade (ibid.). 

Vuxna manliga offer förekom endast i en av artiklarna, vilket vi kopplar vi till 

föreställningar om maskulinitet. Trots att maskulinitet och att vara av biologiskt manligt 

kön är två helt olika saker, är dessa starkt sammanflätade med varandra när det gäller 

föreställningar kring att vara en “riktig” man. Bruhner och Henriksson (2012, s. 27) 

skriver att manliga offer för sexuellt våld anses som att de inte uppfyller kriterierna för 

att vara “riktiga” män. De menar även att män som inte uppfyller detta ses som både 

psykiskt och fysiskt underlägsna “riktiga” män. Det är också vanligt att man uppfattar 

manliga sexualbrottsoffer som homosexuella, och utifrån det så drar man slutsatsen att 



 

34 

 

det är lättare att acceptera män som offer för sexuellt våld om detta offer befinner sig 

långt ifrån den konstruerade manlighetsnormen (ibid.). Wiederman (2005, s. 497) menar 

att män generellt ses som av naturen det mer aggressiva könet och att män är de som är 

aktiva och dominanta i sexuella relationer. Detta kopplar vi till de delar av våra resultat 

där vi fann att det är svårt att se på män som offer för sexuellt våld, både för de utsatta 

själva och för andra. Manliga sexualbrottsoffer blir avvikande vid jämförelse med 

maskulinitetsnormen vilket kan leda till att män avsäger sig offerrollen för att slippa 

eventuella konsekvenser av att bryta mot normen (Bruhner & Henriksson, 2012, s.27). 

Mot bakgrund av maskulinitetsnormen blir det alltså svårt att uppfatta män som offer 

för sexuellt våld. Dessa svårigheter att betrakta män som offer kopplar vi även till 

Christie (2001, s. 48) som menar att ett icke-idealt offer är en man som är stark och 

fysiskt lika stor som gärningspersonen. Föreställningen om mannen som det fysiskt 

överlägsna könet är också förknippat med maskulinitetsnormen och gör det svårt att 

uppfatta det som att män inte skulle kunna försvara sig mot angrepp. Detta menar vi kan 

leda till ifrågasättande av mannens offerskap eftersom man anser att denne borde ha 

kunnat försvara sig. Vi har tidigare redogjort för att det ideala offret är någon som är 

svag och att gärningspersonen är överlägsen fysiskt (ibid.) och föreställningarna om 

mäns fysiska styrka och möjligheter att försvara sig kolliderar med bilden av det ideala 

offret.  

Vi tolkar det som det i nästan alla artiklar i materialet tydligt framgick vem som var 

offer respektive gärningsperson.  Dock så fann vi två artiklar som avvek från detta 

mönster, där det var mer diffust vem som var offret respektive vem som var 

gärningspersonen. Det ena fallet gällde en kvinna som blir “tafsad” på och då 

misshandlar förövaren. Det andra fallet gällde en man som man kallar 

“mördarnazisten”, som begått ett brutalt mord men som också under hela sin barndom 

varit offer för sexuella övergrepp. Beskrivningarna i dessa artiklar går emot det vi 

tidigare fann om föreställningen om offret som någon som är oskyldig och svag, och att 

offren är oförmögna att försvara sig själva. Att offren går till motattack vid utsatthet 

resulterar även i att rollerna i händelsen inte är lika självklara, då de samtidigt kan 

gestaltas som förövare. Offerrollen blir ännu mer diffus i fallet med mördarnazisten, 

som är ett offer för sexuella övergrepp samtidigt som han gjort sig skyldig till mord. 

Detta kopplar vi till Christie (2001, s. 55) som menar att gärningsmän och offer som 

överlappar varandra inte utgör några bra ideala gärningsmän eller bra ideala offer.  
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Vi fann också ytterligare en typ av beskrivningar av brottsoffer som avvek mot de 

övergripande mönstren i materialet. Dessa beskrivningar rörde olika typer av revansch 

för offren och vi tolkar detta som att man illustrerar en slags styrka hos offren och att 

man vill visa att det finns offer som gör något positivt av sina negativa upplevelser. 

