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The aim of this study was to compare what the newspapers chooses to present to the readers 

regarding exonerating rape cases in the year 2012 and in the year 2015. We wanted to 

investigate if the legislative change in the year 2013 have had an impact in the way 

newspapers describe exonerating rape cases. We decided to do a quantitative content analysis 

which implicated reading 75 Swedish news articles from each year with the aim to sort out 

how similarities, differences and common themes were framed. We were interested in what 

themes the newspapers chose to present regarding the victim and the perpetrator as well as 

what themes were not framed in the article. To analyze what we found in the articles we used 

the framing theory to distinguish imaginable explanations as to why the newspapers are 

framing exonerating rape cases in the manner which they are. By studying exonerating rape 

cases with the framing theory we found out that there is norms regarding exonerating rape 

cases. Some rape cases were described with information regarding the amount of perpetrators, 

alcohol and causes of the exonerating that could be classified as abnormal rapes. This is 

because the journalists point out what is not included in society's standard. There are norms 

within society regarding sex, gender and ethnicity which the newspapers chooses to present in 

various manners. We also found that the norms of each year are not that different from each 

other; our conclusion is that the norms within society were too strong to change within a three 

year period of time. 

 

Key words:  quantitative content analysis, framing theory, news articles, exonerating rape 

cases 
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1. Problemformulering 

1.1 Problemformulering 

Våldtäkt som samhällsproblem diskuteras såväl internationellt som nationellt, och trots den 

ständigt pågående offentliga debatten och synligheten av problemet tyder ingenting på att 

brottet har minskat (Wendt 2010, s. 133). Enligt BRÅ:s statistik från år 2012 anmäldes cirka 

16 900 sexualbrott varav 6320 avsåg våldtäkt. År 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott och av 

dem gällde 5920 anmälningar våldtäkt (2016a). Statistiken visar att andelen väckta åtal för 

våldtäkt varierat men överlag ökat sedan år 2008 (Nordén 2015, s. 24). För antalet 

våldtäktsbrott som lett till fällande domar syns inte någon liknande ökning (Nordén 2015, s. 

24; Olsson 2013, s. 42 ). Skillnaden kan dock bero på omrubricering då brott som tvång eller 

sexuellt utnyttjande numera kan rubriceras som våldtäkt (Nordén 2015, s. 24-25). 

Medias rapportering om våldtäktsfall är problematisk då det finns stereotypa beskrivningar 

som kan få konsekvenser för offer och förövare framhåller Wendt (2010, s.139-140). 

Forskning visar även på att offer och förövare i media gestaltas på olika sätt. Offret måste 

vinna legitimitet som svag i förhållande till förövaren (Lindgren & Lundström 2010, s.8). 

Samhället delar en generell uppfattning om att manlighet är synonymt med att vara stark 

vilket leder till att manliga offer inte förekommer lika frekvent i den rådande diskursen 

(Lindgren & Lundström 2010, s. 108). 

 

Enligt Spargo och Ream gestaltar media en bild av att våldtäkt inte är ett så omfattande socialt 

problem som det faktiskt är (2012, s.318, 319). År 1995-2008 var sexualbrott de mest 

framträdande i svensk media och då framförallt artiklar om våldtäktsfall (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 107). Nyheter har en central plats i det dagliga livet och är för många den 

största källan till information och kunskap om saker vi annars skulle veta lite om (Nord & 

Strömbäck 2012, s. 11-12 ). Traditionell media, där dagstidningar ingår, är den 

viktigaste källan till information för många (Nord & Strömbäck 2012, s.12). Därför anser vi 

att det är viktigt att förstå hur dagspressen beskriver friande våldtäktsfall. Med 

gestaltningsteorin som utgångspunkt vill vi jämföra framställningen av friande våldtäktsfall i 

dagstidningar från år 2012 gentemot år 2015. Gestaltningsteorin är användbar när man ska 

undersöka hur medias effekter påverkar opinionen i samhället (Strömbäck 2012, s. 271).  

Vi vill undersöka om lagändringen som skedde år 2013 (se avsnitt 1.5) har bidragit till att 

framställningarna respektive år skiljer sig åt. Vi motiverar detta med att få brottstyper skapar 

sådan offentlig debatt som sexualbrotten bland allmänheten och i media (Asp 2010, s. 43). Vi 
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har därför valt att göra en kvantitativ innehållsanalys som är lämplig att använda när man vill 

undersöka förändring i inställning till saker (Boréaus & Bergström, 2005 s. 47). Detta gör vi 

genom att undersöka förekomsten av olika variabler såsom antal förövare och offer, offrens 

och förövarnas kön, etnicitet och sysselsättning för att urskilja normer kring offer och 

förövare som förekommer. Vi fann det intressant att undersöka hur dagstidningar belyser just 

friande våldtäktsfall eftersom våldtäktsrättegångar där förövarna frias är något som med 

jämna mellanrum återkommer i dagstidningarna, samt att andelen friande våldtäktsfall har 

ökat. Hur dagspressen väljer att gestalta friande våldtäktsfall kan tänkas påverka 

samhällsdebatten och påverka föreställningar, vilket gör att vi anser det relevant för socialt 

arbete eftersom att vi måste ha förståelse för hur media gestaltar de individer vi möter. Media 

påverkar oss alla, likväl myndigheter som politiker. Media bestämmer vilka frågor som ska 

ingå i samhällsdebatten och kan öka rädslan för vissa brott genom att ofta skriva om dem, 

även om de statistiskt sett inte har ökat (Swärd & Starrin, 2006, s. 259). Som socionom 

kommer man att möta personer som blivit utsatta för våldtäkt, men även förövare. Detta 

exempelvis inom kriminalvården och kvinnojourer. Eller inom sjukvården som ofta är den 

första myndighet som våldtagna personer möter efter övergreppet (Heimer & Tung Hermelin 

2010). För att offer och förövare ska få ett bra omhändertagande av samhällets olika instanser 

och organisationer krävs det att de professionella som möter dessa personer besitter kunskap 

och kompetens och kan hantera och utreda fall av sexuella övergrepp (ibid.). Vi anser därför 

att det är viktigt att man som yrkesverksam socionom har förståelse för hur förövare samt 

brottsoffer gestaltas dagligen i dagspressen. Det är väsentligt att förstå vad nyhetsartiklarna 

väljer att gestalta samt utelämna. Detta för att förhoppningsvis kunna stödja och bemöta våra 

klienter på rätt sätt och förstå hur media kan påverka frågor inom socialt arbete. 

 

Vi har en hypotes om att den senaste lagändringen som skedde år 2013 kan ha haft en 

inverkan på hur tidningsartiklar väljer att skriva om friande våldtäktsfall. Därför vill vi testa 

årtalen 2012 och år 2015 för att se om sättet som friande våldtäktsfall skildras skiljer sig 

mellan årtalen genom förekomsten av olika teman. Vi är medvetna om att det rör sig om en 

relativt kort tidsperiod men vi anser ändå att det är relevant för att se om lagändringen kan ha 

inneburit förändringar av normer kring friande våldtäktsfall och beskrivningen av offer och 

förövare i dagstidningar. Vårt val av tidsperiod styrs därmed av den här lagändringen. Vi vill 

utifrån vår hypotes och framtagna variabler testa och jämföra år 2012 och år 2015 och se om 

vi kan urskilja förekomst av olika teman som kan ha påverkat på vilket sätt de friande 

våldtäktsfallen skildras.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra framställningen av friande våldtäktsfall i nyhetsartiklar från 

svenska dagstidningar från årtalen 2012 och 2015. Vi vill undersöka om lagändringen år 2013 

har bidragit till att framställningarna respektive år skiljer sig åt. Detta gör vi genom att 

undersöka förekomsten av vilka teman som nyhetsartiklarna väljer att gestalta för att 

analysera hur man kan förklara likheter och skillnader. Syftet uppnås genom en kvantitativ 

innehållsanalys. 

1.3 Frågeställningar 

Vårt syfte har resulterat i följande frågeställningar: 

 Har dagstidningars framställning av friande våldtäktsfall mellan år 2012 och år 2015 

förändrats mot bakgrund av förändringar i lagstiftningen?  

 Hur kan man förklara tänkbara likheter, skillnader och gemensamma teman mellan 

åren utifrån gestaltningsteorin? 

1.4 Avgränsning 

Media är ett brett begrepp och innefattar allt från sociala medier som Twitter till traditionell 

journalistik såsom TV och radio som alla har betydelse för människors föreställningar om 

samhället, lagändringar, samhällsproblem, politik etcetera. I vår studie har vi dock valt att 

avgränsa oss till att enbart undersöka nyhetsartiklar från svenska dagstidningar från årtalen 

2012 och 2015. Det är naturligtvis inte bara traditionell media såsom dagstidningar som är av 

betydelse för människors uppfattning. De rapporterar inte i ett tomrum utan är en del av ett 

globalt mediesystem och i relation till andra medier som också belyser friande våldtäktsfall 

(Stúr 2012, s.62). Huruvida skriver medie- och kommunikationsprofessorerna Nord och 

Strömbäck att traditionell media, där dagstidningar ingår, fortfarande är den viktigaste källan 

till information och att många använder deras webbversioner (2012, s. 12), och därmed 

intressanta att analysera anser vi. Deras makt ligger i att de kan påverka och forma vår 

uppfattning om verkligheten, vilket Ghersetti också påpekar (2012, s. 212). Tidningarnas 

politiska färg har inte haft någon betydelse för de avgränsningar som har gjorts och dessa 

resonemang kommer att problematiseras ytterligare i avsnittet om urval (se avsnitt 4.6).  

Lagstiftningen skiljer på våldtäkt som anges i 6 kap. 1§ Brottsbalken (1962:700), och våldtäkt 

mot barn som framkommer i 6 kap. 4§ BrB. Vi har valt att inte skilja på våldtäkt mot barn 

respektive våldtäkt mot personer över 15 år. Det hade varit intressant att se skillnader men det 
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är ingenting vi valt att undersöka i den här studien. Trots de olika brottsrubriceringarna 

handlar det i grunden om samlag och/eller sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Vi 

definierar därför endast våldtäkt och skiljer inte på om offret är under eller över femton år. Vi 

gör heller ingen distinktion avseende våldtäkt eller grov våldtäkt.   

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att när undersökningen gjordes var våldtäktsfallen 

friande. Personer kan ha dömts för våldtäkt efter att undersökningen gjordes eller efter att 

artiklarna publicerats. Det går inte att veta och inget vi har tagit hänsyn till. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

BrB; Brottsbalken 

Brottsoffer/offer; Den person som blivit utsatt för brottet. I undersökningen förekommer 

endast dessa begrepp. 

BRÅ; Brottsförebyggande rådet 

Förövare; Den person som utfört våldtäkten. I undersökningen förekommer endast detta 

begrepp. 

HD; Högsta Domstolen 

Lagändringen år 2013; Särskilt utsatt situation infördes vilket innefattar rekvisiten 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada, psykisk störning eller som på annat sätt befinner sig i en utsatt situation (6 kap 1 

§ BrB).  
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2. Bakgrund och kunskapsläget  
 

Avsikten med detta kapitel är att definiera våldtäkt. Därefter kommer våldtäktsbrottets 

historik att kort beskrivas samt hur mediebevakningen har utvecklats avseende rapportering 

av våldtäktsproblemet. Sedan följer avsnitt om tidigare forskning som är relevant för ämnet 

och vår studie samt hur vi gått tillväga för att hitta tidigare forskning.  

 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Vad är våldtäkt? 

Synen på våldtäkt i Sverige har med tiden ändrats och flera lagändringar av brottet har skett 

(Bergenheim 2010, s. 13). Vi vill därför definiera begreppet våldtäkt. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras våldtäkt som när en person genom hot och/eller våld tvingar 

en annan person till samlag eller sexuell handling (2016a). Våldtäkt är det allvarligaste 

sexualbrottet och både män och kvinnor kan vara offer och förövare (ibid.). I nuvarande 

lagstiftning regleras våldtäkt i 6 kap. 1§ BrB och definieras på följande sätt:  

 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i 

lägst två och högst sex år.  

