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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the Swedish rape structure as it is depicted in recent 

news media coverage, through a examination of approximately 70 news articles published by 

the daily news paper Dagens Nyheter (DN)  in 2013. This has been done through a variant of 

critical discourse analysis along with feminist theory and a few analytical concepts such as 

sensationalism, rape myth, victim blaming and pathologization. The first part of the analysis 

covers the production and consumption of the media coverage on rape in DN, while the other 

part focuses on the content and language in specific articles. The first part of the analysis 

shows that the image of the Swedish rape structure does not fully conform to the image that is 

presented in the reports by the Swedish National Council for Crime Prevention. Through the 

examination of the articles it is possible to identify a tendency toward sensationalism in 

Dagens Nyheter’s news coverage on rape. At the same time the outcome of the second part of 

the analysis shows that the DN coverage uses a rather neutral language, and that there is no 

explicit victim blaming or pathologization present in the examined articles. However, there is 

examples of formulation and detailed descriptions that can seem problematic concerning the 

view of the victim and perpetrator in relation to the prevalent rape structure and rape culture. 

In conclusion, the most central problem concerning the news coverage on rape in DN is the 

impact of the sensationalism on the production and consumption of the coverage on rape, and 

the misleading image of the rape structure that results from it. 
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Syftet med denna uppsats är att analysera den svenska våldtäktsstrukturen som den skildras i 

aktuell nyhetsrapportering, genom en granskning av cirka 70 nyhetsartiklar publicerade av 

Dagens Nyheter (DN) under 2013. Detta har gjorts genom en variant av kritisk diskursanalys, 

tillsammans med feministisk teori och några analytiska begrepp som sensationalism, 

våldtäktsmyt, victim  blaming och patologisering. I det första analysavsnittet behandlas 

produktionen och konsumtionen kring våldtäktsrapporteringen i DN, medan det andra 

avsnittet fokuserar på innehållet och språkbruket i specifika artiklar. Analysens första del 

visar att bilden av den svenska våldtäktsstrukturen som ges i nyhetsrapporteringen inte helt 

överensstämmer med den bild som presenteras i Brottsförebyggande rådets rapporter. Genom 

granskningen av artiklarna går det bland annat att urskilja tendenser till sensationalisering i 

Dagens Nyheters våldtäktsrapportering. Samtidigt visar resultatet av analysens andra del att 

DN:s nyhetsrapportering använder ett tämligen neutralt språkbruk, och att det inte 

förekommer någon uttrycklig victim blaming eller patologisering i de artiklar som granskats. 

Däremot förekommer vissa formuleringar och detaljbeskrivningar som kan tyckas 

problematiska i fråga om synen på offer och förövare i förhållande till rådande 

våldtäktsstruktur och våldtäktskultur. Sammanfattningsvis kan sägas att det mest centrala 

problemet med rapporteringen kring våldtäkt i DN är sensationaliseringens påverkan vad 

gäller produktionen och konsumtionen kring nyheter, och den missvisade bild av 

våldtäktsstrukturen som resulterar ur detta. 
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1 Inledning 

Sexuella övergrepp och våldtäkt är något som drabbar många individer både i Sverige och i 

andra delar av världen och som skildras inte bara i media och nyhetsrapporteringar, utan även 

inom nöjesbranschen via TV, film, litteratur och spel. Det är ett känsligt ämne som gett 

upphov till stora debatter inte minst vad gäller den svenska sexualbrottslagstiftningen, vilken 

har genomgått ett flertal förändringar de senaste åren och som genom en reform skärptes 

ytterligare så sent som i juli 2013. År 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott, varav cirka 6 320 av 

dessa fall rubricerades som våldtäkt. Antalet anmälda våldtäkter har ökat under det senaste 

decenniet, något som antas bero delvis på de förändringar i sexualbrottslagstiftningen som 

innebär en utökning av vad som ingår i begreppet våldtäkt. Samtidigt är sexualbrott en av de 

typer av brott som i minst utsträckning anmäls, vilket innebär att det finns ett betydande 

mörkertal bland annat vad gäller antalet våldtäkter som sker varje år i Sverige.1  

Bara under det senaste året har man kunnat följa ett antal våldtäktsfall i media som har 

givits stort utrymme både i nyhetsartiklar och inom jämställdhetsdebatten. De senaste stora 

debatterna har i första hand kretsat kring sexualbrottslagstiftningen och förslag om att införa 

en så kallad samtyckesreglering. Fokus har således legat på ansvarsfrågan i våldtäktsfall, och 

missnöje har riktats mot att lagstiftningen inte utvecklats i tillräckligt hög takt. Kampanjen 

FATTA initierades av påverkansorganisationen Crossing Borders och Femtastic, ett nätverk 

för kvinnliga musiker. Den är en direkt reaktion på våldtäktskulturen i Sverige och på det fall 

där tre unga män som stod åtalade för en gruppvåldtäkt friades av Umeå tingsrätt. Kampanjen, 

som startades med syfte att belysa sexuella övergrepp och påverka politiker att införa hårdare 

lagstiftning kring sexualbrott, är ett exempel på hur debatten kring våldtäkt och 

sexualbrottslagstiftningen ser ut i dagens Sverige.2 Begreppet våldtäktskultur används 

frekvent i debatten kring våldtäkt, och är ett etablerat koncept inom feminismen. Begreppet 

förklarar sambandet mellan våldtäkt och den kultur i ett samhälle som upprätthåller och 

                                                 
1 Brottsförebyggande rådet, Våldtäkt och sexualbrott, http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-

sexualbrott.html, hämtad 2013-12-14 
2 FATTA, Om FATTA, http://fatta.nu/om/, hämtad 2014-01-02 
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reproducerar attityder som ursäktar, tolererar och normaliserar våldtäkt. Våldtäktsmyter och 

victim blaming är två av de komponenter som våldtäktskultur bygger på.3  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i feministisk teori granska hur 

våldtäktsstrukturen skildras i svensk media, och i vilken utsträckning den bild som ges 

överensstämmer med hur våldtäktsstrukturen beskrivs av Brottsförebyggande rådet (Brå) i 

rapporterna 2005:7 och 2008:13. Med våldtäktsstruktur menas hur våldtäktsbrottet ser ut, 

vem som våldtar och vem som utsätts för våldtäkt, samt i vilken utsträckning detta sker och 

vilka typer av våldtäkt som är vanligast förekommande. Föremål för granskning i uppsatsen är 

omkring 70 artiklar om våldtäktsfall som publicerats i Dagens Nyheter under året 2013, och 

analysen av dessa artiklar sker med utgångspunkt i feministisk teori och i en variant av kritisk 

diskursanalys. Detta för att bättre förstå hur den svenska våldtäktsstrukturen framställs i 

media, varför sådana skildringar ser ut på ett visst sätt och på vilket sätt mediernas skildring 

skulle kunna påverka den allmänna uppfattningen om våldtäkt i dagens samhälle. Uppsatsen 

ämnar således besvara följande frågeställning:  

 

Vilken bild ges av våldtäktsstrukturen i det svenska samhället genom DN:s 

nyhetsrapportering kring våldtäktsfall under året 2013? 

 

 

För att besvara ovanstående föreställning kommer jag undersöka materialet med några 

analytiska begrepp, samt tidigare nämnda teoretiska och metodologiska utgångspunkter, i 

åtanke. Jag kommer därtill behöva begrunda och besvara följande delfrågor: 

 

Vilka typer av våldtäkter får utrymme i DN:s nyhetsrapportering?  

Vilken struktur kan man se vad gäller våldtäktsbrottet i denna rapportering?  

Hur framställs offer och förövare i artiklarna? Förekommer så kallade våldtäktsmyter i 

form av exempelvis victim blaming och patologisering? 

                                                 
3 Gustafsson, H., ”’No sympathy for whores’ - Vad är en våldtäktskultur?”, Genusfolket, Politism, 

http://www.politism.se/genusfolket/no-sympathy-with-whores-vad-ar-en-valdtaktskultur/, hämtad 2014-01-07; 

Geffre, E. & Kacmarek, J., ”Rape culture is: Know it when you see it”, Huffington Post, 

http://www.huffingtonpost.com/julia-kacmarek/rape-culture-is_b_3368577.html, hämtad 2014-01-09. 

 



  

  

 

6 

1.2 Material 

Avsnittet är uppdelat i tre underrubriker, varav den första presenterar uppsatsens 

primärmaterial som består av nyhetsartiklar hämtade från Dagens Nyheter. Under den andra 

rubriken presenteras och beskrivs de två rapporter från Brottsförebyggande rådet som 

fungerar som huvudsakligt sekundärmaterial för analysen. Under rubriken Övrigt 

sekundärmaterial presenteras kortfattat det källmaterial som är aktuellt för uppsatsen och som 

innefattar den litteratur som berör medieforskning, teori och metod. 

 

Primärmaterial 

För den här uppsatsen används nyhetsartiklar som i första hand publiceras i informativt syfte. 

De nyhetsartiklar- och rapporteringar som jag har valt att titta på handlar uteslutande om 

våldtäktsfall eller övergrepp av liknande art. De cirka 70 artiklar, publicerade under 2013, 

som utgör uppsatsens primärmaterial behandlar några av de mest aktuella fallen av våldtäkt 

som beskrivits i media. Tillvägagångssättet vad gäller urvalet av artiklar beskrivs mer 

ingående i kapitel 3.2.3 om tillämpning av metod i uppsatsen. Nedan ges en presentation av 

tidningen som primärmaterialet har hämtats från, samt en kortare beskrivning av några av de 

våldtäktsfall som är föremål för uppsatsens analysdel.  

Samtliga artiklar har hämtats från den rikstäckande dagstidningen Dagens Nyheter 

(DN). Jag är medveten om att de rikstäckande tidningarna har särskilda tendenser i form av 

politiska beteckningar och dylikt. DN betecknar sig exempelvis som ”oberoende liberal”. Att 

endast granska artiklar från just Dagens Nyheter skulle i vissa studier kunna tänkas ge en 

något missvisande eller bristfällig helhetsbild. För denna uppsats utgör en sådan avgränsning 

inte något problem, dels för att tidningen är en av de största i Sverige men också för att 

rapporteringen kring det berörda ämnet är snarlik den som görs i andra tidningar, såsom i 

Svenska Dagbladet. Granskningen av DN kan således förmedla en bild av hur 

nyhetsrapporteringen kring våldtäkt ser ut i denna typ av textmedia, och spelar följaktligen en 

viktig roll i denna uppsats oavsett tidningens eventuella tendenser. Granskningar av andra 

tidningars brottsrapportering finns att hitta dels i avhandlingar och studier som Mona Livholts 

”Vanligt som vatten”: En studie av manlighet och normalitet i mediernas berättelser om 

våldtäkt samt i Simon Lindgren och Ragnar Lundströms Ideala offer, och andra: 

Konstruktioner av brottsutsatta i medier vilka beskrivs mer ingående i kapitel 2 om 

forskningsläge.  
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I denna uppsats finns några specifika våldtäktsfall som är föremål för en något mer 

djupgående analys. Bland dessa finns det så kallade Tenstafallet samt ett fall av gruppvåldtäkt 

i Umeå och ett fall av koppleri och våldtäkt i Stockholm. De tre fallen, tillsammans med 

ytterligare ett par specifika våldtäktsfall, beskrivs i närmare detalj i analyskapitlet. Förutom de 

artiklar som tar upp dessa fall, granskas ett stort antal kortare artiklar och notiser som 

behandlar enskilda fall, vilka har fått mer eller mindre utrymme i analysen. Alla artiklar som 

granskats faller inom genren nyhetsartiklar och majoriteten av notiserna är publicerade i 

Dagens Nyheter under rubriken ”I korthet”.  