Man beskrev denna revansch på olika sätt, en kvinna gör en dokumentärfilm om det hon 

utsattes för och en annan startar en förening för våldtagna kvinnor där man föreläser om 

sina erfarenheter av sexuellt våld. Trots dessa beskrivningar av revansch så nämner 

artiklarna också att offren fortfarande till viss del lider psykiskt till följd av 

brottsutsattheten. I största delen av det fullständiga materialet återfanns mer eller mindre 

utförliga beskrivningar av offrens lidanden, såväl psykiska som fysiska. Det förekom 

också implicita antydanden till offrens lidande genom beskrivningarna av 

gärningspersonernas handlingar. Användandet av kritisk diskursanalys möjliggjorde att 

vi kunnat upptäcka och studera materialets outtalade syftningar. Metodvalet gjorde 

också att vi kunde undersöka diskursers påverkan och påbyggnad av varandra. Till 

exempel kunde vi genom detta se hur diskurserna om brottsoffer och om 

gärningspersoner påverkade och gick in i varandra. Metodvalet gjorde det också möjligt 

att studera hur diskurserna konstruerats genom texterna (se Bryman, 2011, s. 484f; 

Jørgensen & Phillips, 2002, s. 152).  

Samtliga artiklar i vårt material berörde män som förövare, med endast två undantag.  

Brottsstatistik visar att män är överrepresenterade som förövare men att det är oerhört 

många som tror att sexualförbrytare uteslutande är män (Hayes & Carpenter, 2013, s. 

161). Greer (2003, s. 55) menar också att media har en benägenhet att förstärka denna 

uppfattning och skapa bilden av förövaren som en manlig främling och faran med detta. 

Detta trots att sexuella övergrepp ofta begås av en person man känner, särskilt i fall 

gällande barn (Grubin, 1998, s. 13). I vårt material förekom i de flesta artiklar om 

manliga förövare beskrivningar av deras manipulation, sadism, våldsamhet och 

kalkylerande sätt. Detta relaterar vi till Blackman och Walkerdine (2001, s. 6) som i en 

tidigare studie funnit att media beskriver gärningspersoner på liknande sätt. Flertalet av 

dessa artiklar berörde också förövare som begått flera brott och/eller var dömda för 

tidigare brottslighet. Dessa beskrivningar tolkar vi som att de antyder att de manliga 

förövarna är medvetna aktörer och att deras handlingar har varit planerade. Vi tolkar 

också detta som ett sätt att få gärningspersonerna att verka så olika oss “vanliga” 

människor som möjligt, det handlar alltså om ett slags uppdelande i “vi och dem”. Detta 

kopplar vi till Christies (2001, s. 55f) diskussion om att det är mycket svårt att se 
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människor som påminner om oss själva som förövare. Han menar att en ideal 

gärningsperson är någon som avviker från oss själva och på så vis får vi lättare att 

acceptera denne som en förövare. Detta kopplar vi även till Blackman & Walkerdines 

(2001, s. 11) tidigare återgivna diskussion om främmandegörande. 

Vi fann att de flesta artiklarna i materialet beskrev relationerna mellan offer och 

gärningsperson. När offer och gärningsperson var bekanta med varandra fann vi att 

beskrivningarna av gärningspersonernas manipulation var mera utförliga. Detta tolkar vi 

som att man försöker förklara hur brottet kunde begås av en närstående, detta kan 

jämföras med uppfattningen att gärningspersoner är någon som är främmande för offret. 

Detta kopplar vi till tidigare förda resonemang om att det är svårt att acceptera någon 

som påminner om oss själva som gärningsperson. Möjligt är också att det är ännu 

svårare i de fall där gärningspersonen är en närstående eftersom man upplever sig känna 

personen. Vid fall där offer och gärningsperson/-er var obekanta för varandra fann vi att 

det fanns viss antydan till det som Greer diskuterar angående uppfattningen om 

gärningsmannen som främmande och att även media förmedlar denna bild. Detta kan 

anknytas till Christies (2001, s. 48) beskrivning av den ideala gärningspersonen som en 

främling. Det var dock inget som var väldigt tydligt i vårt material, utan det var ganska 

jämnt fördelat mellan beskrivningarna av bekanta respektive främmande 

gärningspersoner. Vi fann dock att i de artiklar som berörde främmande 

gärningspersoner såg vi vissa tendenser till att väcka rädsla för att bli utsatta för brott av 

främlingar. Detta tolkar vi utifrån ordvalen i dessa artiklar och framställningen av att 

ingen kan gå säker från dessa farliga främlingar. Detta kommer att diskuteras ytterligare 

längre ner i detta avsnitt. 

