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Abstract 

 
The following Bachelor’s thesis examines how three Swedish national newspapers 

(Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet and Aftonbladet), which all represent different 

points on the ideological spectrum, portray victim and perpetrator in their 

representation of rape during the year 2011. The thesis examines the newspapers 

news, editorial pages and reports of rape. The study uses a quantitative approach 

with qualitative elements which has its foundation in the theory of social 

constructivism and priming theory. Political science can be studied from the 

perspective of power, and media has a central role of this power. What media 

portrays and send out through their texts will have, and does have effect on the 

norms and values existing in the society. Therefore, it is of high importance to 

identify which discourse of rape these three newspapers sends out to the Swedish 

society during the year of 2011, after the many discussions of how rape is portrayed 

and that it seems to exist a discourse where one blame the victim herself for being 

raped. This study has shown that the focus has shifted from the victim to the 

perpetrator, which also has consequences, even though the focus still is on the victim 

but not to the same degree as before.  
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1. Introduktion 
 

“Sverige, Landet där det är kvinnans fel att hon blivit utnyttjad, frågor som, 

– vad hade du på dig? 

och 

– är det inte så att du faktiskt inte var lite sexuellt laddad? 

Bra frågor. 

Jäkligt relevanta. 

Framför allt väldigt intressanta?!? 

Ställ samma sak till någon som blivit misshandlad? 

– Är det inte så att du faktiskt såg lite bögig ut? 

– eller tröjan du hade på dig, den gjorde ju så att du förtjänade stryk.. 

Välkommen till Sverige...”  (Sandvide 2006) 

 
Året var 2006 när Robin Sandvide skrev detta citat, då debatten om ett lagförslag om 

samtycke till samlag hade sin höjdpunkt. Lagförslaget till samtycke utvecklades efter 

flertalet diskussioner om våldtäkt under 2000-talet. Våldtäktsdebatten under 2000-

talet har till stor del handlat om ett kritiserande till synen på våldtäkt och 

våldtäktsoffer. Å ena sidan har Wennstam (2004) m.fl. kritiserat och lyft fram hur 

Sveriges rättspraxis behandlat våldtäktsoffer där ett slags ansvar tycks läggas på 

kvinnorna själva för att de blivit våldtagna, beroende på hur deras sexuella historia 

såg ut samt hur de klädde sig vid våldtäkten. Å andra sidan har vilda debatter förts i 

media huruvida dessa frågor skall ställas till offer. Att man måste få veta hur 

situationen i sin helhet såg ut samt att det ibland finns belägg för att veta om offret 

sänt ut sexuella signaler, genom exempelvis sin utmanande klädsel, och att hon då 

får skylla sig själv om hon blir våldtagen (Sandberg 2003). Oavsett vilken ställning 

man har i dessa ståndpunkter står det klart att mycket har använts till fördel för de 

som faktiskt våldtar. Genom att skapa förmildrande omständigheter för förövare i 

form av att skuldbelägga offret sänds en bild ut att det är lätt att undkomma långa 

fängelsestraff då straffskalorna inte följs p.g.a. att våldtäkt ofta har dömts som 

sexuellt utnyttjande om t ex offret själv försatt sig i ett försvarslöst tillstånd genom 

att självmant dricka alkohol.   

 

I april 2005 kom en ny sexualbrottslag där det skulle bli lättare att döma någon för en 

våldtäkt, då problemen där svenska domstolar tycks döma förövare för sexuellt 

utnyttjande när det egentligen handlat om våldtäkt uppmärksammats. Det har nu 

visat sig att antalet fällande våldtäktsdomar har minskat med 10 % från 2005-2011 

och det fälls i genomsnitt, varje år, ca 200 våldtäktsmän i svensk rättspraxis 

(Nyhetsmorgon, TV4 26/3 2012) (www.sverigesradio.se, 1/4 2005). Man kan undra 

om det finns en kvot för Sveriges domstolar på 200 våldtäktsdomar som rättvist 

utdelas utifrån vilken ståndpunkt domare och nämndemän har i ovanstående 

våldtäktsdebatt. Detta är ingen nyhet för den svenska riksdagen och en debatt om att 

införa en ny sexualbrottslag, lagen om samtycke startade omkring 2005 och hade en 
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höjdpunkt i Sveriges riksdag ända fram till 2010 (www.issuu.com, 28/3 2012). I 

skrivande stund är lagen ännu inte införd i den svenska brottsbalken.  

 

Diskursen kring våldtäkt och debatten om synen på våldtäkt och dess offer under 

2000-talet har främst bestått av ett hårt kritiserande. Fokus läggs på offret och dennes 

historia, relation och reaktion till våldtäkten istället för hos förövaren. Diskursen till 

våldtäkt kan dock ha förändrats efter denna debatt då en ny sexualbrottslag införts, 

ett förslag till ny lag diskuterats och diskussionen lyfts upp i svensk politik samt 

media. Därtill har det under slutet av 2000-talet inte genomförts så mycket forskning 

om hur diskursen till våldtäkt ser ut i media, ett gap har identifierats. 

 

Eftersom medier, inklusive dagstidningar, är viktiga för att förmedla tolkningen av 

problem och diskurser, finns det viss forskning om hur våldtäkt porträtteras i media. 

Det finns dock väldigt lite och inget om huruvida diskursen förändrats efter debatten 

på 2000-talet. Den här uppsatsen ämnar undersöka om man fortfarande har ett fokus 

på offret istället för förövaren, eller om den ändrats. Detta genom att analysera tre 

olika dagstidningar i Sverige; DN, SvD och Aftonbladet.  Studien kommer att 

analysera dessa tre tidningars representation av våldtäktsoffer och förövare under år 

2011.  

 

Det är DN, SvD och Aftonbladet som är den media som kommer att undersökas för 

att identifiera en diskurs de gemensamt har och som därmed existerar om 

våldtäktsoffer och förövare i Sverige. Då dessa tre tidningar har tre olika ideologiska 

inriktningar (socialism, liberalism samt konservatism) och därmed täcker det 

politiska spektrumet Sverige har, finns då även spänningar i diskursen tidningarna 

emellan. Därför kommer det även att ske en jämförelse hur dessa tre skiljer sig 

mellan varandra i deras representation av våldtäkt, och vad som också är 

gemensamt, t ex om det finns stereotypa bilder av offer och förövare som 

tidningarna sänder ut. Därefter sker det en generalisering till hur den gemensamma 

diskursen ser ut i Sveriges tidningars representation av våldtäktsoffer och förövare, 

då dessa tre tidningar täcker det ideologiska spektrumet Sverige har.  

 

Denna kvantitativa enfalls-studie med kvalitativa inslag ämnar undersöka hur 

representationen av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga förövare ser ut inom tre 

dagstidningar som ideologiskt skiljer sig från varandra (DN, SvD, Aftonbladet) 

under året 2011 i deras nyhetsrapporteringar, referat och ledarsidor om våldtäkt. Det 

är intressant att försöka identifiera den diskurs de förmedlar, dels för att komplettera 

den forskning som finns inom området, dels för att se ifall det finns likheter och 

skillnader mellan tidningarna och dels utifrån argumentationen om makten över 

tanken som media har och dess betydelse i det svenska politiska systemet. Då det 

finns ett tydligt gap där det fattas forskning kring hur media portätterar våldtäkt 

under år 2011, efter våldtäktsdebatten på 2000-talet, samt att det skett en förändring 

inom Sveriges politik är det av ytterst intresse att fylla detta gap och tillföra helt ny 

forskning om vilken bild dessa tre nationella tidningar sänder ut till de sociala 

aktörerna och det svenska samhället. Framförallt då dessa är en del av det svenska 

politiska systemet och därmed den maktstruktur som existerar. Att kunna fastställa 
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om diskursen förändrats eller inte är av yttersta intresse då Sverige ur ett 

jämställdshetsperspektiv borde vara långt framskriden i sin syn på våldtäkt.   

 
Huvuddelen av enfalls-studien är uppbyggt av en kvantitativ innehållsanalys som 

kvantifierar indikatorer tidigare forskning visat är relevanta för ämnet, för att 

åstadkomma en djupare illustration av denna analys kompletteras den med ett 

kvalitativt element av en idéanalys uppbyggt från analysschemat. Med hjälp av de 

teorier uppsatsen har sin utgångspunkt i, socialkonstruktivism samt priming 

psykologi, kommer en generell diskurs inom dessa tre dagstidningar att identifieras 

under året 2011. 

2. Tidigare forskning 

 
Litteraturen kring synen på våldtäkt är stor på den internationella arenan och det 

finns mycket internationell forskning kring representationen av våldtäkt som media 

framfört (se ex. Brownmillers 1975, Field & Barnett 1977, Chapell 1974, Freud 2002). 

Denna rapport riktar sig dock till Sverige och hur forskningen, utifrån en 

heteronormativ utgångspunkt då 90 % av alla våldtäktsoffer är kvinnor våldtagna av 

män, sett ut kring synen på våldtäkt (Persson 1981, Boëthius 1990). Då Sverige är 

känt för jämställdhet är det intressant att tidigare forskning visar att diskursen till 

våldtäkt inom den politiska arenan (rättspraxis), samhället som arena och media som 

arena verkar skuldbelägga våldtäktsoffret själv för att hon blivit våldtagen utifrån 

hur hon betedde sig innan, under och efter våldtäkten.  

 

Den svenska forskningen består till huvuddel av representationen, synen och orsaker 

till varför våldtäkt skett och kan indelas i två huvudområden - historisk forskning 

och samtida forskning. Denna rapport avser undersöka hur representationen av 

våldtäkt inom tre nationella dagstidningars (Aftonbladet, SVD och DN) 

nyhetsrapporteringar, referat och ledarsidor sett ut under 2011 då författaren inte 

funnit en större mängd tidigare forskning kring detta efter våldtäktsdebatten under 

2000-talet. Den svenska forskning man kan finna om synen på våldtäkt inom media 

är en D-uppsats 2003 (Sandberg 2003), en avhandling 2007 (Livholts 2007) samt en 

bok om ideala offer och andra brottsutsatta i medier av professor Simon Lindgren 

(Lindgren 2010). Det är intressant att undersöka hur representationen av våldtäkt, 

den diskurs, som media förmedlar ser ut idag och tillföra en helt ny forskning för 

detta område, då media har en stor makt inom det svenska politiska systemet, då 

media innehar makt över hur de sociala aktörerna i det svenska samhället uppfattar 

en våldtäkt.    

2.1 Forskning om historisk syn på våldtäkt inom Sveriges rättspraxis 
 
Många författare som genomfört historisk forskning om svensk rättspraxis, har 

använt sig av den kvalitativa forskningsmetoden diskursanalys. (Ekström 2002, 

Livholts 2007, Persson 1981, Diesen 2005, Mathold 2007, Larsson 2007, Bergenheim 

2005, Boëthius 1976, Jansson 2002, Bergenlöv 2009, Freud 2002, Blomstedt 2002, Berg 
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2002, Lövkrona 2001). Märkvärt är att de flesta av dem gett någon form av 

genusbaserade förklaringsmodeller till varför våldtäkt sker. I några av dessa nämns 

att mäns sexualitet ses som aktiv och kvinnors som passiv vilket skapar en dikotomi 

när man bedömer våldtäkt i rättspraxis (se ex. Bergenheim 2005, Jansson 2002). Detta 

gäller inte för Freud och Comrad (Berg 2002), då de fokuserat på en mer biologisk 

förklaring och/eller patologisk förklaring som bemötts positivt av den 

naturvetenskapliga och medicinska världen.  

 

Inom den historiska forskningen representerar Karin Janssons kvalitativa avhandling 

”Kvinnofrid” (2002) en viktig del. Jansson har undersökt hur rättspraxis såg ut under 

tidigmodern tid 1600-1800 talen och funnit att våldtäkt alltid setts som ett grovt brott 

men att det under 1600-talet sågs som ett brott mot samhällets ordning och att 

skulden låg hos mannen. Denna syn förändrades under mitten av 1700-talet då man 

började se det som ett brott mot kvinnans individuella ära och självbestämmande 

rätt. När man gjorde detta drar Jansson slutsatsen att det blev svårare att fälla en 

våldtäktsman, då kvinnans egen moral ifrågasattes och att detta skapade 

förmildrande omständigheter som lever kvar inom rättspraxis än idag. Opponenten 

Jonas Liliequist har skrivit kritik till avhandlingen i Historisk tidskrift (2004) 

”Kontinuitet och förändring i synen på våldtäkt i Sverige under tidigmodern tid” 

och föreslår att dessa ändringar kan ha skett pga. juristkårens tilltagande 

professionalisering, inte pga. att synen på kvinnan förändrades från objekt till 

subjekt inom dåtidens rättspraxis.  Bergenlöv (2009) håller med om att våldtäkt alltid 

betraktats som ett grovt brott, om klar bevisning förlegat. Dock finner hon att brottet 

alltid betraktats som ett brott mot kvinnans individuella ära, inte mot hennes släkt 

eller ”stöld från kvinnans manliga förvanter” (Bergenlöv 2009:228). 

2.2 Forskning om samtida svenska synsätt på våldtäkt 
 

Den samtida forskningen går att dela in i tre olika kategorier beroende på vems 

attityder till våldtäkt man har studerat. Jeffner och Hammarén (m.fl.) har undersökt 

ungdomars attityder i form av intervjuer och observation. Man har också studerat 

rättsväsendets attityder och dess påverkan på ungdomar, t ex i Wennstams 

journalistiska böcker. Det har skett en del samtida forskning om media och 

nyhetsrapporteringens porträtteter av våldtäkt, då främst i David Sandbergs D-uppsats 

”Riktig våldtäkt – en undersökning av våldtäkt i nyhetsrapporteringen” (2003), i 

Mona Livholts avhandling ”Vanlig som vatten - Manlighet och normalitet i 

mediernas berättelser om våldtäkt” (2007) samt i Professor Simon Lindgrens bok 

”Ideala offer och andra konstruktioner av brottsutsatta i media” (2010). 

