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Abstract	  
 
The purpose of this thesis is to analyze how gender is depicted in the media coverage about 
rape cases. This is done through an examination of 55 news articles published during 2013 by 
the online versions of four Swedish newspapers, Aftonbladet.se, Helahalsingland.se 
Mariestadstidningen.se and Skanskan.se. In this thesis we will also analyze the possible 
incidence of rape myths and gender stereotyping in the news articles. This has been done 
through a variant of discourse analysis along with gender theory, discourse theory and media 
theory and also by using a few analytical concepts such as, rape myth and stereotyping.  
 
The analysis shows that the articles conform to the picture of gender system and that the 
males have interpretative prerogative in most of the articles about the incident. Through the 
examination of the articles it is also possible to identify both stereotyping and rape myths. 
However there are also some examples of formulation that shows a tendency toward less 
victim blaming and instead more focus on detailed descriptions of what happened during the 
rape incidents. 
 
In conclusion, to change the dominant picture concerning rape incidents and the 
comprehension of rape victims both the media and the society needs to be aware of how the 
production and consumption of the coverage on rape are framed. Together with a collective 
benchmark we have to work for a big and important makeover. 
 
 
 
Key words: Gender, discourse, media, gender system, Stereotyping, Rape Myths 
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Sammanfattning	  
 
Vårt syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för hur svenska dagstidningar 
gestaltar genus i sin våldtäktsrapportering samt åskådliggöra huruvida dessa medier 
reproducerar våldtäktsmyter och stereotyper på samma vis som tidigare forskning visar att 
utländska medier gör. För att få denna förståelse kommer vi att undersöka stereotypa 
beskrivningar av män och kvinnor samt den eventuella förekomsten av våldtäktsmyter i 
artiklarna. Vidare noterar vi även vilka aktörer som förekommer i texten samt vem som får 
komma till tals i artiklarna och om det finns skillnader beroende på kön. 
 
Undersökningen har genomförts genom en kritisk diskursanalys där vi har analyserat 
nyhetsartiklar på makro- och mikronivå. De aktuella artiklarna är publicerade i fyra tidningars 
webbupplagor: Aftonbladet.se, Helahälsingland.se, Mariestadstidningen.se samt Skånskan.se. 
Sammanlagt består materialet av 55 nyhetsartiklar av olika längd fördelade över tre fall som 
var uppmärksammade under året 2013. Som teoretisk grund i vår analys har vi framförallt 
använt oss av teorier om genus och diskurs, men även berört medier, stereotyper och 
våldtäktsmyter. 
 
I analysen fann vi att det förekommer både våldtäktsmyter och stereotypa beskrivningar av 
män och kvinnor i nyhetsartiklarna. Männen beskrivs som aggressiva, dominanta och fysiskt 
överlägsna medan kvinnorna framställs som svaga, lätta offer, vilket är en av de vanligaste 
stereotypa beskrivningarna. Dock förekommer det inga beskrivningar om kvinnornas klädsel 
vid brottstillfället eller deras utseende. De våldtäktsmyter som är mest återkommande är 
”Våldtäkt är en avvikande händelse”, ”Hon ville” samt ”Det är bara män med låg status 
och/eller invandrarbakgrund som våldtar”. Det förekommer väldigt ingående beskrivningar av 
händelseförloppen, vilket kan tänkas bero på att artiklarna måste ”sälja” och generera klick på 
webbsidan. Beskrivningarna visar också på att fokus har flyttats från individerna till 
våldet/händelseförloppet. 
 
Våra centrala resultat är att stereotyper och myter förekommer på en övergripande nivå som 
formar hela artiklar, samt att journalisterna har stor makt att påverka samhällets utveckling åt 
ett mer jämställt håll. Det vi kan konstatera är att så länge medierna fortsätter att skriva om 
våldtäkter på ett stereotypt sätt och använda sig av våldtäktsmyter i sina artiklar kommer den 
rådande samhällsstrukturen att reproduceras. Vi kommer inte att kunna se någon förändring i 
samhället förrän det görs aktiva insatser för att förändra rapporteringen, exempelvis genom 
utbildning av journalister i genusdiskursens innebörd och betydelse.   
 
 
Nyckelord: genus, diskurs, medier, könsmaktsordning, stereotyper, våldtäktsmyter 
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1	  Inledning	  
 
Medier är idag en stor del av vårt samhälle och vi tar dagligen del av dem i någon form, 
medvetet eller omedvetet. De är en del av vår symboliska omgivning och utgör också en del i 
våra referensramar, vilka innefattar vår världsuppfattning och sociala verklighet. Vilken 
diskurs som används i tidningar, Tv och radio är därför i stor utsträckning avgörande för hur 
vi ser på andra människor och hur vi beter oss (Ekström & Larsson 2000).  
 
En av de mest befästa samhällsstrukturerna är könsmaktsordningen som på ett systematiserat 
sätt gör kvinnor underordnade män, bland annat genom att kvinnor får lägre lön än män för 
samma arbete och att kvinnor av samhället ses som sexobjekt. Gestaltningen av och diskursen 
som används för att beskriva kvinnor i medier är viktig för att kunna förändra denna struktur 
och vi vill därför bli mer medvetna om hur det verkligen ser ut i dagsläget (Fagerström & 
Nilson 2008). Under det senaste året har ett antal våldtäktsfall fått stor uppmärksamhet i 
medier, både i nyhetsartiklar och i aktuella debatter om jämställdhet och förändring av 
lagstiftningen. Brottsförebyggande rådet (2014) redovisar att det under året 2013 anmäldes  
17 700 sexualbrott och av dessa betecknades 6 000 fall som våldtäkt. Vi har med detta i 
åtanke valt att studera hur män och kvinnor gestaltas och hur könsmaktsordningen framträder 
i tidningars våldtäktsrapportering. Våldtäkt är en situation där könsmaktsordningen är som 
mest tydlig, kvinnan blir utsatt för ett av de allra grövsta våldsbrotten och blir därmed ett 
offer. Då vi tog del av våldtäktsstatistiken fann vi det anmärkningsvärt och förvånade att de 
anmälda våldtäkterna hade minskat med fem procent. Dock hade de fall som klassats som 
sexuellt ofredande ökat med 16 procent och en förklaring till denna växling skulle kunna vara 
förändringar i lagstiftningen, men det kan också vara så att förändringar rörande 
benägenheten att anmäla brott kan påverka hur många våldtäkter som anmäls. Om bilden av 
kvinnan som offer förmedlas i medierna förstärks samhällsuppfattningen och stereotypen om 
kvinnor som offer, vilket inte är önskvärt då det befäster könsmaktsordningen ytterligare. 
 
Våldtäkter sker oftast utan vittnen vilket gör att ord står mot ord i efterföljande utredningar 
och rättsprocesser. Om det inte förekommer någon teknisk bevisning ställs fallet på sin spets 
när det ska avgöras om det är mannens eller kvinnans berättelse som anses vara mest 
trovärdig. Det är upp till det juridiska systemet att avgöra detta, men trots det finns det i 
samhället flera olika uppfattningar kring och inställningar till våldtäkter – vilket medier är 
med och påverkar samt påverkas av. Det finns föreställningar om vad en ”riktig” våldtäkt, ett 
”riktigt” våldtäktsoffer och en ”riktig” våldtäktsman innebär. Dessa attityder innefattar 
stereotyper och användning av myter vilka grundar sig på gamla föreställningar gällande vad 
som är manligt respektive kvinnligt. Det finns många myter om just våldtäkter, exempelvis att 
bara män med låg status och/eller invandrarbakgrund våldtar samt att kvinnan skulle hitta på 
att hon blivit våldtagen. Det är när dessa myter förekommer i medier som de befäst som 
”sanning” i samhället, vilket skapar en felaktig och snedvriden bild av brottet (Bonnes 2013). 
Därför kommer vi även att undersöka huruvida några våldtäktsmyter förekommer i de artiklar 
vi studerar samt vilka stereotypa beskrivningar av män och kvinnor som eventuellt 
förekommer. 
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1.1	  Mål	  och	  syfte	  
Målet med denna uppsats är att undersöka hur tidningarna Aftonbladet, Mariestadstidningen, 
Skånskan och Hela Hälsingland, i sina webbupplagor, gestaltar genus i sin rapportering om 
våldtäkter. I vår undersökning kommer vi att titta närmare på den eventuella förekomsten av 
våldtäktsmyter samt stereotypa beskrivningar av män och kvinnor i artiklarna.  
 
Vårt syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för hur svenska dagstidningar 
gestaltar genus i sin våldtäktsrapportering samt åskådliggöra huruvida dessa medier 
reproducerar våldtäktsmyter och stereotyper på samma vis som tidigare forskning visar att 
utländska medier gör. Vi vill med denna uppsats bidra till den offentliga debatten kring 
genusporträttering i medier. 
 

1.2	  Frågeställningar	  
För att kunna uppnå vårt mål och syfte har vi valt att konstruera två huvudfrågor och 
tillhörande underfrågor för att kunna besvara dessa. 
 
- Hur gestaltas genus i dagstidningarnas våldtäktsrapportering?  
Förekommer det stereotypa beskrivningar och våldtäktsmyter i artiklarna, och i så fall hur är 
de konstruerade?  
 
- Hur framträder könsmaktsordningen i dagstidningarnas våldtäktsrapportering? 
Utifrån ett genusperspektiv, vilka aktörer är det som förekommer, vad representerar de och 
på vilket sätt påverkar de artiklarna? 
Vilka är det som får komma till tals i artiklarna, vad får de kommentera och finns det 
skillnader mellan män och kvinnor? 
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1.3	  Begreppsdefinitioner	  
I detta stycke presenterar vi definitioner av uppsatsens huvudbegrepp. Dessa är 
återkommande och förståelsen är därför viktig att ha med sig redan från början. En mer 
grundlig förklaring av begreppen finns att läsa i kapitel 4, Teori. 
 
Diskurs:	   ”Diskurs är ett sätt tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv” (Winther, Jørgensen & Phillips 2000:72).	  
Genus: Genus är det socialt och kulturellt konstruerade könet. Kön definieras däremot som 
biologiskt kön, det vill säga det fysiska attribut som man föds med (Fagerström & Nilson 
2008). 
Könsmaktsordning: De strukturer och processer som gör att män är överordnade kvinnor i 
samtliga samhälleliga arenor och på vilket sätt dessa ojämlikheter upprätthålls 
(Maktutredningen 1990). 
Makt:	  Makt definierar vi som att en person eller en grupp kan få andra att göra sådant som 
dessa inte hade tänkt göra från början (Strömbäck 2009). 
Stereotyper: Enligt oss innebär stereotyp en allmän och förenklad bild av någon utifrån de 
sociala grupper som denne tillhör, exempelvis könstillhörighet eller klasstillhörighet. Dessa 
skapade stereotyper påverkar även vår uppfattning om hur denne bör vara samt hur denne bör 
bete sig (Wood 2007). 
Våldtäktsmyter: Vår definition av en myt är att den grundas i osanning, men ofta har ett 
budskap att förmedla. De våldtäktsmyter vi har använt i den här undersökningen och som är 
de mest förekommande i samhället är: “Hon bad om det”, ”Det var inte en riktig våldtäkt”, 
”Han menade det inte”, ”Hon ville”, ”Hon ljuger”, ”Våldtäkt är en avvikande händelse”, 
“Bara invandrare eller personer med låg status våldtar” (Bonnes 2013). 
 

1.4	  Uppsatsens	  disposition	  
Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet innehåller inledning, mål och syfte, 
frågeställningar, begreppsdefinition samt disposition. Efter det inledande kapitlet följer 
kapitel två, tidigare forskning, vilket behandlar relevant forskning för uppsatsen, såsom 
våldtäktsmyter, progressiv våldtäktsrapportering samt stereotyper. I kapitel tre behandlas de 
teoretiska utgångspunkterna där teorier kring genus, medier och diskurs har centrala platser. 
Avslutningsvis sammanfattar och diskuterar vi de teoretiska utgångspunkterna och hur vi ska 
komma att använda oss av dessa. I metodkapitlet, kapitel fyra, återupptar vi begreppet diskurs 
och förklarar vad diskursanalys innebär samt hur vi kommer att omsätta den till praktisk 
metod i undersökningen. Därefter beskriver vi vår empiri samt redogör för våra avgränsningar 
innan kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I det femte kapitlet presenteras 
undersökningens resultat och analys. Efterföljande kapitel, det sjätte, innefattar en 
slutdiskussion där vi diskuterar våra centrala resultat. Detta kapitel avslutas med förslag till 
vidare forskning. 
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2	  Tidigare	  forskning	  	  
Genus och medier är ett stort och komplext område vilket innefattar många olika 
infallsvinklar och utgångspunkter. Både genusforskning och medieforskning riktar sig ofta 
mot att försöka finna och utröna tolkningar till hur våra verklighetsuppfattningar skapas. 
Genusforskare analyserar hur de sociala könen formas och framställs i samhället och där 
kommer medierna in som en viktig faktor. Detta eftersom det i dag är svårt att helt undgå de 
dagliga intryck som medierna förser oss med. Inom medieforskningen finns det en 
genusinriktning i vilken man undersöker hur män respektive kvinnor gestaltas i medierna, 
vilket bland annat innefattar vem eller vilka som får komma till tals. Ett annat område inom 
medieforskningen behandlar hur medierna konstruerar och presenterar maktrelationerna 
mellan könen, könsmaktsordningen, men även hur både femininum och maskulinum, vilka är 
de ord som används för att beskriva de sociala könen, framställs. 
 
I Maria Edströms, Maria Jacobssons och Simone Lindstens nationella avhandling Räkna med 
kvinnor! (2012) där de har gjort en framförallt kvantitativ, men till viss del kvalitativ 
innehållsanalys, framkommer det att kvinnor är underrepresenterade i samtliga sammanhang 
vad gäller nyhetsrapportering.  Studien är ett globalt samarbete och sammanlagt har 16 734 
artiklar och nyhetsinslag från 108 länder som publicerades och sändes den 10 november 2009 
studerats. Resultaten visar att underrepresentationen är ett globalt problem, men att Sverige 
finns bland de länder som har en något mer jämn representation. Trots detta är det stora 
skillnader som förekommer. Bland annat var andel kvinnor respektive män som nyhetssubjekt 
fördelat 32 respektive 68 procent i Sverige och i endast 20 av de 185 svenska artiklarna är det 
kvinnor som är huvudperson. Studien genomförs var femte år och nästa kommer därmed att 
göras 2015. Edström har även skrivit andra rapporter (2006, 1994) där hon undersökt den 
stereotypa bild som medierna förmedlar om män och kvinnor. I dessa studier framkommer 
bland annat att män betonas med framåtanda och aktivitet medan kvinnor nämns i förhållande 
till kärleksliv, omvårdnad och intresse för sitt utseende. I sitt forskningsresultat, 
Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap (2006), analyserar medieforskaren 
Madeleine Kleberg bland annat hur medier framställer kvinnor och män, vilka roller de 
framträder i och hur femininum och maskulinum konstrueras. Kleberg menar att 
medieforskning redan på 1970-talet visade hur den i medier underrepresenterade kvinnan ofta 
förekommer i stereotypa roller. Vidare skriver Kleberg att kvinnor ofta beskrivs som leende, 
utan efternamn och i rollen som en "vanlig person" eller som ett offer. Mannen brukar istället 
framställts som en engagerad individ, vilken också ofta får göra expertutlåtanden. Stereotyper 
gynnar oftast en viss grupp samtidigt som de missgynnar en annan och genusstereotyper 
tenderar att förstora och förhärliga det maskulina, och förminska och förenkla det feminina. 
 