Kvinnliga gärningspersoner förekom endast i två av artiklarna. Detta kan tolkas på flera 

sätt, antingen som att detta är en naturlig följd av att kvinnor är underrepresenterade i 

brottsstatistiken gällande sexuellt våld. Vi tolkar det dock som att det kan finnas andra 

orsaker bakom att kvinnliga gärningspersoner var så sällsynta i vårt material. Tidigare 

har vi diskuterat hur kvinnor främst porträtteras som offer och att de anses vara icke-

aggressiva och oskyldiga. Vi diskuterade också utifrån Christie att kvinnor anses mer 

ideala som offer än män därför att kvinnor anses som det fysiskt svagare könet och att 

detta medför en föreställning om att de har svårare att försvara sig mot förövare. 

Framförallt är alltså kvinnliga förövare avvikande mot föreställningarna om 

gärningspersoner på grund av sin könstillhörighet. Vi har tidigare diskuterat att män 
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både är i majoritet i brottsstatistiken som förövare men också att förvånansvärt många 

har uppfattningen att gärningspersoner i sexualbrott endast är män. Denna tidigare 

diskussion belyser föreställningar om kvinnor, och att dessa avviker mot 

föreställningarna av en gärningsperson. Renzetti (2013, s. 16) menar att normen om 

femininitet porträtterar kvinnor som omhändertagande, sexuellt passiva, oskyldiga och 

icke-aggressiva. De fåtal fall med kvinnliga förövare som vi fann i vårt material beskrev 

förövaren på ett sätt som vi uppfattar som ursäktande. Beskrivningar rörde hur den 

kvinnliga förövaren lurats in i handlingen av en huvudman av manligt kön. Vi tolkar 

detta som att man målar upp en bild av kvinnans uppsåt som mer oklart än vid fallen 

med manliga förövare. Detta ser vi som ett sätt att förminska kvinnans skuld genom att 

kvinnan framställs som mindre drivande. En av artiklarna avviker dock mot dessa 

beskrivningar och där porträtteras den kvinnliga förövaren istället på liknande sätt som 

sina manliga motsvarigheter. Våra resultat skiljer sig något mot tidigare redovisade 

forskning, som funnit att kvinnor som förövare av sexualbrott anses som dubbelt 

avvikande och därför har större nyhetsvärde (Jewkes, 2015, s. 131). Det som avses med 

dubbel avvikelse är att dessa kvinnliga förövare bryter mot föreställningarna om 

kvinnor, vilka i sin tur avviker starkt mot föreställningarna om gärningspersoner. De 

kvinnliga gärningspersonerna bryter alltså både mot föreställningarna kring 

gärningspersoner och mot den kvinnliga normen. Att vi inte återfann några uttryck för 

detta i vårt material kan bero på att det helt enkelt inte inträffat några sådana fall under 

den aktuella perioden alternativt att dessa fall inte kom med i vårt material av olika 

anledningar.  

Vi fann att rättsväsendet ofta beskrevs i artiklarna och att dessa beskrivningar gjordes på 

två olika sätt. Antingen återgav artiklarna på ett neutralt sätt hur rättsväsendet dömt i 

enskilda fall eller så framförde man kritik. Denna kritik rörde brister i rättsväsendets 

tolkningar och domar samt otillräckliga lagar. Flera av dessa artiklar berörde frågan om 

hur samtycke ska behandlas i rätten och några berörde också hur rätten hanterar frågan 

om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation vid tiden för brottet. Det förekom 

också några artiklar som menade att rättsväsendet ser på män (som i detta fall används 

synonymt med förövare) som oförmögna att förstå när samtycke inte är ömsesidigt. 

Denna kritik ser vi också nyanser av i ifrågasättandet av hur rättsväsendet behandlar 

frågan om samtycke. En av våra artiklar diskuterade samtycke utifrån ståndpunkten att 

det borde åligga förövaren och inte offret att bevisa om det förelåg ömsesidigt samtycke 

eller inte. Vi menar att kärnan i denna kritik är att bevisbördan ligger på offret och att 
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rättsväsendet baserar bedömningen av om samtycke kan bevisas på felaktiga kriterier. 