 

Inom den samtida forskningen använder i stort sett samtliga författare 

genusbaserade förklaringsmodeller (Lindgren 2010, Christie 2001, Nilsson 2009, 

Kielos 2008, Halldin 2007, Sandberg 2003, Hammarén 2003, Wennstam 2004, 

Söderström 2003, Butler, Gustafsson 2003, Jeffner 1998 och 1997, Andersson 2004, 

Larsson 2007).   
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Stina Jeffner och Nils Hammarén är de som främst undersökt ungdomars attityder 

till en våldtäkt i samtida forskning. Jeffner har i sin bok ”Liksom våldtäkt, typ” 

funnit att 15 åriga ungdomars attityd kring våldtäkt är att de skiljer på ”bra sex” och 

”våldtäkt” där allt som sker efter det att tjejen sagt nej är en våldtäkt. Dock har 

Jeffner funnit att det finns ett förhandlingsutrymme till fördel för killar när det gäller 

deras definition av våldtäkt, för det är enbart en våldtäkt om tjejen sagt nej på rätt 

sätt, inte är kär i killen, att killen inte är en ”fin kille” i övrigt, att ingen av dem var 

alkoholpåverkade, att hon mår dåligt på ”rätt sätt” efteråt och att hon inte har något 

tvivelaktigt rykte (Jeffner 2000:288).  

 

I Nils Hammaréns undersökning ”Horor och players” (2003) gjordes en kvalitativ 

undersökning om ungdomars attityder till sexualitet och benämningen hora. Där 

framgick det att både killar och tjejer gav biologiska samt sociologiska fenomen som 

förklaringar till varför våldtäkt sker. De biologiska förklaringarna är att en kille inte 

kan kontrollera sin sexualitet och de sociologiska fenomen förklarar en våldtäkt som 

att om en tjej beter sig sexuellt utmanande och var berusad när hon blev våldtagen 

kan gärningsmannen (som i dessa fall är oskyldig) inte uppfattat att tjejen inte ville, 

då hon gett ut fel signaler. 

 

Liknande resultat kan man finna i Wennstams journalistiska böcker ”Flickan och 

skulden en bok om samhällets syn på våldtäkt” och ”En riktig våldtäktsman” som 

båda förmedlar en bild av vilken diskurs till våldtäkt som tycks finnas i det svenska 

rättssystemet. Wennstam har genomfört en kvalitativ undersökning av ungdomars 

attityder där det framkommer att både Wennstam, Jeffner och Hammarén kommit 

fram till liknande resultat. Utöver detta har Wennstam även forskat olika 

våldtäktsrättegångs-domar och funnit att ett ansvar verkar läggas på den våldtagna 

kvinnans historia och uppträdande vid bedömning av en våldtäkt. Wennstam 

kompletterar därmed också den samtida forskningen om attityder till en våldtäkt 

inom rättsväsendet, inte främst medias representation av våldtäkt.  

 

Majoriteten av forskningen kring synen på våldtäkt har undersökt våldtäkt inom 

rättsväsendet under tidigmodern tid, 1600-1800-talen, samt rättsväsendets attityder 

kring en våldtäkt mellan 1946-1980. Dessa olika tidsperioder är mest representerade 

inom forskningen om våldtäkt. Vidare kan man dra slutsatsen att forskningen kring 

den samtida representationen av våldtäkt främst utgår ifrån genusbaserade ansatser, 

där man undersökt ungdomars attityder men också rättsväsendets.  

 

Det finns lite samtida forskning om hur våldtäkt porträtteras inom media, dock 

genomför Sandberg (2003) en grundlig undersökning hur våldtäkt porträtteras i 

media. Han undersökte hur diskurser såg ut i flertalet tidningar i Sverige (Sandberg 

2003). Mona Livholts gör i sin avhandling forskning kring hur media rapporterade 

Hagamannen i nyhetsrapporteringen mellan 1999-2006 (Livholts 2007). Livholts 

undersöker hur våldtäkter av Hagamannen och skräcken efter honom sett ut och 

speglats i media mellan 1999-2006 och undersöker då inte en direkt hur 

representation av våldtäkt sett ut. Professor Lindgren undersöker hur ideala offer 

och andra brottutsatta i media konstrueras och hur de framställs. Lindgren gör 

denna forskning i sju tidningar i Sverige mellan 1998-2008 (Lindgren 2010). Lindgren 
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fokuserar på brottutsatta i media och inte enbart om våldtäkt och därmed inte mer 

djupgående om hur just våldtäkt representeras.  

 

I denna rapport vill jag undersöka hur representationen av våldtäkt i media ser ut 

under 2011 då jag inte funnit någon forskning kring detta efter våldtäktsdebatten på 

2000-talet och t ex det diskuterade lagförslaget om att ett samtycke skall ha skett 

innan samlag för att det inte skall betraktas som en våldtäkt. Den första april 2005 

infördes en ny sexualbrottslag där  

 
”Fler gärningar ska bedömas som våldtäkt. Kravet på tvång 

sätts lägre. När någon har sex med en person som befinner sig i 

ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller 

drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som våldtäkt. 

En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. 

Kravet på tvång slopas helt. Preskriptionstiden förlängs för 

sexualbrott mot 

minderåriga.”(http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Ti

dningsnummer/2005/Nr-4-2005-Argang-71/Den-nya-

sexualbrottslagen/ Advokaten nr 4 2005 Årgång 71)  

 
eftersom man ville öka antalet fällda domar för en våldtäkt efter livliga kritiska 

diskussioner till detta. Dock har antalet fällda domar minskat med 10 % från 2005-

2011 och det fälls i genomsnitt, varje år ca 200 våldtäktsdomar i svensk rättspraxis 

(Nyhetsmorgon, TV4 26/3 2012) www.sverigesradio.se, 1/4 2005). Detta är inget nytt 

för den svenska riksdagen och en debatt att införa ännu en ny sexualbrottslag, lagen 

om samtycke, startade omkring 2005 och hade sin höjdpunkt inom Sveriges riksdag 

ända fram till 2010 (www.issuu.com, 28/3 2012). Det är ytterst viktigt, och intressant, 

att se hur diskursen till våldtäkt inom media ser ut efter denna våldtäktsdebatt 

under 2000-talet då det skett mycket förändringar i form av lagar och lagförslag 

inom Sveriges politik men även inom media som stort.  

 

Tidigare forskning om diskursen till våldtäkt inom media skedde senast 2003 då t ex 

diskussionen om lagförslaget om samtycke inte var aktuell och den nya 

sexualbrottslagen ännu ej var införd, det har alltså skett ett skifte om attityden till 

våldtäkt efter detta diskuterade lagförslag på en politisk nivå och därför är det 

intressant att göra en ny, liknande rapport kring hur våldtäkt representeras i media, 

då detta kan synas, eller inte synas, i diskursen. Utöver detta så har det inte skett 

mycket svensk forskning om hur diskurser kring våldtäkt sett ut inom media och 

dess arena överhuvudtaget, den forskning som finns är alltför liten för att kunna 

göra en bedömning om vilka idéer och normer som finns och förmedlas kring en 

våldtäkt av media som arena.  

 

Sammanfattningsvis gör detta att forskningen kring hur representationen av våldtäkt 

inom media ser ut under 2011 är otillräcklig. En förändring kring denna diskurs om 

våldtäkt kan ha skett efter den uppmärksammade debatten om sexualbrotts-

lagförslaget angående samtycke under 2005-2010 i svensk politik, införandet av en 

ny sexualbrottslag i april 2006 samt flertalet andra debatter om våldtäkt och synen på 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2005/Nr-4-2005-Argang-71/Den-nya-sexualbrottslagen/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2005/Nr-4-2005-Argang-71/Den-nya-sexualbrottslagen/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2005/Nr-4-2005-Argang-71/Den-nya-sexualbrottslagen/
http://www.sverigesradio.se/
http://www.issuu.com/
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offer och förövare (Wennstam 2004, Jeffner 2000, Sandberg 2003 m.fl.). Inom detta 

område kan studien tillföra en helt ny forskning och komplettera den som finns. 

Detta är synnerligen viktigt då media innehar en stor makt över de normer, 

värderingar och idéer de sociala aktörerna i det svenska samhället har och därmed 

också i Sveriges rättspraxis och det svenska politiska systemet.  
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3. Teori 

 
Då tidigare forskning visat ett tydligt gap på att det saknas forskning kring hur 

representationen av våldtäkt i media ser ut, särskilt efter våldtäktsdebatten under 

2000-talet, är det intressant att undersöka hur representationen av våldtäkt ser ut i 

tre nationella dagstidningar som skiljer sig ideologisk från varandra (Aftonbladet, 

DN och SvD) under 2011.  

 

Nedan beskrivs de teorier som används för att undersöka frågan, likaså det 

analysredskap som kommer tillämpas vid insamling och analys av data. Det är 

främst socialkonstruktivism, diskurs och priming-psykologi som kommer att 

användas som teoretiska utgångspunkter. De kausala antaganden som finns 

representerade är antagandet att media påverkar samhället och de normer som finns 

hos de sociala aktörerna. Detta bygger på vad tidigare forskning visat, och ett 

antagande om att normer i samhället samt rättspraxis i Sverige speglar och påverkar 

varandra görs i denna uppsats. Analysredskapet är främst deduktivt med induktiva 

element.  

3.1. Socialkonstruktivistisk ontologi 
 

Då det är representationen av våldtäkt som skall undersökas i media samt att en 

större mängd tidigare litteratur visat att media i sin tur påverkar de normer och 

värderingar människor lever efter i samhället och Sveriges politiska system kommer 

denna uppsats ha sin utgångspunkt i socialkonstruktivism.  

  

Det finns flera olika typer av konstruktivism (Kukla 2000), det grundläggande 

argumentet av underkategorin socialkonstruktivism är att ”verkligheten” skapas 

genom de samhälleliga aktörernas (social actors) språkliga kommunikation där idéer, 

värderingar och normer inte är konstanta över tid då de är ett resultat av språkliga 

samspel (Bryman 2008). Det är i första hand idéer (normer) som påverkar vad som 

sägs - och inte sägs (Bacchi, Eveline 2010:5) och som avgör hur individer handlar och 

fattar beslut (Barnett, Finnemore 1999, Bryman 2008). Man skulle kort kunna 

uttrycka det att tankarna är det som skapar och påverkar samtiden.   

 

Konstruktivism är postmodernismens största och mest populära teori (Bryman 2008) 

och har tolkats på flera sätt. Socialkonstruktivism som är en underkategori till 

huvudteorin konstruktivism har också i sin tur olika riktningar; Colin Hay har t e x 

kunnat identifiera två olika typer – bred konstruktivism (thick constructivism) och 

tunn konstruktivism (thin constructivism) (Hay 2000:99).  

 

Media har en viktig roll för den uppfattning de sociala aktörerna får då media 

förmedlar deras egen syn på verkligheten, som de sociala aktörerna sedan utsätts för 

upprepande gånger (priming) och därmed påverkar media de värderingar och 

normer som finns i samhället och vidare Sveriges politiska system. Det är främst 

ledarsidor och nyhetsrapporteringar som kommer att undersökas och journalister 
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försöker alltid vara sakliga och noggranna i sin rapportering av våldtäkt. Dock är det 

främst inom dessa artiklar som tidningens egna åsikter kommer fram, man kan 

argumentera att det hade varit intressant att se vems syn man egentligen får läsa 

om(exempelvis politikernas, journalisternas, juristers etc.) Då man i denna studie vill 

finna en generell diskurs utifrån vad som representeras är detta inte intressant då det 

som står i tidningarna, vad de förmedlar till de sociala aktörerna, är det som skall 

identifieras. Rapporteringarna är aldrig helt neutrala men i dessa artiklar är de mer 

neutrala än i exempelvis debattartiklar och krönikor, därav legitimeras detta urval. 

Att valet av tre nationella dagstidningar (Aftonbladet, DN och SVD) i sin tur skiljer 

sig ideologiskt från varandra gör en generalisering till hur diskursen ser ut för 

svenska dagstidningar möjlig. Vidare kan man argumentera att vad dessa tidningar 

och journalister förmedlar inte bestämmer hur diskurser, normer och värderingar ser 

ut hos politiker och i Sveriges rättsväsen, men enligt socialkonstruktivismen är alla 

dessa medlemmar i det svenska samhällets sociala aktörer och därför spelar det roll 

vad media förmedlar, för media har en makt att påverka dessa tankar och ingår 

därmed i Sveriges politiska system. Då författarens antaganden överensstämmer 

med att media har makt att lägga in laddade värderingar i sin porträttering av en 

händelse, exempelvis i rapporteringen om en våldtäkt, och därmed en makt över den 

politiska struktur som existerar i Sverige (Marsh, Stoker 2010:8:9) är 

socialkonstruktivism min teoretiska utgångspunkt. 

3.2 Diskurs, Priming psykologi och media 

3.2.1 Diskurs och media 
 

Enligt teorin socialkonstruktivism påverkar värderingar, idéer och normer sociala 

aktörernas handlingar. Det är den språkliga kommunikationen som förändrar och 

påverkar dessa. Studien har sin utgångspunkt i denna teori för att kunna tolka den 

insamling av material med hjälp av det deduktiva analysredskapet som belyses 

nedan som i sin tur inspirerar den kvantitativa innehållsanalysen som kommer att 

användas som huvudmetod i studien. En generalisering i form av att försöka 

identifiera den diskurs som materialet visar kommer att göras i uppsatsens 

analytiska kapitel, då med viss hjälp av diskursanalys.  