Efter att ha studerat genus i stort går vi vidare genom att mer specifikt titta på hur medier 
gestaltar sexualbrott och framförallt våldtäkter. I artikeln Gender and Racial Stereotyping in 
rape coverage (2013) presenterar Stephanie Bonnes resultatet av den kritiska diskursanalys 
som hon genomfört på våldtäktsartiklar, skrivna och producerade under ett års tid, 2008/2009, 
för den Sydafrikanska tidningen Grocott´s Mail. Bonnes utgår från Lonsway och Fitzgeralds 
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(1994) forskning då hon redovisar flertalet myter, men även stereotyper, som i dag 
förekommer kring våldtäkter, exempelvis: Hon bad om det, det vill säga att offret får skylla 
sig själv då hon klätt sig, betett sig eller druckit alkohol på sådant sätt att hon genom detta kan 
tilldömas skuld för det inträffade. Myter om hur eller vem som kan vara förövaren, det finns 
en övervägande tro på att alla våldtäktsmän har låg status, att de exempelvis är fattiga 
och/eller invandrare. Den stereotypa våldtäktsmannen är någon som sticker ut från normen 
och genom det särskiljer sig från resten. En tredje myt innebär att medier ofta väljer att 
minimera våldtäktsmannens roll och istället lyfter fram andra saker om och kring honom som 
person, exempelvis hur han uppfattas av sina vänner. För att skapa en känsla av att ”inte kan 
väl en sådan trevlig kille göra något sådant”. Den sista myten innefattar att avvikande 
våldtäktsfall får större utrymme i tidningen än vad mer “vanliga” inrapporterade våldtäktsfall 
får. Bonnes skriver att dramatik säljer och får tidningarna nys om ett fall som skiljer sig från 
mängden väljer de ofta att omnämna det både på tidningens framsida och på ett uppslag, allt 
för att sälja mer exemplar och locka fler läsare. De vanligaste våldtäktsfallen innefattar att 
offret och förövaren känner varandra, men genom tidningarnas rapportering tror allmänheten 
att överfallsvåldtäkter är det vanligaste och det man i första hand ska försöka skydda sig från. 
 
Bonnes tittar också närmare på vilka ord som används i artiklarna och hur både den utsatte 
och förövaren omnämns. Till skillnad från andra typer av brottsartiklar så används sällan 
ordet brottsoffer för att omnämna den utsatte, istället omnämns de endast som tjej eller kvinna 
i våldtäktsartiklar. Bonnes menar att då man väljer att inte använda sig av ordet offer för att 
beskriva den drabbade visar man på bristande sympati och artikeln sänder ut signaler om att 
det finns tvivel om huruvida våldtäkten verkligen har skett. Ord som våldtäktsmannen 
används väldigt sällan i artiklarna, istället används orden kille eller man. Genom att undvika 
att använda de mer laddade orden och använda de neutrala så förskjuts fokus från rollen som 
våldtäktsman och kvar finns bara en vanlig kille eller man. 
 
Undersökningens slutsats innefattar att medier har en viktig roll då det kommer till hur folk 
tänker om och kring våldtäkter. Beroende på hur tidningens journalister uttrycker sig i 
artiklarna har de en möjlighet att förändra de tankar och de attityder som i dag förekommer 
bland allmänheten. 
 
Precis som Bonnes har Nancy Worthington i artikeln Encoding and Decoding Rape News: 
How Progressive Reporting Inverts Textual Orientations (2010) kommit fram till hur man bör 
skriva om våldtäkter på ett mer progressivt sätt. Det finns fyra sorters mer progressiv 
rapportering (1) rapportering som speglar vilket brott som begåtts, med fokus på att våldtäkter 
oftast begås av bekanta till offret, (2) undvikande av könsstereotyper som skuldbelägger 
offret, (3) att uppmärksamma sociala strukturer så som lagar, genus och klassfrågor som 
används för att normalisera våld mellan man och kvinna, (4) inkludera offrets egen historia.  
 
Worthington studerade rapportering kring en uppmärksammad collegeskandal i USA där flera 
våldtäkter hade anmälts. Genom intervjuer, samt diskursanalys av publikens kommentarer på 
Tv-stationens webbsida och det slutliga nyhetsinslaget i TV följde Worthington hur en 
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nyhetsproducent försökte att göra en mer progressiv rapportering om våldtäkterna. 
Nyhetsproducenten valde att fokusera på offrens egna berättelser och undvika en rapportering 
som öppnar upp för skuldbeläggning av offren. Traditionell våldtäktsrapportering fokuserar 
ofta på hur berusad offret eventuellt var eller vad hon hade för kläder på sig, ingen sådan 
information förekom därför i detta inslag. 
 
I sin slutsats kommer Worthington fram till att progressiv våldtäktsdiskurs och rapportering 
om våldtäkter i slutändan ändå till stor del dränks av den patriarkala diskursen, vilken är 
befäst som ”sunt förnuft”. Enligt den diskursen borde kvinnorna tänka på att inte gå ensamma 
hem efter festen, vara försiktiga med vilka de umgås med och vara medvetna om sin 
omgivning. Worthington noterar att publiken i vissa fall accepterar att använda sig av den mer 
progressiva diskursen, men att de oftast byter till den patriarkala under tiden de tar till sig 
innehållet. Hon menar att det kan vara ett problem att den patriarkala diskursen är så befäst att 
den inte går att bryta, ens när medierna gör ett aktivt försök till detta, då det innebär ett 
fortsatt skuldbeläggande av offren. 
 
I den svenska forskningen har vi bland annat tagit del av den forskning som David Sandberg 
genomförde år 2003, vilket är en grundlig undersökning om hur våldtäkt porträtteras i medier. 
I sin D-uppsats Riktig våldtäkt – en undersökning av våldtäkt i nyhetsrapporteringen 
undersökte han genom att kombinera ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt hur 
diskurser såg ut i flera tidningar i Sverige. Syftet var att ta reda på vilka föreställningar om 
våldtäkt som rapporteringen bidrar till att skapa genom det urval av våldtäktsfall som 
medierna har valt att uppmärksamma. Vidare undersöker han även hur nyhetsrapporteringen 
förhåller sig till de föreställningar som finns kring kön och våld. Sandbergs material består av 
nyhetsartiklar publicerade under 2002 och 2003 och undersökningen visar att de flesta fall 
som uppmärksammas är överfallsvåldtäkter som skett utomhus eller på någon allmän plats. 
Rapporteringen fokuserar till stor del på gärningsmannen, om denne sedan tidigare är dömd 
och kan stämplas som brottsling eller om denne lider av någon psykisk störning. Sandberg 
konstaterar, precis som Bonnes (2013), att de vanligaste fallen av våldtäkt, de som sker 
inomhus av en för offret känd gärningsman, knappast uppmärksammas alls. 
 
Även Mona Livholts har undersökt mediers våldtäktsrapportering. I sin bok ”Vanlig som 
vatten”: Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt (2007) analyserar hon 
tidningarnas rapportering om den så kallade Hagamannen. Detta gjorde hon genom att titta 
närmre på sju olika, svenska tidningars våldtäktsrapportering under tio års tid, 1998-2008. 
Utgångspunkten för denna studie är socialt arbete och genusvetenskap, där det sistnämnda har 
fått bidra med ett kritiskt perspektiv på reproducerandet av stereotyper i tidningsartiklarna. 
Hon har med diskursanalys som metod studerat hur medierna rapporterade om fallet och vilka 
konsekvenser det får för synen på våldtäkt, detta med fokus på heterosexuell våldtäkt grundad 
i könsmaktsrelationer. Livholts menar att medierna formar bilder av gärningsmännen, där de 
betonar hur dessa bryter mot normerna. Likaså försöker medierna förklara vad det var som 
gick snett och hur händelsen kunde inträffa. Avslutningsvis menar Livholts att mediernas sätt 
att tala om händelserna skapar rädsla och en dominerande bild av alla kvinnor som offer. 
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I boken Ideala offer, och andra: Konstruktioner av brottsutsatta i medier (2010) analyserar 
Simon Lindgren och Ragnar Lundström tillsammans begreppet ”idealt offer” och mediers 
porträttering av brottsutsatta. Denna analys genomförde de genom en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder då de studerade rapporteringen kring brottsoffer i svensk 
dagspress mellan åren 1995 och 2008. Författarna menar att rapporteringen kring offer har en 
viss tendens att innefatta vad de kallar intimisering, emotionalisering och sensationalisering. 
Intimisering innebär att artikeln skrivs med en form av personligt tilltal och emotionalisering 
betyder att det förekommer känslomässiga vinklingar för att anspela på läsarens empati. 
Sensationalisering innebär att journalisten överdriver i sina artiklar för att på så vis locka fler 
läsare. Dessa tendenser förekommer i samtliga tidningar, men är vanligare i kvällspress än i 
morgontidningar. De ser även ett samband mellan brottsofferrapportering och vissa typer av 
brott, och menar att i rapportering kring exempelvis sexualbrott, såsom våldtäkt och sexuella 
övergrepp, är det särskilt vanligt med fokus på brottsoffret. Lindgren och Lundströms slutsats 
är särskilt intressant för oss då de menar att brottsofferskildringen i medier ofta ger bilden av 
offret som en person av kvinnligt kön. 
 
I sin bok Mäns våld mot kvinnor (1997) sammanfattar Mona Eliasson forskningsresultat om 
hur medier behandlar och skriver om våld mot kvinnor som ett sätt att tjäna pengar. Hon 
menar att medierna speglar och förstärker hur den samhälleliga synen på relationen mellan 
kvinnor och våld ser ut. Vidare menar Eliasson även att mäns våld mot kvinnor, vilket 
innefattar både misshandel och våldtäkter, fungerar som det mest extrema uttrycket för mäns 
överordning av kvinnor. Den attityd vi har till offer av kvinnomisshandel och våldtäkt har 
betydelse för hur kvinnor uppfattar sig själva, sin situation och sina möjligheter samt 
rättigheter. Det påverkar även det budskap som sänds ut, dels till de kvinnliga offren, men 
även till andra som tar del av mediernas budskap. Detta sätt att förhålla sig till våldet kallas 
ofta för könsmaktperspektivet och precis som Livholts (2007) skriver så reproducerar denna 
typ av nyhetsrapportering de i samhället mest förekommande stereotyperna. 
 
Vi har tagit del av både nationell och internationell forskning och tycker oss se att forskarnas 
slutsatser pekat åt samma håll. Vi anser att detta utgör en intressant grund till denna uppsats 
och vi ställer oss frågor som: Hur utformas artiklar om våldtäkt?, Hur framställs män 
respektive kvinnor i våldtäktsartiklar?, Förekommer det myter och stereotyper?, Kan man se 
tendenser till progressiv rapportering? Den genomgång av tidigare forskning vi har gjort visar 
att forskning kring våldtäktsmyter, stereotyper samt genus i nyhetstexter redan har 
genomförts. Vi har dock inte funnit forskning som utgått från samma teoretiska bas, vilken 
innefattar genus, medier och diskurs, och frågeställningar som vi har valt att studera ämnet 
utifrån. Denna uppsats har sin utgångpunkt i att försöka påvisa hur genus gestaltas samt hur 
könsmaktsordningen framträder i dagstidningars våldtäktsrapportering. Detta görs bland annat 
genom att studera förekomsten av stereotypa beskrivningar av män och kvinnor samt 
våldtäktsmyter. Att en stor del av Sveriges befolkning dagligen tar del av tidningarnas 
nyhetsrapportering och att det saknas forskning med de utgångspunkter vi har valt anser vi 
visar på en kunskapslucka som vår undersökning kan bidra till att fylla. 
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3	  Teori	  
Den teoretiska utgångspunkten är av stor betydelse i en undersökning eftersom den hjälper 
oss att tolka det vi finner under analysen. Här presenterar vi de teorier och begrepp vi har 
använt som utgångspunkter i vårt arbete och vår diskussion. I slutet av kapitlet diskuterar vi 
även hur vi kommer att tillämpa teorierna i vår undersökning.  

3.1	  Genus	  och	  könsmaktsordning	  
I boken Genus, medier och masskultur av Linda Fagerström och Maria Nilson (2008) står det 
att läsa om Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt. Detta kontrakt strukturerar 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor som grupper i samhället. Det innefattar två skilda 
delar; dels isärhållandets logik och dels att mannen anses vara norm medan kvinnan betraktas 
som en avvikelse. Hirdman menar att genuskontraktet visar att män och kvinnor tillsammans 
upprätthåller det hierarkiska samhället trots att männen har fler fördelar i vårt ojämställda 
samhälle. Ett annat ord för genuskontraktet är könsmaktsordning, vilket det skrivs om i den 
statliga utredningen Demokrati och makt i Sverige (Maktutredningen 1990). Det är en 
samhällsstruktur som uppstod ur den religiösa traditionen långt tillbaka i tiden där män 
uppfostrades till att ha all makt i samhället och hemmet, både ekonomisk och beslutande. 
Genom sina ständiga maktpositioner har männen kunnat fortsätta att instifta lagar och regler 
som gynnar dem och på så vis systematiskt minska kvinnors värde och makt i samhället. I och 
med männens majoritet i samhällsorganen är det också de som har störst inflytande över 
vilken diskurs, det vill säga språkanvändning, som brukas i samhället. 
 
I Medier, genus och makt (2006) beskriver Gunilla Jarlbro att det finns en tydlig skillnad 
mellan de två begreppen genus och kön. Genus förklaras som det sociala och kulturella könet, 
att både kvinnan och mannen är sociala konstruktioner, medan kön definieras som biologiskt 
kön, det vill säga det fysiska attribut som man föds med. Abram de Swaan (2003) skriver i sin 
bok Mänskliga samhällen att hur vi konstruerar vår omvärld har med schabloner, stereotyper 
och föreställningar om vad som är förväntade och acceptabla handlingar att göra. Verktygen 
vi behöver för att göra denna konstruktion får vi med oss genom vår socialiseringsprocess, en 
process som kan se ut och te sig på flertalet olika sett beroende på diverse faktorer såsom 
exempelvis klass, etnicitet och kön.  
 
Tidigare har könsmaktsordningen visat sig genom att kvinnor inte tillåtits utbilda sig, inneha 
rösträtt, vara politiskt aktiva och har nekats arbete i vissa yrkeskategorier. Fortfarande 
genomsyrar den hela samhället och de sätt på vilka könsmaktsordningen yttrar sig kallas för 
genuspraktiker. Kvinnor har bland annat svårt att skapa sig den karriär de önskar då de genom 
olika härskartekniker så som utestängande, nedvärderande och förringande av deras insatser, 
kontrolleras av männen. Något av det mest grundläggande i könsmaktsordningen och kanske 
även anledningen till att den uppstått från början är att kvinnan ses som ett sexuellt objekt. 
Kvinnan ska bära och föda barn, under vilken tid hon är beroende av mannen på både fysiska, 
psykiska, ekonomiska och sociala plan. Synen på kvinnan som sexobjekt lever kvar än idag, 
vilket syns på reklambilder, i musikvideor och andra massmediala produktioner. 
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Könsmaktsordningen visar sig dock i betydligt fler praktiker i samhället, bland annat är det 
också en del i mäns våld mot kvinnor och i vårt språk (Maktutredningen 1990). 
 
Precis som Hirdman (Fagerström & Nilson 2008) hävdar i sitt genuskontrakt framgår det även 
i Maktutredningen (1990) att kvinnor bidrar till att upprätthålla könsmaktsordningen. Detta 
genom att de fostras till att se män som norm och sig själva som mindre värda. Dessutom 
fostrar kvinnorna sedan, möjligen undermedvetet, sina söner till framgångsrika, mäktiga män 
och sina döttrar till att stå tillbaka för männens framgång och till att vara “duktiga flickor”. 
Raewyn Connell riktar i sin bok Om genus (2003) kritik mot socialisationsprocessen i 
samband med genusforskning då det är en passiv process som påstår att det bara finns en 
maskulin och en feminin roll. Istället menar hon att barnen aktivt lär sig genuskompetens och 
att genusidentiteter konstrueras diskursivt, men att en diskurs betydelser inte är fasta. Dessa 
betydelser förändras dock väldigt långsamt på grund av att vissa grupper i samhället vinner på 
ojämställdheten och de stereotyper vi har i dagens samhälle.  