Bumiller (1987, s. 78) menar att det skiljer sig mellan våldtäktsfall och andra 

straffrättsliga områden gällande samtycke. Hon menar att samtyckesfrågan aktualiseras 

endast vid våldtäktsfall och att det då blir nödvändigt att bevisa att det inte varit fråga 

om ömsesidigt samtycke för att kunna styrka att ett brott har begåtts. Bumillers poäng är 

att våldtäktsoffer bara behandlas likadant som offer som blivit utsatta för mindre 

allvarliga icke-sexuella brott, i de fall där man bedömer våldtäktsoffrets redogörelser 

som trovärdiga. Hon menar att när våldtäktsoffrets redogörelse om samtycke inte anses 

tillräckligt trovärdig, ses de inte som offer överhuvudtaget av rättsväsendet, utan 

ifrågasätts. Våldtäktsoffer som inte uppvisar tecken på att vara traumatiserade av 

händelsen bedöms också som mindre trovärdiga (ibid., s. 77). Våra resultat och 

Bumillers resultat kopplar vi till föreställningen om det ideala offret. Vi menar att 

ifrågasättandet av våldtäktsoffer som inte tydligt uppvisar att de blivit negativt 

påverkade av händelsen, går att koppla till föreställningen om ett idealt offer som någon 

som är svag (se Christie, 2001. s. 48). Vi tolkar det som att våra resultat och Bumillers 

studie, som gjordes för ganska länge sedan, kan tyda på att det föreligger problem med 

hur samtycke ska behandlas i rättsväsendet, eller åtminstone att pressen framställer det 

så.  

Något som endast framgick i ett fåtal artiklar i vårt analyserade datamaterial var 

etnicitet hos förövare eller offer. Att beskrivningar av etnicitet inte återfanns tolkar vi 

som att det kan ha flera olika orsaker. För det första kan det handla om att detta kan vara 

uttryck för att en slags “vithetsnorm” existerar  i det svenska samhället. Denna tolkning 

baserar vi på Lewis (2004, s. 627f) som menar att utelämnandet av etnicitet i media 

visar att det finns en så stark norm kring att vara kaukasier att det inte anses nödvändigt 

att ens nämna etnicitet. Detta för att kaukasiskt ursprung ses som så självklart och 

Lykke (2015, s. 244) menar också att detta utelämnande tyder på att den aktuella 

tidningen riktar sig mot en “vit” publik. En annan tänkbar orsak till att etnicitet knappt 

nämns kan vara de senaste årens debatt kring rasism och Sverigedemokraternas 

frammarsch inom den svenska politiken. Alltså kan det vara ett medvetet val av pressen 

att utelämna etnicitet.  En tredje orsak kan helt enkelt vara att det inte uppkommit fall 

under den undersökta perioden där etnicitet aktualiserats. Ytterligare en tolkning skulle 

kunna vara att pressen helt enkelt inte anser det vara relevant vilken etnicitet offer och 

gärningspersoner har. Som tidigare diskuterats såg vi däremot att man istället 
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fokuserade på vilka orter eller delar av landet offer och gärningspersoner kommer ifrån, 

som till exempel beskrivningar av typen “en man från Skåne”. 

Några fördelar med den valda metoden är att kvalitativ textanalys gör det möjligt att 

undersöka samhälleliga fenomen och problem och att metoden är särskilt lämpad för 

textkällor som exempelvis dagstidningar (Widén, 2009, s. 136). Under studiens gång 

har vi uppmärksammat att kritisk diskursanalys är fördelaktigt som metod vid studiet av 

texter. Vi har tidigare även resonerat kring att kritisk diskursanalys kan synliggöra olika 

maktförhållanden, vilket har varit en fördel i denna studie och vi har funnit att makt på 

olika sätt är genomgående i vårt material. I samtliga artiklar, förutom ett undantag, 

tolkar vi det som att offrets maktlöshet gentemot förövaren antyds. Makten kommer till 

uttryck både genom beskrivningar av fysisk och psykisk kontroll. Detta tas upp genom 