 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5ldt%C3%A4kt
https://lagen.nu/1962:700#K6P1S2
https://lagen.nu/begrepp/Grov_v%C3%A5ldt%C3%A4kt
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offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 

2.1.2 Från egendomsbrott till sexualbrott 

Fram till att strafflagen infördes år 1864 reglerades våldtäkt som ett egendomsbrott 

(Leijonhufvud 2015, s. 19). Kvinnan ansågs vara antingen sin fars eller mans egendom, vilket 

innebar att våldtäkt sågs som ett brott mot den ägande mannen (ibid.). År 1984 trädde den nya 

lagstiftningen i kraft som innebar att man bytte namn från sedlighetsbrott till sexualbrott. 

Lagen blev då könsneutral och en handling rubricerades som våldtäkt oavsett hur offret betett 

sig, eller om relation funnits till förövaren innan våldtäkten skedde (Leijonhufvud, 2015 s. 

34). 

 

År 1998 startade debatten om samtyckeslagstiftning som grundar sig i kritik mot 

rättsväsendets agerande mot våldtäktsoffer och hantering av anmälningar (Leijonhufvud 2015, 

s.44). Förslaget innebär att våldtäkt ska kunna dömas med motiveringen brist på samtycke 

och inte att våld och tvång ska ha förekommit (ibid.). Trots kunskap om att våld inte alltid 

förekommer behölls kravet på hot och våld samt att förövaren skulle haft uppsåt och 

begreppet hjälplöst tillstånd infördes år 2005 (Leijonhufvud 2015, s. 45, 55). I den senaste 

lagändringen år 2013 ändrades hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation (Regeringen 

2013, s. 17). Som innefattar rekvisiten medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning, 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller att offret på att sätt befinner sig 

en särskilt utsatt situation (Leijonhufvud 2015, s. 76; 6 kap. 1 § BrB). 

 

2.1.3 Mediebevakningens historik av våldtäktsfall 

Medieutveckling av våldtäktsfall expanderade mellan 1970-1980-talet (Wendt 2010, s. 139). 

Våld mot kvinnor gestaltades i större utsträckning, och våldtäkt kom att bli ett 

samhällsproblem och möjligt att diskutera offentligt (ibid.). Det mediala uppsvinget under den 

här tidsperioden av våldtäktsproblemet bidrog till positiva konsekvenser såsom ny lagstiftning 

och stödet till kvinnojourer ökade (Wendt 2010, s. 139). Konsekvenserna av massmedias 

expansion blev även att frågan fick en utsliten ton och att läsarna endast fick läsa om de mest 

extrema och uppseendeväckande våldtäkterna (ibid.). Denna problematik lyfter också 
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Bergenheim fram och menar att media under 1990-talet allt oftare skrev om brutala 

gruppvåldtäkter vilket ledde till att det verkade som att denna typ av brott ökat utan att det 

skett i verkligheten (2010, s. 22). Gestaltningen av extrema våldtäkter i media gav även 

begreppet våldtäkt en snäv definition, vilket bidrog till att kvinnorna som utsattes för våldtäkt 

hemma av “normala” män inte ansåg sig själva blivit utsatta för våldtäkt (Wendt 2010, s. 

140). 

 

2.4  Kunskapsläget 

Vi kommer delvis att redovisa forskningsresultat, men även annan kunskap som inte 

klassificeras som forskning såsom monografier och antologikapitel. Mycket tidigare forskning 

fokuserar på hur våldtäkter framställs i media, men inte friande våldtäktsfall i dagspressen 

som vi valt att fokusera på. För att hitta tidigare forskning har vi använt databasen 

LUBsearch. När vi letade använde vi både svenska och engelska sökord såsom: 

“gestaltningsteori”, “våldtäkt”, “friande våldtäktsfall i media”, “sexualbrottslagstiftning”, 

“framing theory”, “rape in media”, “framing exoneration rape”, och “exonerating rape cases 

media”. Vi har främst använt tryckta källor som vi har hittat på Lunds universitets bibliotek. 

Statistiken har vi hämtat från BRÅ.  

 

2.4.1 Tidigare forskning om förövare och brottsoffer i media 

Lindgren och Lundström beskriver att forskning om kriminaljournalistik är ett väldebatterat 

fält både nationellt och internationellt (2010, s. 10). Vidare menar författarna att social 

avvikelse generellt ger ett ökat nyhetsvärde vilket resulterar i att brottsskildringar är en av 

journalistikens mest belästa genrer (Lindgren & Lundström 2010, s. 10). Kitzinger skriver att 

sexualbrott ger ett visst nyhetsvärde och att diskursen rörande vilken typ av sexualbrott som 

anses mest “intressant” skiljer sig genom tiderna (2004, s. 14-15). 

 

Mediebilden av själva brottsoffret är ett relativt outforskat område, men från 1990-talet och 

framåt har skildringar av brottsoffer fått mer plats i kriminaljournalistiken (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 10-11). Dramaturgin kring förövaren väcker ett större intresse hos läsarna 

än skildringen av brottsoffret (Lindgren & Lundström 2010, s. 10). Detta resonemang lyfter 

även Ghersetti fram som påpekar att nyhetsartiklar har drag av traditionell berättarteknik. Det 
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innebär att artiklarna lyfter fram och förstorar det som är mest intressant, och att det ofta sker 

på bekostnad av att annan information förminskas eller utelämnas (2012, s. 217). 

 

Som offer behöver man vinna legitimitet genom att framställas som svag, utsatt och fri från 

skuld i relation till brottet (Lindgren & Lundström 2010, s. 7). Om man som offer inte kan 

relateras till dessa kriterier har samhället svårt att greppa offrets status (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 8). Lindgren och Lundström exemplifierar detta med våldtagna kvinnor 

som enligt beskrivningar “haft på sig utmanande kläder” eller “tagit risker genom att följa 

med en man hem” (ibid.). Offerrollen blir inte lika tydlig eftersom man genom ett risktagande 

tillskriver offret skuld. 

 

Det vanligaste offret är en kvinna och på grund av föreställningar om det svaga offret har 

samhället svårare att förhålla sig till manliga offer (Lindgren & Lundström 2010, s. 107). Det 

finns en generell uppfattning om att män är starka och manliga offer inryms inte i den rådande 

diskursen (Lindgren & Lundström 2010, s. 108). Statistik från BRÅ tyder också på att det 

vanligaste offret är en kvinna, och att andelen kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott är 

betydligt fler än männen. I den nationella trygghetsundersökningen framkom det att 0,8 % av 

befolkningen mellan 16-79 år utsatts för sexualbrott under år 2012, och 1,7 % under år 2015 

(BRÅ 2016b). Under 2012 uppgav 0,3 % av männen och 1,4 % av kvinnorna att de blivit 

utsatta. År 2015 utsattes 0,4 % av männen och 3,0 % av kvinnorna för sexualbrott. 

Utsattheten för sexualbrott har därmed ökat mest bland kvinnor (Ibid.). 

 

Forskning visar att under åren 1995-2008 var sexualbrott de mest framträdande i svensk 

media och framförallt artiklar om våldtäktsfall (Lindgren & Lundström 2010, s. 107). 

Framställningen av brott, offer och förövare får dessutom särskild laddning i massmedia 

eftersom skildringen av dessa kan kopplas till frågor om moral och värderingar (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 13). Eftersom befolkningen i stor utsträckning anpassar sig efter vad 

media framställer som rätt och fel blir deras beskrivningar en arena för det kollektiva 

medvetandet avseende formandet av moraliska värderingar (Lindgren & Lundström 2010, s. 

14). Detta kan relateras till Wennstam som påpekar att omständigheter som ofta nämns är 

inblandning av alkohol samt om förövarna har invandrarbakgrund (2004, s. 12, 22). Stor vikt 

läggs vid om offret varit berusad när våldtäkten skedde, och att det anses vara en förmildrande 

omständighet för förövaren (Wennstam 2004, s. 33,76). Leijonhufvud refererar till 

Wennstams och menar att när det rör sig om sexualbrott läggs fokus på offrets alkoholvanor, 
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klädsel, sexuella vanor etcetera (2015, s. 50). Leijonhufvud förtydligar detta resonemang 

ytterligare genom att jämföra med en man som blir rånad på sin dyra klocka. Då läggs ingen 

fokus på hans tidigare liv eller varför han befann sig ute sent på kvällen vid händelsen (2015, 

s. 50). Det läggs mer skuld på offret än förövaren vad det gäller sexualbrott menar även 

Bienick och Krahé (2011). De undersöker skuldbeläggandet av offret i en studie där våldtäkts 

jämförs med rån. Deras forskningsrapport bygger på en fallstudie där forskningsdeltagarna 

presenterades för olika brottsscenarier och därefter fick de gradera offrens och förövarnas 

skuld. Scenarierna varierade avseende förövarens och offrets tidigare relation samt 

berusningstillstånd. Forskarna kom fram till att mer skuld tillskrevs offret, och mindre skuld 

tillskrevs förövaren för våldtäkt än för rån (2011, s. 1785). 

 

2.4.2 Tidigare forskning om massmedias påverkan 

Bergenheim skriver om hur synen på våldtäkt har förändrats, och kopplar det till hur 

massmedias gestaltning har präglat samhällets opinion (2010, s. 19). Hon belyser flera 

uppmärksammade fall som rymmer flera intressanta aspekter. Som att männen framställs som 

de verkliga offren genom att kvinnor skulle använda våldtäktsanklagelser som en hämnd för 

sina egna misslyckanden (2010, s. 20). Ytterligare en aspekt är om förövarens etnicitet har 

någon betydelse för rättens bedömning. Bergenheim menar att ett icke-svenskt ursprung kan 

påverka förövarens trovärdighet och att media därför väljer att gestalta det (2010, s. 23). 

Spargo och Ream menar att det idag talas mer om våldtäkter än för tjugo år sedan (2012, s. 

318, 319). Mycket av det som skrivs beskyller offret eller syftar till att våldtäkt inte alls är ett 

så stort problem som det egentligen är (ibid.). På samma sätt som att media är en källa till 

information måste man komma ihåg att de som arbetar med att utforma nyheter alltid sorterar 

ut vad som ska uppmärksammas (Nord & Strömbäck 2012, s. 13). Nord och Strömbäck 

diskuterar att innehållet i artiklarna inte är en statisk bild av verkligheten, utan att vissa 

nyheter dominerar nyhetsflödet eftersom de lockar fler läsare (Nord & Strömbäck 2012, s. 

32). 

 

Wendt undersöker medieutvecklingen som skedde på 1970- och 1980-talet vilken blev en 

viktig förändringsaspekt (2012, s. 139). Mäns våld mot kvinnor började gestaltas allt mer i 

media, och våldtäkt som tidigare varit osynligt kom att bli ett synligt samhällsproblem. Wendt 

refererar till Kitzinger som menar att den mediala ökningen gav stöd till kvinnojourer men 
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också att en ny lagstiftning tog form (ibid.). Trots positiva konsekvenser bidrog det mediala 

uppsvinget också till viss problematik (ibid.). Frågan om våldtäkt gestaltades i så stor 

utsträckning att problemet snabbt blev uttjatat (ibid.). Läsarna tröttnade på att läsa om 

våldtäkter som inte beskrevs som ovanligt brutala (ibid.). Fokus kom att hamna på de 

våldtäkter där förövarna var många eller överfallsvåldtäkter (ibid.). Media gav därmed 

begreppet våldtäkt en snäv definition och även vem som var en “riktig” våldtäktsman (Wendt 

2012, s. 140). Våldtäkter som begicks av en partner eller av en person man kände blev inte 

våldtäkter i den bemärkelsen som media skrev om (ibid.). 

 

2.4.3 Tidigare forskning om friande våldtäktsfall 

Få brottstyper skapar så stor offentlig debatt som sexualbrotten. Den forskning vi hittat som 

undersöker friande våldtäktsfall är framförallt intresserade av att undersöka domstolsbeslut. 