3.2	  Stereotyper	  
Eftersom samhällets könsmaktsordning finns kvar sedan många hundra år, har vi tydliga 
förväntningar på hur män respektive kvinnor ska se ut och bete sig i olika situationer. Över tid 
har det genom detta skapats manliga och kvinnliga stereotyper. Perry Hinton skriver i 
Stereotyper, kognition och kultur (2003) att en stereotyp innebär en allmän och förenklad bild 
av någon baserad på exempelvis köns-, religions- eller klasstillhörighet. Bilden påverkar vår 
inställning gentemot personen trots att vi inte vet om den är korrekt och sällan väljer vi att få 
den bekräftad eller motbevisad. Människan använder sig ofta av stereotyper för att göra 
hanteringen av intryck från omvärlden enklare. De stereotyper som skapas påverkar dock inte 
bara vår uppfattning om hur någon är utan även hur de bör vara och bete sig. 
 
Ett typexempel på skapade stereotyper är genus. Julia T. Wood har i sin bok Gendered Lives: 
Communication, gender and culture (2007) tagit upp exempel på de mest stereotypa dragen 
som representerar män och kvinnor i olika medier. Där kommer hon fram till att mannen 
framställs som aktiv och äventyrlig, mäktig och sexuellt aggressiv och dessutom i stort sett 
ointresserad av relationer till andra människor. Kvinnan däremot framträder som mannens 
raka motsats, det vill säga passiv och tystlåten, engagerad i hemmet och ung, smal och 
attraktiv samtidigt som hon har dåligt självförtroende. Dessutom målar medierna upp två 
bilder av kvinnan, en “bra” och en “dålig”. Den bra kvinnan stämmer in på det ovanstående 
medan den sämre kvinnan är karriärsorienterad, självsäker, vågar ta plats och är oberoende av 
män. Dock straffas dessa kvinnor genom att framställas som ensamma och sorgsna för att 
poängtera för tittare och läsare att man som kvinna inte mår helt bra utan att ha en man och 
familj vid sin sida. 
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De teman som Wood nämner som mest återkommande och framträdande i medierna är (1) 
kvinnor som beroende av män medan män är självständiga, (2) att kvinnor är inkompetenta 
medan män är framgångsrika och dominanta, (3) män som försörjare medan kvinnorna är 
omhändertagande och familjeorienterade samt (4) kvinnor som offer och sexobjekt medan 
männen framställs som angripare med en omättlig sexlust (Wood 2007). Jarlbro (2006) 
presenterar forskningsresultat som visar på att kvinnor också ofta framställs som offer i flera 
olika typer av artiklar och att detta förstärker stereotypen som säger att kvinnan är svag, 
passiv och i behov av beskydd från en man.  

3.3	  Våldtäktsmyter	  
En annan form av stereotyper kan man finna i våldtäktsmyter. Historiskt sett anses myter vara 
berättelser med religiöst ursprung, men idag förknippas myter allt som oftast med osanning. 
Det finns många åsikter om myters egentliga mening, men gemensamt är att den har någon 
form av budskap att förmedla åhörarna. Religionvetaren Claude Lévi-Strauss (Von Heland 
1983) menar till exempel att en myts innehåll ger människor den information de behöver för 
att förstå vad livet går ut på. Att myter och stereotyper, som trots allt allmänt ses som påhitt 
och felaktigheter, lever kvar kan bero på att vissa krafter i samhället vill bevara dem av 
ideologiska skäl.    
  
Lonsway och Fitzgerald har tillsammans med Diana L. Payne gjort en större undersökning 
angående myterna och deras acceptans, resultatet presenterar de i artikeln Rape Myth 
Acceptance: Exploration of Its Structure and Its Measurement Using the Illinois Rape Myth 
Acceptance Scale (1999) I denna artikel förklarar de bland annat att begreppet våldtäktsmyter 
myntades under 1970-talet av både feminister och sociologer som tillsammans försökte 
beskriva det svåröverskådliga och komplicerade mönstret som fanns vad gällande kulturellt 
betingade attityder kring mäns våld mot kvinnor. De fann att dessa attityder som både 
främjade och önskade bibehålla kvinnovåldet var en kombination av att å ena sidan urskulda 
och förminska våldsanvändning och å andra sidan skuldbelägga offret, det vill säga kvinnan.  
 
Lonsway och Fitzgerald har i sin artikel Rape myths: In review (1994) sammanfattat flertalet 
genomförda studier angående våldtäktsmyter, dessa studier har genomförts med varierande 
metodval såsom exempelvis diskursanalyser samt kvantitativa enkätstudier. Förekomsten av 
våldtäktsmyter i tidningsartiklar fungerar som ett sätt att beskriva, förklara och skuldbelägga 
det som har hänt. Lonsway och Fitzgerald skriver att finns en generell och utbredd 
uppfattning och acceptans kring våldtäktsmyter, dock bör man ha i åtanke att det inte kan ses 
som troligt att alla våldtäktsmyter accepteras eller uppfattas på samma sätt av alla de 
människor som tar del av tidningarnas texter. Däremot fastslår de att myterna är väl befästa i 
samhället och kommer så vara för lång tid framöver eftersom strukturer tar lång tid att 
förändra. Vidare menar de att både stereotyper och våldtäktsmyter finner sin styrka i att de har 
en så stor spridning inom en kultur och att de genom att spridas vidare har en stark påverkan 
på klimatet som råder runt synen och rapporteringen kring sexuellt våld i samhället. De 
beskriver det på följande sätt: ”attitudes and beliefes that are generally false but are widely 
and persistently held, and that serve to deny and justify male sexual agression against 
women” (1994:134). 
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De våldtäktsmyter vi har valt att undersöka förekomsten av i vårt material, efter att ha gått 
igenom tidigare forskning av Lonsway och Fitzgerald (1994), är “Hon bad om det”, ”Det var 
inte en riktig våldtäkt”, ”Han menade det inte”, ”Hon ville”, ”Hon ljuger”, ”Våldtäkt är en 
avvikande händelse” samt “Bara personer med låg status och/eller invandrarbakgrund 
våldtar”. Vi vill här förtydliga två av dessa myter, att våldtäkt är en avvikande händelse 
innebär att det endast är ovanliga våldtäkter som uppmärksammas i medierna. Den andra 
myten vi vill förtydliga är den angående låg status, vilket är en term som kan innebära flera 
olika aspekter. Vi har i vår analys valt att uppmärksamma kriminalitet och arbetslöshet då det 
generellt sett innebär sämre levnadsförhållanden. Det är också viktigt att förtydliga att myten 
innefattar både personer med låg status samt personer med invandrarbakgrund, men att detta 
inte är avhängt varandra. 
 
I Flickan och skulden (2002) skriver Katarina Wennstam att det är ett problem när tidningars 
rapportering om våldtäkter befäster gamla strukturer såsom att skuldbelägga kvinnor och 
berätta för samhället att det exempelvis inte går att våldta vissa kvinnor på grund av deras 
sociala bakgrund. Wennstam menar att både våldtäktsutredningar och medierapportering 
innehåller dessa så kallade våldtäktsmyter då de fokuserar på kvinnans klädsel, 
berusningsgrad, relation till gärningsmannen, sexuella preferenser och sällan på vad 
gärningsmannen har för bakgrund. Medierna besitter genom sin möjlighet att välja hur de 
uttrycker sig diskursivt makten att påverka sina läsares sociala verklighet.  

3.4	  Medier	  –	  en	  arena	  för	  makt	  och	  genuskonstruktion	  
Språket är en väsentlig del i materialiseringen av myter och stereotyper. För att förstå 
diskursen måste vi även förstå medierna som en arena där diskursen förekommer. Därför 
avhandlar vi i detta avsnitt medierna innan vi i avsnittet 3.5, Genusdiskurs i nyhetsartiklar, 
delger en mer renodlad diskursteori. 
 
Jesper Strömbäck skriver i sin bok Makt, medier och samhälle (2009) att vi människor har ett 
stort behov av att orientera oss och få grepp om världen, verkligheten och vardagen. Då vi vill 
förstå det komplexa och försöka se samband är medierna vår främsta källa till information om 
sådant som ligger bortom våra egna erfarenheter – vilket sätter medierna i en maktposition. 
Anita Göransson skriver i sin bok Maktens kön (2007) att makt kan vara både dold och synlig, 
men att den är lika betydande vilken form den än har. Då samhället i sig har förändrats har 
även makten och vilka former den kan ta sig gjort detsamma. Inom samhällsvetenskapen är 
den vanligaste definitionen av makt att en individ eller en grupp som innehar makt kan få 
andra att göra sådant som dessa inte hade tänkt göra från början.  
 
Jarlbro (2006) menar att medierna även har makt över genusordningen eftersom de väljer 
vilka personer det är som har tolkningsföreträde. De som innehar tolkningsföreträde har makt 
att definiera vad som ska klassas som viktiga och aktuella frågor i samhället. Studier visar på 
att det är övervägande vita, medelålders män som innehar denna maktposition, det är med 
andra ord de som får synas och höras i medierna och som till stor del används som källor. 
Vidare visar studierna också på att då det kommer till källurval är journalistens kön av ringa 
betydelse, både manliga och kvinnliga journalister väljer att ha manliga huvudkällor i sina 
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artiklar. Jarlbro menar också att medierna ska fungera som en demokratisk mötesplats där 
båda könen ska få utrymme. De ska arbeta utefter allmänhetens intresse och allmänheten 
består av både män och kvinnor, vilket gör att det är av yttersta vikt att medierna gestaltar den 
så.  
 
Gunnar Nygren skriver i sin bok Nyhetsfabriken (2008) att journalisters yrkeskodex innefattar 
att deras arbete ska skildra verkligheten på ett neutralt och objektivt sätt. Genom sitt arbete är 
de således aktiva i producerandet av olika diskurser och har en viktig roll när det kommer till 
att vara delaktiga i förändringen mot ett mer jämställt samhälle. Jarlbro (2006) skriver att 
mycket har hänt vad gäller jämställdheten mellan könen under de senaste årtiondena, både i 
vardagslivet och i samhällslivet, men att det fortfarande finns saker kvar att utveckla och 
förverkliga. Medierna har inte följt med i utvecklingen fullt ut och fortfarande är det så att 
nyheter företrädesvis skildras ur manliga perspektiv. När kritik framförs i frågan om bristen 
på kvinnor i nyhetsmedierna hävdar medierna att de enbart skildrar verkligheten och att det 
fortfarande saknas kvinnor på betydelsefulla positioner i samhället.  
 
I boken Gender and the media tar dock Rosalind Gill (2007) död på argumentet om att det är 
verkligheten som speglas genom att presentera flertalet studier som visar motsatsen. Bland 
annat påpekar hon att den svenska riksdagen till 43 procent bestod av kvinnor, men att de 
ändå inte fick samma procent som männen när det kom till nyhetsutrymme. Gill tar också upp 
Kambodja som ett exempel då befolkningen till 64 procent består av kvinnor, 55 procent av 
den arbetsföra befolkningen är kvinnor och en tredjedel av alla hushåll har en kvinna som 
överhuvud. Trots detta får de endast sex procent av nyhetsutrymmet i landets medier. Det är 
alltså tydligt att medierna inte skildrar verkligheten när det kommer till genus. Wood (2007) 
tar också upp flera exempel från reklamfilm, film, tidningar och nyheter där kvinnor är tydligt 
underrepresenterade. När kvinnor väl får utrymme i nyheterna visar forskning att de ofta 
omnämns med någon form av fysiskt attribut eller civilstatus. Dessutom används ofta bilder 
på unga, lättklädda kvinnor för att dra uppmärksamhet till artiklar trots att bild och text 
egentligen saknar sammanhang. När framgångsrika kvinnor blir intervjuade får de betydligt 
oftare än män frågan “Vem tar hand om barnen när du arbetar?”. Detta belyser de strukturella 
roller som fortfarande är befästa i samhället där mannen ska arbeta och kvinnan sköta barn 
och hushåll (Gill 2007).  
 
Samhället och medielandskapet är i ständig förändring. Konkurrensen om både publik och 
annonsintäkter har under åren ökat vilket har fört med sig att de ekonomiska aspekterna 
genomsyrar hela tidningsredaktionen på ett annat sätt än vad det tidigare gjorde, 
journalisterna har i dag höga krav på sig att producera texter som säljer. Camilla Lord och 
Karoline Malicki Jakobsson skriver i boken Nyhetsfabriken (2008) att då tidningsredaktörer 
och journalister värderar en nyhet gör de det utifrån om det finns en möjlighet att genom 
denna nyhet knyta åt sig läsare. Om nyheten är aktuell, enkel att ta till sig, handlar om en 
utsatt person eller händelse och om den kan bjuda på dramatik då finns goda möjligheter att 
generera en stor mängd läsare. Våldtäktsfall stämmer in på, i stort sett, varenda punkt för att 
locka så många läsare som möjligt, men ibland behöver artiklarna möjligen spetsas till än mer 
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och då kan användandet av våldtäktsmyter förekomma. Därmed är det Ester Pollack menar i 
Medier och Brott (2001) inte särskilt förvånande då hon skriver att en stor del av mediernas 
inflytande bottnar sig i att de dels kan välja vilka brott och fall som de vill uppmärksamma 
och dels hur de vill uppmärksamma dessa. Nyhetstexten innehåller således spår både efter den 
enskilde journalisten, såsom subjektiva beskrivningar av den sociala verkligheten och hens 
uppfattning om könsmaktsordningen samt de krav som finns utifrån då det kommer till att 
skriva sensationellt för att artikeln ska kunna sälja. Mediernas övertag i informationsflödet ger 
dem makten att skapa och reproducera en viss dominerande syn på samhället. 
Mediediskurserna påverkar således hur vi ser på bland annat genus. 

3.5	  Genusdiskurs	  i	  nyhetsartiklar	  
Det språk som används i tidningsartiklar kallas för nyhetsdiskurs och genom diskursen skapas 
en verklighet som betraktas som självklar. Genom detta innehar medierna stor makt över hur 
genusdiskursen formas och vad som ska betraktas som rätt och fel för män och kvinnor, det 
vill säga att de formar samhällets stereotyper och myter (Fagerström & Nilson 2008). Pollack 
(2001) menar att när vi dagligen tar del av de diskurser som medierna förmedlar blir de till 
slut en del av den verklighet vi uppfattar som riktig och som vi genom det också lever i. 
Norman Fairclough, en av instiftarna av kritisk diskursanalys, menar att brukandet av en 
diskurs är “ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:72) Detta perspektiv är det som hjälper oss att kunna 
förstå, tolka och tala om världen. Vi medverkar alla dagligen i att skapa och förändra bland 
annat våra genusidentiteter och relationer genom diskursiva konstruktioner. Då medier 
använder sig av en dominerande diskurs ges de tolkningsföreträde, det vill säga makten att 
definiera vad som är normalt och genom det skilja på ”vi” respektive ”dem”. Ett exempel på 
detta är att använda stereotypa beskrivningar i nyhetsartiklarna (Fagerström & Nilson 2008). 
 
Att något kommuniceras, hur det kommuniceras och i vilket sammanhang det kommuniceras 
är sådant som diskursbegreppet fokuserar på. I Mats Ekström och Larsåke Larssons bok 
Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) skriver författaren Peter Berglez att i den kritiska 
diskursanalysen undersöker man varför en nyhetstext ser ut som den gör “Nyhetstexten 
produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med allt vad detta stora abstrakta 
begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak” (Berglez 2000:196). Även om samhället 
påverkar hur medietexter konstrueras påverkar medierna i sin tur samhället, det är en process 
som reproducerar strukturer så som exempelvis genus. Berglez (2000) menar att Teun van 
Dijk tillsammans med Fairclough står för två av de mest betydelsefulla bidragen i fråga om 
studier om massmedier och nyheter som diskurs. Nyhetsdiskurs är strukturerad på ett visst 
schematiskt sätt, vilket i artiklar bland annat innefattar rubrik och ingress, och det är 
strukturens närvaro som möjliggör det sociala meningsskapandet. Diskurser skapar och 
återskapar ojämlika maktförhållanden, både mellan individer och mellan grupper exempelvis 
genom att lyfta fram könsskillnader. Vi har valt denna teori för att belysa att inte heller genus 
är en färdig föreställning utan att även synen och uppfattningen om detta är något föränderligt 
och kan se olika ut i olika diskurser. Vi kommer även använda oss av diskursteorin för att 
kunna belysa inom vilka ramar som genus konstrueras i nyhetsartiklar och även hur detta kan 
påverka läsarna i deras tankar och uppfattningar om ämnet.  Forskningen med diskursanalys 
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som teori och/eller metod ska bidra till att förändra samhället så att det blir mer jämställt, och 
man ska genom sin analys kunna visa på hur diskursen bidrar till att låta ojämlika 
maktförhållanden fortgå.  