beskrivningar av manipulationen, den fysiska överlägsenheten, hot och våld. Även 

numerärt överläge nämns i några av artiklarna. Detta var den makt som förmedlas i 

texten. Vidare kan man resonera kring den makt som förmedlas med texten. Kritisk 

diskursanalys gör det möjligt att studera diskursernas roll i produktion och reproduktion 

av ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Metodens syfte är att synliggöra 

dessa ojämlika maktförhållanden och bidra till att de förändras till det bättre (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Vi menar att denna makt kan leda till att vissa 

offergrupper och typer av sexuella brott uppmärksammas mindre respektive mer. Våra 

resultat visar att kvinnor och barn är väldigt synliga grupper av offer medan vuxna män 

är väldigt osynliga i det material vi har analyserat. En tolkning är att detta beror på att 

män inte utgör några bra ideala offer. Det kan även vara så att detta beror på att 

sexualbrott mot män mer sällan anmäls och därför inte kommer till medias kännedom. 

Detta kan kopplas till vår tidigare diskussion om könsspecifika föreställningar om offer 

och gärningspersoner. En alternativ tolkning är att händelsers nyhetsvärde har påverkat 

rapporteringen, vilket kommer att diskuteras närmare nedan. Denna studie kan dock inte 

visa hur eller om nyhetsvärde har haft betydelse för våra resultat, utan diskuteras endast 

som en tänkbar möjlighet. 

 Makt kan också diskuteras utifrån att media har friheten att dels välja vad man vill 

rapportera kring samt hur man rapporterar detta, vilket i sig skapar makt (Jewkes, 2015, 

s. 76). Mautner (2008, refererad i Bonnes, 2011, s. 210) menar att det vid kritiska 

diskursanalyser av nyhetsmedia är viktigt att ta hänsyn till de faktorer som ger högt 

nyhetsvärde. Jewkes (2015, s. 49) menar att dessa faktorer är: risk, individualism, barn, 
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våld och sex. Vi fann att våra resultat till stor del innehöll faktorer som anses ha högt 

nyhetsvärde. Eftersom ämnet var sexuellt våld hade vi redan från början med två av 

dessa faktorer. Övriga faktorer med högt nyhetsvärde kom till uttryck först när vi hade 

utfört analysen. Då kunde vi se att individualism gavs stort utrymme vid 

beskrivningarna av gärningspersoner och offer. Som vi tidigare diskuterat fann vi att 

nära hälften av de beskrivna offren var barn. Risk var också en faktor som vi återfann i 

materialet, vilket anknyter till tidigare förda resonemang gällande medias tendenser till 

att porträttera gärningspersoner som en främling som utgör en risk för oss alla.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Makt kan också diskuteras utifrån att media når många människor och har potential att 

påverka deras uppfattningar. Lab (2010, s. 131f) menar att media genom sin räckvidd 

har stora möjligheter att påverka individers uppfattningar. Detta stöds även av Noelle-

Neumann (1993, s. 168f) som menar att medias framställningar av ett ämne påverkar 

människors uppfattningar om ämnet och att denna påverkan främst sker omedvetet. Det 

är därför viktigt att i framtiden fortsätta forska kring vilka konstruktioner som förmedlas 

av media. Denna studie har identifierat diskurser om sexuellt våld inom svensk press 

men den är begränsad så till vida att den inte kan påvisa hur människors uppfattningar 

påverkas av dessa framställningar. Vi föreslår därför att framtida forskning borde 

undersöka hur dessa framställningar kan påverka personliga uppfattningar om sexuellt 

våld samt upplevd risk att utsättas för denna typ av brott. Studier av hur nyhetsvärde 

påverkar pressens rapporteringar är även det ett område som vi anser borde studeras i 

framtida studier. Vi menar att det skulle ge viktiga kunskaper att göra sådana studier i 

en svensk kontext. Att studera ämnet i ett mer avgränsat geografiskt område hade också 

kunnat ge viktiga kunskaper men eftersom vårt syfte var ett annat överlåter vi i nuläget 

denna typ av studier till andra forskare. 
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8. BILAGA  
 

8.1 Aftonbladet 

AB 2009-05-26. TA AV DIG TROSORNA ANNARS DÖR DIN FAMILJ - Nätpedofil 

hotade unga flickor för att få se dem strippa i webbkamera. Zendry Svärdkrona. 