Våldtäktsrättegångar där förövarna frias återkommer med jämna mellanrum i massmedia och 

fokuserar bland annat på hur rekvisiten för våldtäktsbrottet är eller bör vara utformade samt 

hur domare dömer (Asp 2010, s. 43). Få fall klaras dessutom upp och enbart en av tio 

polisanmälningar leder till åtal (Wendt 2010 s. 133). Olsson menar att våldtäkt är ett 

svårbevisat brott och undersöker i sin studie samtliga tingsrättsavgöranden från 2012 som 

bestod av 169 rättsfall. Studien tyder på att andelen fällande domar minskat då 36 % av de 

undersökta rättsfallen ogillades i åtalet (Olsson 2013). 

 

Asp påpekar att statistiken i många fall kan vara missvisande och att mörkertalet för 

sexualbrott är högt just för att sexuellt våld i det egna hemmet är underrapporterat (2010, s. 

10, 108). Wendt betonar att de våldtäkter som anmäls enbart utgör 10-20% av de våldtäkter 

som egentligen sker (2010, s. 133). 

 

2.4.4 Våldtäkt som socialt problem 

Våldtäkt var ett osynligt samhällsproblem i svensk politik fram till 1970-talet (Wendt 2010, s. 

132). Man hänvisade till att det inte skedde i så stor utsträckning samt att det var ett privat 

problem som andra inte skulle bekymra sig om (ibid.). Frågor rörande det “privata” såsom 

kropp, kön och sexualitet lyftes inte till en politisk nivå (ibid.). Det var först under det senaste 

decenniet som våldtäkt fick en kontinuerlig plats på den mediala arenan och anses idag kunna 
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påverka sociala frågor, politiker och myndigheter (Wendt 2010, s. 132; Swärd & Starrin 2006, 

s. 259). Våldtäkter som brott har inte minskat och skammen av övergreppet läggs fortfarande 

på offret vilket kan ha och göra med förlegade föreställningar om kvinnors sexualitet (Wendt 

2010, s.133.). Detta bidrar till att kvinnor får det ännu svårare att få upprättelse för det som de 

har utsatts för och många undviker att anmäla brottet på grund av den misstron man möter hos 

olika myndigheter (Ibid.). 

 

2.5 Sammanfattning av kunskapsläget 

Den tidigare forskning vi presenterat visar att våldtäktsfall har fått större massmedial 

uppmärksamhet med tiden, men att friande våldtäktsfall är ett relativt outforskat område. Den 

tidigare forskningen visar på hur och vad media väljer att skildra avseende förövare och offer 

skiljer sig samt att medias gestaltningar påverkar opinionen i samhället och människors 

uppfattningar om våldtäktsproblemet.  

 

3. Teoretiska referensramar 
 
Uppsatsen teoretiska utgångspunkt består av gestaltningsteorin. Begreppen kön, etnicitet och 

sysselsättning kommer också att beskrivas i detta kapitel som vi anser relevanta för hur offer 

och förövare beskrivs i dagspressen. Under studiens gång har vi arbetat teoristyrt, som när vi 

utarbetade vår variabellista genom att operationalisera olika begrepp som kopplats till den 

valda teorin. Teorin har identifierat de variabler som varit relevanta att undersöka och som 

ingått i undersökningen (Lind 2014, s. 91). De variabler som ingått presenteras närmare i 

avsnitt 4.9. Nedan kommer gestaltningsteorin att beskrivas samt relevanta begrepp för studien 

såsom kön, etnicitet och sysselsättning som används för att analysera materialet.  

 

3.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en teori som främst används i journalistiska undersökningar och i 

grunden handlar det om hur samhällsfenomen framställs i massmedia (McQuail 2000 s. 343; 

Shehata 2012, s. 327). Eftersom att vi valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys 

som metod där vi undersöker nyhetsartiklars framställning av friande våldtäktsfall ansåg vi 

teorin som lämplig för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi ansåg teorin användbar 
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för att kunna förstå hur de problem och samhällsfrågor vi socionomer arbetar med 

förekommer, vinklas och framställs i media. Detta relaterar vi till Swärd och Starrin 

diskussion om att massmedier idag kan påverka frågor även inom det sociala fältet (2006, s. 

259). För att teorin ska fungera ihop med vårt metodval har vi valt att tolka begreppet 

gestaltning som förekomst av olika kategorier då vi avser att mäta variabler. Vi har använt 

begreppet på detta sätt för att kunna täcka in förekomsten av variabler och inte enbart 

beskrivningar utav offer och förövare. Shehata definierar gestaltning som att man sorterar ut 

vissa aspekter i artikeltexten, vilket påverkar framställningen och hur läsarna uppfattar 

verkligheten (2012, s. 327-328). På så vis kan man främja en viss problemdefinition, 

orsakstolkning, moralisk bedömning eller föreslagen lösning på det beskrivna problemet 

(ibid). När begreppet gestaltning förekommer i den fortsatta texten är det med bakgrund i 

denna förklaring som vi hänvisar till.  

 

Gestaltningsteorin har sina rötter i ett olika vetenskapliga och disciplinära traditioner (Bryant 

& Oliver 2009, s. 17). Erving Goffmans idéer om teaterscenen och hur vi agerar på samt 

bakom scenen är en av de teorier som influerat gestaltningsteorin (McQuail 2000, s. 343). 

Gestaltning är ett sätt för journalister att förmedla en tolkning avseende isolerade händelser 

och fakta (ibid.). Nyhetsartiklar innehåller både information men även gestaltningar som kan 

inverka på läsarens värderingar, attityder och beteenden (Bryant & Oliver 2009, s. 19). 

Inramningar som journalister använder kan få folk att tänka på en fråga eller ett problem på 

ett visst sätt (ibid.). Traditionella journalistiska normer betonar att media försöker informera 

och inte forma händelser eller övertyga läsarna (Bryant & Oliver 2009, s. 1). McQuail menar 

att det är oundvikligt för journalister att inte gestalta händelser vilket gör att man introducerar 

viss partiskhet (2000, s. 343). 

 

Gestaltningsteorin kan bidra till att förstå hur människor processar nyheter då vissa 

gestaltningar passar samhället bättre, eftersom vissa ämnen redan finns i den rådande 

diskursen vilket gör det lättare för läsarna att ta till sig (Severin 2001, s. 278). McQuail 

påpekar att ju mer makt tidningen har, ju mer kontroll har den över informationen som ges ut 

vilket gör att framställningarna i artiklarna inte ifrågasätts (2000, s. 344). Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att när information, det vill säga källan, ges till en tidning så är den redan 

kontextualiserad för att passa tidningen som publicerar nyheten (McQuail 2000, s. 343). 

McQuail beskriver gestaltningens process på tre olika sätt (2000, s. 454-455). För det första är 

journalister under konstant press, de måste alltid sortera ut vad som har ett nyhetsvärde och 
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hur det ska användas samt konstrueras. För det andra måste överföringen av en nyhet nå ut till 

läsarna på ett visst sätt vilket gör att gestaltning av händelsen förefaller sig naturligt. För det 

tredje talar McQuail om konsekvenserna av framställningen av nyheter. Läsarna kommer att 

ta till sig artikeln på olika sätt beroende på gestaltningarna. 

 

3.2 Kön 

Kön konstrueras genom att en individ anses ha ett specifikt kön, och utifrån det tillskrivs 

egenskaper som samhället identifierar med respektive kön (Mattsson 2015, s. 47). Vi 

konstruerar kön genom exempelvis språk, handlingar och via medier matas vi med hur 

kvinnor och män förväntas vara (Mattsson 2015, s. 48, 49). Man kan även tala om kön och 

genus där kön erhåller en mer biologisk definition och genus syftar till hur individen upplever 

sig själv (Mattsson 2015, s. 60). I vår undersökning har vi enbart använt oss av begreppet kön 

och undersökt hur artiklarna gestaltar offret eller förövaren som antingen kvinna eller man 

och hur vanligt det är att den informationen framkommer.  

 

3.3 Sysselsättning 

Teorier om klass utvecklades i början av 1900-talet (Mattsson 2015, s. 73). Den gemensamma 

nämnaren brukar vara att klass relateras till en hierarkisk ordning och olika maktrelationer i 

ett samhälle (ibid.) Karl Marx och Max Weber har givit världen två grundläggande traditioner 

avseende hur vi förstår samhällsklasser (ibid.). Marx fokuserade främst på ekonomiska 

aspekter när han definierade maktrelationer medan Weber menade att inkomst, utbildning och 

politiskt inflytande var tre grundpelare avseende samhällsordningen (Mattsson 2015, s. 74). 

Även klass kan förstå som en konstruktion eftersom att det är något vi skapar samt 

upprätthåller (Mattsson 2015, s. 75). Vi använde klass som ett uttryck för sysselsättning i vår 

studie och undersökte om förövaren och offrets yrke gestaltades i nyhetsartiklarna. 

 

3.4 Etnicitet 

Etnicitet är ett komplicerat begrepp och vissa menar att etnicitet är resultatet av sociala 

processer och interaktioner snarare än något oföränderligt (Mattsson 2015, s. 83). Andra talar 

om att etnicitet handlar om att tillhöra en viss grupp och som lever under liknande 
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levnadsförhållanden (ibid.). Det finns i princip inget enhetligt svar om den exakta definitionen 

av etnicitet men ett av de vanligaste kriterierna brukar vara att urskilja en gemensam kultur i 

en etniskt homogen grupp (Mattsson 2015, s. 84). Begreppen etnicitet och kultur används inte 

sällan som synonymer (ibid.). En annan aspekt när man talar om etnicitet är distinktionen 

mellan “vi” och “dem” (Mattsson, 2015, s. 87). Att upprätthålla en gräns mellan vi och de 

andra gör att vi kan definiera oss själva (ibid.). Vi har i den här uppsatsen undersökt om vi 

upprätthåller etnicitetsbegreppet genom att se om offret eller förövarens ursprung gestaltas. 

Flera studier visar att mediernas gestaltningar påverkar människors uppfattningar om 

invandrare (Bolin, Hinnfors & Strömbäck 2016, s. 200). En diskussion om varför eller varför 

inte etnicitet redovisas i artiklarna kan bero på vilka slags medier man väljer att konsumera, 

och en diskussion kring det förs även i avsnitt 4.6 om urval.  

 

3.5 Sammanfattning av undersökningens teoretiska referensramar 

Sammanfattningsvis har vi utgått ifrån Shehatas, McQuails, Severins samt Bryant och Olivers 

definitioner av gestaltningsteorin för att undersöka artiklarnas framställning av friande 

våldtäktsfall. Vi har även använt begreppen kön, etnicitet och sysselsättning vilka fungerade 

som verktyg i analysen för att pröva vår hypotes och för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

4. Metod 
 

I metodkapitlet behandlas metodval, den kvantitativa innehållsanalysens förtjänster och 

begränsningar samt metodens tillförlitlighet. Därefter följer avsnitt om material och dess 

förtjänster och brister, val av sökord, urval och bortfall. Kapitlet avslutas med en redogörelse 

för vilka variabler som ingick i studien, tillvägagångssätt samt hur arbetsfördelningen har sett 

ut under studiens gång. 

4.1 Metodologiska överväganden 

Utifrån studiens syfte som är att jämföra framställningen av friande våldtäktsfall och 

undersöka om lagändringen år 2013 har lett till några förändringar i nyhetsartiklars 
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beskrivningar valde vi att göra en kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativa metoder gör det 

möjligt att mäta skillnader och den kvantitativa innehållsanalysen är lämplig för att undersöka 

hur frekvent olika kategorier förekommer i olika typer av material (Bryman 2011, s. 155; 

Esaiasson et al. 2013, s. 199). För att få svar på frekvenser räknades teman med hjälp av en 

kodningsmanual (se bilaga 1). Metoden möjliggjorde att jämföra innehållet i nyhetsartiklarna 

från de olika årtalen och se om beskrivningarna av de friande våldtäktsfallen skiljde sig åt. 

Metoden är även användbar för att hitta mönster i större material och när man vill jämföra 

texter från olika tidsperioder för att se om det skett någon förändring av vilka teman som får 

störst uppmärksamhet (Bryman 2011, s.284-285; Boréus & Bergström 2005, s. 45). 