 

Diskurs är ett viktigt begrepp inom socialkonstruktivismen. (Bacchi & Eveline 

2010:5). Det är denna generella sammanfattning av diskurs som kommer att 

användas från Carol Bacchis och Joan Evelines definition av diskurs som har 

influenser utifrån Michel Foucaults begreppsförklaring av diskurs. Diskurs enligt 

Bacchi och Eveline är ”the contestation or struggle over meaning (<) refers to 

relatively bounded, socially produced forms of knowledge that set limits upon what 

it is possible to think, write or speak about a ’given social object or practice´” (Bacchi, 

Eveline 2010:5). Med andra ord är det inte det som sägs utan vad som konstrueras 

som bestämmer vad som får sägas. 
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Foucault menar på att det är vissa diskurser som p.g.a. olika institutionella 

mekanismer blir mer dominanta än andra, att det är en naturlig tillgång (av språket) 

som har en påverkan, nerifrån, på konstitutionen (Bacchi, Eveline 2010:6)(Foucault 

1972). Denna påverkan nerifrån tolkar författaren som att det är media som påverkar 

de sociala aktörerna, som sedan möjligtvis själva sitter i konstitutionen och därmed 

påverkar den. Bacchi och Eveline argumenterar att diskurser skapar mening samt att 

diskurser får saker och ting att hända och förändras, beroende på deras ”sannings-

status” (Bacchi, Eveline 2010:6). Denna sanningsstatus kan vara beroende av hur ofta 

eller sällan man får höra någonting. Foucault identifierar att det finns ett hierarkiskt 

nätverk av diskurser (Foucault 1972) och liknande slutsatser har Bacchi och Eveline 

kommit fram till då de argumenterar att ”Calling something a discourse, means 

putting it’s truth status into question”(Bacchi, Eveline 2010:6). 

 

Media är en arena där diskurser om våldtäkt förhandlas. Diskurser är maktladdade 

och därmed ingår det i det politiska system, bestående både av samhället samt 

rättspraxis, som finns i Sverige. Dessutom påverkar diskursen i media den politiska 

debatten om de lagar som skapas/finns kring våldtäkt.  Visserligen är det en arena av 

många som behandlar diskurser om våldtäktsdiskussionen, men det är en viktig 

arena då den har en kausal relation till de normer, idéer och värderingar som finns i 

och påverkar diskurser i det bredare samhället och rättspraxis och därmed Sveriges 

politik. Därför är det viktigt att försöka identifiera hur denna diskurs, i form av hur 

de tre nationella dagstidningarna (Aftonbladet, SvD och DN):s representation av 

våldtäkt, ser ut.  

3.2.2 Priming psykologi och media 

 
För att förstärka diskursanalysen – och därmed trovärdigheten för den - kan man 

göra en kvantitativ undersökning av caset våldtäkt och hur representationen av 

våldtäkt är inom media genom att använda sig av priming psykologi – hur många 

gånger någonting (ex ett ord eller term) i nyhetsrapporteringen upprepas (McCombs 

2006). Detta är viktigt av olika anledningar, det första är att desto mer en social aktör 

utsätts för en norm/värdering media förmedlar, ju mer påverkar det och styr hur 

denna individ kommer handla och tycka/tänka i denna fråga. Detta avgörs och beror 

på hur hög ”utsattheten” för detta ord eller term är för den sociala aktören och gör 

att det används mer i sinnet för dem, McCombs kallar detta ”the establishment of 

associations (McCombs 2006:157).  Det andra är att hur många gånger någonting 

upprepas påverkar och konstruerar den sannings-status en diskurs uppfattas att ha. 

Vid det här laget är det tydligt att undersökningen om detta kommer att ske inom 

media med hjälp av det analysredskap som beskrivs nedan. 

 

Priming är en psykologisk term som påvisar den effekt en social aktör får av att 

upprepande gånger få höra ett och samma ord eller olika termer tillsammans med ett 

annat ord/term. Om sociala aktörer upprepande gånger får höra ordet ”våldtäkt” i 

samband med ”lättklädd kvinna” kan effekten utifrån denna teori vara att det ligger 

närmare till hands för den sociala aktören att sammankoppla ordet ”våldtäkt” med 

”lättklädd kvinna” vilket enligt mina kausala antaganden utifrån tidigare forskning 



- 11 - 
 

leder till att man skuldbelägger kvinnan för att hon var lättklädd när hon blev 

våldtagen, det ses då inte som ”en riktig våldtäkt” där hon får skylla sig själv. Detta 

är ingen medveten handling utan priming psykologi menar att det är dessa 

kopplingar som finns närmast till hands för den sociala aktören att göra efter att de 

utsatts för ett ord eller en term upprepande gånger.  

 

Det föreligger vara intressant att undersöka våldtäkt inom media med hjälp av 

denna teori för att kunna göra en slutsats om vilken/vilka diskurser det finns om 

våldtäkt inom media som en arena som påverkar de sociala aktörernas normer, 

värderingar och idéer i den samhälleliga arenan samt rättspraxis som arena och se 

om tidningarnas representation av våldtäkt överensstämmer med varandra eller 

skiljer sig från varandra. Det kommer alltså även ske en form av kvantitativ 

innehållsanalys. 

3.2.3 Kausala antaganden 
 
Från tidigare forskning är det ytterst nämnvärt att många dragit slutsatsen att media 

påverkar de normer och värderingar vuxna och ungdomar (Jeffner 1998, Hammarén 

2003) lever efter idag i den samhälleliga arenan, Wennstam hävdar också att de som 

dömer i Sveriges rättsväsen är ”som vanligt folk är som mest” och påverkas av de 

normer och föreställningar kring våldtäkt och våldtäktsoffer samt förövare som finns 

representerade i samhället. En annan författare Sara Larsson säger i hennes litteratur 

”Fina flickor kan inte våldtas” (2007) att: 

 

”De fördomar som finns i vårt samhälle, återfinns i 

rättsväsendet(<)lagstiftning både påverkar och reflekterar samhälleliga 

attityder och värderingar, samtidigt som människors föreställningar om 

värderingar speglar och påverkar våra lagar och vår rättstillämpning” 

(Larsson 2007:131). 

 
Detta leder mig till mitt kausala antagande som är förenligt med följande diagram;  

 

                                   

 

 

 

 

  

 
       

 

 

 

Normer, 
värderingar och 

idéer i Media 
 
 

Normer, 
värderingar och 
idéer i samhället 

 

Normer, 
värderingar och 

idéer i Rättspraxis 
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3.3 Diskursen om våldtäkt i Sverige 
 

Diskursen om våldtäkt i Sverige har visat att en kvinna måste uppfylla ett visst antal 

”krav” för att kunna betraktas som ett offer för våldtäkt, och dessa får inte krocka 

med de förmildrande omständigheter som finns för den manliga förövaren då det 

finns risk för att våldtäkten inte kommer att betraktas, eller bedömas, som en riktig 

våldtäkt.  

 

I tidigare forskning kan man finna att de flesta författare gjort en form av kvalitativ 

diskursanalys där kvantitativa inslag ofta förekommer i form av statistik som i Leif 

GW. Perssons undersökning ”Våldtäkt: en kriminologisk kartläggning av 

våldtäktsbrottet: rapport” (1981). Slutsatsen inom forskningen kring rättspraxis, 

media och diskurser i det svenska samhället har funnit att synen på våldtäkt är 

sådan att en våldtäkt endast tros ha skett då ett idealiskt offer funnits med i bilden 

(sammanlagt i 29 av 34 källor1). Detta idealiska offer måste, enligt (Christie 2001), 

uppfylla sex olika krav, då ett offer betraktas som ett objektivt fenomen, inte ett ting: 

 

Offret skall (helst) ha varit< 

1. Svagt, sjukt, gammal eller mycket ung 

2. Upptaget med ett respektabelt projekt 

3. På en plats som man ej kan klandras för 

4. Utsatt för en gärningsman som är stor och ond 

5. Utsatt för en gärningsman som är okänd och som offret inte har någon 

personlig relation med 

 

Christie påpekar att detta är ytterst svårt att tillämpa i de flesta våldtäktsfall och helst 

skall offret uppfylla den sjätte punkten för att kunna få upprättelse genom att få 

gärningsmannen fälld, offret skall vara< 

 

6. ”tillräckligt mäktig för att kunna göra sitt fall uppmärksammat och 

framgångsrikt kräva status som ett idealiskt offer, alternativt att man inte 

möter opposition från motkrafter som är så starka att man ej hörs” 

(Christie 2001:50).  

 

Denna syn förstärks i diskussionen om ”skyddsvärda kvinnor och straffvärda män” 

där t ex trovärdigheten hos en kvinna vid en anmälning och bedömning av våldtäkt 

avgörs om hon kände gärningsmannen sen innan och hur hon betedde sig.  

(Lövkrona 2001). Liknande åsikter finns inom Simon Ekströms bok ”Ärbarhetens 

gränser: kvinnors anmälningar om våldtäktsbrott 1946-50” (2002)  där kvinnan är 

                                                        
1 Litteratur som nämner det idealiska offret i någon form: Ambjörnsson 2006, Blomstedt 2002, 
Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för 
sexuella övergrepp. (2010), Lindgren 2010, Ekström (2002), Livholts (2007), Persson (1998), 
Persson (1981), Diesen (2005), Lövkrona (2001), Christie (2001), Mathold (2007), Bergenheim 
(2005), Nilsson (2009), Bergenlöv (2009), Boëthius (1990), Halldin (2007), Wennstam (2004), Jansson 
(2002), Hammarén (2003), Sandberg (2003), Söderström (2003), Butler, Gustafsson (2007), Jeffner 
(1998)(1997)(2000), Andersson (2004), Ekström (2002), Larsson (2007).  Litteratur som inte nämner det 
idealiska offret: Berg (2002), Liliequist (2004), Kielos (2008), Forsberg (2005), Slutbetänkande (1998). 
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trovärdig om hon inte kände mannen och ovärdig om hon gjorde det, eller frivilligt 

följt med honom hem eller uppträtt provokativt (Ekström 2002, Butler, Gustafsson 

2007)  

 

Det är tydligt att diskursen som funnits kräver att en kvinna måste uppfylla vissa 

punkter för att hon skall kunna betraktas som ett offer utan skuld/ansvar för 

våldtäkten som hon blivit utsatt för. Denna diskurs har främst funnits inom den 

samhälleliga arenan och rättspraxis som arena och endast en liten del inom media 

som arena då den mesta forskning finns inom de två förstnämnda arenorna.  

 

Dock nämns det eller beskrivs det i flertalet källor (Lindgren 2010, Livholts 2007, 

Persson 1981, Diesen 2005, Christie 2001, Bergenheim 2005, Bergenlöv 2009, Halldin 

2007, Sandberg 2003, Wennstam 2004, Larsson 2007) kopplingen mellan när olika 

former av media, främst under 1980-talet, uppmärksammande våldtäktsdebatten 

och/eller gruppvåldtäkter i nyhetsrapporteringen så ökade också antalet 

anmälningar för våldtäkt och andra sexuella brott (Persson 1981).  Detta visar att 

media har en inverkan på hur de sociala aktörerna reagerar och handlar utifrån vad 

media förmedlar. Visserligen finns det en skillnad i vad som är våldtäkt och vad som 

krävs för att döma någon för en våldtäkt, då man är skyldig utom allt rimligt tvivel i 

det svenska rättsystemet. Dock anser jag att har man som social aktör (som är de som 

sitter i en rättegång och dömer) upprepande gånger utsatts för en diskurs där ett 

slags ansvar/skuld verkar läggas på kvinnan själv för att hon blev våldtagen är det 

legitimt att anta att man går in med en förutfattad mening och dessa ”glasögon” på 

sig när man beslutar fall en gärningsman skall dömas eller inte dömas. Förmildrande 

omständigheter, som dessa diskurser förmedlar, spelar roll eftersom det ökar detta 

”rimliga tvivel” till om det verkligen skall betraktas som en våldtäkt. Huruvida 

kvinnans tidigare sexuella historia (Wennstam 2004) skall vägas in eller inte i dagens 

rättspraxis bör inte vara aktuellt för dömandet av en våldtäkt, oavsett om det är 

bevisningen till en våldtäkt som vägs in i den juridiska tolkningen av lagen. Enligt 

författarens åsikt ställs dessa frågor dels p.g.a. av att media förmedlat att detta spelar 

roll i om det skall betraktas som ”en riktig våldtäkt” och därmed är medias makt i 

representationen av våldtäkt stor. 

 

Sammanfattningsvis har media en stark koppling till de diskurser som finns 

representerade i samhället, då diskurser i de båda arenorna påverkar varandra. 

Diskursen som finns inom media som arena visar, enligt tidigare forskning, att det 

finns vissa punkter en kvinna måste ha uppfyllt för att bli trovärdig, för att kunna bli 

betraktad som ett offer. Det finns även punkter som gör att det blir mannen som 

betraktas som ett offer istället för förövare vilket visar att en slags skuld/ansvar 

ibland läggs på den våldtagna kvinnan (Wennstam 2004).  Det är därför intressant att 

se hur diskursen inom media som arena ser ut idag och hos vem man lägger rollen 

som offer/förövare genom att se om det tycks finna stereotypa bilder av offer och 

förövare i tidningarnas representation av våldtäkt.  
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3.4 Analysredskap: diskursen om våldtäkt 
 

Analysredskapet inspireras av tidigare forskning för att kunna avgöra vilken diskurs 

till våldtäkt som finns i media. Om artiklarna i de tidningar som kommer att 

undersökas nämner de koncept som finns inom ramen för analysredskapet, placeras 

de in i fyra olika kategorier; kvinnans, mannens, offer och förövare. Följande koncept 

är huvudsakligen inspirerade av Nils Christies (Christie 2001) kategorisering på vad 

ett idealt offer måste uppfylla för att kunna fälla en våldtäktsman i en svensk 

rättegång, Katarina Wennstams journalistiska böcker ”Flickan och skulden, en bok 

om samhällets syn på våldtäkt” och ”En riktig våldtäktsman” som tydligt visar en 

bild av våldtäkt i det svenska samhället. 