3.6	  Teoridiskussion 
Genus genomsyrar alla samhälleliga strukturer och vi har alla förutfattade meningar, 
innehållande stereotyper, om andra människor. Vårt språk utvecklas och förändras ständigt, 
samtidigt som vi dagligen konsumerar massmedier och konstruerade bilder av människor och 
händelser. Detta påverkar både hur vi tolkar och bemöter vår omvärld samt våra 
medmänniskor, därför det är viktigt att bilden av allvarliga händelser, såsom brott, i samhället 
beskrivs på ett korrekt och medvetet sätt. 
 
Vi anser att det råder genushets i dagens samhälle då kvinnor som påpekar 
könsmaktsordningens närvaro kan anses som besvärliga, men detta är ytterligare ett tecken på 
hur befäst strukturen och genusdiskursen är. Språket har en stor del i hur vi ser på oss själva, 
exempelvis beskrivs kvinnor sällan som mäktiga och kraftfulla medan det är vanliga ord för 
att beskriva män, vilket i sin tur påverkar vilket värde de två könen tilldelas. Vi anser att 
teorierna kring genus och diskurs går hand i hand och att medieteorier är viktiga att behandla 
då det är en av arenorna där genus och diskurs är som mest framträdande.  
 
Genom att kombinera teorier om genus med inslag av stereotyper och myter samt diskurs- och 
medieteori formas vår teoretiska utgångspunkt inför vårt kommande analysarbete. 
Diskursanalysen uppmärksammar oss på hur de olika delarna i nyhetstexterna är utformade 
och med hjälp av teorierna kring genus, könsmaktsordning och medier kan de förklaras 
ideologiskt. Teorierna kring stereotyper och våldtäktsmyter ger ytterligare tyngd åt hur genus 
och könsmaktsordningen kan studeras och analyseras i artiklarna. I teoriavsnittet om genus tar 
vi upp det faktum att det finns olika uppfattningar om hur genus skapas, om det är genom 
socialisationsprocessen eller en aktiv process som ständigt pågår genom hela livet råder det 
delade meningar om. Utifrån våra egna erfarenheter har vi dock uppfattningen att huruvida 
någon formas till femininum eller maskulinum påverkas av socialisationen i samhället, men 
att varje person också är aktiv i processen och till viss del kan motsätta sig extern påverkan. 
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4	  Metod	  
I detta kapitel ges en presentation av metoden som vi har valt för denna studie, därefter följer 
en beskrivning av empirin samt de avgränsningar vi har gjort. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion där vi tar upp både metodens för- och nackdelar. Studien vi genomför är en 
kvalitativ undersökning, men vi har i presentationen av analysen använt oss av kvantifiering 
för att tydliggöra resultatet för läsaren.  

4.1	  Kvalitativ	  eller	  kvantitativ	  studie	  
I Rienecker och Stray Jørgensens bok Att skriva en bra uppsats (2008) står det att läsa om 
skillnaderna mellan en kvalitativ och kvantitativ studie. Dessa skillnader består bland annat av 
att i en kvalitativ studie är motivet att undersöka olika kvaliteter i empirin. Det handlar om 
ingående analyser av ett litet material då empirin i sådana undersökningar syftar till att visa på 
komplexiteten av och kontexten för ett visst förekommande fenomen. Kvantitativa studier 
strävar däremot efter representativitet vilket kräver ett betydligt större underlag än kvalitativa 
studier. Målet är att kunna dra generella slutsatser genom att koncentrera sig på storlek och 
talmängd, vilket gör att små avvikelser inte anses intressanta till skillnad från i kvalitativa 
studier. I dessa är det istället de små avvikelserna som utgör analysen och är det som ställs i 
fokus.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie genom att använda oss av kritisk diskursanalys som är 
en kvalitativ metod. “Diskursanalysen som metod handlar om att göra diskurser synliga och 
klargöra vilket perspektiv som finns bakom ett visst sätt att presentera verkligheten på, det vill 
säga att lyfta fram maktstrukturen bakom det som många tar för givet. Att granska medier 
utifrån ett genusperspektiv är ett sätt att lyfta fram de diskurser vi möter i den masskultur som 
omger oss” (Fagerström 2008:13). Dock är vi medvetna om att det kan vara lättare att ta till 
sig ett resultat som presenteras i siffror då det kan upplevas som mer konkret. Därför har vi 
använt oss av kvantifieringar när vi presenterar vår analys. Det är dock inte detsamma som att 
vi har gjort en kvantitativ studie. 
 

4.2	  	  Kritisk	  diskursanalys	  genom	  makroperspektiv	  
En textorienterad kritisk diskursanalys innebär enligt van Dijk att man studerar nyhetstexten 
på både makronivå och mikronivå. På makronivån innebär det att man identifierar ämnet i 
diskursen, vilket är möjligt genom den tematiska och schematiska strukturen. 
 
Den tematiska strukturen avser att kartlägga journalistens hierarkiska behandling och 
konstruktion av en aktuell nyhetshändelse, det vill säga hur informationen om ämnet 
rangordnas. Det som anses vara av störst vikt placeras ofta högst upp i denna hierarki och 
återfinns ofta i rubrik och ingress, där rapporteringens huvudhändelse eller huvudämne 
kortfattat uttrycks. Därefter kartläggs det övriga textinnehållet, de sekundära händelserna, 
vilka används för att förklara textens själva huvudhändelse (Berglez 2000). 
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Den schematiska strukturen behandlar journalistens regelstyrda berättande, såsom vad som 
förmedlas i rubrik och ingress, vilka personer som får komma till tals och hur dessa personer 
beskrivs av journalisten. Vid användande av den schematiska analysmetoden undersöks hur 
verkligheten beskrivs diskursivt inom ramarna för de särskilda schematiska konventioner som 
finns. En standardkonvention utgörs av rubrik och ingress, vilka ger läsaren en summering av 
nyheten. En annan konvention för nyhetsbeskrivningar innehåller den historiska bakgrunden, 
där aktörens handlingar och kommentarer inflikas med syfte att placera den aktuella 
nyhetshändelsen i förhållande till det som skett. Dessutom är det brukligt att journalisten ger 
utrymme för andra aktörer, källor, kommentarer, sammanfattningar och bedömningar av 
konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden (Berglez 2000).  

4.2.1	  Analysfrågor	  på	  makronivå	   	   	   	   	  
För att analysera nyhetstexten ur ett makroperspektiv delger Berglez (2000) flera moment att 
undersöka. Diskursanalys är en flytande metod där varje användare bestämmer sina egna 
ramar för metoden. Berglez presenterar enbart ett exempel på hur han brukar gå till väga i 
sina analyser. Vi tog del av hans frågor och modifierade dessa så att de på bästa sätt passar 
den analys vi har tänkt genomföra. De frågor som vi slutligen kom fram till, och har baserat 
vår analys på, lyder som följer: 
      
a) Vad förmedlas i rubriker och ingress?  
b) Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna 

(institution, organisation, nationalstat, företag, sig själva etcetera)?  
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak-/verkanförhållanden 

med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? Det handlar till stor del 
om att kartlägga vilka aktörer som får redogöra för och kommentera de olika förloppen 
som eventuellt skildras i texten.  

e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot?  
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten?  
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 
h) Är det en kvinnlig eller manlig journalist som har skrivit artikeln?   
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4.3	  Analys	  genom	  mikroperspektiv	  
Den mikroorienterade analysen används för en djupare analys av nyhetstexten och 
koncentrerar sig på koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. Exempelvis undersöks 
vilken information som saknas och överlämnas åt läsarens förståelse och förkunskaper, och 
även vilken information som förekommer i överflöd. 

4.3.1	  Koherens	  
Efter att ha analyserat nyhetstexten ur ett makroperspektiv kan man gå vidare på en mer 
ingående nivå, ett mikroperspektiv. Koherens innefattar hur man ur två olika aspekter, både 
vad gällande produktionen och läsaren, kan sammanfoga textens olika delar till en 
sammanhängande betydelse. Man tittar på hur texten är uppbyggd och studerar hur den är 
uppdelad i mindre partier som hänger samman via logiska mönster, vilka journalister arbetar 
utifrån när de skriver sina artiklar. Koherens innebär studerandet av dessa olika textpartiers 
inbördes relationer. Utifrån detta är det sedan möjligt att beskriva hur argument och 
påståenden är uppbyggda i texten (Berglez 2000). 
 
När man tittat närmare på relationen mellan de mindre textpartierna ser man ofta att den 
aktuella texten utelämnar viss information som läsaren på egen hand ska fylla i. Van Dijk 
menar att koherens och betydelse inte finns i texten i sig utan att det uppstår i relationen 
mellan texten och tolkaren. Den sammantagna meningen i texten utformas dels från det 
observerbara, dels av hur läsaren tolkar meningen med texten samt även av den frånvarande 
informationen. Läsaren förväntas ha förståelse och kunskap om hur man skapar betydelsefulla 
och sammanhängande meningar även där det förekommer textuella hål, denna förståelse 
innefattar också vetskapen om att det finns en underliggande textuell koherens. Detta innebär 
att läsaren fyller hålen med egna ord för att kunna förstå och skapa en mening trots att det 
saknas information. Denna process är möjlig genom att det finns kulturellt och socialt 
grundlagda kunskaper samt verklighetsförståelse i samhället (Berglez 2000). 

4.3.2	  Implikationer	  	  
En annan intressant del av analysen innebär att man tittar närmre på närvarande implikationer, 
vilket innebär en undersökning av huruvida och i vilken mån som så kallad överflödig eller 
irrelevant information förekommer i en text. Man analyserar sådan information som finns 
med, men som inte rör den aktuella händelsen eller aktören. Som ett exempel: varför beskrivs 
en individ i ett reportage som liberal när reportaget rör något helt annat än politiska 
åskådningar? Här kan svaret finnas på olika nivåer, dels kan det handla om källans, 
journalistens eller aktörens subjektiva verklighetsbild och dels om det journalistiskt 
rutinmässiga sättet att beteckna en viss händelse på (Berglez 2000).  
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4.3.3	  Stilmässiga	  faktorer	  
En analys av den lexikala stilen undersöker om innehållet kunde ha kommunicerats på något 
annat sätt. Här riktas koncentration på ordvalet i texten, de ord som förmedlas, uttalas eller 
tillskrivs en aktör. Det är viktigt att uppmärksamma vilka ord journalisten använder för att 
beteckna en särskild sak eller händelse. Utgångspunkten med analysen utgörs av antagandet 
att valet att använda ett särskilt ord för att beteckna någonting i den sociala verkligheten, kan 
orsaka sociokulturella och ideologiska följder (Berglez 2000). Överlexikalisering innebär att 
det finns fler olika benämningar runt omkring en person, grupp, saker eller frågor. Denna 
synonymrikedom pekar på att det är något som anses vara tabu eller problematiskt inom 
diskursen.  

4.3.4	  Analysfrågor	  på	  mikronivå	  
Till skillnad från makronivån presenterar Berglez (2000) inga färdiga riktlinjer för 
mikronivån. Vi har därför utifrån hans beskrivningar av de olika moment som ingår i 
mikronivån konstruerat egna frågor för vår analys.  
 

1) Vilka förkunskaper antas läsaren ha? (om våldtäktsbrott i stort samt i det specifika fallet) 
2) Förekommer det överflödig information – i så fall vad? Och vad kan det tyda på? 

(Närvarande implikationer) 
3) Vilka ord används i artikeln för att beskriva händelsen, gärningsman och offer? 
4) Vilka ord används i artikeln för att beskriva våldtäkt i stort? (lexikala stilen) 
5) Vilka ord upprepas ofta? (överlexikalitet) Ord som används fler än två gånger räknas.  
6) Vilka ord upprepas från artikel till artikel? 
7) Övrigt som vi anser vara anmärkningsvärt. 

4.3.5	  Tillvägagångssätt	  
När vi konstruerat vår analysmall, det vill säga frågorna på både makro- och mikronivå, 
studerade vi de olika artiklarna och besvarade frågorna utifrån varje artikel. Detta 
sammanställde vi i tre olika Exceldokument, ett för varje studerat fall. Därefter kunde vi börja 
undersöka återkommande mönster och notera avvikelser som lett fram till vårt slutliga 
resultat.  

4.4	  Metoddiskussion	  
I denna uppsats har vi valt att använda oss av diskursanalys som metod, vi är väl medvetna 
om att metoden delvis är omtvistad och av vissa ifrågasatt. Vi anser dock att fördelarna med 
diskursanalys väger tyngre än nackdelarna, men vi vill ändå presentera den kritik och de 
svårigheter som vi funnit och uppmärksammat med denna metod. 
 
Vi vill börja med att klargöra en aspekt som vanligtvis brukar uppfattas som motsägelsefull, 
vilket är att både den tematiska och den schematiska analysen koncentrerar sig på samma 
textpartier i analysmaterialet. Dock finns det skillnader mellan dessa två analyser, då vi 
studerar rubriken och ingressen ur den tematiska synvinkeln så gör vi det för att utforska hur 
organiserandet av händelser och ämnen ser ut. Då vi studerar samma textparti, rubrik och 
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ingress, på ett schematiskt tillvägagångssätt tittar vi närmare på hur informationen är 
uppbyggd, så som exempelvis vilka aktörer som finns representerade i texten.  
 
Vidare kan det finnas svårigheter med att ha uppfattningar om och befinna sig nära en diskurs 
när man ska gå in i analysarbetet och tolka ämnet på ett objektivt sätt, frågan är om det ens är 
möjligt? För att objektivt kunna studera diskurs måste man bortse från sina åsikter om 
diskursen så att de inte får ett inflytande över analys och resultat (Winther Jørgensen och 
Phillips 2000). I och med att det är viktigt att ha förkunskaper i det ämne man undersöker är 
det dock svårt att inte låta sina kunskaperna bidra till att man gör antaganden och tolkningar i 
diskursen. Vi går själva in i denna studie med vissa förkunskaper inom ämnet, som 
exempelvis att kvinnor ofta är underrepresenterade i nyhetstexter och att det ofta förekommer 
våldtäktsmyter i rapporteringen. Dessa förkunskaper kan påverka våra analyser i en viss 
riktning, exempelvis är det inte ovanligt att man på förhand spekulerar i vad resultat kan 
tänkas bli och vad man tror sig kunna finna, därför är det av yttersta vikt att kunna förhålla sig 
kritisk till sina egna uppfattningar (Berglez 2000). Det har i enlighet med vad Berglez skriver 
visat sig vara effektivt att i granskningen av nyhetsmaterialet utgå från att vi i stort sett inte 
har någon bakgrundsinformation eller kunskap om våldtäkter i stort eller om våldtäkterna i de 
specifikt valda fallen, detta för att kunna betrakta nyhetsmaterialet med nya ögon.  
 
Att vara kvinna och undersöka genus och könsmaktsordning i artiklar som behandlar ett så 
allvarligt ämne som våldtäkter är inte helt oproblematiskt. Då vi själva skulle kunna råka ut 
för händelser liknande dem som beskrivs i vår empiri påverkar det vår inställning till hur 
framförallt offren framställs. Vi har uppfattningar om vad vi anser vara lämplig strafflängd för 
dessa brott och ställer oss frågande till vissa utfall och kommentarer när vi läser om dessa fall. 
För att detta inte ska påverka undersökningens resultat har vi helt bortsett från huruvida 
gärningsmännen döms eller inte. Vi har endast studerat hur genus beskrivs i artiklarna, inte 
om männen framställs som skyldiga eller ej. Att vi är medvetna om våra egna uppfattningar 
och åsikter i ämnet anser vi dock har bidragit till att vi har blivit mer självkritiska i vår analys 
och att vi i större utsträckning har ifrågasatt våra observationer. Detta innebär dock också en 
risk att vi har råkat bortse från viktiga aspekter genom att inte vilja blanda in vår ”kvinnliga 
ståndpunkt”. På det stora hela anser vi dock att vi har förhållit oss till materialet på ett korrekt 
sätt.  
 