Ytterligare en fördel med vårt metodval är att det passade vårt materials storlek, vilket 

presenteras i avsnitt 4.7. 

 

Vi var framförallt intresserade av att koda de teman som framkommer i artiklarna men även 

de som inte fick utrymme. Detta för att se om det skiljde sig mellan åren beroende på om det 

var offret eller förövaren som främst gestaltades, vilket också är möjligt när man gör en 

innehållsanalys (Boréus & Bergström 2005, s. 45; Bryman 2011, s. 285). Vi ville ta reda på 

förekomsten av de variabler vi utformat och i vilken utsträckning. Boréus och Bergström 

menar att det kan vara svårt att undersöka med denna metod om rapporteringen är saklig, 

objektiv och opartisk (2005, s. 47). Då vi är två författare med olika förförståelse som skulle 

tolka om artiklarna är objektiva valde vi att enbart undersöka vilka teman som gestaltades i 

artiklarna och inte hur det nämndes. 

 

Våldtäkt kan för många vara ett känsloladdat ämne att tala om. Vi beslutade oss därför för att 

inte använda en kvalitativ metod som är användbar exempelvis för att undersöka 

forskningsdeltagares subjektiva åsikter (Bryman 2011, s. 376). Att undersöka åsikter och 

tolka texter kan man även göra vid användning av en kvalitativ innehållsanalys (Boréus & 

Bergström 2005, s. 44). Eftersom vi inte var intresserade av att tolka resonemang utan vårt 

fokus var att mäta variablers förekomst i nyhetsartiklarna har den kvantitativa metoden lämpat 

sig för vårt syfte och frågeställningar.  

 

4.2 Den kvantitativa innehållsanalysens förtjänster och begränsningar 

I detta avsnitt diskuteras den kvantitativa innehållsanalysens svagheter respektive styrkor. Att 

välja en kvantitativ innehållsanalys som metod är på många sätt fördelaktigt. Man kan 
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utförligt sätt beskriva sitt urval, hur kodningsschemat är uppbyggt och tydligt redovisa 

kodningsmanualen (Bryman 2011, s. 296). Detta bidrar till att objektiviteten ökar samt att 

upprepningar är enklare att utföra än om vi hade valt en kvalitativ metod vars moment är 

svårare att redogöra för och replikera (Bryman 2011, s. 240, 296, 268). Innehållsanalysen är 

dessutom en flexibel metod som lämpar sig till många olika sorters undersökningar men som 

framförallt är förknippad med massmediala undersökningar (Bryman 2011, s. 296). Därmed 

lämpade den sig bra för vår studie då empirin utgjordes av tidningsartiklar. En annan styrka 

med innehållsanalysen är att den kan bidra med kunskap om sociala grupper som kan vara 

svåra att komma i kontakt med som exempelvis offer och förövare framhåller Bryman (ibid.), 

vilka vi varit intresserade av att studera. 

 

Innehållsanalysen inrymmer även vissa begränsningar. Bryman menar att innehållsanalysen 

inte kan vara bättre än det material som den bygger på därför måste man bedöma materialet 

som ska analyseras utifrån vissa kriterier (2011, s. 296). Kriterierna är följande; autenticitet 

vilket är att dokumentet är vad det utger sig för att vara, trovärdighet alltså att materialet inte 

är förfalskningar samt representativitet som syftar till att dokumenten är representativa för det 

material som det representerar (Bryman 2011, s. 296-297). Eftersom nyhetsartiklar utgjorde 

empirin anser vi att dessa kriterier inte är lika relevanta för vår del, men vi tycker dock att det 

är viktigt att vara medveten om dem och förhålla sig kritiskt till sitt material. 

En annan svaghet med denna metod och som vi har haft i åtanke är risken med att koda latent 

innehåll (Bryman 2011, s. 297). När man kodar latent innehåll kan man riskera att få fram 

slutsatser som är ogrundade (Ibid.), och resultatet kan därmed bli bristande. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att vara subjektiv och inte objektiv (Bryman 2011, s. 

368). Den kvantitativa innehållsanalysen framställs ofta som en objektiv analysmetod menar 

Bryman, men att det är omöjligt att inte forskarnas egna värderingar speglas genom valet av 

teman som kodas (2011, s. 296, 297). Vi diskuterade att skapandet av variabler hade kunnat 

påverkas av innehållet i artiklarna och inte vad vi ville undersöka om vi hade läst dem på 

förhand. Vi utformade därför kodningsmanualen med vissa modifieringar innan vi påbörjade 

kodningen. Det betyder att vi inte skapade variabler utifrån det vi läste utan genom vår 

förförståelse fastställde vi vad vi letade efter. Naturligtvis speglar det våra egna värderingar. 

Däremot riskerade vi att inte påverkas under studiens gång och hitta teman i texterna 

allteftersom och därmed kanske få ett annat resultat. 
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Metodvalet har inneburit mycket förarbete och varit tidskrävande. En fördel med att göra en 

kvantitativ innehållsanalys är att bearbetningen och sammanställningen gick förhållandevis 

snabbt (Eliasson 2013, s. 30). Inom uppsatsens tidsbegränsningar har vi kunnat bearbeta ett 

stort datamaterial och undersöka flera kategorier vilket Esaiasson et al. poängterar är en fördel 

med detta val av metod (2013, s. 198). Vi har därför kunnat samla in och analyserat ett större 

material än om vi valt en kvalitativ metod. 

 

4.3 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersökning bör uppfylla två krav nämligen att empirin är giltig och relevant samt 

tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002, s. 21). Reliabilitet handlar om huruvida studien går 

att upprepa av en annan forskare och då få samma resultat (Eliasson 2013, s. 15). 

Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna genomförs och hur noga de bearbetas (ibid.). 

Eftersom att vi är två författare har vi innan undersökningen påbörjades noga gått igenom hur 

vi skulle gå tillväga för att tolka variablerna och koda materialet på ett så likartat sätt som 

möjligt. Förberedelser samt att gå igenom undersökningen kan öka studiens reliabilitet 

(Eliasson 2013, s. 16). Vi provkodade ett antal nyhetsartiklar innan själva undersökningen 

påbörjades. Vi har båda kodat alla nyhetsartiklar för att så långt som möjligt kunna försäkra 

oss om att vi kodat på liknande sätt för att förbättra reliabiliteten. Detta benämner Boréus och 

Bergström som dubbelkodning vilket syftar till att kontrollera att kodningarna 

överensstämmer (2005, s. 50). Under datainsamlingen och kodningen var vi noggranna med 

registreringen av data så att det gjordes på ett korrekt sätt och inte kodades fel vilket är en 

förutsättning för hög reliabilitet (Eliasson 2013, s.16). Slarvfel under datainsamlingen och 

bearbetningen av materialet kan vara en bidragande orsak till bristande reliabilitet (Esaiasson 

et al. 2012, s. 63). 

 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som den syftar till att undersöka (Eliasson 

2013, s.16). För att erhålla hög validitet är det viktigt med tydliga frågeställningar för att man 

ska vara säker på vad det är man vill undersöka (Eliasson 2013, s.17). Det är också relevant 

att kontrollera att materialet man använder är giltigt (ibid.). Kriterierna för att bedöma 

materialets giltighet diskuterades tidigare under avsnittet 5.2. Genom att vi granskade 

materialet som giltigt samt att vi valde ut artiklarna med relevans för att besvara 

forskningsfrågorna stärkte vi validiteten. 
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Validitet kan även delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet mäter varaktigheten 

eller aktualiteten i resultaten och är vanligast i en kvantitativ studie (Bryman 2011, s. 51). 

Man kan också benämna den interna validiteten med trovärdighet och att man mäter det man 

avser att mäta (Bryman 2011, s. 52; Jacobsen 2002, s. 21). Farhågor gentemot den interna 

validiteten måste man ta hänsyn till framförallt när man undersöker någonting som sträcker 

sig över lång tid (Bryman 2011, s.56). Det gäller främst om man har undersökningspersoner 

som är delaktiga i studien, dessa personer kan tänkas flytta eller inte vilja vara med längre 

(ibid.). Eftersom att vi använde oss av redan publicerat material kan inte empirin försvinna 

från materialinsamlingen om inte materialet försvinner från den databas vi använt.  Extern 

validitet avser om slutsatserna från urvalet av analysenheterna går att generalisera till andra 

populationer (Esaiasson et al. 2012, s. 58).   

 

4.4 Material 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga för att samla in material och vad för slags 

empiri vi använt. Empirin utgjordes av nyhetsartiklar som rör friande våldtäktsfall från 

svenska dagstidningar. Dagstidningar kan sorteras in i två huvudgrupper; morgontidningar 

och kvällstidningar (Nationalencyklopedin 2016b), och studien innefattar dem båda och 

utgörs av rikstäckande och lokala dagstidningar från alla veckodagar. Vi har även valt att 

använda gratistidningar eftersom att de innehåller nyhetsartiklar. Tidningarnas politiska 

inriktning hade ingen betydelse då det inte ingick i studiens syfte. För att samla in material 

använde vi oss utav nyhetsarkivet Retriever Research som innehåller artiklar i fulltext från 

tryckta svenska dagstidningar (Lunds Universitet, 2016). Att vi använt Retriever Research har 

betydelse för populationen då vi har begränsat oss till de nyhetsartiklar som existerar i detta 

arkiv. Efter materialinsamlingen påbörjades kodningen som beskrivs utförligare i avsnitt 4.12. 

 

4.5 Val av sökord 

Vi provade att använda olika sökord för att se vilken kombination av ord som gav störst 

population av artiklar. Först provade vi sökorden “friande” och “våldtäkt” som gav ett litet 

urval. Därefter testade vi sökorden “friades” i kombination med både “våldtäktsfall” och 

“våldtäktsdom” vilka resulterade i ännu färre artiklar. Vi provade även “friades” och 

“våldtäkt” vilket gav något fler. Slutligen beslöt vi oss för att använda trunkering av orden 
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friades* och våldtäkt* eftersom det gav flest artiklar. Populationen blev då 315 antal artiklar 

för år 2015 och 448 stycken artiklar för år 2012. Artikelmängden fick avgöra då vi har 

utarbetat specifika kriterier som artiklarna måste motsvara. Vi ville inte riskera att 

populationen skulle bli alltför liten och därmed generera i ett otillräckligt urval. 

 

4.6 Urval  

Våldtäkt är ett våldsbrott som varken har en början eller ett slut i människans historia vilket 

gör att en avgränsning var nödvändig. Vi valde att undersöka framställningen av friande 

våldtäktsfall i relation till lagändringen som skedde år 2013. Vi valde därför år 2012, vilket 

var innan lagändringen trädde i kraft men ändå relativt nära inpå. Vi valde också ett årtal efter 

lagändringen, år 2015, som är förhållandevis aktuella. Valet av årtal motiverar vi också med 

att det ska inte skulle vara för många år emellan dem. 

 

Urvalet utgörs av nyhetsartiklar från traditionella dagstidningar och användningen av 

traditionella medier kräver en problematisering. Detta eftersom medielandskapet är i ständig 

förändring och traditionella medier rapporterar alltid i relation till andra alternativa medier. 

Det är inte bara nyhetsrapporteringen från traditionella medier som är av betydelse för 

människors föreställningar. Friande våldtäktsdomar är ett problem som ständigt återkommer i 

media, och hur de olika medierna väljer att rapportera om detta påverkar vilka åsikter vi har, 

våra tolkningsramar, värderingar och i slutändan hur vi handlar. Genom detta tydliggörs 

mediernas makt menar Ghersetti (2012, s. 210). Medierna påverkar även varandra och vilket 

sätt friande våldtäktsfall skildras. Traditionella svenska medier håller hög etiskt standard i 

förhållande till internationell journalistik menar Ghersetti (2012, s. 208-209). Det motiverar 

även vårt urval.  