 

Brottsförebyggande rådets rapporter 2005:7 och 2008:13 

Uppsatsens huvudsakliga sekundärmaterial utgörs av två rapporter hämtade från 

Brottsförebyggande rådet, vilka kartlägger och analyserar våldtäktsstrukturen i Sverige. 

Rapport 2005:7 Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, utgiven av 

Brottsförebyggande rådet 2005, är en grundläggande kartläggning av den anmälda 

våldtäktsbrottsligheten i Sverige. Rapporten är författad av den då tillförordnade enhetschefen 

Erik Grevholm tillsammans med dåvarande utredarna Lotta Nilsson och Malena Carlstedt, 

samt flertalet andra medarbetare som förberett, samlat in och bearbetat datamaterialet för 

kartläggningen. Rapporten syftar till att komplettera den kriminalstatistiska bilden av svensk 

våldtäktsbrottslighet och ge möjlighet för en bredare analys och diskussion kring denna typ av 

brottslighet. Kartläggningen visar att en tydlig majoritet av alla anmälda våldtäkter sker 

mellan personer som antingen har en nära relation med varandra eller åtminstone är ytligt 

bekanta. Resultaten visar även att de inblandade i omkring 43 procent av de anmälda fallen 

träffats i någon av personernas bostad, eller i en gemensam bostad, i samband med eller före 

våldtäkten, och att cirka 60 procent av våldtäkterna begås i någon av de berördas bostad. 

Detta menar man har sitt samband i att de inblandade i så många fall har eller har haft någon 

typ av relation sedan tidigare. Vad gäller de fall som begås i nära, eller före detta, relationer är 

det dessutom vanligt att andra brott som exempelvis misshandel och olaga hot anmäls i 

samband med våldtäkten, något som man menar ofta är ett tecken på ”mönster av utsatthet” 

snarare än att det handlar om enstaka fall av utsatthet.4 Särskilt intressant för uppsatsen är 

rapportens slutsatser om vilka typer av våldtäkt som tenderar att få mest uppmärksamhet, där 

man menar att det görs vad som kallas ”särredovisningar” av bland annat gruppvåldtäkter, 

                                                 
4 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2005: Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, 2005, s. 6-7. 
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överfallsvåldtäkter och våldtäkter som på ett eller annat sätt är relaterade till nöjeslivet. 

Gruppvåldtäkter, eller våldtäkter med fler än en förövare, utgör cirka 11 procent av de 

anmälda våldtäkterna, medan överfallsvåldtäkter utgör omkring 12 procent och våldtäkter i 

samband med nöjeslivet omkring 14 procent av den totala mängden polisanmälda våldtäkter.5  

I Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre - Utvecklingen under åren 

1995–2006, kartläggs våldtäktsstrukturen i Sverige och den brottsutveckling som skett vad 

gäller våldtäkt och sexualbrott under perioden 1995-2006. Rapporten är skriven av fil. dr 

Klara Hradilova Selin, i samarbete med ett antal andra personer. Däribland finns dåvarande 

utredaren Lotta Nilsson, som planerade studien, ett flertal kodningsarbetare samt en 

expertgrupp av professorer, docenter, utredare och andra. Rapport 2008:13, som främst riktar 

sig till regering, riksdag och till anställda inom rättsväsendet, är baserad på polisanmälda 

våldtäkter på personer över 15 år. Särskilt fokus riktas mot de utsatta kvinnornas berättelser. 

Gällande våldtäktsanmälningar drar man i rapporten slutsatsen att anmälningsbenägenheten 

ökat i stort. Det ska också under den studerade perioden ha skett en ökning vad gäller 

våldtäktsanmälningar som gjorts av någon annan än den brottsutsatta själv, exempelvis 

personer i offrets närhet eller professionella inom skola, sjukvård, socialtjänst eller 

polismyndigheten. Särskilt de ökade anmälningarna från personer i den utsattes närhet tyder 

på en minskad tolerans mot våldtäktsbrottet och således även en ökad 

anmälningsbenägenhet.6  

Vad gäller ålder och kön hos de inblandade har ingen större förändring skett under 

perioden, enligt vad som rapporteras. Det konstateras att manliga våldtäktsutsatta är ytterst få 

i anmälningarna, och därtill att mörkertalet kring utsatta män är mycket stort. Även när det 

kommer till våldtäkt i nära relationer finns ett omfattande mörkertal, vilket förklaras med 

svårigheten hos utsatta i sådana situationer att överhuvudtaget uppfatta potentiella övergrepp 

som våldtäkt och att därefter göra en polisanmälan. Här verkar det också har skett en 

förändring sedan 1995, på så sätt att de flesta anmälda brotten 2006 var inom kategorin ”ytligt 

bekant/bekant – oklart hur nära/annan eller oklar relation/via Internet”. Detta medan antalet 

anmälda våldtäkter i nära relationer sjunkit. Med tanke på mörkertalet kring den senare 

kategorin är det dock oklart i vilken utsträckning förändringen speglar verkligheten. Med 

hänsyn till den tid som gått sedan rapporten publicerades finns det anledning att ta i beaktande 

                                                 
5 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2005: Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, 2005, s. 7-9. 

6 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre - Utvecklingen under åren 

1995–2006, Stockholm: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, 2008, s. 41. 
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att den redovisade statistiken kan vara missvisande. Detta särskilt med hänsyn till de 

förändringar i sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft i juli 2013.7 Trots att siffrorna som 

redovisas ser annorlunda ut idag är rapportens beskrivning av våldtäktsstrukturen i Sverige 

fortfarande aktuell i sin helhet, och har därför kunnat användas som stöd för analysen i denna 

uppsats. 

 

Övrigt sekundärmaterial 

Förutom det sekundära källmaterial som presenterats ovan har jag använt mig av ytterligare 

några källor för denna uppsats. Det material som här åsyftas innefattar bland annat den 

litteratur som utgör den teoretiska bakgrunden för uppsatsen, men även litteratur som 

behandlar uppsatsmetod samt annat sekundärmaterial i form av medieforskning och dylikt. 

Bland de viktigaste verken finns forskning kring media och dess påverkan på samhället (och 

därtill den allmänna diskursen om våldtäkt). Här har jag främst använt mig av studier såsom 

Mona Livholts ”Vanligt som vatten”: Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om 

våldtäkt, Simon Lindgren och Ragnar Lundströms Ideala offer, och andra: Konstruktioner av 

brottsutsatta i medier samt Gabriella Sandstigs Otrygghetens landskap: En kartläggning av 

otryggheten i stadsrummet och en analys av bakomliggande orsaker, med fokus på mediernas 

roll.  

För uppsatsens metod har jag utgått från en variant av Norman Faircloughs modell av 

kritisk diskursanalys som den förklaras av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i 

boken Diskursanalys som teori och metod. Vad gäller uppsatsens teoretiska perspektiv har jag 

utgått från Irina Anderson och Kathy Dohertys Accounting for rape: Psychology, feminism 

and discourse analysis in the study of sexual violence. Författarna har, som titeln avslöjar, sin 

utgångspunkt i feministisk teori när de behandlar ämnet våldtäkt och sexuella övergrepp, och 

granskar uppfattningar kring våldtäkt ur ett socialpsykologiskt perspektiv. En del av 

sekundärmaterialet ges en mer utförlig beskrivning i uppsatsens kapitel 2 och 3. 

1.3 Avgränsningar 

För att avgränsa mig vad gäller primärmaterial för den här uppsatsen har jag valt att granska 

ett antal artiklar från en kortare period under 2000-talet. Närmare bestämt artiklar som 

                                                 
7 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre - Utvecklingen under åren 

1995–2006, 2008, s. 40-44.  
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publicerats i Dagens Nyheter under året 2013. Detta för att jag i största möjliga utsträckning 

vill granska fall och mediepublikationer som fortfarande är aktuella, och på så sätt kunna 

behålla uppsatsens relevans i en större diskurs kring våldtäkt. Jag har även valt att avgränsa 

uppsatsens analys genom att endast låta primärmaterialet bestå av nyhetsartiklar, det vill säga 

tidningsartiklar med informativt syfte, som riktar sig till den stora allmänheten. Jag kommer 

således inte att granska debatt- eller opinionsartiklar, krönikor, dokumentärfilmer, personliga 

reportage eller artiklar i veckotidningar och dylikt.  

Eftersom det finns många artiklar och nyhetsinslag som tar upp de våldtäktsfall som är 

föremål för analys i den här uppsatsen, har det varit nödvändigt att göra ett urval bland de 

hundratals artiklar som finns tillgängliga. Mitt val att uteslutande granska artiklar publicerade 

i Dagens Nyheter ger utrymme för en mer omfattande granskning av nyhetsrapporteringen om 

våldtäkt det senaste året. Denna avgränsning har tillåtit mig att göra en analys med både 

kvantitativa och kvalitativa inslag, av både kortare och längre nyhetsartiklar.  

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

Eftersom jag har gjort valet att granska nyhetsrapporteringen kring ett antal våldtäktsfall 

publicerade under perioden 2013, finns det anledning att begrunda de etiska aspekterna vid 

granskningen av artiklarna för denna uppsats. Användandet av personnamn eller dylikt vad 

gäller de inblandade i de aktuella fallen vore utifrån mina bedömningar varken etiskt korrekt 

eller befogat. Detta särskilt eftersom det inte skulle tillföra något till min analys eller till 

uppsatsen i sin helhet. Därför har jag valt att i så stor utsträckning som möjligt anonymisera 

alla inblandade i de fall som granskas. Således använder jag mig främst av benämningar 

såsom ”pojken”, ”flickan”, ”mannen”, ”kvinnan”, ”den misstänkte” och ”den utsatta”. I de fall 

där det är tillämpligt och skäligt, använder jag även ”offer” och ”förövare” i mina 

beskrivningar av de inblandade i fallen som granskas i uppsatsen. Benämningarna används 

med hänsyn till personens ålder; med ”flickan” och ”pojken” beskriver jag personer under 18 

års ålder, medan jag använder ”kvinnan” och ”mannen” för att beskriva personer som är 18 år 

eller äldre. Vissa avvikelser från denna regel kan förekomma i de fall där en grupp personer i 

olika åldrar beskrivs och där det inte finns anledning att ange åldersbenämningar för varje 

individ. Vad gäller de inblandades ålder, etnicitet och dylikt använder jag mig i största 

möjliga utsträckning av anonymiserande beskrivningar. För att läsaren ska få en tydlig bild av 

de artiklar som granskas, och av de fall som tas upp, har jag valt att använda 
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åldersbeskrivningar såsom ”ung” och ”äldre” där jag finner det nödvändigt.  