För att kunna uppnå hög reliabilitet i undersökningen har analysen av nyhetsmaterialet 
genomförts på ett noggrant och systematiskt vis. Vad gällande vårt urval har vi vid två olika 
tillfällen genomfört empiriska efterforskningar, sista sökningen genomförde vi 30 mars 2014, 
detta för att säkerställa att vi till och med det datumet lyckats få med alla artiklar som skrivits 
i fallen av de fyra olika tidningarna. Varje artikel har därefter granskats utifrån de 
analysfrågor för respektive makro- och mikronivå som vi presenterat tidigare i detta 
metodkapitel. Med tanke på de svårigheter som följer med en analys som enbart grundar sig i 
författarnas egna tolkningar kommer vi att ha med vissa kvantitativa inslag för att stödja våra 
tolkningar och på så vis öka reliabiliteten. 
 



2MK300	   	   Johanna	  Nilsson	  
Linnéuniversitetet	   	   Cecilia	  Sjöberg	  
	  

	   	   23	  

Gällande uppsatsen validitet, det vill säga om vi mäter det vi påstår oss mäta, blir 
validitetsproblemet påtagligt när man intresserar sig för komplicerade eller komplexa begrepp 
så som exempelvis genus och makt. Detta problem har vi dock försökt bemöta genom att 
förklara de viktigaste begreppen i inledningen under avsnittet 1.3 begreppsdefinitioner, samt 
dessutom utförligt diskutera dessa i teoridelen, under punkt 3.6 teoridiskussion.  Vi har valt 
att i vårt analyskapitel presentera citat och andra delar ur artiklarna, vilket ger läsaren chansen 
att själv skaffa sig en uppfattning om huruvida vår tolkning är korrekt. Dessutom finns 
webbsideadresserna till de analyserade artiklarna att tillgå, i bilaga 2, om läsaren själv vill 
granska artiklarna.  

4.5	  Beskrivning	  av	  empirin	  
Samtliga artiklar har vi samlat in via sökningar på tidningarnas egna webbsidor. Vi började 
dock med att söka artiklar via sökverktyget Retriver, men fann förvånansvärt nog inte särskilt 
mycket värdefullt. Vi har använt sökord såsom våldtäkt, överfall, gärningsman, kvinna, offer - 
detta i många fall kombinerat med ortsnamnet där våldtäkten inträffade. Samtliga artiklar som 
används som empiri finns att läsa på tidningarnas webbupplagor. 
 
Vår empiri kommer att bestå av 55 tidningsartiklar som har skrivits och/eller publicerats av 
både lokal- och nationell press. Vi har valt att enbart analysera artiklar av nyhetskaraktär och 
därmed bortse från debattartiklar, krönikor och ledarsidor. Detta urval har vi gjort då vi inte 
anser att dessa texter är uppbyggda på samma sätt och då vi vill analysera texter utan tydliga, 
personliga ställningstaganden. Nyhetsjournalistikens syfte är att verka som en granskande 
samhällsfunktion och de pressetiska reglerna säger att ”massmediernas roll i samhället och 
allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” 
(Pressetiska rådet 2014). Det är denna form av rapportering vi är intresserade av att 
undersöka.  
 
Ungefär en tredjedel av materialet är korta notiser och majoriteten av dessa är skrivna av TT 
Nyhetsbyrån (TT). Artiklarna rör tre olika fall av våldtäkt som har begåtts i olika delar av 
landet. Vi kommer dels att analysera tidningsartiklar från de lokala tidningar som verkar där 
respektive våldtäkt har skett, mariestadstidningen.se, skånskan.se samt helahalsingland.se. 
Tidningen Skånskan täcker visserligen en stor del av region Skåne och kan med det i åtanke 
snarare ses som en regionaltidning än en lokaltidning. Då vi valde att utesluta gratistidningar, 
som det finns flertalet av i Lund, ur vårt artikelsök kvarstod tidningen Skånskan som det 
närmsta lokalrapportering som stod att finna i detta fall.  
 
Helahalsingland.se är en samlingssida för de fyra lokaltidningarna, Ljusnan, 
Hudiksvalls tidning, Ljusdalsposten samt Söderhamnskuriren, som verkar i området. Dessa 
tidningar har inga egna webbupplagor utan samarbetar på detta sätt via sidan 
helahalsingland.se och publicerar där sina artiklar gemensamt. Vi har valt att analysera 
samtliga artiklar som skrivits i det valda våldtäktsfallet, oavsett vilken tidning som 
journalisten i fråga arbetar för, detta för att alla artiklar är lokalrapportering och på det viset 
relevant för vår analys. 
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För den nationella rapporteringen valde vi att titta närmre på Aftonbladets rapportering om 
dessa tre fall. Detta eftersom Aftonbladet är Sveriges största dagstidning på Internet med sina 
5,5 miljoner unika webbläsare per vecka (Dagspress 2014). Denna siffra visar på att en stor 
del av Sveriges befolkning varje vecka tar del av det som Aftonbladet skriver, vilket i sin tur 
betyder att tidningen har ett stort ansvar och möjlighet att påverka opinionen i olika frågor 
beroende på hur de väljer att rapportera. Vi är medvetna om att Aftonbladet är allmänt kända 
för att skriva mer sensationellt för att locka läsare än vad exempelvis lokalpress gör. Dock 
anser vi inte att detta är av större betydelse i vår undersökning då vi är intresserade av att 
undersöka huruvida stereotypa beskrivningar och våldtäktsmyter förekommer överhuvudtaget 
i våldtäktsrapportering, inte i vilken utsträckning det förekommer. 

4.5.1	  Beskrivning	  av	  valda	  fall	  
Anledningen till att vi har valt just dessa tre fall är att det är fall som vi själva har upplevt som 
väldigt uppmärksammade då de dels är väldokumenterade av lokalpressen samt Aftonbladet, 
dels har lett till manifestationer och debatter. Detta har bidragit till att vi har ett stort empiriskt 
underlag för vår studie. Nedan beskriver vi kort de valda fallen utifrån samtliga artiklar vi har 
tagit del av. 
 
Det första fallet vi har valt att använda i vår undersökning inträffade under vintern 2013 i 
Lund. En kvinna följde med en man hem efter en utekväll och det slutade med en anmälan av 
våldtäkt. Mannen hävdar dock att de har haft så kallat dominanssex och att kvinnan samtyckte 
till detta. Tingsrättens friande dom är överklagad till hovrätten och oavslutad. 
 
Fall nummer två skedde under sommaren 2013 i Bollnästrakten då en ung kvinna skulle titta 
på en lägenhet hon eventuellt skulle hyra. Mannen som visade lägenheten band och våldtog 
henne upprepade gånger. Mannen dömdes till 8,5 års fängelse.  
 
Det sista fallet vi har valt att ha med i undersökningen inträffade vid jul 2013 i 
Mariestadstrakten. En ung man tvingade sig in i en 92-årig kvinnas bostad där han 
misshandlade och våldtog henne. Mannen dömdes till 5,5 års fängelse av tingsrätten och 
överklagade domen till hovrätten, där processen inte är avslutad. 

4.6	  Avgränsningar	  
Vi har valt att endast analysera fall som skedde under år 2013, detta för att få en så pass 
uppdaterad bild av tidningars rapportering kring våldtäktsfall som möjligt. Vidare har vi 
endast valt fall där förövaren är av manligt kön och offret av kvinnligt. Denna avgränsning 
har gjorts då vi är intresserade av att se huruvida rapporteringen kring våldtäkter bekräftar 
eller skiljer sig ifrån den rådande samhällsstruktur och könsmaktsordning som finns. 
Ytterligare en anledning, som knyter an till den förra, är att vi valt att göra denna avgränsning 
eftersom vi på bästa sätt vill kunna tillämpa och använda oss av teorin kring våldtäktsmyter i 
vår analys. Forskningen kring detta fenomen är gjord utifrån perspektivet man mot kvinna och 
således är det också det perspektiv som vi har valt. 
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4.6.1	  Etiska	  aspekter	  	  
Då vi valt att granska våldtäktsrapporteringen kring tre uppmärksammade fall som inträffade 
under år 2013, vilka fortfarande av olika anledningar är aktuella, anser vi att det förefaller 
viktigt att tänka över de etiska aspekterna vid vår analysering. Allt analyserat material är 
offentligt och det finns möjlighet för alla som har intresse att själva besöka tidningarnas 
webbsidor för att ta del av materialet i dess ursprungsformat. I uppsatsens andra bilaga finns 
även länkar till samtliga artiklar för att ge möjlighet för den läsare som önskar att själv sätta 
sig in i fallen. Trots det har vi valt att utesluta sådan information som vi inte anser vara etiskt 
korrekt eller befogad och därigenom inte heller kan tillföra vår analys någonting, exempel på 
sådan information är exempelvis personers namn. De tre fallen kommer att omnämnas som 
Lundfallet, Bollnäsfallet och Mariestadsfallet, detta eftersom det är en enkel indelning som 
underlättar analysarbetet samt presentationen av detta.  
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5	  Resultat	  och	  analys	  
I detta kapitel presenterar vi de resultat vi funnit under vårt analysarbete. För att underlätta 
förståelsen för läsaren har vi delat upp presentationen i ”Stereotypa beskrivningar”, där vi 
presenterar hur olika könsstereotyper yttrar sig, ”Våldtäktsmyter”, i vilket vi visar på hur och 
vilka myter förekommer i artiklarna samt ”Aktörernas påverkan i artiklarna”, där vi 
avslutningsvis har undersökt vilka aktörer som förekommer och hur de får komma till tals. 

5.1	  Stereotypa	  beskrivningar	  
Wood (2007) skriver att medier ofta framställer män som aktiva, mäktiga och sexuellt 
aggressiva vilket vi även finner i denna studies analysmaterial. Männen som åtalats i 
Bollnäsfallet och Mariestadsfallet upplevs genom artiklarna som mycket aggressiva och 
aktiva i sitt våldsutövande. 
 
”Den här killen tycks helt sakna mentala spärrar och är fullständigt livsfarlig i vissa lägen, 
säger en polisinspektör med insyn i 23-åringens kriminella bakgrund.” 

 (”23-åringen kan vara Sveriges yngste serievåldtäktsman”, Aftonbladet.se, 2014-03-03) 
 

Ovanstående beskrivning av Mariestadsmannen stämmer in på Woods beskrivning av männen 
som sexuellt aggressiva. Att medierna väljer att använda sig av en anonym källa för att få ett 
sådant uttalande visar hur viktigt det är för deras arbete att kunna leverera en tydlig bild av 
händelsen och de inblandade. Eftersom källan velat vara anonym ifrågasätter vi huruvida 
mannens mentala tillstånd egentligen är något allmänheten ska få inblick i och journalisterna 
bortser därmed helt från mannens personliga integritet. Genom sina val av källor har 
journalisterna makt att skapa olika bilder av de inblandade (Strömbäck 2009). Även mannen i 
Lund beskrivs som aggressiv, men detta intryck förmildras genom att han hävdar att det var 
en sexlek och att han avbröt samlaget upprepade gånger.  
 
”Han säger att han inte uppfattat att kvinnan skrek, utan han menar att hon stönade. Och 
enligt rätten har mannen vid sex tillfällen slutat med vissa sexuella handlingar när hon sagt 
ifrån.” 

               (”Kvinnan skrek- mannen frias ändå för våldtäkt”, Aftonbladet.se, 2014-01-10) 
 
Genom att han erkänner att han har avbrutit samlaget sex gånger, men ändå hävdar att han 
inte förstått kvinnans ovilja och därför fortsatt, fråntar han sig dock sitt logiska tänkande. 
Detta gör honom enligt oss till någon som inte är förmögen att styra över sin egen sexualitet 
på grund av en omättlig sexlust, vilket överensstämmer med Woods (2007) kommentar om 
den manliga stereotypen. Det framgår också i artiklarna att mannen är både aktiv och 
dominerande i händelseförloppet samt att han även tidigare haft dominanssex. Detta är en 
form av sex där den ena partnern överordnar sig och får full makt över sin sexpartner, vilket 
vi också tycker stämmer väl in på stereotypen med mannen som dominant och äventyrlig.  
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”Kvinnan försökte åla sig från sängen, ner mot golvet, vid tre tillfällen. Men mannen ska ha 
dragit upp henne igen.” 

               (”Kvinnan skrek- mannen frias ändå för våldtäkt”, Aftonbladet.se, 2014-01-10) 
 
Vidare skriver Wood (2007) att kvinnor beskrivs i medier som bland annat passiva, tystlåtna, 
med dåligt självförtroende, unga och som sexobjekt. Ordet sexobjekt kan ges olika 
definitioner, vi har valt att definiera det som att kvinnorna skulle ha beskrivits med klädsel 
och kroppstyp i artiklarna och på så vis blivit objektifierade. Denna typ av beskrivning har vi 
dock inte funnit i artiklarna. Sexobjekt kan också tolkas som att de åtalade har behandlat 
kvinnorna som objekt när de genom att våldta dem helt har bortsett från deras viljor och 
välmående, vilket är tydligt i artiklarna. Kvinnan i Bollnäsfallet beskrivs som ung vilket 
skapar konnotationer till någon som är i början av sitt liv med framtiden för sig.  
 
”Kvinnan, som är i 20-årsåldern, var på jakt efter en ny lägenhet och hade annonserat om att 
hon önskade hyra en. Hon kontaktades av 48-åringen från Arbrå utanför Bollnäs och i 
lördags åkte hon hem till honom för att skriva kontrakt. Men något kontrakt att skriva under 
fanns inte – istället ska kvinnan ha kidnappats.” 

       (”Kvinna hölls fången och våldtogs”, Aftonbladet.se, 2013-06-05) 
 
Att hon blir grovt våldtagen och misshandlad raserar hela bilden av en lycklig framtid vilket 
gör beskrivningen av brottet ännu grövre. Kvinnan i detta fall var i behov av en bostad vilket 
försatte henne i beroendeställning till mannen, vilket kan appliceras på stereotypen om 
kvinnor som osjälvständiga och beroende av män. I artiklarna används aldrig benämningen 
offer, som i brottsoffer, om kvinnorna, istället benämns de som kvinnan eller den unga/gamla 
kvinnan. Dock förekommer stereotypen med kvinnor som offer i artiklarna (Wood 2007).  
 
”Enligt tingsrätten ger vittnesutsagorna visst stöd åt kvinnans uppgifter men rätten anser att 
det här ska beaktas att hon mått psykiskt dåligt med inslag av ångest under en längre period, 
vilket hon också medicinerar för.” 

                   (”Man frias från våldtäkt trots att kvinnan sa nej”, Skånskan.se, 2014-01-10) 
 
Det framgår i artiklarna att kvinnan i Lundfallet medicinerar för psykiska besvär. Detta går att 
applicera på stereotypen om kvinnor som offer då medicinering skapar konnotationer till 
svaghet vilket vidare gör kvinnan till ett lätt offer. Även den 92-åriga kvinnan beskrivs som 
fysiskt svag, om än klar i huvudet, och i behov av hjälp. Journalisten gör ett aktivt val att 
använda sig av sådana beskrivande ord, trots att det inte är relevant för rapporteringen. Denna 
beskrivning i kombination med kvinnans ålder gör att hon framställs som ett lätt offer. Ett 
annat svaghetstecken som i vissa fall förekommer hos alla människor, men ses som 
stereotypiskt för kvinnor är dåligt självförtroende. Det kan bland annat yttra sig genom att 
man ifrågasätter sitt eget handlande, precis som kvinnan i Lundfallet gjorde efter incidenten. 
Enligt Wennstam (2002) är det väldigt vanligt att kvinnor som utsatts för övergrepp 
ifrågasätter och skuldbelägger sig själva i efterhand eftersom de i rättprocessen blir så hårt 
ifrågasatta och granskade. 
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”I efterhand har kvinnan funderat över om hon skulle ha gjort något mer, som att peta 
mannen i ögonen.” 