 

Varje artikel får sedan ett kryss och en specificering vad just den artikeln nämnt och 

utefter det kommer en slutsats att dras – vad synen verkar visa på vem/vad media 

lägger ansvaret på genom att placera in mannens och kvinnans roll som offer eller 

förövare. De olika koncepten är varandras motsatser för att man klart skall kunna 

avgöra inom vilken av dessa kategoriseringar den undersöka artikeln hamnar i. En 

övrigt/öppen indelningsgrupp finns inom varje kategori för att öppna upp för vad 

empirin visar. Därmed är analysschemat både deduktivt och induktivt. 

 

Stereotypa bilder av våldtäktsoffer och förövare 

 

 Offer Förövare 

Kvinnan  ”Respektabel” 

klädsel 

 Ingen tidigare 

relation till mannen 

 Sexuellt oerfaren 

 Ung (15-25) 

 Accepterad reaktion 

till våldtäkten 

 Har inte gett sitt 

samtycke 

 Övrigt/öppen 

 ”lättklädd” 

 Tidigare relation till 

mannen 

 Sexuellt erfaren 

 Äldre (25+) 

 ”suspekt” aktivitet 

(fest, alkohol) 

 Ej accepterad 

reaktion på 

våldtäkten 

 Har gett sitt 

samtycke 

 Övrigt/öppen 

Mannen  Tidigare ostraffad 

 Tidigare relation till 

kvinnan 

 Svensk etnicitet 

 Hög status i 

samhället 

 Inte uppsåt att 

våldta (biologisk 

förklaring) 

 Ung (15-25) 

 Attraktiv 

 Har uppfattat 

 Straffvärd (tidigare 

straffad) 

 Ingen tidigare 

relation till kvinnan 

 Annan etnicitet än 

svensk 

 Låg status i 

samhället 

 Uppsåt att våldta 

(biologisk 

förklaring) 

 Äldre (25+) 
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kvinnans samtycke 

 Inte ”typisk 

våldtäktsman” (Ej 

överfallsvåldtäkt) 

 En gärningsman 

 Övrigt/öppen 

 Oattraktiv 

 Struntar i kvinnans 

icke-samtycke 

 ”Typisk 

våldtäktsman” 

(Överfallsvåldtäkt) 

 Flera gärningsmän 

 Övrigt/öppen 

 

 

De grå-skuggade cellerna är det som definierar en våldtäkt. En deduktiv 

forskningsmetod kommer att genomföras med hjälp av analysredskapet där en teori 

kommer att prövas för att svara på frågan hur våldtäkt representeras i media som 

arena, dock innehåller det även en induktiv ansats då en av kategorierna 

presenterade i detta analysredskap är öppen för vad empirin kommer att visa. De 

olika teorierna kommer även att användas i analysen där man tillsammans med hjälp 

av specifikationen av diskursanalys – idéanalys- och innehållsanalys samt metod (val 

av media) kommer att tillämpa en generalisering över hur representationen av 

våldtäkt inom media som arena ser ut i Sverige - vilken diskurs som verkar existera – 

och hos vem media verkar lägga ansvaret för en våldtäkt genom att identifiera vem 

vad klassar som offer och förövare.  

 

Detta analysredskap kommer främst användas i den kvalitativa diskursanalysen. En 

diskursanalys där det inte spelar någon roll vem som säger vad, utan vad som sägs i 

tidningsmedia – oavsett vem journalisten är. Respektive tidning har ändå i sina 

nyhetsrapporteringar och ledarsidor godkänt dess representation av våldtäkt, och 

det är det budskapet som läsarna (de sociala aktörerna) får av tidningarna som är det 

som skall undersökas och som spelar roll. Detta analysschema inspirerar även den 

kvantitativa innehållsanalysen i form av vad som skall räknas och inte räknas.  

4. Specificerat syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något gemensamt i 

representationen av våldtäktsoffer och förövare i tre svenska dagstidningar med 

olika ideologisk inriktning (Aftonbladet, SvD och DN) samt även huruvida 

representationen skiljer sig åt mellan tidningarna. Studien fokuserar på ledare och 

nyhetsrapportering under år 2011. Uppsatsen ämnar svara på följande frågor: 

 

1.      Vad – om något – är gemensamt i representationen av kvinnliga våldtäktsoffer 

och manliga förövare? Vilka stereotypa drag – om några – representeras kvinnliga 

offer och manliga förövare ha i alla tre tidningar? 

 

2.       På vilka sätt – om några – skiljer sig representationen av kvinnliga 

våldtäktsoffer och manliga förövare mellan tidningarna? 
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5. Metod 
 

Metoden är en enfalls-studie där man har för avsikt att identifiera den representation 

av våldtäkt som finns inom tre olika nationella dagstidningar i Sverige; Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som alla representerar ett brett ideologiskt 

spektrum, därmed görs en generalisering om hur diskursen inom dessa ser ut. Året 

som kommer att studeras är 2011, året efter våldtäktsdebattens höjdpunkt under 

2000-talet inom Sveriges politiska sfär för att ytterligare kunna se ifall diskursen 

tidningarna sinsemellan skiljer sig eller inte skiljer sig från varandra utifrån vilka 

stereotypa drag som tycks representeras för kvinnliga offer och manliga förövare.  

 

Studien har en deduktiv och induktiv ansats i analysdelen där en kombination av 

kvalitativ diskursanalys förekommer i form av en idéanalys för att kunna stärka den 

kvantitativa innehållsanalysen som är huvuddelen i studiens analys. Dessa 

analysmetoder är valda och uppbyggda efter analysredskapet som i sin tur är 

inspirerat utifrån vad tidigare forskning presenterat. En kombination av båda gör en 

generalisering till den gemensamma diskursen dessa dagstidningar möjlig.  

5.1 Forsknings-design 
 
Den forskningsdesign som kommer tillämpas är en enfalls-studie av hur 

representation av våldtäkt ser ut inom svensk media och Sveriges tidningar. Studien 

är avgränsad till Sverige och det finns ingen anledning att tro att resultaten skulle 

kunna generaliseras utanför landet. Man kan argumentera att det hade varit 

intressant att jämföra denna diskurs som identifieras i Sverige, men då Sverige har 

en egen lagstiftning samt att Sverige är väldigt långt fram i ett 

jämställdshetsperspektiv är det troligt att något annat land inte är rättvist att jämföra 

med. Sverige är ett intressant fall därför att det är ett land som ses som mycket 

jämställd internationellt, och därmed bör landet ligga långt fram i sin syn på våldtäkt 

ur en jämställdhetssynpunkt. Det är en enfalls-studie då det är en gemensam diskurs 

som kommer att identifieras, dock är det en form av en jämförelsestudie, men denna 

jämförelse sker inom denna gemensamma diskurs då ett jämförande sker mellan tre 

olika nationella tidningar: SvD, Aftonbladet samt DN, och deras representation av 

våldtäktsoffer och förövare. Studien undersöker om det finns något gemensamt av 

tidningarnas representation av kvinnliga våldtäktsoffer och manliga förövare eller 

om denna representation skiljer sig. Därmed kan man argumentera att studien är en 

form av mest olika design i samband med en enfalls-studie då en jämförelse mellan 

dessa dagstidningar kommer att ske för att pröva det förutbestämda kausala 

antagande författaren innehar, samt att dessa tre tidningar sedan gemensamt skapar 

och visar den diskurs som existerar. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 

2011:104) 

 

Genom att strategiskt välja dessa tre nationella dagstidningar vill jag hitta 

gemensamma nämnare mellan dagstidningarna AB, SvD och DN som skiljer sig 

ideologiskt från varandra och därefter generalisera till den diskurs som finns inom 
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dagstidningar i Sverige som sådant. Eftersom tidningarna tillsammans bildar en 

gemensam diskurs om kvinnliga våldtäktsoffer och manliga förövare, och att de 

skiljer sig ideologiskt från varandra finns det även spänningar tidningarna emellan i 

denna diskurs. Därmed sker en jämförelse tidningarna emellan då det är intressant 

att undersöka hur stora dessa spänningar är. Vad finns gemensamt och vad skiljer 

sig? Finns det några stereotypa bilder och offer och förövare som samtliga tidningar 

sänder ut till det svenska folket? Det är en enfalls-studie då Sverige är ett land och 

därför att en gemensam diskurs identifieras. Dock är det tre tidningar, två grupper 

(offer och förövare) samt tre olika tidningsmaterial som analyseras, men detta för att 

kunna legitimera den generalisering som sker till den gemensamma diskursen inom 

tidningar och media i Sverige. Det är legitimt att anta att om man väljer ideologiskt 

skilda tidningar som representerar ideologierna liberalism, konservativism och 

socialism har man därmed ett brett ideologiskt spektrum och kan följaktligen 

generalisera till att diskursen som denna studie visar är densamma för alla 

dagstidningar i Sverige – oavsett småstadstidningar och storstadstidningar.  

(Bryman 2008)(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2011). Dock kan 

småstadstidningar skilja sig från storstadstidningar från fall till fall, exempelvis 

beroende på om mannen som är anklagad som gärningsman är högt ansenlig i 

småstad A där kvinnan som beskrivs som offret i samma fall är högst trovärdig i 

storstad B, men den generella diskursen som denna studie kommer att identifiera 

fokuserar inte om rapportering om ett fall utan den generella diskurs som existerar 

om våldtäkt, därmed bör den inte skilja sig från småstad/storstad och därför inte 

räknas som en viktig faktor. En generalisering till samhället kan generellt inte göras, 

då många av de normer och värderingar som existerar i samhället inte skrivs lika 

tydligt i tidningar och är svåra att identifiera. I denna jämförelse bör man ha i åtanke 

att det återigen är svårt att till fullo kunna identifiera de normer, värderingar och 

idéer som finns, dock anser författaren att den forskning som kommer att ske är 

tillräcklig. (Bergström, Boréus 2005)(Bryman 2008)( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud 2011) 

 

Året 2011 är det år denna studie skall undersöka tre dagstidningar Ab, SvD samt 

DN. Avgränsningen är gjord av två orsaker: utifrån vad tidigare forskning visat finns 

ett gap om representationen av våldtäkt inom media till detta år. Några studier och 

uppsatser har gjorts tidigare, som däremot kommit fram till ett resultat liknande mitt 

kausala antagande; att normer, värderingar och idéer i media speglar och påverkar 

normer, värderingar och idéer i det svenska samhället och rättspraxis.  

 

De slutsatser som kan dras av denna studie är hur representationen av våldtäkt ser 

ut i de tre olika nationella tidningarna (benämns som media i studien.) Det är 

legitimt att anta att diskurser som dessa tre nationella tidningarna har stämmer 

överens med övriga tidningar i Sverige. Om man förutsätter att mitt kausala 

antagande stämmer och att studien visar att media verkar skuldbelägga en kvinna 

för om hon blev våldtagen för att hon var lättklädd eller inte uppfyller de krav ett 

”idealisk offer” måste uppfylla kan detta ha förödande konsekvenser vid 

rättegången av samma våldtäkt. Då media i detta fall påverkar de normer och 

värderingar som finns i samhället och rättspraxis kan det, i en rättegång, påverka hur 

domare/åklagare/advokater/nämndemän bedömer och behandlar den våldtagna 
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kvinnan, därför är det viktigt att identifiera vilken representation media har av 

våldtäkt. Det är en otroligt viktig effekt som påverkar den frihet att själva bilda oss 

en uppfattning som vi som individer har samt vår rätt till ett rättvist bemötande i en 

rättegång.  

5.2. Material och metod för insamling av material 
 
Den data som kommer att analyseras är tidningsartiklar. Artiklar vars innehåll som 

kommer att analyseras kommer enbart specificera sig på ledarsidor, referat och 

nyhetsrapporteringar och inte allt material i tidningarna. Då det är den generella 

diskurs inom dessa dagstidningar studien vill identifiera, bör en uppdelning och 

skillnad göras på vilken typ av artikel som är skriven. Författaren är medveten om 

det fakta att debattartiklar ofta skiljer sig från nyhetsrapporteringar, då olika texter 

har för avsikt att antingen förmedla, informera, underhålla, påverka eller sälja 

(www.mediekompass.se 19/3 2012) 

 

I en nyhetsartikel skall främst frågorna: när, var, hur, vad, vem och varför? svaras på. 

Oftast är det en journalist som skriver dessa och dem består alltid av en rubrik, 

ingress samt brödtext. Inom brödtexten kan läsaren få mer bakgrund till nyheten för 

att ytterligare kunna förstå sammanhanget som presenteras i ingressen. En journalist 

strävar alltid efter att vara korrekt, saklig och noggrann men man brukar säga att 

artikeln oftast är vinklad utifrån vem man beskriver situationen ifrån – t ex om det är 

ett offer som blivit drabbat. Det är även oundvikligt för en journalist att vara helt 

objektiv. En notis är samma sak som en nyhetsartikel, fast i mycket kortare version 

och därmed ingen ingress. Ett reportage skiljer sig från en nyhetsartikel då den är 

mycket mer detaljerad; läsaren skall känna att hon/han upplever händelsen. Denna 

skall också vara byggd på fakta och vara korrekt, men kan även den vinklas då det 

alltid finns flera perspektiv på en händelse. Ett referat är än striktare än en 

nyhetsartikel, här skall man beskriva det som hänt – utan några som helst 

värderingar i texten. Ofta rapporterar man rättegångsdomarna i referat. En intervju i 

sin tur är en metod för journalisterna för att de skall få ut nyheter och information. 

Denna kan skrivas ordagrant eller sammanfattande och vinklar ofta den intervjuades 

perspektiv, ibland också i kontrast till journalistens vinkel. Samtliga är faktatexter. 

(www.mediekompass.se 19/3 2012) 

 

Inom tidningar finns även åsiktstexter, där journalister försöker påverka eller 

underhålla för att framföra sina åsikter. Inom en ledare kommenteras och diskuteras 

aktuella händelser och nyheter, här är det enda stället tidningens egen åsikt 

framkommer. I debattartiklar ämnar man framföra sina åsikter, det är främst artiklar 

från exempelvis politiker som kallas debattartiklar (dessa placeras ofta närmast 

ledaren) medan artiklar från privatpersoner kallas insändare. Inom en krönika 

framförs ofta personliga åsikter, ofta på ett underhållande sätt. Ett kåseri är än mer 

personligt och lättsamt än en krönika, där kan läsaren ofta känna igen sig. I en 

recension uttrycker skribenten sina egna åsikter om t ex en teater eller i andra 

kultursammanhang. Inom annonser försöker man istället övertyga läsaren till något. 