Vad gäller användningen av Brottsförebyggande rådets rapporter om den svenska 

våldtäktsstrukturen, vilka ges stort utrymme i denna uppsats, är jag medveten om och tar 

hänsyn till de mörkertal som presenteras i rapporterna. Kartläggningen bedöms av Brå kunna 

återspegla den anmälda våldtäktsbrottsligheten för urvalsåren 1995 och 2000, och antas ge 

gott underlag för generalisering av resultaten under en rimlig tidsperiod. Trots detta menar 

Brottsförebyggande rådet att kompletterande forskning behövs och att stor försiktighet måste 

iakttas när det gäller generalisering kring den totala våldtäktsbrottsligheten. Detta dels på 

grund av det stora mörkertalet kring oanmälda våldtäkter och dels på grund av att rapporterna 

inte kunnat beröra alla aspekter av våldtäktsbrottet. Av denna anledning kommer jag förhålla 

mig till mörkertalet i min analys, men väljer av forskningsetiska skäl att inte spekulera i 

siffror eller på vilket sätt det material som ej bearbetats av Brå skulle påverka uppsatsens 

resultat. 
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2 Forskningsläge 

Inför denna uppsats har jag studerat tidigare forskning inom ett par olika ämnen. Gemensamt 

för en stor del av det sekundära källmaterial som använts i uppsatsen, i synnerhet vad gäller 

forskningen kring våldtäkt, är det könsteoretiska perspektivet och varianter av detta, vilket 

fungerar som teoretisk utgångspunkt för flera av författarna. Bland sekundärmaterialet finns 

också en del medieforskning om våldtäkt, samt verk som analyserar våldtäkt utifrån 

socialpsykologiska och rättsteoretiska perspektiv. Nedan redogörs för några av de viktigaste 

bidragen vad gäller bland annat feministisk teori och forskning kring våldtäkt utifrån ovan 

nämnda perspektiv. Urvalet av sekundärmaterial har anpassats efter uppsatsens syfte och 

frågeställningar, samt de verk som använts är de som varit mest centrala för uppsatsens 

analys. Vissa av de verk som presenteras används inte specifikt i uppsatsen, men har på ett 

eller annat sätt gjort stort avtryck inom forskningsfältet. Många av dessa texter hör till den 

mest använda forskningen och är intressant, men saknar det fokus på våldtäktsstrukturer som 

denna uppsats anlägger. Aspekter av detta förekommer i några av nedanstående verk, men 

begreppet saknas hos de flesta författare.8 

 

Könsteoretiska perspektiv på våldtäkt 

Judith Butler, professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California, Berkley, 

är ett stort namn inom genusvetenskapen. Gender trouble: feminism and the subversion of 

identity och Bodies that matter: on the discursive limits of ”sex”, är två av Butlers verk som 

speglar hennes feministiska teori och som har gjort henne till en av världens mest framstående 

feministiska teoretiker. Butlers teori utgår från så kallad ontologisk idealism, och går ut på att 

människans kön och sexualitet konstrueras av språket, samt att våra föreställningar om 

exempelvis män och kvinnor grundar sig i psykosociala normer och att det därmed inte finns 

några biologiskt bestämda könsskillnader. Hon argumenterar således för att skillnader mellan 

könen bör hänvisas till genus, vilket hon menar är det socialt konstruerade könet, snarare än 

till det biologiska könet. Det som gör Butler till ett så viktigt namn inom den feministiska 

teorin är bland annat hennes myntande av begrepp som den ”heterosexuella matrisen”; ett 

                                                 
8 För ytterligare forskning kring våldtäkt, se Brownmiller (1975), Foucault (1979), Cahill (2001), Bourke 

(2007), Jansson (2002), m.fl. 
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teoretiskt ramverk som beskriver ett hegemoniskt system med heterosexualitet som ett 

konstruerat och inlärt beteende, snarare än ett naturligt sådant. Med detta menar Butler att den 

heterosexuella normen, samt uppdelningen av manligt och kvinnligt, är beteenden och synsätt 

som upprätthålls av så kallad performativitet. Butlers uppfattning är att samtidigt som vi 

fostras in i och imiterar detta heteronormativa beteendemönster, är det något som på sikt är 

möjligt att förändra. Genom denna teori, med vilken Butler brukar sägas ha varit delaktig i 

grundandet av queerteorin, kritiserar hon tidigare feministiska teorier och problematiserar 

deras förhållningssätt till kön, genus och sexualitet. Förutom sitt arbete med feminist- och 

queerteori ägnar hon sig mycket åt politiska frågor som sträcker sig bortom hbtq-rättigheter, 

och har bland annat kritiserat de militära interventioner i Mellanöstern som den amerikanska 

regeringen utfört under det så kallade ”kriget mot terrorismen”. Butler har själv fått utstå en 

del kritik för sina teorier, bland annat för sina politiska uppfattningar men också för sin teori 

om den heterosexuella matrisen och performativitet samt för hennes sätt att skriva. Samtidigt 

är hon en av dagens mest inflytelserika personer inom feministisk forskning och queerteori. 

Hennes verk, som många feministiska författare och politiker använder som grundböcker i 

feministisk teori, anses ha revolutionerat dessa områden.  

Irina Anderson och Kathy Doherty, båda doktorer i socialpsykologi, analyserar våldtäkt  

och företeelser såsom våldtäktsmyter (”rape myths”) och victim blaming i den gemensamma 

studien Accounting for rape: Psychology, feminism, and discourse analysis in the study of 

sexual violence, publicerad 2008. I sin kritiska diskursanalys utgår de från ett feministiskt 

perspektiv för att granska vardagliga uppfattningar om våldtäkt. Författarna undersöker även 

förekomsten av bland annat normalisering av våldtäkt och så kallad victim blaming, något 

som är högst aktuellt för min egen uppsats. Vad gäller det socialpsykologiska perspektivet 

argumenterar författarna för att en meningsfull analys av den sociala definitionen av våldtäkt 

kräver att man frångår experimentella principer och istället vänder sig till 

socialkonstruktivismen och feminismen.9 Anderson och Dohertys analys bygger på konceptet 

våldtäktskultur, och behandlar många av de aspekter som ingår i begreppet genomgående i sin 

analys. Eftersom min teoretiska utgångspunkt hämtats från Accounting for rape ges en mer 

detaljerad beskrivning av studien liksom av deras teorier i kapitel 3 om teori och metod. 

Ulrika Andersson är verksam vid Lunds Universitet, vid den juridiska institutionen,  och 

skrev 2004 sin doktorsavhandling Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av 

                                                 
9 Anderson, I. & Doherty, K., Accounting for rape: psychology, feminism, and discourse analysis in the study of 

sexual violence, New York: Routledge, 2008, s. 122-125. 
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straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. I avhandlingen analyserar hon den rättsliga 

prövningen om sexuella övergrepp och våldtäkt, med fokus på lagstiftning och 

domstolsprövning. En av författarens viktigaste slutsatser är att det är offrets ”viljeuttryck” 

som sätts i fokus både i rättstillämpningen och i rättsliga texter, snarare än förövarens 

beteende. Därtill menar hon att offrets kropp och sexualitet framstår som öppen och passiv, i 

och med att den dåvarande lagstiftningen krävde att offret själv satte gränser. Utan protester 

eller motstånd från offrets sida skulle det således bli legitimt att utnyttja hennes kropp.10 

Andersson använder i sin avhandling Statens Offentliga Utredningar, direktiv, propositioner 

och rättsfall som publicerats mellan åren 1950 och 2001. Hon utgår således varken från 2005 

års sexualbrottslag, eller från den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 

2013. Trots detta är hennes avhandling aktuell, dels på grund av hennes teoretiska 

förhållningssätt men också på grund av att våldtäkt i sig nästan tio år senare fortfarande är så 

vanligt förekommande och att även den nya sexualbrottslagen är föremål för ständig debatt. 

 

Våldtäkt och media 

Mona Livholts är verksam som universitetslektor i socialt arbete vid Mittuniversitetet i 

Östersund. I ”Vanligt som vatten”: Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om 

våldtäkt analyserar hon textmediernas rapportering om den så kallade Hagamannen. Med 

diskursanalys som metod studerar hon medias berättelser om fallet, med fokus på 

heterosexuell våldtäkt grundad i könsmaktsrelationer. Livholts vill ”problematisera 

användningen av dessa kategorier och visa hur lokalt platsbundna berättelser om våldtäkt i 

medierna producerar uppfattningar om normalitet och avvikelse när det gället manlighet.”11 

Utgångspunkten för studien är socialt arbete och genusvetenskap, närmare bestämt de 

ämnesområden inom vilka hon befinner sig i sitt arbete, där genusvetenskapen har fått bidra 

med ett kritiskt perspektiv på reproducerandet av stereotyper. Detta kunskapsområde, menar 

Livholts, har i sin tur utgjort grunden för den granskning av bland annat 

kategoriseringsprocesser som är hennes bidrag till det sociala arbetets fält. 

Simon Lindgren, professor, och Ragnar Lundström, doktorand, är båda verksamma vid 

Sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Tillsammans har de skrivit boken Ideala 

offer, och andra: Konstruktioner av brottsutsatta i medier, i vilken de bland annat analyserar 

                                                 
10 Andersson, U., Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 

övergrepp, Lund: Bokbox Förlag, 2004, s. 263-273. 
11 Livholts, M., ”Vanlig som vatten”: Manlighet och normalitet i mediernas berättelser om våldtäkt, Malmö: 

Gleerups Utbildning AB, 2007, s.10. 
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begreppet ”idealt offer” och medias porträttering av brottsutsatta. Detta genom att med hjälp 

av en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder studera rapporteringen kring 

brottsoffer i svensk dagspress mellan åren 1995 och 2008. Det primära källmaterialet för 

studien har hämtats från Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, 

Göteborgs-Posten, Helsingborgs Dagblad och Västerbottenkuriren och inkluderar över 38000 

artiklar totalt.12 Författarna kommer till slutsatsen att rapporteringen kring offer tenderar att 

innefatta vad de kallar intimisering, emotionalisering och sensationalisering och att dessa 

tendenser är vanligare förekommande i kvällspress än i morgontidningar. De ser även ett 

samband mellan brottsofferrapportering och vissa typer av brott, och menar att det är särskilt 

vanligt med fokus på brottsoffret i medierapportering kring exempelvis mord, sexualbrott, 

misshandel och rån. Synnerligen intressant för min egen uppsats är Lindgren och Lundströms 

slutsats om att brottsofferskildringen i media ofta ger bilden av offret som en person av 

kvinnligt kön, samt unga och barn. Till detta hör att brottsofferrapporteringen är särskilt 

vanligt förekommande i vad författarna kallar sexuellt kodade brottstyper, det vill säga 

våldtäkt, sexuella övergrepp, misshandel av kvinnor, pedofili och trafficking.13 

Gabriella Sandstig, medieforskare vid Göteborgs universitet, har genomfört Sveriges 

första studie som kartlägger och förklarar den upplevda otryggheten i stadsrummet. I 

Otrygghetens landskap: En kartläggning av otryggheten i stadsrummet och en analys av 

bakomliggande orsaker, med fokus på mediernas roll, undersöker Sandstig bland annat vilka 

orsaker som ligger till grund för den otrygghet individer upplever i stadsrummet. I 

undersökningen utgår hon dels från ett medieperspektiv, men också från ett socialt perspektiv, 

och talar om ”tre erfarenhetsvägar”, vilka utgörs av medieerfarenhet, personliga erfarenheter 

och sociala erfarenheter. Sandstig kommer bland annat fram till slutsatsen att 

medieerfarenheter, personliga erfarenheter och sociala erfarenheter kan ha effekt på den 

upplevda otryggheten i stadsrummet. Hon menar därtill att medieerfarenheter och personliga 

erfarenheter tenderar att ha störst självständig effekt i öde rum. Detta medan de som upplever 

otrygghet i befolkade rum är personer som har sociala erfarenheter, men som saknar de andra 

typerna av erfarenhet. Sedermera kommer Sandstig fram till att de personliga erfarenheterna 

har större självständig effekt än vad medieerfarenheterna har. Samtidigt fyller dagspressens 

brottsrapportering både en informerande funktion och en ”kunskapsinhämtande funktion som 

                                                 
12 Lindgren, S. & Lundström, R., Ideala offer, och andra: Konstruktioner av brottsutsatta i medier, Malmö: 

Gleerups Utbildning AB, 2010, s. 23. 

13 Lindgren, S. & Lundström, R., 2010, s. 107-111; För ytterligare medieforskning på området, se Chermak 

(1995), Reiner, Livingstone & Allen (2000), Pollack (2001), m.fl. 
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skulle kunna verka på ett trygghetsskapande sätt”. Medierna skulle således påminna individer 

om brott.14 Sandstigs studie har använts i uppsatsens första analysdel bland annat för att 

förklara nyhetsrapporteringens påverkan på människors uppfattning om våldtäktsbrottet, och 

den eventuella otrygghet som rapporteringen kan bidra till. 