AB 2010-03-10. Barnskötaren avslöjades av dagisbarnen. Jill Sjölund. 

AB 2011-03-08. Expert: Handlar väldigt lite om sexualitet. Linda Hjertén. 

AB 2011-07-09. Här spöar hon rumptafsaren. Sofia Roström Andersson. 

AB 2011-09-03. Han har alltid dragits till unga - Pedofilhärvan växer - 41-åring 

misstänks för våldtäkt. Lisa Röstlund, Eric Tagesson. 

AB 2011-10-25. Förgrep sig på elva patienter- Läkare åtalas för sexbrott- riskerar långt 

fängelsestraff. Anders Johansson. 

AB 2012-04-10. Ingen plats för pedofiler - Åsa Linderborg: Hatet mot sexbrottslingar 

gör rehabiliteringen omöjlig. Åsa Linderborg. 

AB 2012-05-30. Sjukgymnast misstänks för sexövergrepp. 10 patienter ska ha utsatts av 

46-åringen. Annika Sohlander Cassel. 

AB 2012-09-09. Hon satt fast - i polisens skräckvälde. Martin Eklund, Josefin Sköld. 

AB 2012-10-18. Jeanette våldtogs hela sin uppväxt. Kristina Edblom. 

AB 2013-01-08. Svensk 55-årig läkare misstänkt för sexbrott mot 15 ungdomar. Niklas 

Eriksson. 

AB 2013-01-19. “Viktigt att anmäla - och prata öppet”. Kerstin Nilsson. 

AB 2013-03-22. Han förgrep sig på nio patienter. Mary Mårtensson. 

AB 2013-07-17. ´Våldtagen av SD-topp´. Ehsan Fadakar, Kenan Habul. 

AB 2013-08-11. “Det var svårt att berätta för min mamma om övergreppet”. Jenny 

Alexandersson. 

AB 2014-01-26. Bakom fasaden - en våldtäktsman - Kapten Klänning hyllades för sin 

kamp för jämställdhet - i januari 2010 avslöjades feministen som sexköpare. Leonard 

Goldberg. 

AB 2014-05-23. Här hittar han sitt nästa offer - “Nye Hagamannen” fångades på film - 

strax före våldtäkten. Linda Hjertén, Anders Johansson. 

AB 2014-06-18. I dag ställs 21-åringen inför rätta. Linda Hjertén. 

AB 2015-06-05. Förgrep sig på 64 flickor- Nätpedofilen får sju års fängelse - ska betala 

offren fem miljoner. Eric Tagesson. 

AB 2015-07-10. “Det är hemskt att han släpps”- Sanna var bara 14 år när hon blev 
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våldtagen av Södermannen- i september kan han bli fri. 

AB 2015-11-03. Präst skickade sex-sms till pojke. Ann Edliden.  

AB 2015-11-26. "Ville nästan hoppa ut från balkongen". Malin Wahlberg. 

AB 2015-11-28. Kvinnan tog sitt liv innan rättegången - Serievåldtäktsmannen åtalad 

för 17 nya brott. Eric Tagesson. 

AB 2015-12-30. Kräver höjt straff mot pedofilen. Linda Hjertén. 

AB 2016-03-13. Jag tycker att de som ser utan att göra något är medbrottslingar. Åsa 

Passanisi. 

8.2 Dagens Nyheter 

DN 2010-07-31. Lindbergs straff 6,5 års fängelse.  Robert Holinder, Stefan Lisinski. 

DN 2011-03-31. Kvinnliga förövare svåra att upptäcka. Peter Letmark. 

DN 2011-08-26. Nu letar polisen fler offer för 41-åringen. Mannen utnyttjade minst 50-

...flickor sexuellt - den yngsta sju år gammal. Stefan Lisinski. 

DN 2011-10-10. Föräldrar inför  rätta för våldtäkt på döttrarna. TT. 

DN 2012-09-28. Svårt att tala om män som offer. Thomas Lerner. 

DN 2012-10-05. Zucchinimannen fri- trots nya brott. Marijana Dragic. 

DN 2012-11-07. Erkänner sex med småbarn - vägrar kalla det våldtäkt. Stefan Lisinski. 

DN 2012-12-11. Därför svårt att avslöja en pedofil. Josefine Hökerberg. 