 

Det som nyhetsrapporteringen skildrar är inte verkligheten utan endast en bild av den 

(Ghersetti, s. 206), och det är viktigt att fundera över vad exempelvis Fria Tiders rapportering 

om friande våldtäktsfall är utformad, där högerextrema åsikter förekommer, gör med Dagens 

Nyheter eller Svenska Dagbladets nyhetsrapportering. Genom att de framhäver vissa sidor av 

olika samhällsproblem snarare än andra, och eventuellt tydligt belyser förövarens etnicitet 

spelar roll för vilken information som finns tillgänglig och vad traditionella medier kan 

skildra (Strömbäck 2012, s. 283). Nyheter är en vara som vi kan välja att konsumera beroende 

på vilka politiska åsikter vi har eller vad som intresserar oss (Allern 2012, s. 234). Viktigt är 
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att påpeka att nyheter kan belysa olika aspekter beroende på vilken tidning eller nyhetskanal 

som rapporterar om det.  

 

Under de senaste åren har frågorna om invandring blivit allt mer omdiskuterade i media och 

allt fler svenskar anser att de är viktiga samhällsfrågor vilket återspeglas i tidningarnas 

ledarsidor. Det gäller både de som har en negativ och en positiv syn på flyktinginvandring och 

debatten om invandring och integration i media delas i två läger menar Bolin, Hinnfors och 

Strömbäck (2016, s.192). Det ena lägret menar att den andra sidan inte är något annat än 

“Sverigedemokraternas budbärare” och bidrar till normalisering av den främlingsfientliga 

högerns retorik. Det andra lägret anklagar istället de som argumenterar för en liberal 

migrationspolitik för att vara naiva eller inte förmedla en bild av hur verkligheten ser ut 

(Bolin, Hinnfors & Strömbäck 2016, s. 193). Även om vi valt att varken undersöka ledare, 

liknande texttyper eller migrationspolitik kan också dessa läger finnas i den offentliga 

debatten om friande våldtäktsfall och påverka hur nyhetsartiklarna rapporterar om det och att 

man väljer att inte gestalta etnicitet. Därför fann vi det även intressant att ha med etnicitet som 

en variabel för att se i vilken utsträckning det förekom i nyhetsartiklarna från de valda årtalen. 

Vi är medvetna om att en händelse kan skildras på olika sätt och vikten av att vara källkritisk. 

Av dessa anledningar valde vi att studera nyhetsartiklar från dagstidningar som oftast är 

trovärdiga källor till skillnad från nyheter från alternativa medier som alltid inte faktagranskas 

innan publicering.  

 

Vi använde ett systematiskt urval vilket innebär att vi valde ut vissa tidningsartiklar utan att 

använda någon slumptalstabell (Bryman 2011, s. 185). Därmed finns inte någon systematik i 

ordningen bland de artiklar vi valde. Alla artiklar från år 2012 och år 2015 i databasen 

Retriever Research som innehåller sökorden friande* och våldtäkt* utgör vår population. Vi 

utformade fyra kriterier för att ytterligare begränsa urvalet. Det första kriteriet var att artikeln 

skulle handla om ett eller flera friande våldtäktsfall. Med det syftade vi till att tidningen skulle 

belysa händelsen under de valda årtalen men inte att det nödvändigtvis måste skett under 

årtalen. Det andra kriteriet var att det skulle vara en nyhetsartikel vilket innebär att 

debattartiklar, krönikor och insändare sorterades bort. Detta eftersom sådana texttyper kan 

innehålla subjektiva värderingar vilka vi inte var intresserade av i den här undersökningen. Vi 

valde även att inte ha med artiklar i kategorin frontpage utan endast artiklar i sin helhet.  Det 

tredje kriteriet innebar en avgränsning utifrån ett geografiskt kriterium. Våldtäktsfallet ska ha 

skett i Sverige och alla internationella nyhetsrapporteringar om friande våldtäktsfall 
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sorterades bort. Vi motiverar detta med att undersökningen skulle bli alltför omfattande i 

förhållande till den tid vi har haft på oss, och för att de inte var relevant för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Det fjärde kriteriet innebar att artiklar som angav TT som källa sorterades 

bort och enbart artiklar som TT Nyhetsbyrån själva har publicerat användes, eftersom de ofta 

distribuerar artiklar till andra tidningar. Dubbletter av artiklar skulle inte ingå i vårt urval för 

att undvika att koda samma artikel flera gånger. Detta hade skapat ett skevt resultat. 

 

På sökorden fick vi år 2012 fram 448 träffar på artiklar där 75 stycken passade för våra 

kriterier. För år 2015 fick vi med våra sökord fram 315 varav 81 överensstämde med 

kriterierna och vi valde att använda de 75 första. Vi var tvungna att gå igenom samtliga 

artiklar utifrån de uppsatta kriterierna för att kunna sortera bort dem som inte var aktuella för 

vår analys. De resterande 373 stycken artiklar från år 2012, och 240 stycken från 2015 var 

artiklar av texttyper som krönikor, debattartiklar och artiklar om friande våldtäktsfall i andra 

länder än Sverige. Detta motiveras av att de i Retriever Research inte kategoriserades som 

nyhetsartiklar, utan som andra artikeltyper som inte omfattades av undersökningen. 

 

 

4.7 Materialets förtjänster och brister 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda nyhetsartiklar som empiri. En fördel 

med att använda nyhetsartiklar är att de är oberoende av våra frågeställningar och våra 

värderingar (Lind 2014, s. 128). Det förutsätter att vi förhållit oss objektiva till underlaget och 

att det framgår hur vi ska koda materialet för att våra värderingar ska påverka bearbetningen 

så lite som möjligt (Bryman 2011, s. 282). Lind påpekar att en nackdel med att materialet inte 

har skapats för studiens syfte utan för andra ändamål är att det kan försvåra när man ska 

besvara de frågeställningar som formulerats (2014, s. 128).  Vi har varit medvetna om detta 

men anser inte att det varit ett problem utan att vi kunnat besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Vi blev även varse om hur tidsödande det kan vara att få fram artiklar som 

var relevanta för våra frågeställningar vilket Lind framhåller (ibid.). Det tog tid att gå igenom 

samtliga artiklar från årtalen för att få fram vilka som passade våra kriterier. Många artiklar 

liknade varandra och därför valde vi att inte ha med de artiklar som angav TT Nyhetsbyrån 

som källa. Vi borde räknat hur många det rörde sig om vilket vi tyvärr missade. 

Slutligen skall det påpekas att det inte är säkert att våldtäkten har skett under de valda årtalen. 

Samt att det kan tänkas att förövare kan ha dömts efter att artiklarna publicerats. Eftersom vi 
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inte har gjort en statistisk analys över våldtäkter respektive år så hade det ingen egentlig 

betydelse för vår undersökning. Det har inte påverkat framställningen av själva händelsen. 

 

4.8 Bortfall 

I en kvantitativ undersökning brukar bortfallet exempelvis bestå av uteblivna svar från enkäter 

(Bryman 2011, s. 181). Eftersom vi använt redan publicerat material drabbas inte 

undersökningen av den problematiken, dock är det viktigt för urvalet att tydliggöra vilka 

analysenheter som inte ingått i undersökningen (Esaiasson et al. 2012, s. 190). Genom att vi 

enbart valde att söka efter artiklar i Retriever Research begränsades populationen av den 

orsaken. Vi hade kunnat välja fler databaser och därmed erhålla en större population. Vi anser 

dock att tidsperioden för själva undersökningen var så pass kort att vi inte hade haft tid att 

analysera ett större material. Eftersom att Retriever Research har ett omfattande arkiv ansåg vi 

det som tillräckligt. 

 

Bortfallet påverkades också av vårt val av sökord som förmodligen sorterade bort en del 

artiklar som skulle kunna utgjort vår population. Vi har dock testat olika kombinationer av 

sökord och kommit fram till att vår valda kombination av sökord är den som har gett störst 

urval. Detta som ett sätt att minska bortfallet (Eliasson 2013, s. 157). 

Vi har också försökt minska det interna bortfallet. Det är framförallt viktigt i kvantitativa 

metoder att fundera över hur man ska gå tillväga om en eller flera respondenter av olika 

anledningar inte besvarat vissa frågor (Bryman 2011, s. 320). Vi har applicerat denna 

problematik på vår studie till eventuella slarvfel när artiklarna kodats. Vi kan ha missat att 

koda variabler, angett fel variabelvärde eller att vissa av dem inte var aktuella i en del artiklar. 

Från början hade vi även med ytterligare variabler som vi efter provkodningen valde att ta 

bort vilket kan räknas som internt bortfall. Som exempelvis brottsplats, ålder och en variabel 

som skulle mäta artikelns inställning till våldtäktsdomen. Det vill säga om artikeln var 

objektiv eller tog ställning till den friande våldtäkten. Vi ansåg att den var svår att få svar på 

då många artiklar var kortfattade och dessutom visade det sig att vi hade gjort olika 

bedömningar när vi kodade enskilt och angett olika värden. 
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4.9 Variabler 

I detta avsnitt presenteras de variabler som ingått i undersökningen, hur vi operationaliserat 

dem samt varför vi valt att ha med dem. Vi var från början intresserade av att undersöka ännu 

fler variabler än de som ingår i kodningsmanualen (se bilaga 1). Exempelvis förövarens och 

offrets ålder samt brottsplats. Ålder var mer problematiskt än vi först trodde att koda eftersom 

att det sällan nämndes explicit utan ålder beskrev i termer som “barn” eller “40-åringen”. 

Dessa valde vi att inte ha med eftersom att vi hade en föreställning om ett utfall men som vi 

tyvärr inte kunde se och eftersom de var problematiska att koda och kunde skapat skevhet i 

resultatet.  

 

Begreppet operationalisering handlar om att ta fram begrepp ur teorin som är relevanta för 

undersökningen, och om att göra begreppen mätbara så att de blir möjliga att undersöka 

(Eliasson 2013, s. 12-13). Detta fick vi inleda arbetet med för att få fram de variabler vi 

använde oss utav. Eliasson lyfter fram krav som variablerna måste uppfylla (2013, s.14), vilka 

vi tagit i beaktning. Exempelvis är det viktigt att variablerna är relevanta samt täcker 

frågeställningarna, och att de avser mäta det man vill att de ska mäta (ibid.). Som nämndes 

tidigare i avsnitt 4.2 skapade vi variablerna innan vi började gå igenom artiklarna för att så 

lite som möjligt påverkas av det vi läst. Samtliga variabler och variabelvärden återfinns i 

bilagorna (se bilaga 1).  

 

Utifrån gestaltningsteorin och tidigare forskning skapade vi variabler som gestaltade brottet 

på olika sätt och förekomsten av olika kategorier. Vi har därför med ett brett spann av 

variabler för att täcka in förekomsten av alkohol hos förövaren och offret, orsak till att 

våldtäkten friades, brottets antal offer och förövare samt inställning till 

sexualbrottslagstiftning. 

 

Den första variabeln, A, tidning klargör vilken tidning eller nyhetsbyrå artikeln kommer ifrån, 

och är med för att enklare identifiera vart artikeln hämtats ifrån och för att se vilka tidningar 

som framträdde mest under de valda åren. Därefter utformade vi variabler utifrån begreppen 

kön, sysselsättning och etnicitet (Mattsson 2015, s. 19). Vi valde att ha med dessa begrepp för 

att för att täcka in frågeställningarna. Variablerna B och C handlar om kön, och dessa valde vi 

att ha med för att kunna analysera om artiklarna gestaltar förövaren och/eller offrets kön. Det 

ledde oss in på en diskussion kring hur tidningar använder kön som begrepp eftersom att de 
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ses som en konstruktion. För enkelhetens skull och på grund av tidsbegränsningar bestämde vi 

oss för att begränsa kodningen till enbart man och kvinna. Variabelvärdena som anger att 

båda könen förekommer hänvisas till denna begränsning och inte ett uteslutande av andra kön 

i samhället. I ett flertal artiklar från 2012 handlade våldtäkten om en man som våldtagit en 

transsexuell kvinna. I artiklarna benämns kvinnan som en kvinna, men vissa artiklar påpekar 

att juridisk sett är hon en man. Vi har i de fallen valt att koda kvinnan som en kvinna med den 

enkla motiveringen att hon själv, samt tidningen, benämner sig som kvinna och vi vill inte 

kränka någons integritet.   