(www.mediekompass.se 19/3 2012) 

http://www.mediekompass.se/
http://www.mediekompass.se/
http://www.mediekompass.se/


- 19 - 
 

 

Olika åsikter och grader av dem framkommer i skilda texter som tidningarna 

presenterar. I undersökningen av den generella diskursen som genomförs i denna 

studie är det nödvändigt att ta hänsyn till skillnaden då det är den slutgiltiga 

sammanfattningen av utvalda artiklar som tidningen representerar visar den diskurs 

som finns. Man kan anta att mer tydliga och ”grova” åsikter kommer att förekomma 

i en krönika och debattartikel än i ett referat, utifrån detta argument samt att en 

avgränsning bör ske är det tidningarnas ledarsidor samt nyhetsrapportering 

bestående av nyhetsartiklar, notiser samt referat som kommer undersökas. 

 

Synnerligen ytterst intressant är medias makt att påverka samhället, detta har en stor 

del av den tidigare forskning som presenterats visat, dock kan man genom dessa 

olika former av texter uppnå detta på olika sätt, ibland mer effektiv och ibland mer 

ineffektivt. Jesper Strömbäck talar om att vi ofta inte märker detta, för ibland görs 

detta på ett ytterst subtilt sätt t ex i form av priming psykologi eller valet av hur man 

vinklar en nyhet eller inte. Alla sorters media har därför en makt på de åsikter, 

normer, värderingar och idéer människor i samhället har. (Strömbäck 2000) 

  

Materialet kommer att samlas in i form av sökmotorer på internet som 

www.mediearkivet.se där en specificering av år (2011), tidning (Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) samt sökordet våldtäkt. Dessa sökord är 

inspirerade av analysschemat och kommer att bestå av ordet våldtäkt då det är 

representationen av våldtäkt studien undersöker. För att se och förstå vad våldtäkt 

inte klassas som kommer sökorden sexuella övergrepp/sexuellt övergrepp” att 

förekomma i sökningen. Detta är lämpligt då det tydliggör hur och vad diskursen 

drar gränsen mellan vad som är våldtäkt och sexuellt övergrepp. Samtliga sökord är 

inspirerade utifrån analysredskapet, då tidigare forskningar presenterat att gränsen 

mellan brotten är speciellt svår att dra inom samhället och media som arena, är det 

intressant och högst lämpligt att göra detta. Det har verkat som att vad som klassas 

som en våldtäkt inom polisens och/eller rätten i Sverige har framställts som sexuella 

övergrepp inom den forskning som finns om media men framförallt hos ungdomar i 

samhället. Det är intressant då de mycket möjligt kan påverka exempelvis dessa 

normer och värderingarna ungdomarna har (Jeffner 2000)(Wennstam 2004).  

5.3. Metod för analys av materialet 
 
Studien är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Analysen som kommer att 

genomföras är främst deduktiv där en idealisk bild av våldtäkt kommer att ”prövas”. 

Det är främst genom den kvantitativa innehållsanalysen detta kommer att ske, dock 

finns det ett element av induktiv analys inom analysredskapet, där en kategori 

lämnas öppen för vad empirin visar. Därmed kommer även en form av kvalitativ 

idéanalys att genomföras. Studien har främst en innehållsanalys där en idéanalys 

används för att komplettera och förstärka denna analys. Avslutningsvis i detta 

kapitel kommer kriterier för slutsatser att diskuteras, där tolkningsproblematiken 

lyfts fram avsevärt. Sammanlagt har 155 artiklar om våldtäkt analyserats i DN, 111 

http://www.mediearkivet.se/
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artiklar i SvD och 94 artiklar i Aftonbladet under 2011. Författaren har inte uteslutit 

någon nyhetsartikel, notis, referat eller ledarsida om våldtäkt. 

5.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Huvudsakligen är detta en kvantitativ rapport där man försöker leta efter 

förekomsten av en slags idealbild utifrån analysredskapet i materialet som 

analyseras. Tidigare forskning tillämpas alltså på en ny arena (dagstidningar) och en 

ny period (2011). Då syftet med studien är att undersöka representation av våldtäkt 

(vad som finns i texten) ser ut i Ab, SvD och DN för att därefter jämföra denna syn 

med varandra är det lämpligt att använda den kvantitativa innehållsanalysen som 

huvuddel. Genom att räkna hur många gånger ordet ”våldtäkt” nämns i samband 

med exempelvis kvinnans klädsel i samtliga artiklar som analyseras kan man dra en 

slutsats att kvinnans klädsel spelar roll i en våldtäkt, eller inte har någon betydelse i 

tidningarnas rapportering. 

 

En diskursanalys består i grund och botten av två delar; en innebördsaspekt och en 

interpersonell aspekt (Bergström, Boréus 2005:18:20). Det är genom en 

innehållsanalys man mäter den interpersonella aspekten i vad tidningarna 

porträtterar; ”förekomsten av vissa slags metaforer eller uttryck för bestämda idéer” 

(Bergström, Boréus 2005:18). Med hjälp av denna analysmetod, innehållsanalys, skall 

studien göra ”kvantifierande jämförelser av förekomsten av vissa element i texter” 

(Bergström, Boréus 2005:18).  

 

Med hjälp av innehållsanalys skall man i studien med andra ord kvantifiera 

(mäta/räkna) hur många gånger vissa företeelser förekommer i texter; exempelvis 

hur ofta kvinnans klädsel förekommer i samband med tidningarnas rapportering av 

våldtäkt. (Bergström, Boréus 2005:43). Det är lämpligt att använda innehållsanalys i 

processen man med hjälp av metoden vill ”manifesta inslag i texter, dvs. sådant som 

uttrycks explicit” (Bergström, Boréus 2005:45). Mätningen kommer att ske med vissa 

indikatorer i analysredskapet och kommer sammanställas i procent. Då man vill 

mäta vissa ”företeelser” och det är den interpersonella aspekten man tittar på i en 

innehållsanalys, kan man argumentera att vad tidningarna rapporterar är deras 

underliggande idéer, och därmed en del av vilken diskurs de har, då man med hjälp 

av denna aspekt vill se ”hur talar olika texter till sina mottagare, frågande, vädjande, 

befallande?” (Bergström, Boréus 2005:44). Det kommer dels ske en jämförelse mellan 

tidningarna för varje mätning av vissa indikatorer (exempelvis våldtäkt i samband 

med kvinnans klädsel) och därefter kommer den procentuella sammanställningen av 

resultatet jämföras med varandra. I korta drag vill studien finna ett mönster i ett 

större material, vilket dessa tre nationella dagstidningar representerar. I tidningarnas 

material uttrycks mycket väldigt tydligt och det är lätt att hitta mönster, men precis 

som Krippendorff (1980) fastslår så innebär ”sökandet efter [att] manifesta inslag kan 

också användas för att komma åt det inte fullt utsagda” (Bergström, Boréus 2005:45), 

med denna studie vill man komma åt de allmänna värderingarna kring stereotyper 

om offer och förövare och se om sådana existerar i Ab, SvD och DN.  
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5.3.1.2 Kodningsschema innehållsanalys 
 
Ofta sker kodningen av en innehållsanalys med hjälp av siffror i ett så kallat 

kodschema för att snabbt kunna se ett samband – ett mönster. (Bergström, Boréus 

2005:49). Kodningsenheterna är det studien kallar indikatorer: vad som skall räknas. 

Analysenheten är den textenhet där ”noteringar för förekomst av någon 

kodningsenhet görs” (Bergström, Boréus 2005:50), med andra ord för det 

Ab/SvD/DN:s artiklar som är analysenheterna.  

 
Kodningen för denna studie kommer att, med hjälp av analysschemat, se ut på 

följande vis; 

 

 Om artikeln nämner x  Om artikeln ej nämner x 

I samband med våldtäkt 1 2 

I samband med sexuellt 

utnyttjande 

3 4 

”x” är indikatorerna i analysschemat (kodningsenhet), exempelvis ”kvinnans 

klädsel”. Indikatorerna i sin tur kommer att får varsin bokstav för att ytterligare 

kunna underlätta i undersökningen av ett mönster enligt följande rödmarkering; 

 

 Offer Förövare 

Kvinnan  ”Respektabel” 

klädsel = A 

 Ingen tidigare = H 

relation till mannen  

 Sexuellt oerfaren = 

B 

 Accepterad reaktion 

till våldtäkten = C 

 ”lättklädd” = A2 

 Tidigare relation till 

mannen = H2 

 Sexuellt erfaren = 

B2 

 ”suspekt” aktivitet 

(fest, alkohol) = D 

 Ej accepterad 

reaktion på 

våldtäkten = C2  

Mannen  Tidigare ostraffad = 

E 

 Svensk etnicitet = F 

 En gärningsman = G 

 Straffvärd (tidigare 

straffad) = E2 

 Annan etnicitet än 

svensk = F2 

 Flera gärningsmän = 

G2 

 
När man tolkar materialet för att göra en analys vill man dels avvinna texters mening 

och betydelse, men framförallt begripa de samhällsvetenskapliga problem man 

undersöker. (Bergström, Boréus 2005:23). Det är endast några av indikatorerna som 

kommer att användas (de röd markerade) och mätas, vilka är valda utifrån vad 

författaren anser är de mest viktiga utifrån tidigare litteratur kring våldtäkt. Denna 

del av analysen kvantifieras i bestämda koder och det som räknas är ett par 

bestämda ord eller vissa termer, då minskas tolkningsproblemen radikalt. Problem 

kan däremot uppstå genom att författaren tolkar en beskrivning som klädsel, som 
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uppfattas som något helt annat enligt andras ögon. Dessa problem kommer belysas 

mer i detalj i kapitlets sista del.  

5.3.2 Kvalitativ idéanalys 

 
För att komplettera innehållsanalysen som mäter den interpersonella aspekten av en 

diskurs är det därför lämpligt att även undersöka idéer i en diskurs, då en diskurs 

består utav både innebördsaspekten (Bergström, Boréus 2005:149) och den 

interpersonella aspekten. För att kunna göra en generalisering till hur diskursen i 

dessa tre nationella dagstidningar ser ut kommer en idéanalys av texterna göras 

utöver innehållsanalysen. Syftet med studien också är för att se om det finns några 

stereotypa bilder av offer och förövare i Ab, SvD och DN samt jämföra dessa mot 

varandra. Med hjälp av en idéanalys där man främst kommer att försöka identifiera 

vilka idéer, normer och värderingar texterna presenterar uppfylls detta syfte. 

(Bergström, Boréus 2005) 

 

En idéanalys är ett begrepp som är väldigt brett och används på många olika sätt, 

gemensamt för majoriteten av idéanalyser som genomförs undersöks ”förekomsten 

av vissa typer av idéer eller ideologier i texter, exempelvis i utredningar, 

organisationers policymaterial, partiprogram eller i en viktig samhällsdebatt” 

(Bergström, Boréus 2005:19). Diskursen till våldtäkt är en viktig samhällsdebatt som 

pågått intensivt i perioder från mitten av 1940-talet. Det finns ingen konkret mall för 

hur en idéanalys skall se ut, det viktigaste är att den följer en struktur för att uppnå 

en studies syfte. Då det enligt konstruktivismen inte går att skilja på språket och 

verkligheten (Bergström, Boréus 2005:27) är en idéanalys inom texter legitim att göra, 

och en socialkonstruktivistisk ontologi är vad denna studie bygger på. Enligt Steven 

Lukes (1990) har massmedier en dold maktutövning (Bergström, Boréus 2005:14) 

gentemot de sociala aktörerna i samhället och därför är det ytterst viktigt att försöka 

identifiera dessa underliggande idéer som framställs inom Ab, SvD och DN. Med 

hjälp av en idéanalys uppnås detta. 

 

Studien ämnar identifiera de idéer, normer och värderingar media tycks lägga in i 

deras artiklar när de rapporterar/skriver om våldtäkt. Då man genom hela studien 

och i generaliseringen talar om diskurser är författaren medveten om att diskurser 

består av idéer men också meningsfyllda beteenden som har en inverkan på 

”verkligheten” som studeras. Att studera vilka beteenden som finns inom denna typ 

av studie är riskabelt då det kan vara svårt att avgöra på den här nivån av uppsats 

och kompetens, inte minst därför att det krävs ett vasst öga av erfarenhet för det men 

också därför att tolkningsproblematiken för detta ökar dramatiskt. Att däremot lyfta 

in den interpersonella aspekten på samma sätt som i innehållsanalysen – de 

underliggande idéerna, hur texterna talar till de sociala aktörerna – mottagande, 

frågande, vädjande eller befallande kan en generell diskurs göras. Därför görs en 

avgränsning till att studera de normer, värderingar och idéer som dessa svenska 

nationella dagstidningar förmedlar med hjälp av en idéanalys. Idéanalys är en del av 

den större analysmetoden diskursanalys, och en generalisering kan ändå dras, 

tillsammans med innehållsanalysen, även om en avgränsning görs. 
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5.3.2.1 Kodningsschema idéanalys 
 
Det är analysschemat – ”Stereotypa bilder av våldtäktsoffer och förövare” som 

kommer att användas i idéanalysen för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

 

 Offer Förövare 

Kvinnan  ”Respektabel” 

klädsel 

 Ingen tidigare 

relation till mannen 

 Sexuellt oerfaren 

 Ung (15-25) 

 Accepterad reaktion 

till våldtäkten 

 Har inte gett sitt 

samtycke 

 Övrigt/öppen 

 ”lättklädd” 

 Tidigare relation till 

mannen 

 Sexuellt erfaren 

 Äldre (25+) 

 ”suspekt” aktivitet 

(fest, alkohol) 

 Ej accepterad 

reaktion på 

våldtäkten 

 Har gett sitt 

samtycke 

 Övrigt/öppen 

Mannen  Tidigare ostraffad 

 Tidigare relation till 

kvinnan 

 Svensk etnicitet 

 Hög status i 

samhället 

 Inte uppsåt att 

våldta (biologisk 

förklaring) 

 Ung (15-25) 

 Attraktiv 

 Har uppfattat 

kvinnans samtycke 

 Inte ”typisk 

våldtäktsman” (Ej 

överfallsvåldtäkt) 

 En gärningsman 

 Övrigt/öppen 

 Straffvärd (tidigare 

straffad) 

 Ingen tidigare 

relation till kvinnan 

 Annan etnicitet än 

svensk 

 Låg status i 

samhället 

 Uppsåt att våldta 

(biologisk 

förklaring) 

 Äldre (25+) 

 Oattraktiv 

 Struntar i kvinnans 

icke-samtycke 

 ”Typisk 

våldtäktsman” 

(Överfallsvåldtäkt) 

 Flera gärningsmän 

 Övrigt/öppen 

 

 
Med andra ord kan man säga att idéanalysen används som en djupare illustration för 

att belysa den kvantitativa innehållsanalysen. Citat och stycken där det tydligt 

framkommer att någon/några av dessa komponenter nämns kommer att lyftas fram 

tillsammans med vilken tidning de kommer ifrån. En sifferkodning kommer inte att ske, 

då det främst är ett tydligt text-exempel som skall lyftas fram. (Bergström, Boréus 2005). 
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Dock kommer det ske en procentuell beräkning för varje tidning av vem som 

porträtteras som offer och förövare. 