DN 2013-01-08. Polisen vädjar om hjälp. Marijana Dragic 

DN 2013-06-14. HD flyttade fokus från gärningsman till offer. Stefan Lisinski. 

DN 2013-10-10. De ledde jakten på sexsadisten. Ulrika By. 

DN 2013-10-24. Polisen letar efter fler pedofiloffer. Erika Nekham. 

DN 2013-11-27. Sexbrotten mot tjejer viftas bort. Ulrika By. 

DN 2013-12-28. Bevisen för svaga - tre frias från gruppvåldtäkt. Ulrika By. 

DN 2014-04-11. Visa inte din egen ångest för barnen - Övergreppen på förskolan. 

Psykoterapeut ger råd till föräldrar. Stefan Lisinski, Juan Flores. 

DN 2014-05-03. HUR KUNDE DET HÄNDA? Josefin Sköld. 

DN 2014-05-11. “Vården kan inte hantera sexuella övergrepp på män” - Sexuella 

övergrepp. Kristina Ljungros, Inger Björklund, Suzanna Boman, Jens Lindberg. 

DN 2014-06-19. Praktikanten: Jag vet hur fel det är. Josefin Sköld. 

DN 2014-10-17. Hundratals unga kallade till rättegång om sexövergrepp. Ulrika By 

DN 2015-03-07. Få anmäler att de våldtagits av sin partner. Jessica Ritzén. 

DN 2015-03-28. Ett år sedan helvetet kom till Högsby. Josefin Sköld.  



 

47 

 

DN 2015-11-19. Åtalas för våldtäkt mot barn över nätet. Stefan Lisinski.  

DN 2015-12-12. Förskolepedofil döms till fängelse. TT. 

DN 2016-01-12. “Det har hänt alla tjejer någon gång”. Lina Lund, Anders Warne. 

DN 2016-01-12. Polisen utreds efter övergrepp på unga flickor. Lasse Wierup. 

DN 2016-01-13. 14 anmälningar om sexövergrepp. Caroline Cederquist. 

DN 2016-01-14. Största målet mot nätpedofil i rätten i dag. Ulrika By.  

DN 2016-02-04. Varje gång jag skrek slog han mig och höll för min mun. Peter 

Wolodarski. 

DN 2016-02-04. Våldtäkter mot asylsökande pojkar oroar. Lasse Wierup. 

DN 2016-02-08. En av tio pojkar kan ha utnyttjats. Lasse Wierup. 

DN 2016-02-20. Dagispedofil döms till fängelse för övergrepp mot barn.Ulrika By. 

DN 2016-03-02. Övergrepp på nätet gav skärpt straff för 29-åring - Hittade flickor på 

chattsajter. Stefan Lisinski. 

8.3 Expressen 

EX 2009-04-24. Smarta unga med bra självkänsla skrattar åt gubbslemmet. Britta 

Svensson. 

EX 2009-11-15. Pappan: Jag trodde aldrig han kunde våldta. Annsofie Näslund. 

EX 2010-06-30. 17-åringens möte med Lindberg. Mia Karlsson, Rikard Ljungqvist. 

EX 2010-10-11. Våldtäktsmannens nya offer. Daniel Siksjö. 

EX 2010-10-12. Skräckens väg- Överfallen har påverkat hela Örebro - nu startar 

protesterna. Daniel Siksjö. 

EX 2011-01-23. Niklas, 24, våldtog kvinnorna - Erkänt 14 överfall - GW: “Han är en av 

de värsta” - Berättar i förhör: “Jag förstår hur kvinnorna lidit”. Magnus Hellberg, Daniel 

Siksjö. 

EX 2011-04-27. Polisen jagar T-banemännen. Daniel Siksjö. 

EX 2012-02-21. De flesta söker sina offer på internet- 39-åring förföljde Tina 

Leijonbergs son. Ola Lagerström. 

EX 2012-05-13. Nu vågar Ewa minnas våldtäkten - efter 26 år. Katrin Krantz. 

EX 2012-07-07. Avslöjade sin barnvakt som pedofil- 19-åring häktad - misstänkt för 

övergrepp på fem små barn. Sigge Dabrowski. 

EX 2012-07-11. Kvinnofrågan. Jesús Alcalá. 