 

 

 

                                                 
14 Sandstig, G., Otrygghetens landskap: En kartläggning av otryggheten i stadsrummet och en analys av 

bakomliggande orsaker, med fokus på mediernas roll, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation, 2010, s. 306, 313. 
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3 Teori och metod 

Kapitlet är indelat i två avsnitt för att tydliggöra de teoretiska och metodologiska val jag gjort 

för denna uppsats, trots att de i vissa avseenden överlappar varandra. Det första avsnittet 

inleds med en mer övergripande beskrivning av feministisk teori, för att sedan specificera 

vilket perspektiv som använts i uppsatsen och ge en närmare förklaring av dess innebörd och 

funktion i uppsatsen. I det andra avsnitt beskrivs mitt tillvägagångssätt för att hitta och sortera 

i uppsatsens primärmaterial. Därefter förklaras vilken metod som använts i uppsatsen, dess 

teoretiska bakgrund och kopplingen till det feministiska perspektiv som genomsyrar analysen.   

3.1 Feministisk teori 

Att våldtäkt är ett brott som i en överväldigande majoritet av fallen begås av män mot kvinnor 

är ett faktum (dock bör det understrykas att våldtäkt även sker på andra sätt).15 Detta faktum 

härleds bland annat inom det feministiska forskningsfältet till ojämlika maktförhållanden 

mellan kvinnor och män samt till de patriarkala strukturer som anses ligga till grund för denna 

bristande jämställdhet. Flera av de teoretiker som ingår i denna uppsats sekundärmaterial 

utgår från denna typ av feministiska teori, eller könsmaktsperspektiv. Det är således det 

feministiska perspektivet som formar uppsatsens utgångspunkt och som på så vis genomsyrar 

både det förberedande arbetet och analysen i sig. Den feministiska teorin lyfter fram och 

problematiserar maktstrukturer, föreställningar om kön, samt konstruktionen och 

reproduktionen av det strukturella förtryck inom vilket det kvinnliga könet betraktas som 

underordnat det manliga. Den vanliga förekomsten av våldtäkt i dagens samhälle ses bland 

annat som ett bevis på bristande jämställdhet.16 Eftersom uppsatsens syfte är att granska 

medierapporteringen kring våldtäkt förefaller det feministiska perspektivet vara ett passande 

val. Detta särskilt med tanke på den märkbara närvaron av denna typ av teori bland 

uppsatsens sekundärmaterial. I uppsatsens analys utgår jag från Irina Anderson och Kathy 

Dohertys perspektiv på feminism och våldtäkt. Trots att författarna redan presenterats kort i 

                                                 
15 Brottsförebyggande rådet, Våldtäkt och sexualbrott, http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-

sexualbrott.html, hämtad 2013-12-14  
16 Anderson, I. & Doherty, K., Accounting for rape: psychology, feminism, and discourse analysis in the study of 

sexual violence, New York: Routledge, 2008, s. 4-5. 
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föregående kapitel om forskningsläge, redogör jag kortfattat för deras teorier nedan och 

förtydligar hur de har använts i denna uppsats. 

Anderson och Doherty argumenterar i Accounting for Rape för att våldtäkt är ett slags 

”mekanism” som främjar patriarkala könsmaktsstrukturer. De menar att den allmänna 

uppfattningen om och diskussionen kring våldtäkt påverkas av de könsnormer och 

heteronormativa föreställningar som präglar samhället, och att dessa föreställningar fungerar 

som en bidragande faktor till att våldtäkt legitimeras på social nivå. Författarna beskriver sin 

huvudpoäng på följande sätt: 

A key point communicated in this work is that victim-hood is a social creation. 

Definitions of what counts as ’rape’ and who is to be treated as a ’genuine’ victim - 

innocent rather than accountable - are constructed in discourse and practices that reflect 

the social, political and cultural conditions of society.17 

 

Anderson och Doherty använder sig genomgående bland annat av begreppet victim blaming, 

något som de menar är vanligt förekommande i samband med våldtäkt än idag. Victim 

blaming, ungefär ”offerbeskyllan”, innebär att ett offer skuldbeläggs delvis eller helt och 

hållet för ett brott eller en kränkning som denne drabbats av. Begreppet har som nämnt i 

inledningskapitlet en tydlig koppling till så kallad våldtäktskultur, och fyller en funktion som 

analytiskt begrepp i uppsatsens analysdel. Jag har alltså främst utgått från Anderson och 

Dohertys socialpsykologiska perspektiv på våldtäkt i denna uppsats, och har inspirerats av 

deras studie även vad gäller victim blaming som analytiskt begrepp för uppsatsen. Med denna 

teoretiska bakgrund, tillsammans med den metodologiska utgångspunkt som presenteras i 

följande kapitel, har jag granskat det primärmaterial som beskrivits i kapitel 1.2. 

3.2 Metod 

De artiklar som granskas i uppsatsen har jag kunnat tillgå genom databasen Retriever 

Research (tidigare Mediearkivet), en leverantör av mediebevakning som lagrar information 

från bland annat tidningar, tv, radio, webb och sociala medier. För analysens första del har jag 

valt att främst granska nyhetsartiklar publicerade i en av Sveriges största dagstidningar, det 

vill säga Dagens Nyheter. Med sökordet ”våldtäkt”, samt en avgränsning av sökningen till att 

endast gälla perioden 2013, fick jag över 200 träffar. Därefter valde jag ut ett hundratal 

                                                 
17 Anderson, I. & Doherty, K., 2008, s. 5. 

 



  

  

 

19 

artiklar som vid första anblick kunde tänkas uppfylla de krav som beskrivits i kapitel 1.3 om 

avgränsningar och som skildrar de mest aktuella fallen av våldtäkt som beskrivits i media. 

Efter ytterligare ett urval kunde konstateras att cirka 70 av de nyhetsartiklar i DN jag valt ut 

uppfyllde kraven i kapitel 1.3, varvid resterande artiklar kunde sållas bort på grund av att de 

på ett eller annat sätt saknade relevans för uppsatsen. Det finns en risk att relevanta artiklar, 

och i synnerhet notiser, faller bort vid sökningen, bland annat på grund av brister i 

sökfunktionen men också på grund av att sökordet ”våldtäkt” inte känns igen i vissa artiklar. 

Med tanke på antalet artiklar som analyseras utgör detta inte något större problem för 

uppsatsen. Trots detta är det något som jag förhåller mig till vid granskningen av artiklarna, 

och som jag har tagit i beaktande under arbetet med analysen.  

Detta tillvägagångssätt grundar sig på min vilja att genomföra en relevant och nyanserad 

analys av medierapporteringen kring våldtäkt som den ser ut idag, och som i största möjliga 

utsträckning omfattar alla relevanta nyhetsartiklar som publicerats i Dagens Nyheter 2013. En 

annan möjlighet hade eventuellt kunnat vara att välja ut ett par mycket omdebatterade fall och 

granska dessa, men risken finns att detta hade gett en mer ensidig bild av 

medierapporteringen. De artiklar jag till sist valde att granska är olika typer av nyhetsartiklar, 

i form av både notiser och längre artiklar, men det bör nämnas att även det arbete som kom att 

leda fram till det slutgiltiga urvalet har bidragit till analysen. 

Diskursanalysen är en tradition inom bland annat samhällsvetenskapen, och har en 

mängd olika benämningar och inriktningar. Metoden har ett teoretiskt ursprung, som bygger 

på den marxistiska och den strukturalistiska/poststrukturalistiska traditionen. Denna ”syftar 

till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala fenomen i princip 

kan analyseras med diskursanalytiska redskap”.18 Den kritiska diskursanalysen bygger på en 

uppfattning om ojämlika maktförhållanden i samhället. Den är värderande i och med att den 

syftar till att förklara hur diskursiva praktiker bidrar till denna maktstruktur, på ett vis som 

kritiserar socialt förtryck och strävar mot sociala förändringar.19 Ett av de största namnen 

inom diskursanalysen är filosofen Norman Fairclough, som har kommit att bli en synnerligen 

inflytelserik person inom diskursanalytisk forskning och som har i hög grad har bidragit till 

diskussioner på området. Enligt Fairclough bidrar diskursen till konstruktionen av sociala 

identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem, och har således tre 

                                                 
18 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 31. 

19 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 2000, s. 70. 
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funktioner.20 I denna uppsats har jag tillämpat en variant av Faircloughs metod genom att 

använda mig av den förklaring som ges av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i 

boken Diskursanalys som teori och metod, där de beskriver och förklarar den kritiska 

diskursanalysens olika angreppssätt. Författarna poängterar att man bör koncentrera sig på två 

dimensioner när man analyserar diskurs, närmare bestämt på vad de kallar diskursordningen 

och den kommunikativa händelsen. Diskursordningen beskrivs som ”summan av de 

diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän”, medan den 

kommunikativa händelsen förklaras som ”ett fall av språkbruk - som till exempel en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal”21. Vidare menar 

Winther Jørgensen och Phillips att språkbruk i sig är en kommunikativ händelse, vilket de 

förklarar med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell.  

Enligt den tredimensionella modellen är varje fall av språkbruk en text, en diskursiv 

praktik samt en social praktik.22 Dimensionen text syftar på det skrivna eller talade språket, 

medan den diskursiva praktiken åsyftar produktion och tolkning av texter, samt relationen 

mellan social praktik och text. Genom den tredje dimensionen, det vill säga sociala praktiker 

(”sociocultural practices”), härleds diskursen till en större social kontext. Det finns således, 

vilket kan uppfattas genom beskrivningen ovan, en tydlig relation mellan de tre 

dimensionerna.23 Den kritiska diskursanalysen används i denna uppsats för att undersöka hur 

diskursen kring våldtäkt formas bland annat genom det språkbruk som används i DN:s 

rapportering om våldtäktsfall under perioden 2013. Vidare används metoden för att kritiskt 

granska bland annat hur språket används i primärmaterialet, hur offer och förövare i 

våldtäktsfall porträtteras, vilka fall som får stort utrymme i nyhetsmedia och vilka som inte 

uppmärksammas. Genom den kritiska diskursanalysen har jag kunnat placera uppsatsens 

analys i en större kontext. Utifrån det feministiska perspektivet har jag kunnat granska 

nyhetsrapporteringen i förhållande till rådande könsmaktsordning och till den våldtäktskultur 

som liksom tidigare nämnt ofta framträder i diskursen om våldtäkt. 

Genom hela analysen har jag följaktligen använt mig av Winther Jørgensen och Phillips 

variant av Faircloughs kritiska diskursanalys som metod för granskning av det primära 

källmaterialet. Närmare bestämt genom att låta alla de artiklar som analyseras utgöra den så 

                                                 
20 Fairclough, N., Critical discourse analysis: the critical study of language, 2. ed., Longman, Harlow, 2010, s 

93-95, 131-133. 

21 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 2000, s. 73. 

22 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 2000, s. 66-76. 
23 Fairclough, N., s 93-95, 130-133. 
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kallade kommunikativa händelsen, medan diskursordningen i detta fall utgörs av den 

allmänna diskursen kring våldtäkt samt diskursen kring könsmaktsordning. Det sistnämnda 

sker på ett naturligt sätt, med det feministiska perspektiv som presenterats tidigare i kapitel 

3.1 i åtanke. Detta eftersom Anderson och Dohertys slutsatser om våldtäkt som social 

konstruktion och om hur detta bidrar till ojämlika maktstrukturer är en del av diskursanalysen.  
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4 Analys 

För att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning är uppsatsens 

analyskapitel indelat i två större avsnitt med En missvisande bild av våldtäktsstrukturen som 

det första avsnittet och En problematisk profilering som det andra och sista. Uppdelningen ger 

utrymme för vad som skulle kunna beskrivas som två olika nivåer av analys. I det första 

avsnittet granskas produktionen av nyheter utifrån de teorier som presenterats i föregående 

kapitel. Bland annat analyseras DN:s nyhetsrapportering kring våldtäkt enligt vad som 

publiceras, samt hur och varför rapporteringen ser ut på ett visst sätt. Föremål för granskning 

är således vilka typer av våldtäkt som förekommer i rapporteringen, artiklarnas omfång och 

placering samt kontexten i vilken rapporteringen sker. Detta avsnitt genomsyras 

metodologiskt av den så kallade diskursiva praktiken som ingår i Faircloughs 

tredimensionella modell, och som innefattar produktion och konsumtion av texter.  