               (”Kvinnan skrek- mannen frias ändå för våldtäkt”, Aftonbladet.se, 2014-01-10) 
 
Wennstam (2002) nämner dock också att det är mycket vanligt att någon som utsätts för 
övergrepp blir handlingsförlamade och att det är fel att förvänta sig att offret ska kunna 
försvara sig gentemot sin angripare. När övergreppen blir grova och våldsamma som i dessa 
tre fall kan offren reagera på flera olika sätt. Att då ifrågasätta reaktionerna eller att tolka ett 
uteblivet motstånd som samtycke är att nedvärdera kvinnorna och normaliserar mäns våld mot 
kvinnor. 
 
”Mannen ska ha hållit kvinnan instängd, tagit tag i hennes arm, hotat henne med en burk som 
han påstod innehöll tårgasspray, lagt henne på golvet och satt sig på henne. Han ska ha 
bundit hennes armar och ben och satt fast hennes händer i handfängsel som fästats i en stång 
bakom hennes rygg, och tejpat för hennes mun och ögon.” 

        (”Åtal för sadistisk våldtäkt i Arbrå”, Aftonbladet.se, 2013-06-20) 
 
I detta citat rekonstrueras övergreppet diskursivt och kvinnan beskrivs som offer under själva 
händelsen, vilket kan betraktas som kränkande då det är en detaljerad beskrivning av 
händelsen. Mannens makt över kvinnan visar sig genom de olika fysiska övertagen. 
Exempelvis har han tagit ifrån kvinnan hennes syn genom att tejpa för hennes ögon, vilket gör 
henne extremt utsatt och försvarslös. Denna beskrivning anspelar tydligt på stereotypen om 
kvinnan som offer då det är den enda bilden av hennes person som förmedlas i artikeln. Det 
tas inte hänsyn till hur hennes liv i övrigt ser ut, medan beskrivningarna av de åtalade 
männen, så som den nedan, ger oss en bild av deras liv och personligheter.  
 
”Vi blev bra kompisar och jag ifrågasatte varför han suttit inne för våldtäkt. Han gav en 
historia om att han var oskyldig och det köpte ju vi för någon snällare människa har vi aldrig 
träffat, säger en vän.” 

                  (”48-åringen skulle fly till Turkiet”, Aftonbladet.se, 2013-06-07) 
 
Varför männens personligheter beskrivs, men inte kvinnornas är intressant och kan bero på att 
männen alltid ska tillägnas mer uppmärksamhet och utrymme enligt den rådande 
könsmaktsordningen (Maktutredningen 1990). Det skulle också kunna vara så att 
journalisterna vill värna om offrets personliga integritet och därför utelämnar beskrivningar 
av hennes person. De utförliga beskrivningarna av händelsen kan dock i sig ses som intrång i 
integriteten då vi får anta att övergreppet ligger väldigt nära henne känslomässigt. Att det 
läggs stort fokus på mannens fysiska övertag gör att beskrivningen dock blir mer inriktad på 
kvinnan som offer på grund av sitt svagare kön, vilket lyder enligt könsmaktsordningen. 
Förekomsten av beskrivningar av mannen som en god medmänniska, men som ändå våldtar 
stämmer in på en av de våldtäktsmyter som Bonnes (2013) nämner. Vidare är det svårt att 
undvika att beskriva kvinnorna som offer då de är just det genom att de utsatts för ett brott. 
Brottsrapportering kommer alltid att innefatta ett offer vilket gör det till något som är svårt att 
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förändra, men därmed inte omöjligt. Istället måste journalisterna fokusera på brottet, inte på 
offret, en förändring vi redan noterar i vår empiri.  
 

5.2	  Våldtäktsmyter	  
Vad journalisterna väljer att skriva om när det kommer till våldtäktsfall är intressant då det 
finns olika varianter på detta brott. Det finns ”vanliga” våldtäkter och så finns det de som 
inneburit mycket våld eller andra ovanliga inslag. Sandberg (2003) definierar dessa ”vanliga” 
fall som våldtäkter som sker inomhus av en för offret känd gärningsman, exempelvis en 
anhörig eller bekant. Precis som Sandberg och Bonnes (2013) påpekar skrivs det mer om 
avvikande våldtäktsfall, vilket innebär sådana fall som anses vara spektakulära samt ovanliga 
och som genom det är viktiga för medierna att uppmärksamma. Vårt artikelurval innehåller 
fall som det har skrivits många artiklar om och alla tre fallen innehåller faktorer som gör dem 
avvikande från det Sandberg beskriver som mer vanliga våldtäkter. Citatet nedan innehåller 
flera faktorers som gör incidenten avvikande. Dels den stora åldersskillnaden, dels det udda 
valet av dag att begå brottet på ett ovanligt tillvägagångssätt då mannen lurar sig in i kvinnans 
bostad.  
 
”Det var på julaftonskvällen som den 23-årige mannen lurade den äldre kvinnan att han var 
ett blomsterbud, och tog sig på så sätt in i hennes hem i Töreboda. Där utsattes hon för ett 
våldtäktsförsök och han tvingade in henne i badrummet där han våldsamt duschade henne.” 

     (”Våldtog 92-årig kvinna på julafton”, Aftonbladet.se, 2014-02-26) 

 
I de tre fall vi har valt att analysera handlar det ena fallet om hävdat dominanssex, det andra 
innefattar bortsett från våldtäkt även frihetsberövande och tortyrliknande misshandel och det 
tredje innefattar en åldersskillnad på nästan 70 år. Detta gör dem till mycket speciella och 
avvikande fall som därför ges stort medieutrymme. De artiklar vi har granskat innehåller 
också ingående beskrivningar av händelseförloppen och våldsutövandet vilket ger läsaren 
tydliga bilder av det inträffade. Våldtäktsmyten det var ingen riktig våldtäkt innebär att offret 
måste bära spår av fysiskt våld för att det ska kunna klassas som våldtäkt (Bonnes 2013). De 
ingående beskrivningarna kan vara journalisternas sätt att bekräfta våldtäkterna som ”riktiga”.  
 
”Där ska han ha tagit ett hårt tag runt målsäganden och dragit ner henne på golvet. Mannen 
greppade sedan runt den äldre kvinnans hals och höll över hennes mun. Han ska vid tillfället 
ha varnat kvinnan för att skrika ”för då måste han döda henne samt att hon ska vara tyst, att 
hon ska lägga sig på soffan så får hon leva”.” 

              (”Våldtog 92-åring brutalt på julaftonen”, Mariestadstidningen.se, 2014-02-21) 
 
I två av de fall vi har undersökt har offren fått omfattande skador som har dokumenterats väl i 
nyhetsartiklarna. I Lundfallet saknas det dock rapportering om dokumenterade skador vilket 
gör att målsägandes historia kan upplevas som mindre trovärdig eftersom det inte uppfyller 
kriterierna för vad som klassas som en riktig våldtäkt.  
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”Och att det saknas stödbevisning i form av att till exempel grannarna hört kvinnan skrika 
eller att ett läkarutlåtande fastställt att hon skadats fysiskt.” 

               (”Kvinnan skrek- mannen frias ändå för våldtäkt”, Aftonbladet.se, 2014-01-10) 
 
Strömbäck (2009) hävdar att tidningarna genom sin rapportering besitter stor makt att påverka 
allmänhetens uppfattningar, bland annat om vad som är en riktig våldtäkt medan medierna 
menar att de skildrar verkligheten. Berglez (2000) hävdar att samhället påverkar hur 
genusdiskursen konstrueras i nyhetsartiklar, men även att medierna i sin tur påverkar 
genusdiskursen i samhället vilket leder till en reproducerande process.  
 
Bonnes (2013) myt som säger att bara män med låg status och/eller invandrarbakgrund 
våldtar kan appliceras på både Bollnäs- och Mariestadsfallet. Låg status kan innebära flera 
olika aspekter, vi har valt att uppmärksamma kriminalitet och arbetslöshet då det generellt sett 
innebär sämre levnadsförhållanden. Tidigare kriminalitet nämns i båda fallen och i flertalet 
artiklar. Nedanstående citat om 23-åringens tidigare kriminalitet är den första meningen i en 
av artiklarna. Journalisten vill alltså direkt ge läsaren en bild av mannen som 
återfallskriminell och därmed, enligt myten, en typisk våldtäktsman.  
 
”23-åringen, som förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret, har i båda fallen 
förnekat brott.” 

    (”Överklagar fängelsedomen”, Mariestadstidningen.se, 2014-03-28) 
 
Det framgår också i Bollnäsfallet att den åtalade har varit arbetslös en längre tid vilket 
ytterligare bidrar till bilden om mannen som någon med lägre status. Att inte ha ett arbete och 
inkomst är något som påverkar dels personens levnadsförhållanden och dels hur samhället ser 
på denne. Det här är också ett exempel på hur medierna bortser från de inblandades personliga 
integritet och hur läsarna kommer att betrakta personen framöver.  
 
”Han tar emot ersättning från socialtjänsten och är inskriven på Jobb- och 
utvecklingsgarantin Fas 3.” 

                          (”Förhör med den åtalade efter lunch”, Helahälsingland.se, 2013-07-02) 
 
I den nationella rapporteringen om Bollnäsfallet fokuseras det till viss del på mannens 
flyktförsök till Turkiet och genom texten får vi veta att personen har bekanta där, vilket gör 
att texten kopplar personen till det landet. Vi tolkar detta som att de vill framställa mannen 
som utländsk, men det framgår inte huruvida han faktiskt är det eller inte. Berglez (2000) 
skriver om förekomsten av onödig information i texter och vad det kan bidra till. I vissa 
artiklar är informationen kanske enbart irrelevant, medan den i vissa fall är av ideologisk 
betydelse. Journalisten hade i det här fallet kunna nöja sig med att skriva att mannen skulle fly 
utomlands, men specificerar det till Turkiet. Texten kan då ideologiskt kopplas till islam 
eftersom det är den största religionen i landet. I samhället förekommer det okunnighet och 
förutfattade meningar om muslimer, vilket antydningar som denna spär på. Detta kan vidare 
ge ideologiska följder i vårt samhälle. 
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”Enligt uppgifter till Aftonbladet försökte han lämna landet – för att fly till Turkiet.” 
         (”48-åringen skulle fly till Turkiet”, Aftonbladet.se, 2013-06-07) 

 
En sådan konstruktion bidrar ytterligare till reproduktionen av våldtäktsmyten som säger att 
bara män med lågstatus och/eller invandrarbakgrund våldtar (Bonnes 2013). Berglez (2000) 
talar även om överflödig information i artiklarna, vilket detta skulle kunna klassas som då 
mannens ursprung är oväsentligt i förhållande till det brott han begått. I de andra fallen har vi 
fått uppfattningen om att både de målsägande och åtalade är av svensk härstamning. Denna 
uppfattning kan bero på att det helt saknas antydningar till andra länder samt att det i 
Mariestadsfallet flera gånger påpekas vilken svensk ort gärningsmannen kommer ifrån, dock 
fastställer texten aldrig någon etnicitet. 
 
Vi har också funnit våldtäktsmyten som skuldbelägger offret genom att hävda att hon 
samtyckte till sex (Bonnes 2013). I flertalet artiklar erkänner de åtalade männen sexuella 
handlingar, men hävdar att kvinnorna samtyckte till detta.  
 
”Hon var med på det.” 
             (”23-åringen: ”Hon var med på det”, Aftonbladet.se, 2014-03-04) 
 
Med artiklarna som grund tolkar vi det dock som att det inte funnits något samtycke från 
kvinnornas sida. Det är alltså inte journalisterna själva som uttalar denna myt, dock spär de på 
den genom att publicera de åtalades inställning till sexet. I Lundfallet beskrivs 
händelseförloppet som att kvinnan frivilligt följde med hem till mannen där de sedan tog en 
drink innan de började kyssas. Kvinnan samtyckte inledningsvis, men ska sedan ha ångrat sig 
vilket mannen inte uppfattat. Han trodde att hennes motstånd var en del av sexet och att hon 
gillade detta. 
 
”Mannen menar att det var väldigt tydligt att kvinnan ville ha dominanssex.” 

                            (”Våldtäktsdomen i Lund överklagas av kvinnan”, Skånskan.se, 2014-01-30) 
 
Att kvinnan frivilligt följt med mannen, självmant druckit alkohol samt inledningsvis 
samtyckt är samtliga vanliga faktorer som diskuteras när det gäller kvinnors skuld i 
våldtäktsfall. Hon anses då inte ha någon rätt att ångra sig vad gäller sexet och får då skylla 
sig själv. Trots att kvinnorna ofta skuldbeläggs förekommer det ofta beskrivningar och 
kommentarer som kan uppfattas som förmildrande när det gäller mannens beteende. 
Exempelvis är alkohol- och drogpåverkan en sådan faktor (Wennstam 2002). 
 
”Mannens advokat säger att hennes klient var berusad och påverkad av drogen spice. Menar 
du att det är en förmildrande omständighet? – Nej, jag tar upp det bara för att varna 
andra.” 

       (”23-åringen: ”Hon var med på det”, Aftonbladet.se, 2014-03-04) 
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När advokaten först berättar att mannen var drogpåverkad, men sedan påpekar att hon inte 
anser det vara en förmildrande omständighet ställer vi oss frågande till varför hon alls tar upp 
det. Det är i artikeln otydligt vad hon vill varna för och även om journalisten var skärpt som 
ställde följdfrågan om droger som förmildrande omständighet kvarstår en del oklarheter. 
Följdfrågan visar på en medvetenhet hos journalisten som vi anser vara viktig i rapporteringen 
av våldtäkter. Det innebär att de åtalades beteende inte längre ursäktas och möts med 
förståelse. I våldtäktsmyten som skuldbelägger offret är ytterligare en faktor att beskriva 
kvinnans klädsel, för att konstatera om hon klätt sig provocerande, men även sådana 
beskrivningar saknas i vårt material. Även detta visar på en ökad medvetenhet om vem det är 
som bör försvara sina handlingar. 

5.3	  Aktörernas	  påverkan	  i	  artiklarna	  
Samtliga av de studerade artiklarna innehåller en åtalad man samt en målsägande kvinna 
vilket gör dem till ständigt återkommande aktörer. Utöver dem förekommer även juridiska 
aktörer så som åklagare, advokat och målsägandebiträde samt övriga aktörer, exempelvis 
politiker, civila och läkare. I kategorin juridiska aktörer är det övervägande män och av de 
övriga aktörerna är det flest kvinnor. 
 
De som får komma till tals är nästan uteslutande juridiska aktörer inblandade i rättsprocessen. 
Medierna är inte på något sätt inblandade i huruvida det är en man eller kvinna som har blivit 
tilldelad det aktuella fallet, men är beroende av att tala med dessa högst relevanta källor. De 
kan därmed inte påverka om det är en manlig eller kvinnlig källa de använder sig av i artikeln. 
Oftast finns både målsägandes och den åtalades representanter med i samma artikel. I de fall 
där de har kunnat göra ett aktivt val av kön på sina källor har vi dock noterat ett jämlikt 
förhållningssätt. Det framgår i vårt material att det framförallt är män som får uttala sig om 
rättegångsförfarandet och det som ligger närmast brottet.  
 
”Men jag tror inte att det hade haft någon betydelse i det nu aktuella ärendet eftersom rätten 
tagit upp frågan om samtycke, säger han.” 

(”Friande våldtäktsdom leder till aktioner”, Skånskan.se, 2014-01-13) 

 
Kvinnorna får däremot kommentera ämnen som är indirekt kopplade till processen, 
exempelvis den manifestation som hölls som följd av den friande domen i Lundfallet. Detta är 
en del av könsmaktsordningen där männen ges tolkningsföreträde i rättsprocessen eftersom de 
innehar den mesta makten i samhället. Deras uppfattning om vad som hänt och vad det 
innebär är enligt samhällsstrukturen därför viktigare än kvinnornas (Fagerström & Nilson 
2008). En manifestation är ett försök att uppmärksamma och belysa en viss fråga, i detta fall 
en, på kvinnors bekostnad, icke fungerande sexualbrottslagstiftning.  
 