 

För att öka reliabiliteten för denna studie är det viktigt att undvika tolkningsproblem 

som kan uppstå. Författaren är medveten att tolkningsproblemen är något större i 

idéanalysen än innehållsanalysen, men då man valt att konkretisera exakt vad man 

kommer kodas i texterna så minskar problematiken för vad som skall sorteras i 

tidningarnas artiklar. Det finns en risk att vad författaren anser hamna i en kategori, 

kan någon annan placera inom en annan. Därför görs ett strategisk och konkret urval av 

texterna där indikatorerna nämns explicit. Reliabilitetsdiskussionen kommer att 

diskuteras mer i följande delkapitel. 

5.4. Kriterier för slutsats 
 
Enligt hermeneutiken, läran om läsning och tolkning finns två element som är särskilt 

viktiga vid tolkning. ”Den ena insikten om förförståelsens betydelse, den andra handlar 

om ’den hermeneutiska cirkeln’.” (Bergström, Boréus 2005:24). Studiens förförståelses 

betydelse är det kausala antagande som redovisats under kapitlet Teori. Det är viktigt 

att veta vilka glasögon man som forskare har för att kunna öka den reabilitet en studie 

bör ha. Vad som menas med den hermeneutiska cirkeln är ”att delar i en text tolkas 

utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna” (Bergström, Boréus 2005:25) och 

detta är vad studien gör; man tolkar diskursen utifrån både innehållsanalysen samt 

idéanalysen för att sen jämföra denna diskurs som helhet mot de andra tidningarnas 

helhet.  

 

Inom varje analys finns en tolkningsproblematik som studien försöka minimera genom 

att så explicit som möjligt argumentera för vad och varför en text hamnar inom en 

kategori. Dock är det viktigt att som författare känna till textens sammanhang, där 

genrekännedom är en del av detta (Bergström, Boréus 2005) (Bryman 2008)(Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2012), vilket denna studies författare gör och innehar. 

Författaren är medveten om att i undersökning och identifiering av diskursen kommer 

de styrande föreställningarna till diskursen att uppmärksammas, därav är det viktigt att 

tolka slutsatserna som de mest explicita och konkreta. 

 

Intersubjektiviteten kommer högst troligt att vara ganska tydlig för majoriteten av 

texterna, dock uppkommer problematiken för svårtolkade och svårplacerade texter. För 

att försöka motverka detta finns det inom analysredskapet en öppen kategori som gör 

det möjligt för empirin att visa vilken diskurs som finns, men detta är inte alltid 

tillräckligt. Då tolkningen är användsinriktad enligt maktperspektivet som media 

generellt sett har i samhället, skall en dubbelkodning ske i samband med ytterst tydliga 

resonemang varför en text hamnat inom en speciell kategori.  

 

Med hjälp av analysschemat kommer innehållet analyseras utifrån vad tidningarna i 

samband med en våldtäkt nämner utifrån analysredskapet, t ex om kvinnan var 

lättklädd eller om det var en gärningsman dömd sedan tidigare. Utifrån detta kommer 

en slutsats att dras inom vilken kategori de sammanställda artiklarna hamnar inom, t ex 
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om man verkar porträttera kvinnan som offer och därmed mannen som förövare för att 

därefter kunna avgöra vilken representation just den tidningen förmedlar av våldtäkt. 

Därefter görs en struktur av vilken tidning som hamnat inom respektive kategori för att 

sedan göra en sammanfattande identifiering av hur diskursen inom representationen av 

våldtäkt inom media ser ut att vara tillsammans med idéanalysens sammanställande. 

Om man verkar porträttera mannen som offer istället för förövare kommer en slutsats 

dras att man lägger ett ansvar på kvinnan själv för våldtäkten. Tidigare forskning har 

visat att detta ofta händer och menar att förklaringen är att det tycks finnas en diskurs 

där gärningsmannen ofta ges förmildrande omständigheter.  

6. Analys: kvinnliga offer och manliga förövare  

 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något gemensamt i 

representationen av våldtäktsoffer och förövare i tre svenska nationella 

dagstidningar med olika ideologisk inriktning (Aftonbladet, SvD och DN) samt 

undersöka huruvida representation skiljer sig åt mellan tidningarna i deras 

ledarsidor och nyhetsrapporteringar under år 2011, skall denna studie svara på 

följande frågor: 

 

1. Vad – om något – är gemensamt i representationen av kvinnliga 

våldtäktsoffer och manliga förövare? Vilka stereotypa drag – om några – 

representeras kvinnliga offer och manliga förövare ha i alla tre tidningar? 

 

2. På vilka sätt – om några – skiljer sig representationen av kvinnliga 

våldtäktsoffer och manliga förövare mellan tidningarna? 

Då man med hjälp av innehållsanalysen kvantifierat hur många gånger tidningen 

procentuellt nämner; klädsel, sexuell erfarenhet, reaktion, om man förekommer i 

belastningsregistret, etnicitet, hur många gärningsmän samt tidigare relation mellan 

offer och förövare av alla nyhetsartiklar, referat och ledarsidor tidiningen rapporterat 

om våldtäkt under år 2011, samt att man med hjälp av idéanalysen undersökt vem 

man, inom varje rapportering från samtliga tidningar, porträtterar som offer och 

förövare kommer resultaten att presenteras utifrån forskningsfråga och de olika 

indikatorerna som undersökts. 

6.1. Representation av våldtäktsoffer och förövare 
 

Gängvåldtäkter i dagstidningarnas representation av våldtäkt är överrepresenterat 

såsom tidigare forskning visat (Ekström 2002, Wennstam 2004, Larsson 2007, Nord 

2005), DN rapporterar fler gärningsmän än en i 22 % av artiklarna, SvD i 21 % av alla 

artiklar och Aftonbladet i 18 % av sina artiklar. I 100 %, med undantag för DNs 98 %, 

av samtliga artiklar beskriver tidningarna antal gärningsmän. 

 

Förövare eller offer? 
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I 17 % av DN:s rapportering, 17 % av SvD:s rapportering och 26 % av Aftonbladets 

rapportering av alla artiklar fanns en eller flera kvinnliga förövare. I några fall tycks 

kvinnan framställas som en kvinnlig förövare där även en myndighet eller statlig 

institution bär skulden för det inträffade;  

 
”(<) Det var i våras som en kvinna undersökts på Södersjukhusets 

akutmottagning för våldtagna kvinnor, AVK, efter en påstådd våldtäkt(<) - Det 

är skrämmande att en svensk läkare beskriver skador som inte finns.” (Dagens 

Nyheter, 2011-07-14, SID 10, Sektion: Nyheter) 

 

Här har alltså kvinnan hittat på en våldtäkt, där en läkare vid statlig 

myndighet beskrivit skador som inte finns. I andra fall var det en kvinna som, 

likt en manlig gärningsman, var förövaren.  

 

Häpnadsväckande var att empirin visade att det i vissa fall, sammanlagt i 2 % i 

DN, 5 % i SvD och 1 % i Aftonbladet, fanns barn som förövare. I flertalet 

artiklar presenterades även barn som offer för våldtäkt. 

 

Ytterst intressant är att det i sammanlagt 23 % av DN:s rapportering, 12 % av 

SvD:s artiklar respektive 17 % av Aftonbladets rapportering av våldtäkt 

representerades ett manligt offer. Dessa kunde antingen förekomma som att 

han har 1) blivit oskyldigt anklagad; 

 
”Han har stämt träff med kvinnan på en rastplats efter att ha annonserat efter 

”Undergivna slynor till min tortyrkällare, för stränga uppdrag utan möjlighet till 

nåd” (<) Mannen medger de faktiska omständigheterna – Men ingenting har 

skett mot någons vilja, säger hans advokat Leif Silbersky.” (Aftonbladet, 2011-

06-24, sid 14, Sektion: general – del 1) 

 

En skuld läggs här på kvinnan själv, då ett eller flera manliga offer presenteras 

utifrån att han är oskyldigt anklagad då han hade en relation innefattade 

avancerade sexlekar. 
 

eller 2) själv blivit våldtagen: 

 
”Man misshandlades grovt och våldtogs. Mannen misshandlades med en 

eldgaffel av tre män och utsattes därefter för handlingar som är att jämställa 

med grov våldtäkt. ”(Svenska Dagbladet, 2011-11-10, sid 16, Sektion: Nyheter – 

Del 1) 

 

Det är här tydligt att det är en man som blev våldtagen, där är det viktigt att 

beskriva tillvägagångssättet med mycket våld, det har samtliga tidningar gjort 

om detta fall.  

 

Men då de flesta våldtäkter begås av män som förövare där kvinnor är offer 

(Leif G.W. Persson 1981) undersöker denna studie hur representationen av 

våldtäkt ser ut med kvinnor som offer och män som förövare. Utifrån dessa 
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frågeställningar presenteras analysen utifrån de olika indikatorerna i 

analysschemat nedan. 2 

 

Våldtäktsoffrets klädsel 

 
Wennstam (2004), Jeffner (2000), Ambjörnsson (2004) och Christie (2001) m.m. har 

visat att offrets klädsel vid våldtäkt är en fråga som ofta ställts till offret under 

rättegångar och inom diskussioner om våldtäkt, t ex att offret ibland bär en skuld om 

hon klädde sig för utmanande. Min forskning visar dock att detta inte är en aspekt 

som har särskilt stor vikt i dessa tidningar under 2011, och därmed är offrets klädsel 

inte en central fråga i våldtäktsdiskussionen i media som arena. 

 

DN har endast i ca 1 % av rapporteringen skrivit om offrets klädsel, i detta avseende 

har man lyft fram att offret hade en respektabel klädsel när brottet begicks. Man har 

aldrig beskrivit offret som lättklädd. Det framgår av resultatet att hur offret är klädd 

när denne blev utsatt, inte är en aspekt som har stor betydelse i DN:s representation 

av våldtäkt.  

 

SvD har liknande resultat, i ca 1 % av alla artiklar har man benämnt offrets klädsel 

som respektabel, men man har inte i något fall beskrivit offrets klädsel som lättklädd. 

Detta visar också att detta är en aspekt som inte har en stor betydelse i SvD:s 

representation av våldtäkt. 

 

Siffran är något högre i Aftonbladet, i ca 4 % nämner man offrets klädsel som 

respektabel, samt i 1 % av alla artiklar nämner man offrets klädsel som lättklädd i 

representationen av våldtäkt. Man kan tyda från detta resultat att klädsel inte har en 

stor betydelse för Aftonbladets rapportering om våldtäkt. 

 
”För första gången får de kvinnliga anställda bära byxor i stället för kjol på 

jobbet.(<)– Städerskor på hotell har rätt att inte utsättas för sexattacker.” 

(Aftonbladet, 2011-05-27, sid 20, sektion: Extra – del 1)  

 

Citatet är ett exempel på att när man väl talar om klädsel i rapporteringen av 

våldtäkt så talar man inte om att offret har klätt sig lättklätt eller utmanande, när 

klädseln nämns så beskrivs det utan en skuldbeläggning på offret. Därmed har inte 

klädseln en stor betydelse för representation av våldtäkt i kontrast till vad tidigare 

forskning visat. 

 

DN och SvD har samma resultat, även om Aftonbladets statistik är något högre så 

kan man ändå dra slutsatsen att offrets klädsel inte är viktigt inom dessa media vid 

representationen av våldtäkt, och detta är gemensamt för samtliga tre nationella 

                                                        
2 Analysen är mycket större än vad som representeras här, då större delen av 
idéanalysen tagits bort från uppsatsen p.g.a. avgränsningar. En del av 
idéanalysens resultat presenteras här kort, men författaren har en mycket större 
grund att stå på än vad som visas.  
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dagstidningar. Ett annat resultat jämfört med resultaten från tidigare forskning kan 

därmed påvisas.  

 

Våldtäktsoffrets sexuella erfarenhet  

 
Offrets sexuella erfarenhet är en aspekt som ofta varit en central fråga enligt tidigare 

forskning, se t.ex. Wennstam (2004), Jeffner (2000), Ambjörnsson (2006) och Larsson 

(2007), där offrets sexuella historia innan våldtäkten skett kan ge förmildrande 

omständigheter för förövaren vid en prövning av våldtäkt. Denna studie visar att det 

är ett perspektiv som nämns i dessa medias representation av våldtäkt. 