 

Begreppet etnicitet definieras i avsnitt 3.2.4 och vi har, trots dess komplexitet, valt att ha med 

begreppet som en variabel. Variablerna D och E mäter om artiklarna nämner förövarens 

respektive offrets etnicitet. Variabelvärdena består av svensk medborgare, utländsk 

medborgare samt nämns inte. Vi kategoriserade förövare och offer som benämns med en stad 

eller landskap i Sverige som svenska medborgare. Vi har dock gjort en distinktion mellan 

exempelvis “från Uppsala” gentemot “Uppsalabo”. Den senare har inte tolkats som svensk 

medborgare utan som nämns ej. Vi motiverar detta med att vi vill att det explicit ska uttryckas 

i text att personen ifråga är från en stad, ett landskap eller ett land. Genom att koda artikelns 

benämning “Uppsalabo” som svensk medborgare gör vi en tolkning av texten vilket inte är 

syftet med den här kvantitativa studien. Personen kan vara tillfälligt bosatt där men inte 

svensk medborgare. I det fall där det uttrycks att en person ska utvisas har vi kodat hen som 

utländsk medborgare. 

 

Variablerna F och G anger förövarens respektive offrets sysselsättning. Först gjorde vi en lista 

med tänkbara yrken vi trodde vi skulle gestaltas i artiklarna. Efter att vi hade provkodat ett par 

artiklar upptäckte vi dock att det inte framgick särskilt ofta, och vi ändrade till fritext för att 

underlätta kodningen. 

  

Vi valde även att ha med variabeln H för artikelns inställning till lagstiftning eftersom vi 

ansåg det intressant att undersöka om artiklarna tog ställning till lagstiftningen. Vi ville också 

ha med variabler som angav om det i artikeln nämns fler än en förövare eller flera offer, 

vilket variablerna I och J avsåg att mäta. Detta då många brott inbegriper flera förövare och 

offer (Bryman 2011, s. 291). 
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För att förtydliga relevansen till socialt arbete valde vi även att ha med variabel K som svarar 

på om artikeln väljer att nämna några kopplingar till socialt arbete och om de avser offer eller 

förövare. Med socialt arbete menar vi exempelvis kvinnojourer, kriminalvård eller olika typer 

av behandlingsprogram där socialarbetare arbetar. Eftersom att socialt arbete är brett område 

valde vi att använda fritext för att underlätta kodningen. 

 

Variabel L syftade till att undersöka om artikeln nämnde orsak till att våldtäkten friades. Vi 

tyckte det var intressant att se om artiklarna gestaltade det och om specifika orsaker 

gestaltades. Sexsomni förekommer som variabelvärde, och syftar till personer som i sömnen 

utfört sexuella handlingar på sig själv eller andra personer (Schenck, 2015, s.518).  

 

Variablerna M och N mäter om artikeln gestaltar förekomst av alkohol och droger hos offret 

och förövaren i samband med våldtäkten. Utifrån dessa variabler har vi besvarat vårt syfte och 

frågeställningar och mäta det vi syftade till att mäta i undersökningen. 

 

4.10 Tillvägagångssätt 

I vårt metodval ingick att konstruera en kodningsmanual och ett kodningsschema för att 

kunna koda de olika teman som gestaltas i artiklarna. Dessa två delar menar Bryman är de 

viktigaste delarna i en kvantitativ innehållsanalys avseende kodningen av empirin (2011, s. 

291). Efter att vi hade operationaliserat variablerna och valt ut vilka vi skulle ha med i studien 

konstruerade vi en kodningsmanual (se bilaga 1). Bryman menar att man måste vara noggrann 

med att de olika variabelvärdena skiljer sig och inte överlappar varandra samt att de verkligen 

svarar på frågeställningarna (2011, s. 294, 298). Detta kan även kopplas till de krav som 

variablerna måste uppfylla som Eliasson påpekar och som nämndes i avsnitt 4.10. Vidare 

menar Bryman att man måste förbereda noggranna instruktioner samt tydlighet avseende 

analysenheter (2011, s. 294). De fallgropar som Bryman och Eliasson framhåller har varit 

viktiga att ta i beaktning då vi var två personer som kodat materialet. 

 

Enligt Bryman är den kvantitativa innehållsanalysen lämplig för att ta reda på både det som 

nämns och det som inte nämns i texten (2011, s. 285). Till varje variabel valde vi därför att 

med variabelvärdet “framgår ej” där det vi efterfrågade inte gestaltades i artikeln (se bilaga 1). 

Bryman framhåller också att det omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte har 
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påverkats av kodarnas egen förförståelse (Bryman 2011, s.297). Vi har haft detta i åtanke 

både när vi tagit fram variablerna och under själva konstruktionen av kodningsmanualen. 

Att utforma en begriplig kodningsmanual var svårare än vi först trodde, och den har varit 

föremål för flera ändringar och diskussioner. Först provade vi kodningsmanualen på ett antal 

artiklar av materialet och modifierade det som behövdes vilket är viktigt att göra (Boréus & 

Bergström 2005, s. 49). Vissa variabler trodde vi exempelvis att vi skulle få fler svar på än vi 

fick under provkodningen. Dessa gjorde vi därför om och tog bort de värden vi angett och 

angav fritext istället. Vi märkte även att vissa variabler som exempelvis ålder var 

problematiskt att koda och valde därför att inte ha med det i studien.  

 

Momenten innan vi kunde börja bearbeta materialet tog tid i anspråk men efter att det och 

provkodningen var gjord kunde vi börja att koda materialet. Kodningsschemat som vi 

använde skapade vi i Excel. Vi har kodat samtliga artiklar från båda årtalen enskilt. För att 

våra kodningar av materialet skulle överensstämma innan vi sammanställde det kontrollerade 

vi så att vi hade gjort likartade bedömningar av nyhetsartiklarna. Något som är viktigt att göra 

när man är flera som kodar (Boréus & Bergström 2005, s. 50-51). Genom att jämföra våra 

kodningar stärkte vi kvalitetsvärdet avseende reliabiliteten. När vi jämförde kodningen 

upptäckte vi att vissa variabler och variabelvärden var svåra att få svar på, och därför valde vi 

att inte ha med dem.  

 

När vi jämförde våra kodningar märkte vi att vi ibland hade angett olika värden, och att vissa 

slarvfel förekommit. Detta ändrade och kontrollerade vi i samband med sammanställning av 

våra kodningar vilken vi gjorde i Excel. För att åskådliggöra resultatet skapade vi 

stapeldiagram i Word. När det var slutfört diskuterade vi resultatet och påbörjade skrivandet 

av analysen och slutdiskussionen. 

 

4.11 Arbetsfördelning 

Under undersökningens gång har vi mestadels arbetat tillsammans och enskilt. Samtliga delar 

i uppsatsen har vi skrivit ihop. För att läsa in oss på ämnet började vi med att leta användbar 

litteratur, statistik och forskning som vi båda läst. Tillsammans bestämde vi vilka variabler 

och artiklar som skulle ingå i undersökningen och utformade kodningsmanualen. Vi kodade 

materialet enskilt och jämförde sedan våra kodningar och sammanställde dem 
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tillsammans.  Vi anser att genom denna arbetsfördelning har vi kunnat fördela arbetsbördan 

på ett rättvist sätt och skapa en röd tråd i uppsatsen.  

 

5. Forskningsetiska överväganden 
 

De forskningsetiska hänsynstaganden som är viktiga att beakta kan delas upp i fyra krav och 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Kalman & Lövgren 2012, s. 13-15). Vi har beaktat de krav som var relevanta för den metod 

vi valde att använda. För vår studie var nyttjandekravet betydelsefullt som innebär att 

uppgifter om enskilda personer enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, 

s. 14). Det uppfyllde vi genom att vi enbart använde oss av artiklarna i förhållande till vår 

studies forskningsfrågor. Vi har inte vidarepublicerat artiklarna i andra syften. 

Informationskravet går ut på att de som berörs av forskningen skall informeras om 

undersökningen och syftet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att i en 

studie där forskningsdeltagare aktivt deltar ska samtycke alltid inhämtas (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). Dessa två krav var svåra för oss att uppfylla då det i vår studie inte fanns några 

forskningsdeltagare att informera eller inhämta samtycke från. Vi har inte inhämtat samtycke 

från de tidningar vi valde att använda nyhetsartiklar från. Detta eftersom att materialet redan 

publicerats, och av de forskningsetiska riktlinjerna framgår det att om uppgifter inhämtas från 

massmedia behöver inte samtycke inhämtas (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet skyddar individens integritet (Kalman & Lövgren 2012, s. 14). 

Personerna bakom tidningsartiklarna har inte samtyckt till att delta i vår studie, men i studien 

förekom inga personuppgifter och på så vis har vi tagit ansvar för konfidentialitetskravet. Det 

är också viktigt att hantera materialet med respekt och på rätt sätt, samt att värna om de 

individerna som nyhetsartiklarna berör (Kalman & Lövgren 2012, s.103). Det gjorde vi 

genom att vara noggranna med hur vi kodat materialet, redovisat våra källor och reflekterat 

över hur vi uttryckt oss. 

 

Studien berör ett känsligt ämne. Förutom de forskningsetiska kraven har det varit viktigt att 

försöka behålla professionell distans och inte låta sina egna värderingar styra när man studerar 

något som kan innehålla starka känslor, vilket kan vara problematiskt framhåller Svedmark 
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(2012, s. 103). Vi har tagit hänsyn till ämnets känslighet när vi har arbetat med våra variabler 

(Vetenskapsrådet 2002, s.8). Med det sagt har vi valt att använda oss av variabler som inte 

antyder att vi skulle ha åsikter och värderingar om själva brotten, gärningsmännen eller 

offren. Vi var intresserade av framställningen och vilka teman som belystes. Undersökningen 

syftade inte till att tolka latenta resonemang och därmed riskera att vi utläst saker som inte 

står. 

 

Vi anser att vårt forskningsämne är ett relevant och aktuellt samhällsproblem. Vi bedömer 

därmed att vår studie uppfyller forskningskravet, det vill säga att kunskaper om ett viktigt 

ämne utvecklas och fördjupas (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). Slutligen vill vi också tillägga att 

efter att ha läst 150 artiklar om ett allvarligt våldsbrott har vi emellanåt känt hopplöshet och 

likgiltighet. Att förhålla sig objektivt till något fruktansvärt är en svårighet som vi har fått 

jobba med. Att vi varit två författare har underlättat läsandet eftersom vi då har kunnat prata 

med varandra om det. 

 

6. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten från vår undersökning att redovisas. Eftersom vi ville 

undersöka skillnader mellan åren presenteras först vissa resultat i löpande text, och andra i 

form av stapeldiagram där resultatet för båda årtalen redovisas. Samtliga nyhetsartiklar, 

kodningsmanualen och resultat som inte redovisas i form av stapeldiagram återfinns som 

bilagor (se bilaga 1, bilaga 2, bilaga 4). 

 

6.1 Resultatredovisning                           

Sammanställningen av tidningar som vi hämtat nyhetsartiklar från visar ett resultat om 43 

stycken tidningar och nyhetsbyråer från år 2012. Från år 2015 var det 39 stycken tidningar 

och nyhetsbyråer. Samtliga tidningar och nyhetsbyråer och hur många artiklar vi hämtat från 

respektive tidning återfinns som bilagor (se bilaga 2 och bilaga 3). Den källa vi hämtade flest 

artiklar från år 2012 var TT nyhetsbyrån vilket var 11 stycken. Från år 2015 hämtade vi flest 

artiklar från Uppsala Nya Tidning vilket var 8 stycken. 
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Förövarens sysselsättning framkom i 5,3 % (N=75) av artiklarna från år 2012 (se bilaga 4, 

tabell 4.6). I två av artiklarna framkom det att förövaren var polis, och i de andra två 

gestaltades förövarna som chaufför och gymnasieelev. I de resterande artiklarna från 2012 

som utgjorde 94,7 % (N=75) framkom inte förövarens sysselsättning. Resultatet för år 2015 

visar också på att förövarens sysselsättning sällan gestaltades (se bilaga 4, tabell 4.6), då det i 

96 % (N=75) av artiklarna inte framkom. Förövarens sysselsättning framkom i 4 % (N=75) av 

artiklarna år 2015. I två av artiklarna framkom det att förövarna arbetade som förskollärare, 

och i den tredje artikeln arbetade förövaren som företagsledare.  