”Det känns otroligt viktigt. Det blir en kollektiv kraft. Det går som en våg mellan olika delar 
av samhället att nu har vi fått nog, säger hon och fortsätter […]” 
                                                        (”Stor manifestation för samtycke vid sex”, Aftonbladet.se, 2014-01-18) 
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Att kvinnor väljer att uttrycka sig om kollektiv kraft och på gruppnivå menar vi anspelar på 
vad Wood (2007) skriver om bra och dåliga kvinnor. Den bra kvinnan värnar om gruppen och 
dess välmående, medan den sämre kvinnan är mer självcentrerad och likt mannen ointresserad 
av relationer till andra människor. Citatet ovan visar tydligt på en ”bra” kvinna då hon talar 
om kollektiv kraft och uttrycker att vi har fått nog. Kvinnor vågar, enligt stereotypen, inte 
enskilt ta upp plats, men i takt med att gruppens storlek ökar gör även självförtroendet det.  
Det är vidare även främst kvinnor som får uttala sig om de inblandades hälsotillstånd vilket 
bekräftar bilden av kvinnor som mer omhändertagande och omtänksamma än män (Wood 
2007). I citatet nedan är det den åtalades kvinnliga försvarsadvokat som kommenterar sin 
klients välmående. Trots att hon förekommer i artikeln som juridisk representant har hon fått 
kommentera ett hälsotillstånd istället för rättegångsprocessen. Detta visar återigen på att 
kvinnornas åsikter i ”viktigare” frågor inte prioriteras. 
 
”Han är ganska innesluten och jag tror inte att han mår särskilt bra.” 

                    (”Sinnesundersökning på 23-åringen”, Mariestadstidningen.se, 2014-03-05) 
 
De åtalade männens versioner av händelserna samt deras åsikter kring fallen omnämns i mer 
än dubbelt så många fall som de målsägande kvinnornas. Det kan exempelvis vara att männen 
hävdar att kvinnorna samtyckte till samlag eller att de är missnöjda med rättegångens utfall.  
 
”Han var förstås mycket besviken och anser sig oskyldig. Min klient vill att domen ska 
överklagas.” 

    (”Överklagar fängelsedomen”, Mariestadstidningen.se, 2014-03-28) 

 
I de artiklar där även kvinnornas versioner förekommer är det dock marginell skillnad i 
huruvida det är mannens eller kvinnans version av händelsen som omnämns först. Kvinnorna 
får kommentera hur de ställer sig till att männen är häktade, om att de inte vill kommentera 
fallet samt till viss del om händelsen.  
 
”Min klient är tacksam över att mannen befunnits skyldig och inte är i det fria. Jag tror inte 
att hon har några synpunkter kring själva påföljden, säger XX XX” 

                       (”Arbråmannen kan dömas till fängelse”, Helahälsingland.se, 2013-08-02) 

 
Att männens versioner av händelsen i så mycket större utsträckning får utrymme i artiklarna 
tyder återigen på att de ges tolkningsföreträde vilket är en av grundpelarna i 
könsmaktsordningen. De med mest makt i samhället, det vill säga männen, tillåts forma den 
dominanta bilden av händelsen och på så vis överordna sig kvinnornas uppfattning om 
densamma (Jarlbro 2006, Maktutredningen 1990, Fagerström & Nilson 2008). Medierna har 
genom sin möjlighet att välja källor och vilken version av händelsen de vill publicera makten 
att avgöra hur genusdiskursen används i artiklarna och på så vis påverkar de läsarnas 
uppfattning om detta (Strömbäck 2009). I samtliga artiklar finner vi att det är journalisterna 
som formar artiklarna, sammanfattar och kommer med slutsatser. De två nedanstående 
meningarna stod i en artikels absoluta slutstycke och är ett exempel på en journalist som tar 
ställning i fallet och visar sin personliga ståndpunkt genom sitt sätt att skriva.  
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”Mannen är dessutom tidigare dömd för exakt samma brott, vilket inte lär glömmas bort vid 
straffutmätningen. Det är med andra ord högst troligt att Arbråmannen har ett antal år i 
fängelse framför sig.” 

                       (”Arbråmannen kan dömas till fängelse”, Helahälsingland.se, 2013-08-02) 
 
Att den manlige journalisten väljer att uttrycka sig på detta vis anser vi vara klandervärt då det 
förtar objektiviteten. Han tar sig istället rätten att värdera och tolka åt läsaren vilket kan 
orsaka uppfattningar om de inblandade samt brottet som inte överensstämmer med den 
rättsliga processen. Den åtalade har avverkat straffen för sina tidigare brott och bör i det 
aktuella fallet behandlas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Dock tar de flesta av 
journalisterna överlag mycket stöd i rättens utlåtanden och källornas kommentarer och i flera 
artiklar innehåller artiklarna både försvarets och åklagarens kommentarer vilket ger en 
omfattande bild av fallet utifrån motsatta synvinklar. Det är viktigt att artiklarna inte påverkas 
av journalistens inställning till fallet då det skulle kunna innebära att de även formas beroende 
på journalistens kön och att män och kvinnor har olika ställning i könsmaktsordningen. 
 
En intressant notering är att de lokalt producerade tidningsartiklarna överlag innehåller färre 
textuella hål och kräver mindre förkunskaper av läsaren. I vissa fall förekommer det svåra ord 
eller begrepp i artiklarna vari journalisten har möjlighet att välja att förklara eller låta bli att 
förklara dessa för läsaren. När dessa förklaringar uteblir antas läsaren ha tillräckliga 
förkunskaper i ämnet för att ändå kunna ta till sig artikelns innehåll. Artiklarna vi har ansett 
vara tydliga och som innehåller relevanta förklaringar är i sex av sju fall skrivna av kvinnor 
medan flertalet av artiklarna vi har uppfattat som röriga, osammanhängande och/eller 
motsägelsefulla är skrivna av män. Att kvinnor generellt sett ses som mer omhändertagande 
(Wood 2007) skulle kunna förklara att de är mer måna att hjälpa läsarna att ta till sig artikeln 
så som i nedanstående citat. 
 
”Det visar en paragraf 7-utredning, så kallad liten sinnesundersökning. […] Den som begår 
ett brott under en allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård istället för 
fängelse.” 

                (”Häktad för våldtäkt kan vara psykiskt sjuk”, Helahälsingland.se. 2013-06-18) 
 
Journalisten väljer här att först förklara vad den medicinska termen innebär och tydliggör 
sedan även skillnaden som finns då det kommer till utdömning av straff beroende på om den 
åtalade anses vara sjuk eller inte. Dessa förklaringar anser vi hjälpa läsaren att lättare kunna ta 
till sig det viktiga i meningen. Artiklarnas otydlighet är dock svår att påvisa då det är en 
känsla som genomsyrar hela artikeln och därför inte går att redovisa genom citat. Ett exempel 
är dock att beskrivningen av tidigare och aktuella brott är schematiskt rörig, vilket gör att 
läsaren kan missuppfatta vad som är aktuellt.  
	  
Precis som Strömbäck (2009) hävdar har medierna stor makt att forma hur genusdiskursen 
används i nyhetsartiklar om våldtäkter. Det ger dem även makten att konstruera stereotyper 
och myter vad gäller män, kvinnor och våldtäkter. Att journalisterna i många fall skriver på 
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ett överdrivet dramatiskt vis beror antagligen på att det lockar läsare till webbsidan och 
dagens journalister har press på sig att sälja sina artiklar (Nygren 2008). När de reproducerar 
befintliga stereotyper känner läsarna igen sig och har lättare att ta till sig artiklarna, vilket gör 
att medierna tjänar på att reproducera stereotyper och myter. 

	  

6	  Diskussion	  
Våra främsta resultat i analysen anser vi vara att det förekommer både stereotyper och myter 
i den svenska våldtäktsrapporteringen, vilka ständigt reproducerar bilden av genus och 
därmed bilden av män och kvinnor i samhället. Vi konstaterar också att journalisterna 
innehar makt att påverka och förändra samhällets könsmaktsordning, frågan är bara om eller 
när det kommer att hända? Eller är det kanske redan en pågående process? 
 
Trots att det råder delade meningar om hur vi utvecklar genus är de flesta forskare överens om 
att det finns ett socialt kön. Vi anser att detta till stor del, men inte enbart, påverkas av 
samhället och de intryck vi dagligen får. En stor del av vår vardag består av att ta del av olika 
medier genom text, bild och ljud, vilket gör att medierna bland annat har inflytande över hur 
vi ser på oss själva och andra. Huruvida det är en realistisk bild eller inte tar vi inte hänsyn 
till, vilket leder till att vi blir kraftigt påverkade av mediernas beskrivningar. 
 
Innan vi inledde vår undersökning var vi övertygade om att svenska medier rapporterade om 
våldtäkter på samma sätt som utländska, det vill säga med många stereotypa beskrivningar 
och våldtäktsmyter som framförallt skuldbelägger offret. Den utländska forskningen vi tog del 
av visade också på att gärningsmannens etnicitet var av stor vikt i våldtäktsrapporteringen. Vi 
kan dock konstatera att vår analys visar att detta förekommer i mindre utsträckning i svenska 
medier än vi förväntat oss. Det förekommer exempelvis varken skuldbeläggning av offren 
eller direkta omnämningar av etnicitet. Vi finner vårt analysresultat glädjande och tror att 
detta kanske kan vara början på en viktig förändring, men fortfarande förekommer det 
stereotyper och våldtäktsmyter vilket vi anser vara viktigt att uppmärksamma. För oss innebär 
en progressiv nyhetsrapportering att det inte ska förekomma stereotyper och myter i någon 
som helst utsträckning. Vi inser dock att stereotypen där kvinnor ses som offer kan vara svår 
att bli av med när det gäller våldtäkter då de alltid är offer, som i brottsoffer, i artiklarna. 
Huruvida detta kan, eller bör, undvikas genom mer progressiv rapportering är inte lätt att 
svara på. Enligt Bonnes (2013) är det viktigt att använda ord som offer för att visa empati med 
den drabbade kvinnan och inte förminska hennes lidande. Möjligen skulle journalister kunna 
fundera över hur de beskriver den kvinnliga offerrollen och istället göra på samma sätt som 
om det vore ett annat brott som begåtts eller om det var en man som var drabbad.  
 
Vi har valt att analysera tidningar, vars artiklar reproducerar samhällets könsmaktsordning 
genom de stereotyper och myter som förekommer på en helhetsnivå och som referensramar i 
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artiklarna. Stereotyperna visar sig alltså inte enbart i personbeskrivningar utan även i vilka 
som får komma till tals och i vad de får tala om. Vår analys visar exempelvis att kvinnor 
främst får kommentera hälso-/sinnestillstånd samt för händelserna mindre relevanta saker 
såsom en manifestation, medan männen nästan uteslutande kommenterar fallens rättsliga 
utveckling. Detta kan ge intrycket av att kvinnor är mindre kompetenta när det kommer till 
arbete med rättsliga processer och att de istället borde ägna sig åt exempelvis omvårdnad och 
diverse samhällsengagemang. Det är beklagligt, särskilt som samma inställning återspeglar 
sig även på övriga arbetsmarknaden där skillnaderna i löner för män och kvinnor också är ett 
bevis på att kvinnor enligt samhällsstrukturen är mindre värda än män.  
 
Även våldtäktsmyterna används som referensramar, det kan förekomma flera myter i samma 
artikel beroende på hur journalisten väljer att formulera sig och ofta stärker myterna varandra. 
De olika konstruktionerna lägger sig som en dimma över hela artikeln och gör det svårt för 
läsaren att märka vad som är myt och stereotyp, vilket leder till att de troligen tar till sig hela 
artikeln som en sanning. Om man som läsare upprepade gånger läser om en stark, trovärdig 
man och/eller om en svag kvinna i behov av hjälp tror vi att synen på vad som är manligt 
respektive kvinnligt påverkas till att bli deras egen uppfattning om vad som är rätt och fel. 
Om läsaren själv försöker vara medveten om hur genus framställs och därmed läsa 
nyhetstexterna med kritiska ögon skulle påverkan kunna bli mindre, reproduktionen av 
stereotyper och våldtäktsmyter skulle minska samt ifrågasättandet av strukturen öka, vilket vi 
hoppas kommer ske inom en snar framtid.  
 
Många av artiklarna vi har analyserat innehåller detaljerade beskrivningar av 
händelseförloppen och vi upplever att journalisterna ofta använder sig av ett dramatiskt språk 
för att spetsa till artiklarna. Det som beskrivs är en fruktansvärt intim och utsatt händelse för 
framförallt den målsägande och det är inte nödvändigt för resten av samhället att veta exakt 
hur hon har blivit våldtagen. Att våld och sex är två ämnen som säljer vare sig det gäller 
litteratur, tidningsartiklar, tv-serier eller film är dock allmänt vedertaget i dagens samhälle. 
Med det i åtanke funderar vi över om det är därför vi kan se att grova övergrepp och 
överfallsvåldtäkter verkar ha högre nyhetsvärde än andra typer av våldtäkter och tenderar att 
prioriteras av tidningarna.  
 
Ytterligare en negativ aspekt att ha i åtanke när det kommer till de utförliga beskrivningarna 
av händelserna är att det genom dem görs tydligt vilken makt männen har haft över sina 
kvinnliga offer. Detaljerat beskrivs det hur männen exempelvis knuffar omkull kvinnan, 
håller fast och slår henne. Då vi genom tidigare forskning vet att de flesta våldtäkter inte går 
till på samma vis som de våldtäkter tidningarna väljer att skriva om så kan vi, precis som Gill 
(2007), konstatera att mediernas argument om att de gestaltar verkligheten är förkastligt. 
Istället bekräftar man den könsmaktsordning som finns och normaliserar våldet. Det är viktigt 
att vara medveten om att mäns våld mot kvinnor är den yttersta och mest absoluta formen av 
könsmaktsordning och drabbar offren både psykiskt och fysiskt, oavsett hur mycket våld som 
förekommer under själva övergreppet. Dock anser vi inte att en uteslutande neutral 
beskrivning skulle medföra enbart positiva följder. Våldtäkt är ett av de mest kränkande 
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övergrepp en människa kan utsättas för och ett standardiserat sätt att rapportera om 
våldtäktsfall hade med det i åtanke inte varit att förespråka. Det verkar vara en svår 
balansgång att dels kunna rapportera om ett fall utan att reproducera myter och stereotyper, 
men samtidigt värna om offrets personliga integritet samt undvika att bidra till någon form av 
normalisering av mäns våld mot kvinnor.  
 
Det är lättare för läsaren att ta till sig en artikel som stämmer med dennes 
verklighetsuppfattning och om den dessutom innehåller våld och sex i kombination är det en 
lättsåld artikel. Tidningsredaktionernas krav på ekonomisk vinning och behov av att locka 
läsare gör att journalisterna väljer, eller tvingas till, att skriva om våldtäkter på ett sätt som 
reproducerar rådande maktstruktur och genusdiskurs. Vi anser att detta är problematiskt då 
det innebär att samhällsförändringen och utvecklingen blir svår och långsam. Journalisterna 
hamnar i en komplicerad position när de har makten att avgöra hur gestaltningen av brottet 
och genus ska se ut. Beroende på vilka våldtäktsfall som uppmärksammas formas och 
produceras en viss bild av vad som är att betrakta som en “riktig” våldtäkt och vilka som är 
gärningsmän samt offer. Vår analys visar att det nästan uteslutande är journalisten som får 
sammanfatta händelsen. Det återkommande användandet av stereotyper skulle till viss del 
kunna bygga på att artiklar angående våldtäktsfall skrivs av gammal vana och att genus därför 
beskrivs slentrianmässigt. Möjligen kan det också vara så att journalisterna inte själva 
begrundar vad deras beskrivningar sänder ut för signaler, men skildringarna av händelsen och 
de inblandade skulle även kunna vara medvetet skrivna för att följa de ramar som omger 
genusdiskursen och därmed locka läsare.  
 