 

Att offret var sexuellt oerfaren i DN:s rapportering av våldtäkt nämndes i 37 % av 

alla artiklar, att offret representeras som sexuellt erfaren nämns i 23 % av dem. 

Slutsatsen att det är betydligt mer förekommande att beskriva offrets sexuella 

oerfarenhet i rapportering om våldtäkt än erfarenhet kan dras i DN:s rapportering. 

 
”Barnen blev översexualiserade, en vanlig reaktion efter övergrepp. Och det 

utan att de ens vet vad sex är, i varje fall inte de minsta.” (Dagens Nyheter, 2011-

10-10, sid 13, Sektion: Nyheter, del 1) 

 

Det visas tydligt i detta citat att offren var sexuellt oerfarna och därmed inte hade 

någon skuld för det inträffade, de visste ju inte ens vad sex var. Det beskrivs även att 

deras reaktion till våldtäkten var accepterad.  

 

Angående SvD:s representation av offrets sexuella oerfarenhet nämns detta i 33 % av 

artiklarna i kontrast till offrets sexuella erfarenhet som nämns i 22 % av de 

analyserade artiklarna. Resultatet visar att man mer frekvent nämner att offret är 

sexuellt oerfaren än erfaren eller inte beskriver det alls i tidningens representation av 

våldtäkt. 

 
”Mannen och kvinnan hade en relation som innefattade avancerade sexlekar. 

Mannens försvarare Leif Silbersky menar att detta fått honom att ta för givet att 

kvinnan var med på noterna” (Svenska Dagbladet, 2011-08-16, sid 6, sektion: 

Nyheter – del 1) 

 

Här beskrivs offrets sexuella erfarenhet, det står klart och tydligt att hon hade en 

relation som innefattade avancerade sexlekar. Därmed läggs även en slags skuld på 

henne, hon borde ju ha varit med på noterna även denna gången.  

 
Aftonbladet nämner i 29 % av artiklarna att offret är sexuellt oerfaren, samt i 

sammanlagt 46 % av sina artiklar att offret är sexuellt erfaret. Det är alltså mer 

vanligt att man beskriver offret som sexuellt erfaren än oerfaren, eller inte 

presenterar det alls. 

 

Avslutningsvis kan man se att det är mer vanligt att beskriva offrets sexuella 

oerfarenhet än erfarenhet, eller att man helt enkelt inte nämner det alls i DN:s och 

SvD:s representation av våldtäkt, samt att resultaten skiljer sig från Aftonbladet där 
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det är mer vanligt att belysa offrets sexuella erfarenhet än oerfarenhet. Man kan säga 

att i DN och SvD finns det stereotypa drag att man beskriver offret som sexuellt 

oerfaren eller inte alls, och i Aftonbladet tvärtom vilket är en intressant vinkling av 

våldtäktsdiskussionen. 

 

Av resultaten att döma kan slutsatsen dras att det inte är den mest centrala frågan för 

samtliga tidningars representation av våldtäkt, dock att det är en relativt stor aspekt. 

Dessa resultat liknar vad tidigare forskning presenterat, det är dock svårt att avgöra i 

vilken utsträckning.  

 

Våldtäktsoffrets reaktion 

 
Huruvida offret anses ha en accepterad reaktion till våldtäkten eller inte har också 

undersökts, tidigare forskning av Widding, Hedin (1997), Wennstam (2004), Boëthius 

(1990) inom samhället och rättspraxis som arena har visat att det är en mycket viktig 

fråga eftersom det avgör huruvida det betraktas som en riktig våldtäkt eller inte. 

Denna studies resultat visar att så är även fallet för dessa tidningars representation 

av våldtäkt.  

 

 I DN:s rapportering om våldtäkt beskrivs offret ha en accepterad reaktion i hela 56 

% av alla artiklar och att offret inte anses ha en accepterat reaktion på våldtäkten 

nämns i 12 % av alla artiklar. Det är ytterst intressant att se att offrets reaktion, 

accepterad eller ej, är en aspekt som nämns i majoriteten, hela 68 %, i rapporteringen 

om våldtäkt. Därmed är det en aspekt som uppenbarligen är viktig för 

representation av våldtäkt. Det är dock mer vanligt att man beskriver att offret har 

en accepterad reaktion till våldtäkten än en ej accepterat reaktion. 

 

SvD:s representation av offrets reaktion till våldtäkt är att den är accepterad i 69 % 

av artiklarna och ej accepterad i 15 % av artiklarna. Det är också inom SvD mer 

vanligt att man beskriver offrets reaktion som accepterad i en våldtäkt än icke 

accepterad.  
 

Aftonbladet beskriver i sin tur i 83 % av artiklarna att offret har en accepterad 

reaktion till våldtäkt och att reaktionen inte är accepterad i 14 % av artiklarna. 

Återigen är det mer vanligt att offrets beskrivs ha en accepterad reaktion än en icke 

sådan.  

 
Dock visas en tydlig skuldbeläggning på offret när man beskriver reaktionen som ej 

accepterad, antingen från tidningen eller någon annan: 

 
”Mannen åtalades för övergrepp på en 13-årig flicka, som han är släkt med. (<) 

Men Göta hovrätt anser det inte bevisat att övergreppet ägt rum, bland annat för 

att flickan inte kunnat ange dag för dådet.”(Svenska Dagbladet, 2011-12-16, sid 

16, Sektion: Nyheter – del 1) 

  

En vanlig reaktion när man blivit våldtagen är att man psykologiskt stänger av 

sitt minne när man blev utsatt, det är inte ovanligt att offret inte kommer ihåg 
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detaljer när det inträffade. I ovanstående resultat visas tydligt att en skuld 

läggs på offret då denne inte kan redogöra vilken dag hon blev våldtagen. 

Hennes psykologiska försvarsreaktion är därmed inte accepterad.  

 
Man kan återigen se liknande resultat mellan alla tre tidningar, dock är det ytterst 

intressant att både Aftonbladet och SvD har en tendens att mer representera offret ha 

en accepterad reaktion till våldtäkten än DN, även om siffran är hög i DN också. Det 

finns alltså ett stereotypt drag att samtliga tidningar mer frekvent beskriver offret ha 

en accepterad reaktion till våldtäkt än inte. Dock är siffrorna från 12-15 % ganska 

höga att beskriva offret att inte ha en accepterad reaktion till våldtäkten, men man 

kan oavsett dra slutsatsen att offrets reaktion har betydelse för representationen av 

våldtäkt.  

 

Våldtäktsoffrets aktivitet 

  
Om offret utförde en suspekt aktivitet, t ex deltog på en fest eller var 

alkoholpåverkad eller liknande är också en indikator som tidigare forskning visat ha 

stor betydelse för om våldtäkten skall betraktas som en riktig våldtäkt eller ej 

(Wennstam 2004, Tollin 2001, Bergenheim 2005). Min forskning visar att det i 

dagstidningar är en aspekt som är viktig när offret deltagit i en suspekt aktivitet, 

dock händer detta inte i särskilt stor utsträckning av tidningarnas representation av 

våldtäkt. 

 

Att offret deltagit i en suspekt aktivitet under/innan våldtäkten är något som 

beskrivs i 10 % av DN:s rapportering om våldtäkt. Det är följaktligen någonting som 

spelar roll i en tiondel av alla fall av DN:s rapportering om våldtäkt. 

 

I sammanlagt 14 % av alla SvD:s artiklar beskrivs offret ha deltagit i en suspekt 

aktivitet. Nedan följer ett citat där det tydligt framkommer att offret deltog på en 

suspekt aktivitet: 

 
”Kvinnan var på en fest med sin pojkvän när flera män ska ha tryckt ner henne, 

hållit fast henne och turats om att våldta henne.” (Svenska Dagbladet, 2011-12-

07, sid 16, Sektion: Nyheter: del 1)  

 
Tidigare forskning har visat att om kvinnan deltagit på en fest så sänkts hennes egen 

trovärdighet då hon själv kan ha försatt sig i försvarslöst tillstånd genom att dricka 

alkohol eller utsatt sig för en ökad risk då det ofta finns alkoholpåverkade 

närvarande på en fest (Wennstam 2004, Jeffner 2000) och därmed har hon genom att 

delta i en suspekt aktivitet ett ansvar i om hon blir våldtagen eller inte. Det 

framkommer tydligt ur ovanstående citat att kvinnan deltog på en fest när hon 

utsattes för en gängvåldtäkt. 

 

Aftonbladet beskriver offret ha deltagit i en suspekt aktivitet i 12 % av alla artiklar, 

detta är även det avrundat i en tiondel av alla fall av Aftonbladets rapportering av 

våldtäkt något som spelar roll. 



- 31 - 
 

 

Även om SvD nämner detta i än större utsträckning än både Aftonbladet och DN så 

kan man i runda slänga säga att resultaten mellan samtliga tidningar är ganska så 

lika. Det är inte en aspekt som läggs av särskilt stort betydelse i deras representation, 

dock har det betydelse för när man faktiskt nämner att offret deltagit i en suspekt 

aktivitet för avgörandet om det skall betraktas som en våldtäkt eller inte, och det är 

alltså detta som är ett stereotypt drag för samtliga tidningarnas representation av 

offer och förövare. 

 

Våldtäktsoffrets relation till förövare 
 

Huruvida relationen såg ut mellan våldtäktsoffer och förövare är ett perspektiv som 

mer frekvent, enligt tidigare forskning som Bergenheim (2005), Björck, Nilsson 

(2007), Halldén (2007), Sandberg (2003) visat, har en större betydelse för om det är en 

våldtäkt eller inte. I Sverige kunde man t ex inte bli våldtagen inom ett äktenskap 

innan 1979. Min analys visar att det är en stor aspekt dagstidningarnas 

representation av våldtäkt, i nästan 50 % av artiklarna för samtliga tidningar så hade 

offret och förövaren inte en tidigare relation vilket är intressant då forskning visar att 

de flesta våldtäkter begås inom relationer. 

 
 I DN:s rapportering av våldtäkt nämns det i 47 % av alla artiklar att offret och 

förövare inte hade någon tidigare relation. Att offret och förövare har en tidigare 

relation innan brottet, beskrivs i rapporteringen om våldtäkt i 24 %. DN 

representerar därmed en bild av att offer och förövare mer frekvent inte har en 

relation när våldtäkten skedde.  

 

SvD beskriver att offret och förövaren inte hade en tidigare relation i 54 % av alla 

artiklar samt i 20 % att de hade en tidigare relation. Återigen är det mer vanligt att 

beskriva att offer och förövare inte hade en tidigare relation än att de hade en.  

 
I sammanlagt 52 % av Aftonbladets artiklar om våldtäkt nämner man att offer och 

förövare inte hade en tidigare relation och i 37 % hade de en tidigare relation. Även 

inom denna tidning är det mer vanligt att beskriva offrets och förövarens relation 

som icke existerande vid våldtäkten än att en relation fanns. När det beskrivs att de 

hade en tidigare relation, verkar skulden läggas på offret: 

 
”Polismannen åtalades för bland annat våldtäkt av sin ex-flickvän. Trots att 

rätten slår fast att han fört in sina fingrar i hennes underliv, så frias han. – hans 

”beröring” kan ha varit av misstag (<)Endast kvinnans vittnesmål om våld 

räcker inte, eftersom hennes trovärdighet i egenskap av exflickvän är låg.” 

(Aftonbladet, 2011-06-11, sid 13, Sektion: general – del 1) 

 

Citatet visar tydligt att kvinnans trovärdighet är låg som exflickvän, därmed 

läggs även en skuld på henne själv för deras tidigare relation, då det liksom 

tidigare forskning visat (Wennstam 2004) att det är mer ”okej” att våldta sin 

partner och att det är svårt att fälla någon då. Att den åtalade dessutom är 
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polisman gör att han inte heller anses vara straffvärd, och därmed bär offret en 

egen skuld för det inträffade. 

 

Nämnvärt är att i majorititen för samtliga tidningars representation av våldtäkt tycks 

det vara viktigt att beskriva relationen mellan offer och förövare för att klargöra om 

det skall klassas som ett brott eller ej. Ett stereotypt drag för dessa tidningar är att det 

i ca 50 % av alla artiklar för vardera tidning så skrivs det att offer och förövare inte 

hade en tidigare relationen, detta är intressant med tanke på att de flesta våldtäkter 

begås inom relationer enligt omfattande forskning, man kan fråga sig om 

tidningarna i allmänhet väljer att inte rapportera de våldtäkterna där offer och 

förövare hade en relation lika ofta som när de inte hade en tidigare relation? Är de 

brotten mindre intressanta, eller svårare att ta ställning till?  

 
Representation av förövaren i belastningsregistret 

 
Huruvida förövaren förekommer i belastningsregistret kan ha stor betydelse för att 

öka offrets trovärdighet vid en prövning av våldtäkt enligt tidigare forskning 

(Bergenheim 2005, Wennstam 2004, Ekström 2002, Lindgren 2010), då förövaren visat 

att denne är mer benägen att begå brott. Resultaten av denna studie visar att det är 

mer vanligt att tidningarna beskriver förövaren som icke tidigare straffad än att 

förövaren förekommer i belastningsregistret i deras representation av våldtäkt, det är 

dock inte en stor del av DNs och SvDs rapportering av våldtäkt, förutom i de fall där 

förövaren förekommer i belastningsregistret, då beskrivs det som en solklar våldtäkt. 

Det är däremot en stor del av Aftonbladets rapportering av våldtäkt huruvida 

förövaren förekommer i belastningsregistret eller inte. 

 

Att förövaren beskrivs som straffvärd (tidigare straffad och förekommer i 

belastningsregistret) nämns i 19 % av alla artiklar i DN:s rapportering av våldtäkt. 

Att förövaren inte tidigare är straffad och förekommer i belastningsregistret 

förekommer i 5 % av DN:s rapportering av våldtäkt. Det läggs alltså inte särskilt stor 

vikt på förövarens straffvärdighet i DN:s rapportering av våldtäkt. 