I det andra avsnittet analyseras ett mindre antal enskilda artiklar på en innehållsmässig 

nivå, med fokus på språkbruket vad gäller rapporteringen kring våldtäkt i Dagens Nyheter. 

Analysen i detta avsnitt har något mer kvalitativa inslag, där både kortare notiser och längre 

artiklar är föremål för en mer djupgående granskning. I detta avsnitt har jag även använt mig 

av ett par analytiska begrepp för granskningen av språkbruket i nyhetsrapporteringen. Victim 

blaming, vilket presenterades i kapitel 3 om teori, är ett sådant begrepp som fyllt en funktion i 

analysen av offerskildringen. Patologisering24 är ett annat begrepp, som på samma sätt fyller 

en funktion i analysen av skildringen av förövaren. Därutöver har jag tillämpat det analytiska 

begreppet sensationalisering, liksom jag haft i åtanke begreppen intimisering och 

emotionalisering, hämtade från Lindgren och Lundström. 

4.1 En missvisande bild av våldtäktsstrukturen 

I detta avsnitt behandlas, som tidigare nämnts, den diskursiva praktiken kring DN:s 

nyhetsrapportering om våldtäkt. Här analyseras produktionen och konsumtionen av dessa 

nyhetsartiklar, samt den kontext i vilken detta sker. Detta genom en övergripande granskning 

                                                 
24 Patologi = läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras. Patologisering används här med betydelsen att 

sjukförklara ett beteende, exempelvis genom att i rapportering kring grova våldtäktsfall tillskriva förövaren 

psykisk ohälsa (eventuellt outtalat). 
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av de 70 artiklar som utgör uppsatsens primära källmaterial, samt en mer ingående granskning 

av ett par av de våldtäktsfall som getts större utrymme i Dagens Nyheter 2013. Resultatet av 

analysen jämförs bland annat med de slutsatser Lindgren och Lundström drar i Ideala offer, 

och andra, varifrån jag har hämtat några av de analytiska begrepp som används i avsnittet.  

Av de cirka 70 artiklar, publicerade i DN under perioden 2013, som valts ut som 

primärmaterial för uppsatsen är en stor andel korta notiser. Majoriteten av dessa notiser 

behandlar en mängd enskilda våldtäktsfall, eller misstänkta sådana, medan andra i korthet 

beskriver utfallet av en domstolsprövning som gjorts i våldtäktsfall. Notiserna är, när man 

studerar dem i sin helhet, ofta utformade på liknande sätt. De beskriver den misstänkte, som i 

en överväldigande majoritet av fallen är en man, samt den person som utsatts för våldtäkten. 

Beskrivningarna inkluderar ofta ålder och kön hos de inblandade, samt datum och plats för 

händelsen. I många av notiserna finns det också mer eller mindre detaljerade beskrivningar av 

själva våldtäkten, och i vissa fall yttranden från exempelvis polis eller åklagare.25  

Som tidigare nämnts rör det sig ofta om mindre notiser, med ett omfång som sällan 

sträcker sig till mer än några få rader text, när det gäller rapporteringen kring våldtäktsfall i 

Dagens Nyheter. Vid granskningen av de cirka 70 artiklarna förefaller majoriteten av 

rapporteringen ske i form av sådana notiser, eftersom ett femtiotal av de relevanta artiklarna 

ser ut på ett sådant vis. I DN finns många av notiserna under rubriken ”I korthet”, tillsammans 

med andra nyheter som presenteras kortfattat och som berör olika ämnen. Notiserna under ”I 

korthet” placeras ofta mellan sidorna åtta och tio i tidningen och nära marginalen, det vill säga 

utåt kanterna eller vid uppslagets ovan- eller underkant. Av de cirka 50 notiser som finns 

bland uppsatsens primärmaterial är många placerade i tidningsuppslagets nedre hörn, och 

hamnar i periferin i förhållande till annonser och dylikt som i många fall får desto mer 

utrymme i tidningsuppslagen.26 Varför Dagens Nyheter väljer denna layout för sina 

nyhetssidor är en fråga i sig, som dock inte får något ytterligare utrymme i denna uppsats. 

Vad som är intressant för uppsatsens frågeställning är just frågor som rör publiceringen av 

nyhetsartiklar och notiser som berör våldtäktsfall, och enligt vad som noterats ovan ges 

sådana fall generellt sett inte särskilt stort utrymme i nyhetsrapporteringen. 

                                                 
25 Exempel: ”18-åring dömd för våldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-09-19; ”Man döms för 

sadistisk våldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-08-21; ”Fritidspolitiker dömd för våldtäkt”, Dagens 

Nyheter. Publicerat i print 2013-08-13; ”Fängelse för barnvåldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-07-

11. 

26 Exempel: ”Fyra anhållna för våldtäkt i Norrköping”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-11-19; ”Två år 

för våldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-09-27; ”Gripen för våldtäkter”, Dagens Nyheter. 

Publicerat i print 2013-09-20; ”Politiker häktad för våldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-06-28. 
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Något som också kan skymtas i rapporteringen, och som är intressant att titta på i 

förhållande till det som presenterats ovan, är att det finns en tendens till skillnad vid 

produktionen kring nyheter vad gäller olika typer av våldtäktsfall. Detta kan bland annat 

utläsas av antalet artiklar som skrivs om ett fall, av hur de utformas, av vilken placering de får 

och av vilka texter som hämtats direkt från TT Nyhetsbyrån (TT), tidigare Tidningarnas 

Telegrambyrå. Vid granskningen av de omkring 70 nyhetsartiklarna förefaller de flesta som 

tidigare nämnts vara notiser eller mindre artiklar som behandlar enskilda våldtäktsfall eller 

som rapporterar om domstolsprocesser och dylikt. En av de mer påtagliga skillnaderna kan 

märkas genom att studera just de våldtäktsfall som fått större utrymme i rapporteringen. Bland 

de artiklar som utgör primärmaterialet i den här uppsatsen, det vill säga nyhetsrapporteringen 

kring våldtäktsfall i Dagens Nyheter under hela 2013, finns några fall som utmärker sig 

särskilt tydligt. Ett exempel på ett sådant är det uppmärksammade fall som ägde rum i Umeå 

under hösten 2012 och togs upp i rätten under våren 2013, där tre unga män åtalades för att ha 

våldtagit en flicka i 16-årsåldern, med hjälp av en vinflaska.27 Domstolsprocessen i fallet har 

kunnat följas i media under hela året 2013 och har skapat stor debatt bland annat kring frågan 

om ansvar i våldtäktslagstiftningen. I Dagens Nyheter har rapporteringen skett i form av både 

notiser och längre artiklar, samtidigt som fallet skrivits om i debattinlägg, krönikor och dylikt. 

Även andra fall har fått liknande uppmärksamhet i DN. Däribland finns exempelvis det så 

kallade Tenstafallet, som syftar på den gruppvåldtäkt av en flicka som skedde i 

Stockholmsförorten under våren 2013.28 Även det grova koppleri- och våldtäktsfall i 

Stockholm där en medelålders man utnyttjat flera flickor och unga kvinnor, har fått utrymme i 

ett flertal artiklar.29 Frågan som dyker upp när man jämför medierapporteringen kring dessa 

fall med rapporteringen kring andra enskilda våldtäktsfall är vad det är som väcker intresset 

för fallen, och varför vissa fall tenderar att utlösa en sådan debatt som i ovan beskrivna fall. 

En teori, som berörs förbigående i Lindgren och Lundströms Ideala offer och andra, är 

att rapporteringen om våldtäkt till viss del styrs av emotionalisering, intimisering och 

sensationalisering. Detta samtidigt som grova våldtäkter och sexuella övergrepp på mycket 

unga personer verkar ha högre nyhetsvärde än andra typer av våldtäkt, och tenderar således att 

                                                 
27 ”Dom om flaskvåldtäkt överklagas”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-05-20; ”Frias från åtal om 

flaskvåldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-05-15. 
28 ”Sex anhållna för gruppvåldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-03-06. 
29 By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10; By, U., ”Unga 

kvinnor såldes - nu kan bion mitt i Stockholm stängas”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-12. 
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prioriteras vid produktionen kring nyheter.30 Tenstafallet rör sig som tidigare nämnts om en 

gruppvåldtäkt på en flicka i 15-årsåldern och fallet i Umeå om en gruppvåldtäkt på en person 

under 18 år. Båda fallen uppmärksammades kanske främst på grund av de respektive 

domstolsprocesserna, i vilka de åtalade pojkarna och männen efter överklaganden friades 

enligt den slutgiltiga domen. I båda fallen gällde att den nya sexualbrottslag som infördes i 

juli 2013 inte kunde tillämpas, på grund av att de misstänkta våldtäkterna skedde innan lagen 

trädde i kraft. Däremot rapporterades det flitigt om våldtäkterna även innan processernas 

början.  

Vad gäller Tenstafallet kan man se exempel på den stora uppmärksamhet det fått redan i 

de första artiklarna om fallet, som publicerades i Dagens Nyheter i början av mars 2013. En 

av de tidigaste artiklarna rapporterar om att minst sex personer blivit anhållna för våldtäkten 

på en flicka i Tenstaområdet. Artikeln som placerats på Stockholmssidorna i tidningen är kort, 

men har två författare och refererar till uppgifter från Expressen. Detta gör att den skiljer sig 

från andra artiklar, som ofta ser ut på det vis som redogjorts för ovan. Den innehåller även en 

kortare beskrivning av händelsen med intervjuer av poliser, samt åldersbeskrivningar vad 

gäller ett par av de inblandade. Enligt artikelförfattarna är polisen av hänsyn till flickan 

mycket restriktiv med information, men det förekommer viss antydan till spekulation kring de 

resterande inblandade, angående antal, ålder och relationerna sinsemellan.31 

 Att Tenstafallet blivit så omskrivet skulle kunna förklaras med att det innefattar vissa 

faktorer som kan kopplas bland annat till sensationalisering. Därtill menar Lindgren och 

Lundström att våldtäkt och andra sexualbrott finns bland de brottstyper som har högst 

nyhetsvärde.32 Tenstafallet är synnerligen sensationellt på grund av att det rör sig om en grupp 

unga människor, mellan cirka 15 och 17 år gamla, som är involverade. Närmare bestämt 

handlade det om sex stycken pojkar som åtalades för en gruppvåldtäkt på en flicka under en 

lägenhetsfest. Utifrån Dagens Nyheters tidiga rapportering går det att känna igen fallet som 

vad som kan beskrivas som en sensationell nyhet, och utifrån den debatt som följt kan man 

med säkerhet säga att den nått ut till och väckt känslor hos en stor publik. Tenstafallet och 

fallet i Umeå är endast ett par exempel på nyheter som väckt stor uppmärksamhet i media, och 

som getts större utrymme i Dagens Nyheter än andra våldtäktsfall. Det finns en problematik i 

produktionen kring nyheter, när denna styrs av tidningars behov av att tillfredsställa en 

                                                 
30 Lindgren, S. & Lundström, R., 2010, s. 31. 

31 ”Sex anhållna för gruppvåldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-03-06. 