 

Offrets sysselsättning var det ännu färre artiklar som valde att belysa visar vårt resultat (se 

bilaga 4, tabell 4.7). I 97,3 % (N=75) av artiklarna från 2012 framkom det inte vad offret hade 

för sysselsättning och resultatet för 2015 var liknande då det i 98,7 % (N=75) inte gestaltades. 

Av artiklarna från 2012 gestaltades offrets sysselsättning i 2,7 % (N=75) av artiklarna och då 

en gång som polis och en gång som gymnasieelev. Under 2015 framkom det i 1,3 % (N=75) 

av artiklarna och offret gestaltades i artikeln som tjänstekvinna. Resultaten visar inte på några 

större skillnader mellan årtalen. 

 

Under år 2012 kunde vi inte urskilja att gestaltningar av hjälpinsatser avseende förövaren 

förekom. Under 2015 beskrevs hjälpinsatser riktade till förövaren i 4 % (N=75) av artiklarna 

och då nämndes sjukvård, socionomer samt kriminalvården. I resterande 96 % (N=75) av 

artiklarna år 2015 förekom inga hjälpinsatser (se bilaga 4, tabell 4.8). Avseende hjälpinsatser 

relaterade till offret år 2012 nämndes det inte i 92 % (N=75) av artiklarna. I resterande 8 % 

(N=75) gestaltades hjälpinsatser i form av kvinnojour, professionell hjälp, terapi samt 

familjehem. Under år 2015 kan man se en liten minskning avseende förekomst av 

hjälpinsatser kopplade till offret i artiklarna. Då utelämnade 96 % (N=75) av artiklarna 

information om hjälpinsatser. I de 4 % (N=75) där artiklarna nämnde det gestaltades 

kvinnoklinik, krisgrupp samt jourhem riktade till offret (se bilaga 4, tabell 4.9). 

 

Utifrån resultatet avseende antal förövare under 2012 så var det i 70,7 % (N=75) av fallen en 

förövare. I 9,4 % (N=75) förekom de två förövare och i 5,3 % (N=75) var det tre förövare. I 

13,3 % (N=75) handlade det om åtta förövare och i 1,3 % (N=75) förekom nio förövare. 

Under 2015 framkom det att i 89,3 % (N=75) handlade artikeln om en förövare. I 8 % (N=75) 

var det två förövare och i 2,7 % (N=75) var det åtta förövare (se bilaga 4, tabell 4.10). 
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Resultatet för hur många offer som förekom i respektive artikel visar att under år 2012 

gestaltades ett offer i 68 % (N=75) av artiklarna. I 1,3 (N=75) förekom det två offer, i 2,6 % 

(N=75) förekom 3 offer och i 1,3 % (N=75) framkom det att det var sju offer. I 26,8 % 

(N=75) nämndes det inte alls hur många offer som förekom i samband med våldtäkten Under 

år 2015 nämndes inte antalet offer i 28 % (N=75) av artiklarna. I 65,3 % (N=75) handlade 

våldtäkten om ett offer. I 1,3 % (N=75) förekom två offer och i 5,4 % (N=75) var det tre offer 

(se bilaga 4, tabell 4.11). 

                           

 

Diagram 1. Anger om inställning till våldtäktslagstiftningen framgick i artikeln. 

 

 

 

Av diagram 1 kan man utläsa att av alla artiklar var det 97,4% (N=75) från 2012, och 90,7 % 

(N=75) under 2015 där inställning till våldtäktslagstiftningen inte gestaltades. Jämför man 

årtalen har antalet artiklar som tog ställning till lagstiftningen minskat. Av de artiklar som tog 

ställning till lagstiftningen år 2012 var det bara 1,3 % (N=75) som menade att nuvarande 

lagstiftning är tillräcklig och lika många procent som ansåg att den inte var det. Jämfört med 

år 2015 då 8 % (N=75) av artiklarna nämnde att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig, och 

1,3 % (N=75) som ansåg att Sverige bör införa samtyckeslagstiftning. 
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Diagram 2. Anger hur många artiklar som valde att belysa orsaken till att våldtäkten friades. 

 

Resultat för de artiklar där flera orsaker förekommer i samma artikel återfinns som bilaga (se 

bilaga 5). Under båda årtalen var otillräcklig bevisning den främsta anledningen till att 

förövaren friades och utgjordes av 42,6 % (N=75) av artiklarna år 2012 respektive 33,3 % 

(N=75) för 2015. Otillräckliga bevis innefattar att det saknas vittnen eller teknisk bevisning, 

offrets berättelse är inte trovärdig samt att det saknas uppsåt hos förövaren. I 32 % (N=75) av 

artiklarna år 2012 respektive 25,3 % (N=75) av artiklarna år 2015 gavs det ingen anledning 

till varför brottet blev friande utan det utelämnades. 

I 6,6 % (N=75) artiklar 2012 och 13,3 % (N=75) av artiklar under 2015 kunde vi utläsa att 

övrigt var ytterligare en anledning till att domen blev friande. I variabeln övrigt ingår 

variabelvärdena den misstänkte nekar till brott, målet friades i tingsrätten men går vidare till 

hovrätten samt att offret inte befunnit sig i hjälplöst tillstånd. 
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Diagram 3. Anger om artikeln belyste vilket kön förövaren/förövarna hade.   

     

Av diagram 3 framgår det att förövarens kön nämns i samtliga artiklar både från år 2012 och 

år 2015. I 93,3 % (N=75) av artiklarna från år 2012 framkom det att förövaren var en man. 

Kvinnor utgjorde 2,7 % (N=75) av förövarna under det året och båda könen nämndes som 

förövare i 4 % (N=75) av artiklarna. Även i artiklarna från år 2015 utgjordes en stor majoritet 

av förövarna av män närmare bestämt 97,3 % (N=75). I 2,7 % (N=75) av fallen var förövaren 

en kvinna. 
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Diagram 4. Anger om artikeln belyste vilket kön offret/offren hade. 

 

Diagram 4 visar att under år 2012 gestaltades offren i 69,3 % (N=75) av artiklarna som 

kvinnor och för år 2015 var 65,3 % (N= 75). I endast 1,3 % (N=75) av artiklarna från 2012 

framkom det att offret var en man, och i 2,7 % (N=75) av artiklarna från år 2015. Resultatet 

visar att 29,4 % (N=75) av artiklarna från 2012, och 32 % (N=75) av artiklarna från 2015 inte 

nämnde vilket kön offret har. Jämför man resultaten från diagram 3 och diagram 4 

framkommer det att förövarens kön gestaltas i större utsträckning än offrets kön. 
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Diagram 5. Anger om förövaren/förövarnas etnicitet framkom i artikeln. 

 

Utifrån diagram 5 kan man utläsa att förövarens etnicitet oftast inte framkommer. Resultatet 

visar även att det inte skett någon större förändring mellan årtalen då 74,7 % (N=75) av 

artiklarna från 2012, och 77,3 % (N=75) av artiklarna från 2015 inte valde att ha med 

information om förövarens etnicitet. 

Det går även att utläsa att 14,6 % (N=75) av artiklarna från 2012, respektive i 20 % (N=75) av 

artiklarna under 2015 gestaltades förövaren som svensk medborgare. Det visade sig vara 

vanligare än att förövaren beskrivs som utländsk medborgare vilket endast utgjorde 10,7% 

(N=75) för år 2012 och 2,7 % (N=75) av alla artiklar från 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Diagram 6. Anger om offrets/offrens etnicitet framkom i artikeln. 

 

Diagram 6 visar att skillnaden mellan årtalen inte är särskilt markant avseende om artiklarna 

valde att beskriva offrets etnicitet. År 2012 valde 93,4 % (N=75) av artiklarna att inte 

benämna offrets etnicitet jämfört med 97,3 % (N=75) år 2015. Jämför man diagram 6 med 

diagram 5 framkommer det att det är vanligare att förövarens etnicitet beskrivs i artiklarna än 

offrets. 

Antalet artiklar som innehöll uppgifter om offret var svensk medborgare utgjorde 5,3 % 

(N=75) år 2012 och 2,7 % (N=75) år 2015 vilket visar att det skett en liten minskning 

huruvida artiklarna väljer att belysa etnicitet. Endast 1,3 % (N=75) av artiklarna från 2012 

valde att skriva ut om offret var utländsk medborgare medan det i diagrammet framgår att det 

inte gestaltas i någon av artiklarna från år 2015. 
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Diagram 7. Anger om det i artikeln nämns om förövaren/förövarna druckit alkohol och/eller 

använt droger i samband med våldtäkten. 

 

Resultatet från ovanstående diagram 7 visar att det inte förekom några skillnader mellan åren. 

I 100 % (N=75) av artiklarna från båda årtalen nämndes det inte om förövaren druckit alkohol 

och/eller intagit droger i samband med våldtäkten. 
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Diagram 8. Anger om det i artikeln nämns om offret/offren druckit alkohol och/eller använt 

droger i samband med våldtäkten. 

 

Diagram 8 tyder på vissa skillnader mellan årtalen avseende gestaltningar av förekomsten av 

alkohol och droger. Det går att utläsa att 94,7 % (N=75) av artiklarna från 2012 och 84 % 

(N=75) från år 2015 inte nämnde om offret förtärt alkohol eller droger. 

För år 2012 visar resultatet att 5,3 % (N=75) av artiklarna innehöll information om att offret 

druckit alkohol i samband med våldtäkten. Under år 2015 gestaltade 12 % (N=75) av 

artiklarna förekomst av alkohol hos offret. Dessutom framgår det att av artiklarna från år 2015 

valde 4 % (N=75) att belysa att både alkohol och droger förekommit vilket inga artiklar från 

2012 gjorde. Resultaten visar på en liten ökning, och att det inte var lika vanligt att artiklarna 

hade med förekomst av alkohol och droger år 2012 som år 2015. 
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7.  Analys av resultat 
 

Utifrån tidigare forskning, gestaltsningsteorin och begreppen etnicitet, kön och sysselsättning 

har vi i detta kapitel analyserat de resultat som presenterades i föregående avsnitt. 

 

7.1 Tidningar och nyhetsbyråer som belyser friande våldtäktsfall 

Utifrån resultatet avseende vilka källor som artiklarna återfinns i kan man skapa en överblick 

över vilka tidningar som publicerade nyhetsartiklar om friande våldtäkt under 2012 samt 2015 

(se bilaga 3). Resultatet visar att inte på någon större skillnad då det år 2012 publicerades 43 

stycken och år 2015 bestod antalet av 39 stycken. Det framgår att både rikstäckande 

nyhetsbyråer och tidningar samt mindre lokala tidningar valde att ha med nyheter om friande 

våldtäktsfall (bilaga 2 och bilaga 3). Detta resultat kan förklaras med att grova brott vanligen 

skapar stor medial uppmärksamhet menar Bergenheim (2010, s. 23). Även Asp stödjer 

resonemanget och påstår att ingen annan brottstyp har skapat så stor offentlig debatt som 

sexualbrott under de senaste decennierna (2010, s. 43). 

 

Nord och Strömbäck framhåller att de flesta medier idag verkar i ett konkurrensutsatt klimat 

(2012, s. 30). Artiklarnas som publiceras måste intressera läsarna, och särskilt för de 

marknadsstyrda medierna spelar det roll vad läsarna vill ha (Nord & Strömbäck 2012, s. 31). 