 

I SvD:s rapportering av våldtäkt beskrivs förövaren som straffvärd i 21 % av alla fall 

och som inte tidigare straffad i 28 % av alla artiklar. Bedömningen av detta visar att 

förövaren fortfarande mer ofta beskrivs som inte tidigare straffad än straffvärd, dock 

är det en ganska hög statistik i båda fallen. 

 

Aftonbladet beskriver förövaren som straffvärd i 21 % av fallen och i hela 78 % av 

alla artiklar beskrivs eller nämns förövaren som inte tidigare straffad av alla 

analyserade artiklar om våldtäkt. Detta visar att det, återigen, är mer vanligt att 

förövaren inte är straffvärd än att denne förekommer i belastningsregistret. Ytterst 

intressant är att det i 99 % av alla artiklar nämns huruvida förövaren förekommer i 

belastningsregistret eller inte. 

 

Det finns ett stereotypt drag för samtliga tidningar där det är mer vanligt att man 

belyser gärningsmannen som icke straffvärd, dock är DN:s och SvD:s representation 
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av våldtäkt inom denna indikator mer lika än Aftonbladet, men ingen av tidningarna 

har särskilt mycket gemensamt i deras procentuella siffror av denna indikator. DN 

rapporterar detta mer sällan än SvD och Aftonbladet rapporterar detta betydligt mer 

än de båda tidningarna. Det är mycket intressant att det förekommer i nästan 

samtligas av Aftonbladets artiklar och tyder att tidningen anser det ha stor relevans 

för rapporteringen av våldtäkt samt att tidningen lämnar ut mer fakta om förövaren 

än de övriga två.  

 

Förövarens etnicitet 
 

Framförallt har historisk forskning som Jansson (2002), Bergenheim (2005), Liliequist 

(2004) och Persson (1981) visat att förövarens etnicitet är av betydelse i samband med 

att det tycks ha varit lättare i Sveriges rättspraxis att döma en våldtäktsman med 

annan etnicitet än svensk. Detta är dock en aspekt som inte tillämpats särskilt stor 

vikt under studiens tidigare del då diskussionen mer handlat om hur offret agerat 

eller klätt sig. Denna studie visat att vilken etnicitet förövaren har är av betydelse för 

rapporteringen av våldtäkt, då det nämns i majoriteten av samtliga tidningarnas 

artiklar. 

 
Att förövaren har en svensk etnicitet representerades i 67 % av alla DN:s artiklar, och 

en annan etnicitet än svensk i 28 % av artiklarna. Man kan utifrån detta dra 

slutsatsen att det är vanligt förekommande att beskriva vilken etnicitet förövaren har 

i DN:s rapportering.  

 

SvD beskriver i 63 % av sina artiklar att förövaren har en svensk etnicitet och en 

annan etnicitet än svensk i 36 % av alla sina artiklar. Även i SvD har förövarens 

etnicitet stor betydelse för tidningen rapportering om våldtäkt.  

 
Aftonbladet beskriver förövaren ha en svensk etnicitet i 83 % av samtliga artiklar och 

en annan etnicitet än svensk i 17 % av alla analyserade artiklar. Även Aftonbladet 

lägger stor vikt i vilket etnicitet förövaren har. Nedan följer ett citat där tidningen 

rapporterar att förövarna har en annan etnicitet än svensk, där har man även 

konstaterat relation och förekommande i belastningsregistret: 

 
”All tre häktade är turkiska medborgare och greps i Stockholm i fredags. Om de 

bor i Sverige permanent eller om de är här på besök är oklart. De är tidigare 

ostraffade och är inte släkt med flickan.” (Aftonbladet, 2011-05-24, sid 27, 

sektion: General – del 1) 

 
Gemensamma drag för samtliga tidningar är att alla tycks rapportera i majoriteten av 

sina fall vilken etnicitet förövaren har, samt att de flesta har en svensk etnicitet. Det 

är därmed konstaterat att det är en viktig del av våldtäktsrapporteringen för dessa 

dagstidningar.  
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6.2. Sammanfattande överblick av resultat 

6.2.1 Överblick av innehållsanalysens resultat 

 
Nedan följer en överblick av resultatet som innehållsanalysen visat. En procentuell 

kvantifiering av i vilken utsträckning respektive tidning nämner indikatorerna i 

deras rapportering av våldtäkt.  
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  DN (155 

artiklar) 

SvD (111 

artiklar) 

Aftonbladet (94 

artiklar) 

 Lättklädd (A) 1 % 1 % 4 % 

 Respektabel 

klädsel (A2) 
0 % 0 % 1 % 

 Sexuellt 

oerfaren (B) 
37 % 33 % 29 % 

 Sexuellt erfaren 

(B2) 
23 % 22 % 46 % 

Kvinnligt 

offer 

Accepterad 

reaktion (C) 
56 % 69 % 83 % 

 Ej accepterad 

reaktion (C2) 
12 % 15 % 14 % 

 ”Suspekt” 

aktivitet (D) 
10 % 14 % 12 % 

 Tidigare 

ostraffad (E) 
5 % 28 % 78 % 

 Straffvärd 

(tidigare 

straffad E2) 

19 % 21 % 21 % 

 Svensk etnicitet 

(F) 
68 % 63 % 83 % 

 Annan etnicitet 

än svensk (F2) 
28 % 36 % 17 % 

Manlig  

förövare 

En 

gärningsman 

(G) 

76 % 79 % 82 % 

 Flera 

gärningsmän 

(G2) 

22 % 21 % 18 % 

 Ingen tidigare 

relation (H) 
47 % 54 % 52 % 

 Tidigare 

relation (H2) 
24 % 20 % 37 % 

    Se bilaga 

 

6.3 Sammanfattning: Den generella diskursen om offer och förövare 
 

Den hermeneutiska cirkeln innebär ”att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet 

och helheten utifrån delarna” (Bergström, Boréus 2005:25), diskursen tolkas utifrån 

både innehållsanalysen samt idéanalysen. 

 

Den generella diskurs dagstidningar i Sverige har, utifrån denna studie, är att klädsel 

inte är en aspekt som är viktigt för rapportering av våldtäkt. Kvinnan skuldbeläggs 
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alltså inte för hur hon klätt sig. Offrets sexuella erfarenhet är en aspekt som fortfarande 

har betydelse för om det skall klassas som en våldtäkt eller inte, detsamma gäller för 

hur offret reagerat till och om hon deltog i en suspekt aktivitet under våldtäkten. När 

offret inte har en accepterad reaktion och/eller deltog i en suspekt aktivitet har detta 

stor relevans för om ett ansvar läggs på henne själv för att hon blivit våldtagen. Antal 

gärningsmän nämns i princip i samtliga rapporteringar, men har ingen avgörande 

betydelse för hur våldtäkt uppfattas. Tydligt i diskursen är att ett stort fokus ligger på 

vilken relation offer och förövare hade och vilken etnicitet förövaren har. Om offer och 

förövare inte hade en relation och förövaren hade en annan etnicitet än svensk fanns ett 

idealiskt offer med i bilden, man uppfyller därmed punkt 4 och 5 i Nils Christies 2001 

uppstakning av hur ett idealiskt offer ser ut, som nämndes i 29 av 34 källor av tidigare 

forskning. Media reproducerar en diskurs att de flesta våldtäkter begås av en förövare 

som inte hade en tidigare relation till offret, och att många våldtäkter som begås sker av 

en förövare med en annan etnicitet än svensk. 

7. Slutsats 
 
Denna studies syfte var att undersöka om det finns något gemensamt i 

representationen av våldtäktsoffer och förövare i tre svenska nationella 

dagstidningar med olika ideologisk inriktning (Aftonbladet, SvD och DN) samt 

undersöka huruvida representation skiljer sig åt mellan tidningarna i deras 

ledarsidor, referat och nyhetsrapporteringar under år 2011. Studien har svarat på 

följande frågor: 

 

1. Vad – om något – är gemensamt i representationen av kvinnliga 

våldtäktsoffer och manliga förövare? Vilka stereotypa drag – om några – 

representeras kvinnliga offer och manliga förövare ha i alla tre tidningar? 

 

2. På vilka sätt – om några – skiljer sig representationen av kvinnliga 

våldtäktsoffer och manliga förövare mellan tidningarna? 

På den första forskningsfrågan har studien kommit fram till att det finns drag som är 

gemensamt i DN, SvD och Aftonbladets representation av våldtäkt. Exempelvis la 

man inte stor vikt vid offrets klädsel i rapporteringen om våldtäkt, i kontrast med 

vad tidigare forskning visat. Häpnadsväckande var att tidningarna tycks lägga stor 

vikt på förövarens etnicitet samt relationen mellan offer och förövare. Det tycks ha 

skett en skiftning från fokus på offer till förövare i representationen av våldtäkt.  

Det var inte på många sätt som representationen av våldtäktsoffer och förövare 

skiljde sig mellan tidningarna, dock rapporterar Aftonbladet som kvällstidning 

detaljer i större utsträckning än de övriga tidningarna. I belysningen om t ex 

förövarens tidigare förkromning i belastningsregistret hade SvD 28 %, DN 5 % och 

Aftonbladet hela 78 %, en mycket större procentuell siffra i rapportering av detta än 

främst DN men också SVD. Förmodligen beror detta på att Aftonbladet tenderade att 
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ge ut mer detaljer i sin rapportering än övriga två tidningar, både vad det gäller offer 

och förövare.  

Tidigare forskning om våldtäkt i media har tydligt visat att det fanns ett gap hur 

representationen av våldtäkt sett ut efter debatten om våldtäkt under 2000-talet, 

därför gjordes en studie på hur representationen av våldtäkt sett ut under 2011 för 

att tillföra forskning till det gap som fattades inom Sveriges forskning om våldtäkt 

idag. Efter många tidigare debatter om vilka frågor som ställs i domstolar och 

rättspraxis som tillämpas i Sverige och hur media egentligen vinklar en rapportering 

om våldtäkt har denna studie visat att en skiftning tycks ha skett då dessa tre 

nationella dagstidningar har ett större fokus på förövaren än offret i kontrast till vad 

tidigare forskning visat, även om ett stort fokus fortfarande ligger på offret, dock inte 

i fråga om hur denne klädde sig. En anledning till detta kan vara den faktiska 

diskussionen om våldtäkt som pågått ända sedan 1970-talet då det omdebatterade 

lagförslaget från sexualbrottsutredningen tillkännagavs som kan ses som startskottet 

för våldtäktsdiskussionen i Sveriges politiska arena, men enligt författarens åsikt har 

denna skiftning förmodligen att göra med hur Sveriges politiska diskussioner ser ut 

idag, där Sverige Demokraterna och invandrardiskussionen ökat markant. Man kan 

ytterligare fortsätta att utveckla denna studie genom att undersöka varför och hur 

mycket Sveriges media fokuserar på förövarens etnicitet då detta tycks vara en 

central fråga för rapporteringen av våldtäkt. Är det lättare att fälla och acceptera en 

våldtäktsman som just våldtäktsman om denne har en annan etnicitet än svensk? 

Detta kan naturligtvis också jämföras med Karin Janssons tidigare avhandling där 

hon identifierade dåtidens soldater som nutidens invandrare - är detta en slags 

diskurs som tycks existerat länge i Sveriges historia och återspeglas detta i Sveriges 

rättspraxis än idag? 

Det politiska systemet består av makt och media innehar en central roll utifrån detta 

maktperspektiv. Vad media sänder ut påverkar de normer och värderingar som 

finns i samhället samt Sveriges rättspraxis och tvärtom. De största delarna av 

diskursen ser ut som sådan att offer och förövare inte har en tidigare relation och att 

ett stort fokus ligger på förövarens etnicitet. De sociala aktörerna utsätts för denna 

bild och får därmed en uppfattning om att våldtäkt sker oftast med någon man inte 

känner, vilket inte alls stämmer överens med verkligheten. Ett slags ansvar läggs på 

kvinnan och offret själv i sammanlagt 23 % av DN:s rapportering, 12 % av SvD:s 

artiklar respektive 17 % av Aftonbladets rapportering av våldtäkt då ett manligt offer 

representerades. I studiens metod klargjordes att ”Om man verkar porträttera 

mannen som offer istället för förövare kommer en slutsats dras att man lägger ett 

ansvar på kvinnan själv för våldtäkten.”. Media har en makt där de sänder ut en bild 

av och på det sättet bestämmer vad våldtäkt är, då desto mer en social aktör utsätts 

för en norm/värdering media förmedlar, ju mer påverkar det och styr hur denna 
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individ kommer handla och tycka/tänka i denna fråga. Det är en otroligt viktig effekt 

som påverkar den frihet att själva bilda oss en uppfattning som vi som individer har 

samt vår rätt till ett rättvist bemötande i en rättegång, media är inte en 

tredjestatsmakt, det är en första statsmakt. 

Studien fyller upp det gap i Sveriges forskning om våldtäkt med ny kunskap om hur 

representationen är gemensam och skiljer sig bland dessa tre ideologiskt skilda 

dagstidningar i Sverige. Denna studies resultat visar dock, att vad media sänder ut i 

dessa tidningars referat, ledarsidor och nyhetsrapporteringar om våldtäkt tycks 

skilja sig något från vad tidigare forskning visat om t ex Sveriges rättspraxis. Det är 

tydligt att det är skillnad på att en våldtäkt skett samt att faktiskt kunna bevisa att så 

är fallet. Det är dock ytterst intressant att identifiera en del av fokus-skiftet från offer 

till förövare – även om diskursen visar att ett fokus fortfarande ligger kvar på offret -

, då det utifrån argumentationen av maktperspektivet samt författarens kausala 

antagande, kan resultera i förändring angående diskursen om våldtäkt i samhället 

som arena men kanske även i Sveriges rättspraxis. Om förändringen är en positiv 

eller negativ sådan får tiden utvisa. Det uppenbara är likväl att en förändring är i sin 

epok.  
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