32 Lindgren, S. & Lundström, R., 2010, s. 31. 
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publik. I synnerhet på grund av den sensationalisering som tillåts forma nyhetsrapporteringen, 

med syftet att locka konsumenter. Grova övergrepp såsom gruppvåldtäkter, som i de två fall 

som presenterats ovan, liksom överfallsvåldtäkter begångna av okända personer och våldtäkt 

av barn, tenderar att skapa större rubriker. Fall av våldtäkter i nära relationer, eller fall där de 

inblandade känner varandra, förekommer i rapporteringen men får generellt sett inte lika stort 

utrymme som ovan nämnda typer av våldtäkt. I Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år 

eller äldre - Utvecklingen under åren 1995–2006 utgiven av Brottsförebyggande rådet (Brå), 

finns uppgifter om bland annat de stora mörkertalen vad gäller våldtäktsbrottet i Sverige. 

Dessa mörkertal gäller i allra störst utsträckning våldtäkter mot män, samt våldtäkter som sker 

i nära relationer, och kan förklaras med svårigheten för utsatta personer i dessa typer av 

situationer att polisanmäla övergrepp som de utsatts för. Rapporten påvisar därtill att en stor 

del av våldtäkterna sker i nära relationer, eller mellan personer som är mer eller mindre 

bekanta. Detta trots att antalet polisanmälningar om våldtäkt i nära relationer verkar ha sjunkit 

i antal mellan 1995 och 2006.33  

Detta visar på en tendens till skevhet i medierapporteringen om våldtäkt, utifrån det som 

studien av Dagens Nyheters våldtäktsrapportering under året 2013 har visat. Att en stor del av 

de cirka 70 artiklar som studerats handlar om just grova överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter 

och våldtäkt av barn är problematiskt, eftersom det riskerar att ge en missvisande bild av hur 

verkligheten ser ut. Visserligen överensstämmer bilden tämligen väl med den statistik som 

presenteras i rapporten vad gäller polisanmälningar av våldtäkt och försök till våldtäkt, men 

luckorna är fortfarande tydliga avseende antalet oanmälda våldtäkter under perioden. Av de 

våldtäkter som får störst utrymme i media är det få som rör våldtäkt i nära relationer, vilket 

enligt Brås rapporter är en av de vanligare typerna av våldtäkt.34 I de två fall som beskrivits 

tidigare i avsnittet handlar det däremot inte om personer som varit helt okända för varandra, 

utan snarare om personer som verkar ha varit bekanta med varandra på ett eller annat sätt. 

Dock är det inte de inblandades relation till varandra som står i fokus i rapporteringen, utan 

brottet och dess allvarlighetsgrad i sig, något som i de två fallen verkar ha väckt starka känslor 

hos publiken. Bland notiser och mindre artiklar är våldtäkter begångna av okända män 

                                                 
33 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre - Utvecklingen under 

åren 1995–2006, 2008, s. 40-44.  

34 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2005: Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, 2005, s. 6-7. 



  

  

 

27 

överrepresenterade i jämförelse med fördelning som presenteras i rapporten från 

Brottsförebyggande rådet.35  

Liknande mönster går att se i hela rapporteringen, vad gäller reproducering av bilden av 

våldtäkt, där förövaren i en kanske oproportionerlig utsträckning är en okänd man som 

överfaller (ofta barn) i vad som kan beskrivas som för våldtäktsfall karaktäristiska miljöer. 

Det vill säga allmänna platser som parker, skogsområden, gränder och andra ofta mörka och 

mer eller mindre folktomma platser. Denna bild står således i kontrast till den 

våldtäktsstruktur som presenteras i Rapport 2008:13, vilken beskriver våldtäkt i 

inomhusmiljöer som den i särklass vanligaste kategorin av våldtäkt. Att våldtäkter i hemmet, 

mellan personer som känner varandra väl eller är i ett förhållande, tenderar att saknas i 

medierapporteringen har dock rimliga orsaker. Av sannolika skäl kan man tänka sig att denna 

typ av våldtäkt har benägenhet för att passera onämnd, av samma anledning som den faller 

bort i anmälningsstatistiken för våldtäktsbrott. Nämligen på grund av den svårighet att 

anmäla, något som kan bero dels på oförmåga att uppfatta vissa handlingar som sexuella 

övergrepp när de sker i en nära relation och dels på rädslan för att anmäla personer i ens 

närhet. Det kan också tänkas att viss hänsyn tas till fall som sker i den mest privata sfären, och 

att medierapporteringen kring våldtäkter i nära relationer följaktligen är något mer försiktig. 

Oavsett kvarstår problematiken i den skevande medierapporteringen. 

Den missvisande verklighetsbilden kan i viss utsträckning tänkas ha påverkan på 

människors allmänna uppfattning om våldtäktsbrottet och dess sammanhang. Gabriella 

Sandstig beskriver i Otrygghetens Landskap vad hon kallar ”hypotesen om den onyanserade 

medieerfarenhetens påverkan”, vilken förklaras med att personer som tagit del av 

massmediernas brottsrapportering kan ha större benägenhet för att uppleva rädsla för sådana 

brott i det offentliga rummet än personer som inte tagit del av sådan rapportering. Hon menar 

dock, som nämnt i kapitlet om tidigare forskning, att läsning av brottsrapporteringen i media 

inte har lika stor inverkan på individers känslor av otrygghet i stadsrummet som exempelvis 

personliga erfarenheter kan ha. Enligt Sandstig kan mediernas rapportering till och med fylla 

ett slags trygghetsskapande funktion.36 Likväl finns det anledning att begrunda vilka 

konsekvenser den onyanserade medierapporteringen kring våldtäkt kan få. Eftersom den bild 

som ges av våldtäkt inte överensstämmer helt med hur den verkliga våldtäktsstrukturen ser ut, 

                                                 
35 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre - Utvecklingen under 

åren 1995–2006, 2008, s. 40-44.  

36 Sandstig, G., 2010, s. 306, 313. 
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är det möjligt att den rädsla som medierapporteringen faktiskt skapar kan vara missriktad. 

Dessutom är det problematiskt, inte bara på grund av eventuell otrygghet i stadsrummet utan 

på ett större, samhälleligt plan, att mediebilden av våldtäktsbrottet baseras på 

sensationalisering. Detta eftersom det tar fokus från det faktiska, högst essentiella problem 

som våldtäktskulturen utgör i det svenska samhället, vilket rådande våldtäktsstruktur bidrar 

till att upprätthålla. En mer nyanserad våldtäktsskildring i media skulle kunna bidra till ökad 

kunskap om våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Det skulle exempelvis kunna skapa större 

förståelse för var, hur och varför våldtäkter egentligen inträffar, samt i vilken utsträckning det 

sker och vilka personer det är som faktiskt ligger bakom brotten. Denna kunskap är särskilt 

viktig för att förhindra ogrundade misstankar och för att komma ifrån fenomenet med så 

kallade våldtäktsmyter, samt victim blaming och patologisering av personer som utför brotten. 

Detta leder vidare till nästa del av analysen, i vilken begreppen har en tydligare funktion. 

4.2 En problematisk profilering 

Nedan analyseras innehåll och språkbruk i några av de fall som fått större utrymme i Dagens 

Nyheters rapportering kring våldtäkt. Ett par av fallen känns igen från föregående avsnitt, 

medan andra introduceras för första gången nedan. Från att handla om produktionen kring 

nyheter övergår analysen i detta avsnitt som nämnts till en närmare granskning av artiklar och 

notiser på en språklig och innehållsmässig nivå. Här är sekundärmaterial hämtat från Livholts, 

samt Anderson och Doherty mer framträdande, och granskningen har skett med analytiska 

begrepp såsom patologisering, victim blaming och våldtäktsmyter i åtanke.  

Som nämnts i föregående avsnitt verkar de artiklar som är något större i omfång ofta ge 

utrymme åt grova våldtäktsfall i form av exempelvis gruppvåldtäkter, överfallsvåldtäkter och 

fall av sexhandel. Ett tydligt exempel på detta är en serie artiklar publicerade i DN under 

oktober månad 2013, som tar upp ett fall där en man åtalats för tio fall av grovt koppleri och 

sex fall av våldtäkt efter att ha manipulerat och utnyttjat 13 kvinnor.37 Denna nyhet har givits 

större utrymme än många av de andra artiklar som skrivits i ämnet, och har rapporterats om 

vid fyra olika tillfällen i DN, då bland annat i en artikel av typen ”DN granskar”. I en av 

artiklarna förklaras skillnaderna mellan kvinnorna i detta specifika fall och kvinnor som ägnar 

sig åt prostitution. Här görs tydligt att det i fallet handlar om kvinnor som är av svensk 

                                                 
37 By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 
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härkomst, och att det verkar finnas en skillnad mellan dessa kvinnor och andra grupper av 

kvinnor vad gäller denna typ av utsatthet. En av utredarna i fallet yttrar sig på följande sätt: 

Det här handlar om svenska tjejer som hamnar i händerna på hänsynslösa svenska män, 

allt görs upp på nätet. Vi ser det inte, alltså tror vi inte att det finns. Detta till skillnad mot 

de utländska kvinnor som tvingas prostituera sig här. De finns ute på gatan. De ser vi och 

kan ingripa [...].38 

 

En annan utredare som DN intervjuar belyser också skillnaderna mellan de svenska kvinnorna 

i fallet och de ”utländska kvinnor” som tvingas till prostitution enligt citatet ovan, och menar 

att det i det senare fallet rör sig om organiserad prostitution där de inblandade har förståelse 

för situationen och för ”taxan”. Detta medan kvinnorna som utnyttjats i det specifika fall som 

behandlas i artikeln varit helt ovetandes om situationen. Utredaren påstår vidare att ”skulle de 

ha tagit betalt för det de tvingats ställa upp på enligt ’gängse standard’ skulle de ha varit 

miljonärer vid det här laget”.39 Uttalandet insinuerar på att de övergrepp som kvinnorna 

utsatts för varit av en högst allvarlig karaktär, samtidigt som man ger en bild av de svenska 

kvinnorna som försvarslösa och utelämnade till skillnad från prostituerade som är medvetna 

om sin situation. 

Detta tyder på att det, samtidigt som artikeln fokuserar på mannen och hans till synes 

vardagliga egenskaper i kontrast till de kriminella aktiviteter han misstänks för, läggs mycket 

fokus på de 13 kvinnorna och deras utsatta position. Artikelförfattaren låter framgå att 

kvinnorna befunnit sig i en sårbar position som mannen kunnat utnyttja. Det förekommer 

ingen så kallad victim blaming, enligt Anderson och Dohertys beskrivning, i artikeln. Detta 

främst i och med att skulden läggs på den misstänkte mannen. Däremot förekommer ett flertal 

skildringar av de inblandade som ”unga kvinnor utan självbevarelsedrift och 

självförtroende”40, vilket för tankarna till den typ av föreställningar om män och kvinnors 

egenskaper som verkar vara frekvent förekommande både i medierapportering och i andra 

sammanhang. Det vill säga stereotypa föreställningar om kvinnor i offerroller och män som 

starka och våldsbenägna.41 Skildringen av de 13 kvinnorna i sig rymmer således inte på ett 

tydligt sätt någon victim blaming. Tvärtom är detta ett fenomen som diskuteras i artikeln 

genom intervjuerna med utredare som visar en medvetenhet om att de berörda kvinnorna 

                                                 
38 By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 

39 By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 

40 By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10.  

41 Livholts, M., 2007, s. 37-43. 
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riskerar att möta den typen anklagande reaktioner från omgivningen. Artikeln innehåller dock 

ett språkbruk som ger en bild av kvinnorna som svaga och försvarslösa. Detta i relation till 

beskrivningarna om den misstänkte mannen som sadistisk och hänsynslös, och om dennes 

utstuderade metoder vad gäller utnyttjandet av kvinnorna. Framställningen i artikeln av 

skillnaden mellan de 13 kvinnorna som är inblandade i fallet och de ”utländska kvinnor” som 

utredarna menar ägnar sig åt organiserad prostitution, kan även den förefalla vara 

problematisk. Artikeln som beskrivits ovan ger exempel på en sådan skildring, som saknar 

påtagliga skäl för varför det är nödvändigt, om ens korrekt, att markera sambandet mellan 

”utländska kvinnor” och organiserad prostitution. 