Ett av de fall då journalisterna kan göra aktiva val av genus är när det kommer till källor i 
artiklarna. När det förekommer andra aktörer än den åtalade och målsägande i artiklarna är 
det oftast i form av en eller flera så kallade experter, såsom läkare, jurister eller åklagare. 
Tidigare forskning (Kleberg 2006) visar att det oftast är män som får inta rollen som expert, 
genom att sammanfatta och dra slutsatser. Vi vill dock hävda att journalisterna väljer de för 
fallet relevanta källorna, oberoende av deras kön, och vår analys visar att när experter som 
inte är direkt kopplade till fallen får komma till tals, det vill säga då journalisterna själva har 
valt källor, är det en jämn könsfördelning. Detta kan vara tecken på att en förändring gällande 
vilka experter som får uttala sig har inletts sedan Klebergs resultat publicerades. Kanske finns 
det nu en ökad medvetenhet hos journalisterna om vilka som bör få komma till tals och hur 
artiklarna formas utifrån dessa källor. Genom att välja ömsom kvinnor, ömsom män ges 
läsarna en mer nyanserad bild än vad de hade fått med enbart det ena eller andra könets 
kommentarer, vilket är positivt.  
 
Med tanke på att vi anser oss ha funnit stereotyper och myter i mindre utsträckning än i 
utländska medier skulle en förklaring till skillnaderna i hur journalister från olika länder 
rapporterar till viss del kunna bero på hur journalistutbildningar skiljer sig från land till land. 
Om det går att förändra den rådande diskursanvändningen genom att utbilda journalister i 
progressiv våldtäktsrapportering så som Worthington (2010) nämner borde det vara ett 
självklart inslag i utbildningen. Kanske är det vad som redan har börjat hända här i Sverige då 
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vår analys även visar på att rapporteringen, till skillnad från Lindgren och Lundströms (2010) 
resultat kring sexualbrottsrapportering som visar att det är vanligt med fokus på brottsoffret, 
har gått från personbeskrivningar och fokus på den målsägande till att detaljrikt beskriva 
händelsen. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men icke att förglömma så är 
könsmaktsordningen trots detta en stor del av vår vardag. Det är farligt att tro att vi kan sluta 
utvecklas och genom det sluta arbeta för en förändring av diskriminerande strukturer bara för 
att vi ligger i framkant globalt sett. Om artiklar med mindre fokus på offret ges möjlighet att 
bli allt vanligare i det dagliga nyhetsflödet, tror vi att det kan leda till att användningen av de 
dominerande genusdiskurserna i samhället kan förändras mot en mer jämställd och genom det 
en mindre genusfixerad bevakning.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi anser att journalisterna har ett stort ansvar, men 
även stor möjlighet, i att reflektera över hur de gestaltar genus och reproducerar 
könsmaktsordningen i sin rapportering. Vi hoppas att denna fråga lyfts inom mediebranschen 
och att felaktiga föreställningar om våldtäkter slutar reproduceras. Vi tror att medierna genom 
att välja en mer nyanserad rapportering, det vill säga att skriva hur våldtäktsbrottet faktiskt ser 
ut, och välja bort sensationsskrivandet skulle kunna bidra till en förändring i samhället och 
ökade kunskaper om våldtäkt. Så länge genusstereotyper och våldtäktsmyter är vanligt 
förekommande i nyhetsartiklar menar vi att det är svårt att genomföra förändringar i 
samhällsstrukturen. Något av det viktigaste för att kunna förändra synen som i dag finns kring 
män och kvinnors ställning i samhället är att öka medvetenheten hos både dem som arbetar 
med medier, men även hos konsumenterna. Vi tycker oss se tendenser till viss förändring i 
rätt riktning, bland annat i att fokus flyttats från offren till händelsen, det vill säga en mer 
progressiv rapportering. Vi kommer med spänning att följa den fortsatta utvecklingen. Vår 
förhoppning är att vi med denna uppsats har bidragit till att öka medvetenheten samt 
förändrade attityder hos er som tagit del av den. 
 

6.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 
I vårt material har vi både rikstäckande och lokal press, detta för att få en större bredd i 
rapporteringen kring de utvalda fallen. Endast i undantagsfall har vi valt att särskilja 
tidningarnas sätt att rapportera och då presentera resultaten var för sig. Dock har vi under 
analysarbetet insett att det hade varit intressant att närmare studera vilka skillnader som finns i 
hur rikstäckande kontra lokal press, rapporterar om uppmärksammade våldtäktsfall. Dessutom 
hade det varit intressant att analysera om det finns skillnader, och i så fall vilka, gällande 
journalisters sätt att uttrycka sig och forma sina artiklar beroende på om de arbetar för en 
lokal- eller rikstäckande tidning.   
 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att koncentrera sig på journalisterna och deras 
tankar och uppfattningar kring hur de skildrar genus i sitt arbete. Med tanke på att 
journalisternas yrkeskodex säger att nyheter, oavsett ämne, ska skildras på ett neutralt och 
objektivt sätt hade det varit intressant att närmre undersöka journalisternas perspektiv. På så 
vis skulle det kanske gå att finna anledningen till att medierna reproducerar den diskurs som 
upprätthåller könsmaktsordningen i samhället. Vi anser det också vara intressant att i en 
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annan studie undersöka hur läsarna uppfattar genusframställningar i olika artiklar. Detta för 
att exempelvis se hur pass befäst genusdiskursen är, men även för att undersöka huruvida 
uppfattningarna bland läsarna är samstämmiga eller inte. Därigenom skulle man kunna få en 
bild av hur stark mediernas påverkan på sin publik kan vara.   
 
Det skulle även vara mycket intressant att undersöka hur kvinnor som har blivit utsatta för 
våldtäkt ser på våldtäktsrapportering. Anser de att det är för detaljerat beskrivet eller anser de 
att det är bra att läsaren får möjligheten att skapa sig en bild av hur hemskt det är att bli 
våldtagen? Upplever de att offer och gärningsman beskrivs på något särskilt vis? En sådan 
undersökning skulle kanske kunna bli underlag för hur tidningar bör gestalta våldtäktsbrott 
och genuskonstruktioner i samband med det.  
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Bilaga	  1	  –	  Definitionen	  av	  våldtäkt	  
För att få extra förståelse för vad som enligt laglig mening klassas som våldtäkt väljer vi här 
att presentera lagens definition av våldtäkt samt statistik från Brottsförebyggande rådet. 
 
I Samtyckesutredningen: Lagskydd för den sexuella integriteten (2008) som gjorts av 
Madeleine Leijonhufvud å Miljöpartiets vägnar finner vi definitionen av våldtäkt så som den 
står att läsa i Brottsbalken 1962:700 6 kap, 1§: 
 
“Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms 
för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 
 
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 
enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 
grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 
eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd. 
 
Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna att anse 
som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 
offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.“ 

(Leijonhufvud 2008, sid15-16) 
 
 
På sin hemsida redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) att under året 2013 anmäldes det 17 
700 sexualbrott i Sverige. Våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång stod för 91 procent 
av alla brott i denna kategori, av dessa betecknades 6000 fall som våldtäkt och 8800 fall som 
sexuellt ofredande.  Sexualbrott är en av de brottskategorier där offren i fråga polisanmäler 
det som inträffat i ytterst liten utsträckning. Brottsförebyggande rådet presenterar siffror från 
den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som gjordes 2011 där det framkommer att 23 
procent av sexualbrotten som sker i Sverige anmäls. Trots att polisanmälningar rörande 
sexualbrott har ökat under flera års tid så har antalet personer som i NTU uppgivit att de 
utsatts sexualbrott varit relativt stabilt, vilket bekräftar det stora mörkertalet som finns 
(Brå:2014). 
 
Då vi tog del av de siffror som brottsförebyggande rådet presenterar på sin sida fann vi att de 
anmälda våldtäkterna hade minskat med 5 procent och de anmälda fallen rörande sexuellt 
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tvång hade minskat med 6 procent i förhållande till föregående år. Dock hade de fall som 
klassats som sexuellt ofredande ökat med 16 procent och en förklaring till denna omväxling 
skulle kunna vara förändringar i lagstiftningen, men det kan också vara så att förändringar 
rörande benägenheten att anmäla brott kan påverka hur många våldtäkter som anmäls. 
Vidare på brottsförebyggande rådets sida kan man ta del av information som talar om att 98 
procent av dem som misstänks för sexualbrott är män, speciellt unga män och att det är unga 
kvinnor som dominerar offerkategorin. 2013 klarades 16 procent av alla anmälda sexualbrott 
upp (Brå 2014). 
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Bilaga	  2	  –	  Empiriskt	  underlag	  
	  
Lundfallet	  –	  10	  artiklar	  
	  
Kvinnan skrek – mannen frias ändå för våldtäkt 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18157063.ab (Hämtad 2014-03-31) 
	  
Ber ministern om lov – att stjäla grannens bil 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18171760.ab (Hämtad 2014-03-31) 
 
Våldtäktsdomen i Lund överklagas 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18267496.ab (Hämtad 2014-03-31) 
 
Oaktsamhet kan bli del av sexbrottslag 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18321115.ab (Hämtad 2014-03-31) 
 
Stor manifestation för samtycke vid sex 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18197474.ab (Hämtad 2014-03-31) 
	  
Man frias från våldtäkt trots att kvinnan sa nej 
http://www.skanskan.se/article/20140110/LUND/140119975/-/man-frias-fran-valdtakt-trots-
att-kvinnan-sa-nej (Hämtad 2014-03-31) 
 
Friande våldtäktsdom leder till aktioner 
http://www.skanskan.se/article/20140113/LUND/140119764/-/friande-valdtaktsdom-leder-
till-aktioner (Hämtad 2014-03-31) 
	  
Domaren jag böjer mig inte för ramaskri 
http://www.skanskan.se/article/20140114/NYHETER/140119708/-/domaren-jag-bojer-mig-
inte-for-ramaskri (Hämtad 2014-03-31) 
 
Nu överklagas friande våldtäktsdomen 
http://www.skanskan.se/article/20140115/LUND/140119600/-/nu-overklagas-friande-
valdtaktsdomen (Hämtad 2014-03-31) 
	  
Våldtäktsdomen i Lund överklagas av kvinnan 
http://www.skanskan.se/article/20140130/NYHETER/140139982/-/valdtaktsdomen-i-lund-
overklagas-av-kvinnan (Hämtad 2014-03-31) 
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Bollnäsfallet	  –	  23	  artiklar	  
	  
Kvinna hölls fången och våldtogs  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16902919.ab (Hämtad 2014-03-24) 
 
48-åringen skulle fly till Turkiet 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16914085.ab (Hämtad 2014-03-24) 
 
Våldtog fasttejpad – får 8,5 års fängelse  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17724503.ab (Hämtad 2014-03-24) 
 
Åtal för sadistisk våldtäkt i Arbrå  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16997780.ab (Hämtad 2014-03-24) 
 
Kvinna hölls fången och våldtogs  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16904625.ab (Hämtad 2014-03-24) 
 
Arbråmannen kan dömas till fängelse  
http://helahalsingland.se/bollnas/1.6136647-arbramannen-kan-domas- till-fangelse (Hämtad 
2014-03-27) 
 
Begärs häktad för grov våldtäkt och människorov  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5953457-begars-haktad-for-grov- valdtakt-och-
manniskorov (Hämtad 2014-03-27) 
 
Förhör med den åtalade efter lunch  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6038142-forhor-med-den-atalade- efter-lunch  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Grov våldtäkt upp i rätten i dag  
http://helahalsingland.se/hudiksvall/1.6034771-grov-valdtakt-upp-i- ratten-i-dag  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Häktad för våldtäkt kan vara psykiskt störd  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5995717-haktad-for-valdtakt- kan-vara-psykiskt-
stord (Hämtad 2014-03-27) 
 
Kvinna grovt våldtagen  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5948621-kvinna-grovt-valdtagen  
(Hämtad 2014-03-27) 
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Kvinna hölls fången och våldtogs  
http://helahalsingland.se/inochutrikes/inrikes/1.5950126-kvinna-holls-fangen-och-valdtogs 
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Långt fängelsestraff för grov våldtäkt  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6418823-langt-fangelsestraff- for-grov-valdtakt  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Ny rättegång om grov våldtäkt  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6379600-ny-rattegang-om-grov- valdtakt  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Stängda dörrar vid häktning i våldtäktsmål  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5958336-stangda-dorrar- vid-haktning-i-valdtaktsmal  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Tingsrätten finner 48-åringen skyldig  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6039170-tingsratten-finner- 48-aringen-skyldig 
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Två ska vittna i rättegång om grov våldtäkt  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6003471-tva-ska-vittna-i-rattegang- om-grov-
valdtakt (Hämtad 2014-03-27) 
 
Våldtäktsmisstänkt anmäler förtal  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5998986-valdtaktsmisstankt-anmaler- fortal  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Våldtäktsmisstänkt greps  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.5946448-valdtaktsmisstankt-greps  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Åtalad för grov våldtäkt filmade händelsen  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6002743-atalad-for-grov-valdtakt- filmade-handelsen  
(Hämtad 2014-03-27) 
 
Åtalas för våldtäkt på fången kvinna  
http://helahalsingland.se/inochutrikes/inrikes/1.6002872-atalas-for-valdtakt- pa-fangen-
kvinna (Hämtad 2014-03-27) 
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Våldtäktsman döms till flera års fängelse igen  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6194012-valdtaktsman-doms-till- flera-ars-fangelse-
igen (Hämtad 2014-03-27) 
 
48-åring överklagar dom om grov våldtäkt  
http://helahalsingland.se/bollnas/arbra/1.6264339-48-aring-overklagar- dom-om-grov-
valdtakt (Hämtad 2014-03-27) 
 
 
Mariestadsfallet	  –	  22	  artiklar	  
	  
23-åring kan vara Sveriges yngste serievåldtäktsman  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18461349.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
23-åringen: ”Hon var med på det”  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18477527.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Misstänkt våldtäkt på 92-årig kvinna  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18086761.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Våldtog 92-årig kvinna på julafton  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18444086.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Våldtäktsåtalad inte sjuk  
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes /article18563650.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Åtalad för våldtäkt i Töreboda ska sinnesundersökas  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18487319.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Åtalad för våldtäkt ska undersökas  
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes /article18486613.ab  
(Hämtad 2014-03-22) 
 
23-åring som våldtog 92-åring döms  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18624784.ab  
(Hämtad 2014-03-30) 
 



2MK300	   	   Johanna	  Nilsson	  
Linnéuniversitetet	   	   Cecilia	  Sjöberg	  
	  

	   	   49	  

23-åring som våldtog 92-åring döms  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18623377.ab  
(Hämtad 2014-03-30) 
 
Sinnesundersökning för 23-åringen  
http://mariestadstidningen.se/mariestad/article1502256.ece?se 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Bedöms inte som allvarligt psykiskt störd  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1511497.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Förlängd åtalstid för våldtäktsmisstänkt  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1482437.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
23-åring häktad för våldtäkt på 92-årig kvinna  
http://mariestadstidningen.se/mariestad/article1454019.ece?se 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Våldtog 92-åring på julaftonen  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1493546.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Åklagaren: "Det finns dna-bevisning"  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1501275.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Förlängd åtalstid för våldtäktsmisstänkt  
http://mariestadstidningen.se/mariestad/article1471891.ece?se 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Åtalad ifrågasätter undersökningen  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1514059.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Man anhållen för våldtäkter  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1453429.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Begär förlängd åtalstid för våldtäkt  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1461750.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
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Mannen testas mot olösta våldtäktsfall  
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1500516.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-22) 
 
Fängelse för våldtäktsman 
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1520060.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-30) 
 
Överklagar fängelsedomen 
http://mariestadstidningen.se/toreboda/article1520281.ece?ser 
(Hämtad 2014-03-30) 
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