EX 2012-07-17. Så greps och straffades hagamannen - Sex år har gått - snart är Niklas 

Lindgren fri igen. Tomas Kvarnkullen.  
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EX 2015-04-04. 40-åring köpte våldsex av Tove, 16, - frias från våldtäkt. Irena Pozar. 

EX 2014-01-12. "Jag föll ihop på marken när jag läste domen. Hur kan detta vara 

möjligt?” Eva Sternäng. 

EX 2014-04-05. Plötsligt dyker en man upp. Istället för att hjälpa Lisa våldtar han. 

Pascal Engman.  

EX 2014-04-10. Nio barn kan ha drabbats- Härvan kring misstänkte pedofilen växer- 

Klädde ut sig till “Jokern” i föreställning- Det yngsta barnet är inte fyllda två år”. Erik 

Högström. 

EX 2014-04-13. Mamman: Började förstå varför dottern betett sig som hon gjort- Efter 

övergreppen på förskolan- Nu ifrågasätts manlig personal. Åsa Asplid. 

EX 2014-04-20. TORTYR-MANNEN SNART PÅ FRI FOT. Malin Forsberg. 

EX 2015-04-22. MÖRDAR-NAZIST BLEV VÅLDTAGEN. Gustaf Nilsson. 

EX 2015-05-28. Platsen för Johannas mardröm- Våldtäkten gav henne ärr för resten av 

livet: “Önskar att det här inte ska behöva hända någon annan”. Fredrik Lennander. 

EX 2015-07-18. Johanna hölls fången hemma hos våldtäktsmannen. Pascal Engman. 

EX 2016-01-12. 15-åring åtalas- 14-åriga flickor offer för sexuellt ofredande. Mimmi 

Nilsson, Mathias Asplund. 

EX 2016-01-12. GÄNG OMRINGADE BERUSADE TJEJER I MALMÖ. Malin 

Forsberg, Alexander Vickhoff. 

EX 2016-01-14. 15-åring dömd för övergrepp. Diamant Salihu. 

EX 2016-01-15. Jag försöker sätta ord på hur det känns att vara rädd hela tiden. 

Alexandra Algerydh. 

EX 2016-01-17. “Många trodde att vi var en vanlig familj”... Joakim Löwing. 

EX 2016-02-05. 15-åriga pojken vågar inte vittna om våldtäkten. Micke Ölander, 

Diamant Salihu. 

EX 2016-02-12. KVINNA ÅTALAS FÖR ÖVERGREPP MOT BARN. Helene 

Sjögren.  

EX 2016-02-26. 48-åring våldtog 13-årig autistisk pojke - Döms till fängelse efter 

övergreppen i Karlstad. Daniel Olsson. 

8.4 Svenska Dagbladet 

SvD 2009-04-04. Unga risktagare råkar oftare illa ut på nätet. Osign. 

SvD 2009-06-12. Våldtäkterna är inte vad de än gång var. Anna Larsson. 

SvD 2011-02-08. Fler pedofiloffer befaras. Osign. 
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SvD 2011-09-30. Åtal mot 41-åring i barnsexhärva. Osign. 

SvD 2011-11-30. 47-åringen fick fem år för sadism. Magnus Andersson. 

SvD 2012-11-28. Åtta år för jourhemspappa. Malin Ekmark, TT. 

SvD 2013-10-02. Hovrätten väljer att blunda för sammanhanget - våldtäktsmålet. 

Zandra Kanakaris, Olga Persson. 

SvD 2014-01-07. Ny rättegång väntar dömd nätpedofil. Jonas Fröberg. 

SvD 2014-01-24. Få fällda efter skärpt lag. Osign. 

SvD 2014-04-29. “Jag tänker inte längre vara din hemlighet”. Anna Lagerblad. 

SvD 2014-05-04. I Örebro har ingen glömt övergreppen. Mikaela Åkerman.  

SvD 2015-08-03. 25-årig man åtalas för grov våldtäkt på tolvårig flicka  Karl Enn. 

Henricsson, TT.  

SvD 2016-01-12. Våld mot kvinnor måste regleras med lag och rätt. Erica Treus. 

SvD 2016-01-12. Utredning om sexövergrepp. Jani Pirttisalo, Frida Svensson.  

 

 