Mona Livholts diskuterar den typ av språkbruk som syns i artiklarna i ”Vanligt som 

vatten”: Manlighet och normalitet i mediernas berättelser och våldtäkt, och menar att det är 

närvarande även i mediernas skildring av den så kallade Hagamannen. Hon skriver bland 

annat om medias fokusering på den misstänkte och dennes levnadssätt, att etablerade 

föreställningar om ”enstöringen” står i kontrast till föreställningar om ”Svensson” i frågor om 

förövarens sociala situation. Därtill menar hon att enstöringen ofta associeras med ett isolerat 

liv och med ”specifika föreställningar om sexualitet” när sammanhanget är våldtäkt.42 I DN:s 

artikel om mannen som misstänks för att i en härva av koppleri och våldtäkt ha utnyttjat de 13 

kvinnorna används ett språkbruk som är iögonfallande likt det som Livholts presenterar. 

Artikeln skildrar en man som stämmer in på beskrivningen av en så kallad Svensson, enligt 

ovan, men som lever ett slags dubbelliv och som under en tioårsperiod har ägnat sig åt att 

förmedla kvinnor som ”renodlade handelsvaror på en sadomasochistisk sexmarknad där 

efterfrågan alltid är större än utbudet.”43 I artikeln ges också en utförligare beskrivning av 

mannens sysselsättning, boendeform och inkomst, vilken speglar normativa föreställningar 

om en medelålders, svensk man. Bilden av den misstänkte mannen formas redan i artikelns 

rubrik; ”De ledde jakten på sexsadisten”.44 Det språkbruk som används i beskrivningarna av 

mannen skulle kunna beskrivas som en faktor i den sensationalisering som är vanligt 

förekommande i nyhetsrapporteringen. I detta fall ligger det sensationella i mannens 

bakgrund, närmare bestämt i att han inte stämmer in på den stereotypa beskrivningen av en 

våldtäktsman: ”Polisen beslöt att sätta span på mannen. Han förbryllade; utåt sett stack 

                                                 
42 Livholts, M., 2007, s. 37-38. 

43  By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 

44  By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 
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ingenting ut. Han är gift, heltidsarbetande, etablerad och boende innanför tullarna.”45 Genom 

att presentera mannens bakgrund och hans vardagliga egenskaper på ett sådant sätt som i 

artiklarna, och samtidigt beskriva de brottsliga gärningarna som sadistiska, ger man en bild av 

mannen som kan verka chockerande. Mannen i fallet blir ett slags symbol för den missvisande 

skildringen av hur en typisk våldtäktsman är och ser ut, genom den förvåning som kommer till 

uttryck i artiklarna. Detta medan uppgifter från Brottsförebyggande rådet visar på att det är 

mer än vanligt förekommande att personer som begår våldtäkter passar in på ovan nämnda 

beskrivning. Denna typ av profilering av inblandade ger en felaktig bild av vilka som begår 

våldtäkter, i detta fall i synnerhet vad gäller egenskaperna hos förövaren, och riskerar således 

att reproducera en missvisande bild av våldtäktsstrukturen. Det är denna typ av missvisade 

porträttering av inblandade som producerar och upprätthåller våldtäktsmyter, vilka i sin tur 

ingår i och bidrar till den våldtäktskultur som är så problematisk. 

Ett annat fall som uppmärksammats i media, där fokus i rapporteringen ligger på den 

juridiska processen, tar upp handlingar som i DN kallats för ”otrohetskoll” och 

”otrohetsundersökning”. Artiklarna syftar till två liknande händelser där två män i helt skilda 

sammanhang, genom sexuella handlingar, undersökt huruvida deras flickvänner varit otrogna 

eller ej. Domarna i Svea respektive Göta hovrätt skilde sig tydligt åt i fallen, både från de 

tidigare tingsrättsdomarna men även från varandra, med rubriceringarna olaga tvång 

respektive sexuellt tvång. När Svea hovrätts dom togs upp i Högsta domstolen fastslogs att 

den så kallade otrohetsundersökningen skulle klassas som våldtäkt.46 I artiklarna beskrivs 

händelserna i detalj och det framkommer även information om den ena mannens tidigare våld 

och hot mot sin flickvän. Mannen i fråga beskrivs som ”notoriskt svartsjuk”, men förutom 

detta och det som kan uttolkas av de intima detaljer som förtäljs i en av artiklarna finns det 

inga beskrivningar som faller inom ramen för någon tydlig form av så kallad patologisering.  

Mannen hade vid flera tillfällen varit våldsam mot kvinnan. Han anklagade henne för att 

vara en ”madrass”, och vid ett tillfälle hade han kastat ned henne på sängen för att med 

sina fingrar undersöka hennes underliv, samtidigt som han hotade henne med våld. På 

något sätt, oklart hur, skulle han avgöra om hon haft ihop det med någon annan.47 

 

Enligt beskrivningarna som görs i artikeln är det emellertid möjligt att dra den förenklade 

slutsatsen att det i grunden är mannens svartsjuka som gör honom till en potentiell 

                                                 
45  By, U., ”De ledde jakten på sexsadisten”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-10. 

46 ”Oenigt om ’otrohetskoll’”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-02-22. 

47 Lisinski, S., ”HD flyttade fokus från gärningsman till offer”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-06-14. 
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våldtäktsman. Att det är karaktärsdraget svartsjuka som beskrivs som orsaken till våldtäkten 

på sambon, eller den så kallade otrohetskontrollen, kan tänkas leda till olika uppfattningar hos 

läsaren. Dels skulle mannens överdrivna svartsjuka kunna tolkas som vad som gränsar till 

psykisk störning, detta särskilt i samband med de utförliga beskrivningarna om mannens 

aggressiva beteende mot kvinnan som väckt starka reaktioner i media. Dels skulle hans 

beteende kunna ses som vanligt förekommande, och som en del i den våldtäktskultur som 

bland andra Anderson och Doherty skulle beskriva som ett resultat av patriarkala strukturer.48 

Detta medan det i artiklarna inte görs några antaganden om kvinnan, som i det stora hela 

förblir anonym. Även i detta fall läggs skulden alltså på männen och inte på deras flickvänner, 

och artiklarna visar således inte på någon form av victim blaming.49 

Ytterligare ett fall av våldtäkt som skapat stora rubriker i media är det som 

presenterades i föregående avsnitt. Nämligen det som skedde i Tensta i mars 2013, när sex 

pojkar dömdes i tingsrätten för våldtäkt på en jämnårig flicka, för att sedan frias av Svea 

hovrätt. Flera av artiklarna som skrivits om fallet redogör för tingsrättens och hovrättens 

respektive beslut, för de inblandades berättelser samt för några av rättens resonemang som 

legat till grund för besluten. I en av artiklarna som publicerats i juni månad, efter tingsrättens 

dom, ligger fokus på flickans berättelse, och huruvida denna är trovärdig eller ej enligt rättens 

bedömning. Här framgår att tingsrättens resonemang om flickans utsago är att den är 

detaljerad och sammanhängande på ett sätt som inte ger upphov till tvivel.50 I den artikel som 

publiceras i slutet av september och rör hovrättens friande av pojkarna diskuteras hovrättens 

bedömning på samma sätt, men ger en tydligare förklaring till vad man kallar en ”förskjutning 

i synen på trovärdigheten hos parterna”. Bland annat beskrivs att Svea hovrätt har förståelse 

för varför pojkarna tidigare ljugit om sin närvaro på lägenhetsfesten där händelserna utspelade 

sig. Samtidigt sägs att trots flickans fortsatta trovärdighet, anser hovrätten att det är oklart 

huruvida hennes iakttagelser varit korrekta eller ej, med tanke på att hon befunnit sig i ”ett 

mörkt rum där personer som hon inte kände sedan tidigare kom och gick.”51 I artikeln 

använder man också uttryck som ”de påstådda våldtäkterna”, vilket kan ses som ett slags 

friande begrepp och som visar på en anpassning i nyhetsrapporteringen till domstolens beslut 

                                                 
48 Anderson, I. & Doherty, K., 2008, s. 123-125. 

49 Ritzén, J., ”Fängelse för oskuldskoll”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-07-25; ”Oenigt om 

’otrohetskoll’”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-02-22; Lisinski, S., ”HD flyttade fokus från 

gärningsman till offer”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-06-14.  

50 ”Tonåringar fälldes för gruppvåldtäkt”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-06-15.  

51 ”Tonårspojkar frias från gruppvåldtäkt Tensta”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-09-28. 
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i fallet. Det är nämnvärt att båda artiklarna är hämtade från TT, och att Dagens Nyheter i detta 

således endast återupprepar redan författade nyhetsartiklar.  

Fallet i Tensta har under hösten 2013 fått stor uppmärksamhet i media, och skapat stor 

debatt kring den svenska sexualbrottslagstiftningen. Fallet har skrivits om i krönikor, ledare, 

debattartiklar och diverse andra former av textmedia, och har därtill skapat stor uppståndelse i 

sociala medier. Kritik har riktats mot Svea hovrätts domslut som friade de sex pojkarna på 

alla åtalspunkter bland annat med hänsyn till lagstiftningen och begreppet ”hjälplöst 

tillstånd”.52 Ifrågasättandet av domen kan i det närmaste skymtas i den senare artikeln, i och 

med att skiljaktigheterna i domstolarnas respektive bedömningar tydliggörs. Det har även 

konstaterats av straffrättsexperter att pojkarna hade kunnat dömas enligt den nya 

sexualbrottslag som trädde i kraft i juli 2013, i vilken formuleringen ”hjälplöst tillstånd” har 

ersatts med ”särskilt utsatt situation”, men att ”det skulle fortfarande behöva bevisas att 

pojkarna förstod att flickan var i en särskilt utsatt situation”.53 Inte heller i artiklarna om 

Tenstafallet kan någon victim blaming urskiljas. Eftersom nyhetsrapporteringen skedde i 

närvaro av debatten kring händelserna och domstolsbesluten, visas tvärtom ett slags 

medvetenhet om den typen av konstruktioner av offer och förövare, vilket kan uppfattas av 

språkbruket i artiklarna. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet i detta avsnitt på att det inte förekommer någon 

tydlig form av victim blaming eller patologisering i Dagens Nyheters rapportering om 

våldtäkt. Detta eftersom språkbruket är förhållandevis neutralt, och vissa artiklar visar på ett 

slags medvetenhet vad gäller problematiken i denna typ av förhållningssätt till offer 

respektive förövare. Dock figurerar vissa diskutabla detaljbeskrivningar och formuleringar i 

skildringen av våldtäktsfall och personer inblandade i dessa, vilka i viss mån sammanfaller 

med den typ av språkbruk som upprätthåller och bidrar till den så kallade våldtäktskulturen. 

Här åsyftas bland annat tvetydiga och missvisande skildringar av den typiske 

våldtäktsmannen, tillsammans med bilden av det passiva offret. Exempel på detta som kan ses 

i de granskade artiklarna är att rapporteringen har en viss benägenhet för att beskriva förövare 

som inte överensstämmer med ”normen” för hur en våldtäktsman ska se ut. Till detta hör att 

avvikande profilering uppmärksammas på ett närmast överdrivet sätt, vilket tar sig uttryck i 

beskrivningar som ska chockera läsaren. Dessa typer av överdrivna skildringar är således en 

                                                 
52 ”Tonårspojkar frias från gruppvåldtäkt Tensta”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-09-28. 

53 Säll, A., ”Tonåringarna skulle kunna dömas med den nya lagen”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-

01.  
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del i den typen av våldtäktsmyt som inte sällan kommer till uttryck i sociokulturella praktiker 

som vidmakthåller våldtäktskulturer. 
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5 Resultat och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken utsträckning bilden av den svenska 

våldtäktsstrukturen, som den porträtteras i Dagens Nyheters rapportering kring våldtäkt, 

överensstämmer med verkligheten. Föremål för granskningen är omkring 70 nyhetsartiklar 

om våldtäktsfall som publicerats i DN under 2013. Samtidigt har Brottsförebyggande rådets 

rapport 2005:7 och 2008:13 fått utgöra det viktigaste sekundärmaterialet i uppsatsen, och har 

därigenom fått representera bilden av verkligheten. För att uppnå syftet med uppsatsen har 

följande frågeställning besvarats: 

 

Vilken bild ges av våldtäktsstrukturen i det svenska samhället genom DN:s 

nyhetsrapportering kring våldtäktsfall under året 2013? 

 

Detta genom den metodologiska utgångspunkten som utgjorts av en variant av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys, och utifrån det feministiska perspektiv som hämtats från 

Irina Anderson och Kathy Doherty. För att kunna besvara ovanstående föreställning valde jag 

att undersöka materialet med några analytiska begrepp, samt tidigare nämnda teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter, i åtanke. Även följande delfrågor begrundades i uppsatsens 

analyskapitel: 

 

Vilka typer av våldtäkter får utrymme i DN:s nyhetsrapportering?  

Vilken struktur kan man se vad gäller våldtäktsbrottet i denna rapportering?  

Hur framställs offer och förövare i artiklarna? Förekommer så kallade våldtäktsmyter i 

form av exempelvis victim blaming och patologisering? 

 

För att svara på frågeställningarna krävdes två nivåer av analys, och kapitlet delades 

följaktligen upp i två avsnitt som vardera tangerar en aspekt av den kritiska diskursanalysen 

och där olika analytiska begrepp använts. I analysens första avsnitt granskades produktionen 

och konsumtionen kring Dagens Nyheters våldtäktsrapportering, enligt vad som publiceras 

samt hur och varför rapporteringen ser ut som den gör. Granskningen fokuserades bland annat 

till vilka typer av våldtäkt som förekommer i Dagens Nyheters rapportering, till artiklarnas 
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omfång och placering samt till kontexten i vilken rapporteringen sker, med utgångspunkt i de 

cirka 70 nyhetsartiklar som utgjort uppsatsens primärmaterial. Bland dessa fanns dels en 

större mängd korta artiklar och notiser, varav de flesta publicerade under rubriken ”I korthet”. 

Dels granskades ett par våldtäktsfall, och artiklar berörande dessa, som under året 2013 väckt 

stor uppmärksamhet och skapat debatt både i dagstidningar, kvällspress och i sociala medier, 

nämligen Tenstafallet och gruppvåldtäkten i Umeå. Det första analysavsnittet genomsyras 

metodologiskt av den diskursiva praktiken, vilken ingår i Faircloughs tredimensionella modell 

och kan sägas innefatta produktion och konsumtion av texter.  

Granskningen av artiklarna i DN tyder på att produktionen kring nyheter i viss mån 

styrs av sensationalisering, och att detta kan bidra till en onyanserad bild av 

våldtäktsstrukturen i Sverige. Den skildring av våldtäkt som förekommer i de cirka 70 

granskade artiklarna överensstämmer inte till fullo med hur våldtäktsstrukturen verkligen ser 

ut, eftersom den tenderar att ge en förenklad bild både av våldtäktsbrottet i sig och av de 

inblandade. Granskningen visar bland annat att de grövsta våldtäkterna, varav många är 

exempelvis överfallsvåldtäkter eller gruppvåldtäkter, generellt sett får störst utrymme i 

nyhetsrapporteringen medan våldtäkter i nära relationer tenderar att gå förbi tämligen 

obemärkta. Detta står i kontrast till hur verkligheten ser ut, med tanke på den stora del av 

våldtäkterna som sker i hemmet mellan personer som känner varandra, och kan följaktligen ge 

en missvisande bild av vilka personer som i störst utsträckning ligger bakom och vilka som 

utsätts för våldtäktsbrott. Således finns det en risk att fördomar reproduceras, och att 

medierapporteringen bidrar till en eventuell otrygghet i stadsrummet som i många fall är 

missriktad. Sensationaliseringen och den onyanserade våldtäktsskildringen som följer är 

problematisk på grund av att den tar fokus från det faktiska samhälleliga problem som 

våldtäktsbrottet utgör, och från den våldtäktskultur som breder ut sig till följd av detta.   

I analysens andra avsnitt granskades några enskilda artiklar på en innehållsmässig nivå, 

med fokus på det språkbruk som används i Dagens Nyheters rapportering kring våldtäkt. Till 

skillnad från det första analysavsnittet som i första hand innefattade en mer kvantitativ analys, 

hade det andra analysavsnittet inslag av en mer kvalitativ art. Detta genom en närmare 

granskning av hur språket används i primärmaterialet, samt hur personerna inblandade i 

våldtäktsfallen porträtteras. Även denna del av analysen utfördes med metodologisk 

utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen, men här med större hjälp av analytiska begrepp 

såsom våldtäktsmyter, victim blaming och patologisering. Liksom i det första analysavsnittet 

granskades bland annat artiklar om Tenstafallet, men även artiklar som berör andra fall och då 
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huvudsakligen fall som det rapporterats om vid minst ett par tillfällen. Resultatet av den andra 

analysdelen visar på problematiska formuleringar gällande skildringen av offer och 

profileringen av förövare i DN:s nyhetsrapportering kring våldtäkt. Profileringen av förövare 

är i många av artiklarna mycket problematisk, och något splittrad. Bland annat går det att 

urskilja ett slags större intresse i rapporteringen för förövare som skiljer sig från den 

etablerade bilden av den typiske våldtäktsmannen. Vissa av artiklarna skildrar förövaren på ett 

sätt som kan tolkas som att vilken man som helst har potential att begå våldtäkter. Detta 

medan andra artiklar innehåller skildringar som visar på beteenden formade av våldsamhet, 

svartsjuka och olika typer av sexuella avvikelser, och som därtill använder ett språkbruk som 

tyder på patologisering. Däremot är det svårare att urskilja någon framträdande victim 

blaming i artiklarna, i och med det relativt neutrala språkbruk som rapporteringen använder. 

Många av de granskade artiklarna ger emellertid en bild av våldtäktsoffer som hjälplösa, utan 

självbevarelsedrift, och i stor utsträckning närmast passiva i sin offerroll.  

Resultatet av analysen i denna uppsats hamnade relativt nära de slutsatser som kan 

finnas bland annat i Anderson och Dohertys Accounting for rape. Det är även möjligt att se 

vissa likheter i resultatet med de slutsatser som dragits både av Livholts i ”Vanligt som 

vatten”, och i Lindgren och Lundströms Ideala offer, och andra. Att det är möjligt att finna 

likheter i den utsträckningen visar på att problematiken kring våldtäktskulturen och kring den 

skevande bild av våldtäktsstrukturen som nyhetsrapporteringen visar på, fortfarande är i 

högsta grad aktuell. En mer nyanserad skildring av våldtäktsbrottet i media skulle kunna bidra 

till ökad kunskap om strukturer kring våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Exempelvis 

skulle det kunna ge en uppfattning om var, hur och varför våldtäkter inträffar, men också en 

bättre förståelse för i vilken utsträckning det sker och vilka offren och förövarna är. Denna 

insikt är viktig i synnerhet för att förebygga grundlösa misstankar och för att motarbeta 

fenomenet med så kallade våldtäktsmyter, för att därigenom åstadkomma förändring vad 

gäller våldtäktskulturer i samhällen i vilka dessa är som mest framträdande.  

 

Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att DN:s nyhetsrapportering, utifrån de cirka 70 utvalda 

artiklarna om våldtäkt som publicerats under 2013, generellt sett använder ett språkbruk som 

är tämligen neutralt. Detta särskilt i förhållande till den typ av språkbruk som Irina Anderson 

och Kathy Doherty vittnar om i Accounting for rape, som genomsyras bland annat av victim 

blaming, och som har kunnat urskiljas i tidigare rapportering i svensk nyhetsmedia men 
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kanske ännu tydligare i amerikansk media och på sociala medier.54 Samtidigt som 

våldtäktsmyter uppmärksammas och fördöms bland annat inom feminismen, fortsätter den 

typen av felaktiga föreställningar om våldtäkt att reproduceras.  

 Att innehåll och språkbruk i de granskade artiklarna förefaller vara relativt neutralt, i 

synnerhet i förhållande till skildringar som förekommer bland annat i amerikansk media och 

på sociala medier, kan tyckas positivt eftersom det förhindrar vissa former av våldtäktsmyter 

och victim blaming. Däremot är det värt att begrunda huruvida en alltjämt neutral 

porträttering av våldtäkt i nyhetsrapporteringen kan ha negativa konsekvenser. Eftersom 

våldtäkt ju är ett av de mest kränkande brott en person kan utsättas för är en normalisering av 

våldtäktsbrottet bland det sista man kan önska. Frågan som följer detta resonemang är således 

hur våldtäktsskildringar i media bör se ut, och var gränsen går mellan att inom journalistiken 

visa respekt för inblandade genom återhållsamhet gällande detaljer och bidragandet till 

normalisering av brottet. Finns det en medelväg som rapporteringen kan följa, för att varken 

riskera att reproducera våldtäktsmyter, normalisera våldtäkt eller kränka individers integritet? 

Oavsett vad svaret på ovanstående fråga skulle kunna vara, har granskningen av 

våldtäktsrapporteringen i Dagens Nyheter visat att det är viktigt att nyhetsmedierna ger en 

nyanserad bild av våldtäktsstrukturen som i största möjliga utsträckning överensstämmer med 

den bild som ges av Brottsförebyggande rådet. Genom att beskriva våldtäktsbrottet som det 

egentligen ser ut, och genom att undvika att sensationaliseringen får styra vilka nyheter som 

prioriteras, skulle nyhetsmedierna i längden kunna bidra till en större kunskap om 

våldtäktsstrukturer i samhället. På så sätt skulle medierna göra en insats i motverkandet av 

våldtäktskultur och alla missvisande föreställningar om våldtäktsbrottet och de 

könsstereotyper som hör till. Detta är särskilt viktigt i en tid när det verkar ha skett en 

attitydförändring kring sex hos vissa grupper av unga. Denna problematik beskrivs bland 

annat i en artikel publicerad i DN i november 2013 (finns inte med bland uppsatsens 

primärmaterial), i vilken två poliser som tycker sig ha sett en attitydförändring hos unga som 

de under senaste åren intervjuat. Poliserna menar att de i sin kontakt med unga kan märka att 

det särskilt bland unga killar idag finns en råare inställning vad gäller sex. Detta samtidigt 

som kravet på unga tjejers sexuella deltagande verkar öka, och där sexuella trakasserier blir en 

allt vanligare del av skoldagen för många medan skolledningarna blundar för problemet.55 

                                                 
54 Anderson, I. & Doherty, K., 2008, s. 20-23. 

55 By, U., ”Sexbrotten mot tjejer viftas bort”, Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-11-27. 
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Eftersom problematiken kring våldtäktskulturen, med den missvisande mediebilden av 

våldtäktsstrukturer som en del i detta, är ett så aktuellt problem vore det intressant att se 

ytterligare forskning på området. Här åsyftas bland annat forskning som kan komplettera 

Brå:s rapporter 2005:7 och 2008:13, samt Sandstigs studie Otrygghetens landskap och övriga 

studier som använts i denna uppsats. Särskilt intressant vore kartläggningar som i större 

utsträckning kan förklara det mörkertal som Brå:s rapporter inte räcker till att analysera. 
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