Föreställningarna om vad läsarna vill ha påverkar medieinnehållet och en tänkbar anledning 

till att många tidningar har med artiklar om grova brott som våldtäktsbrott där förövaren 

dessutom frias (ibid.). Man kan också koppla fascinationen kring våldtäktsbrott i media till 

Lindgren och Lundströms undersökning som tyder på att medias skildringar om brott, offer 

och förövare ofta ger en särskild laddning då de relateras till frågor om rätt och fel (2010, 

s.14). 

 

Förutom att artiklarna måste attrahera läsarna visar forskning att medieinnehållet inte är en 

direkt spegling av verkligheten då vissa nyheter har större chanser att dominera nyhetsflödet 

(Nord & Strömbäck 2012, s. 31-32). Av vårt resultat framgår inte om friande våldtäktsfall är 

en nyhet med större chans att publiceras än andra nyheter.  Vilka aspekter som betonas och 

utelämnas skiljer sig inte anmärkningsvärt mellan åren enligt vårt resultat och kommer att 

analyseras i resterande avsnitt. Ghersetti kallar detta för den journalistiska vinkeln som 

innebär att nyhetsartiklar lyfter fram och förstorar den aspekt som är mest intressant, och att 
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det inte är ovanligt att det sker på bekostnad av att annan information förminskas eller 

utelämnas (2012, s. 217). 

7.2 Gestaltningar av antal offer och förövare 

Brottsstatistik tyder på att gruppvåldtäkter blivit vanligare sedan slutet av 1990-talet 

(Bergenheim 2010, s. 22). Vårt resultat visar att den vanligaste gestaltningen är en förövare då 

det förekommer i 70,7 % av artiklarna från 2012 och i 89,3 % från år 2015. Det vanligaste var 

även att ett offer förekom då det gestaltades i 68 % år 2012 och i 65,3 % av artiklarna år 2015. 

Wendt skriver att våldtäkter med flera förövare får större uppmärksamhet i media (2010, s. 

139). Av vårt resultat framgår varken om gruppvåldtäkter har ökat eller minskat eller om de 

får större uppmärksamhet men gestaltningarna med flera förövare förekom i materialet. 

 

7.3 Gestaltningar av våldtäktslagstiftningen 

I detta avsnitt analyseras huruvida inställningen till våldtäktslagstiftningen gestaltades i 

artiklarna. Viktigt är dock att framhålla lagändringen som skedde år 2013 kan ha påverkat 

gestaltningarna. Resultatet (se diagram 1) visar att för år 2012 var det 97,4 %, och för år 2015 

var det 90,7 % av artiklar där lagstiftningen inte gestaltades. Av de artiklar som tog ställning 

år 2015 var det 8 % som nämnde nuvarande lagstiftning som otillräcklig, och 1,3 % som 

ansåg att Sverige bör införa samtyckeslagstiftning. Jämfört med år 2012 då enbart 1,3 % 

ansåg nuvarande lagstiftning var tillräcklig, och 1,3 % som ansåg att den inte var det. Antalet 

artiklar som gestaltar lagstiftningen har alltså minskat. Diskussionen som varit i fokus på 

sistone om Sverige bör införa samtyckeslagstiftning (Asp 2010, s. 43) illustreras inte i vårt 

resultat då enbart en artikel benämner frågan under år 2015. Det kan handla om att den här 

texttypen har ett begränsat format och att det inte finns plats. Verkligheten är inte begränsad, 

men mediernas format är det (Nord & Strömbäck 2010, s. 13). Intressant är att gestaltningar 

av att den nuvarande lagstiftningen inte är tillräcklig har fått större plats i artiklarna under år 

2015 trots lagändringen som skedde 2013. Leijonhufvud menar att redan existerande 

föreställningar kan leva länge och vara oföränderliga trots att en ny lag har trätt i kraft (2015, 

s. 109). 

 

Bryant och Oliver menar att traditionell journalistik försöker informera och inte övertyga 

publiken (2009, s. 1). Dock kan det ställas i kontrast till McQuail som diskuterar att det är 

oundvikligt för journalister att inte gestalta en händelse, vilket resulterar i att viss partiskhet 
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förekommer i framställningen av artikeln (2000, s. 343). Vårt resultat visar på vissa olikheter 

avseende vad journalisterna väljer att ha med och utesluta. Det som framkommer i vissa 

artiklar har andra valt att inte presentera, som exempelvis våldtäktslagstiftningen (se diagram 

1). Det faktum att det just är lagstiftningen som inte gestaltas i artiklarna kan relateras till 

Severins tankegång. Severin diskuterar hur gestaltningsteorin kan hjälpa oss att förstå hur 

människor processar nyheter genom att vissa gestaltningar passar samhället bättre (2001 s. 

278). Med det menar Severin att vissa ämnen som tas upp i media redan existerar i den 

rådande diskursen och det gör det lättare att ta sig till detta (2001, s. 278). Trots att 

lagstiftning diskuteras i det offentliga rummet är det sannolikt inte någonting som media antar 

intressera läsarna (Nord & Strömbäck 2010, s. 13). 

 

7.4 Gestaltningar av orsak till att våldtäkten friades 

I detta avsnitt kommer gestaltningar av orsaker till att våldtäktsfallen friades och vi har valt 

att fokusera på den mest framträdande orsaken som var otillräcklig bevisning samt falskt 

anklagande med motiveringen att den orsaken enbart förekom i artiklarna år 2015 (se diagram 

2). Även i detta avsnitt bör man ha lagändringen som skedde år 2013 i åtanke och att det kan 

ha påverkat artiklarnas gestaltningar. Våldtäkt är ett svårbevisat brott och antalet friande 

våldtäkter har ökat (Olsson, 2013). Fortfarande är de friande domarna många menar även 

Leijonhufvud, och ifrågasätter om lagändringen år 2013 skulle lett till någon större förändring 

(2015, s. 78, 94). 

 

Av resultatet kan man urskilja en minskning och att färre friades på grund av otillräcklig 

bevisning år 2015 än år 2012 (se diagram 2). För att förövaren ska sakna uppsåt i rättslig 

mening innebär det att man inte kunnat inse att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation 

(Leijonhufvud 2015, s. 50). Lagändringen kan eventuellt ha påverkat att antalet artiklar som 

gestaltade den orsaken har minskat. Enligt rekvisiten som anges i 6 kap. 1 § BrB för vad som 

innefattar särskilt utsatt situation ska offret i fråga befinna sig i ett tillstånd vilket kan 

implicera allvarlig rädsla eller kroppsskada. I lagtexten framkommer dock inte vilken grad 

offret “behöver” befinna sig för att vara exempelvis allvarligt rädd (ibid.). Wennstams lyfter 

fram att vid sexualbrott fokuserar man främst på hur offret har betett sig i förhållande till 

situationen snarare än förövaren (2002, s. 76). I vissa fall efter 2013 har det dessutom styrkts 

att offret har befunnit sig i en särskilt utsatt situation men problematiken ligger i att förövaren 
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inte kunnat förstå detta (Leijonhufvud 2015, s. 50). När dagstidningar väljer att gestalta att 

orsaken var att förövaren inte hade avsikt att våldta kan det sända ut en vinklad bild till 

läsarna vilket Spargo och Ream menar tillskriver offret skulden istället (2012, s. 318, 319). 

Fokus kring offret som Wennstam diskuterar kan potentiellt hänvisas till att bevisbördan i 

sexualbrott, och alla andra brott, ligger hos offret enligt Rättegångsbalken (1942:740) (2002, 

s. 188). Den åtalade är fri att kringgå sanningen utan att konsekvenser tillkommer, man 

förutsätter dock att offret håller sig till sanningen (Wennstam 2002, s. 189). Detta leder oss 

vidare in på offrets trovärdighet och misstro gentemot offret från rättsliga instanser. 

Leijonhufvud menar att en utgångspunkt för bevisprövningen vid sexualbrott är offrets 

trovärdighet (2015, s. 40). Intressant är att Leijonhufvud menar att ju strängare HD bedömer 

bevisningen desto färre blir de fällande domarna i de lägre instanserna. Allt färre åtal väcks 

och allt färre våldtäktsanmälningar läggs ner innan förundersökning (2010, s. 40), vilket 

förmodligen återspeglas i vårt resultat. Även Wendt framhåller att få fall klaras upp när det 

gäller våldtäkter (2010, s. 133). Wendt kopplar ihop att man som offer inte vill riskera att bli 

misstrodd då skulden från våldtäkten fortfarande läggs på offret (2010, s. 133). Wennstam 

skriver att tidningar sällan fokuserar offrets situation efter våldtäkten, det vill säga psykiskt 

mående eller att ryktesspridning kan ta fart kring händelsen (2002, s. 49). Wennstam 

undersökte att dessa rykten ofta sänkte kvinnans trovärdighet avseende hennes version av 

brottet (Ibid.). Detta kan tänkas vara en bidragande faktor till att många av våldtäktsfallen inte 

klaras upp samt att färre personer anmäler det brott man utsatts för. Skammen från 

övergreppet i kombination med att man med stor sannolikhet bli misstrodd av de man vänder 

sig till gör att många brott inte syns i statistiken. Avsaknad av teknisk bevisning och misstro 

gentemot offret behöver inte innebära ett kausalt samband. Svårigheten ligger dock i att 

situationen består av två historier om samma händelse. Resultatet från båda årtalen visar att 

det oftast är ett offer, och en förövare som gestaltas (se bilaga 4 tabell 4.10 och tabell 4.11). 

När ord står mot ord är det alltid kvinnan som med hjälp av stödbevis måste bevisa att 

våldtäkten har ägt rum, bevisbördan ligger på offret (Wennstam 2002, s. 188). Stödbevisning 

är ett komplicerat begrepp men innefattar exempelvis vittnen (Leijonhufvud, 2015, s. 41). 

Krav på stödbevisning återkommer i flera fall (Leijonhufvud 2015, s. 42), och brist på vittnen 

var en orsak som gestaltades i resultatet. 

 

Ytterligare en orsak till friande brott var falskt anklagande från offret gentemot förövaren. 

Detta förekom i 6,6 % av artiklarna under år 2015 och inte alls under år 2012 vilket tyder på 

en skillnad (se diagram 2). Det skall dock påpekas att det inte framgår av vårt resultat om det 
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rör sig om samma fall eller olika händelser, och bara för att denna orsak gestaltades det ena 

året men inte det andra behöver det inte betyda en ökning. Falska våldtäktsanmälningar är en 

fråga som återkommer i debatten menar Leijonhufvud men som inte verkar vara större än för 

andra brottstyper som riktar sig mot enskilda individer (2015, s. 32). Vårt resultat visar att det 

gestaltas och diskuteras i nyhetsartiklar som belyser friande våldtäktsfall. 

 

7.5 Gestaltningar av förövarnas och offrens kön 

Kön nämns avseende förövaren i 100 % av artiklarna från båda årtalen (se diagram 3). Offrets 

kön utelämnas däremot i 29,4 % av artiklarna från år 2012, och i 32 % av artiklarna under år 

2015 (se diagram 4). Resultatet tyder inte på någon större skillnad mellan åren. Att offrets kön 

utelämnas i större utsträckning kan kopplas till Wennstams diskussion om ryktesspridning 

kring offret. Utelämnandet av information kan vara av hänsyn till offret för att personen ska 

skyddas och få vara anonym (2002, s. 49). Att information kring förövaren lyfts fram i större 

utsträckning än hos offret kan relateras till Lindgren och Lundströms resonemang om att 

dramaturgin kring förövaren generellt sett väcker ett större intresse hos läsaren än skildringen 

av brottsoffret (2010, s. 10). Det kan också handla om att vi utgår från redan existerande 

maktstrukturer såsom att män är en överordnad grupp gentemot kvinnor (Mattsson 2015, s. 

97). Vi är redan medvetna om hur vissa kategorier samspelar med varandra och drar därmed 

kanske undermedvetna slutsatser om att offret är en kvinna trots att informationen inte ges 

(ibid.). Bristen på information kring offrets kön kan också förstås som en heteronormativ 

struktur som media förmedlar till samhället (Mattsson 2015, s. 70). Mattsson menar att 

sexualitet måste förstås som en konstruktion som förmedlas och uttrycks dagligen på olika 

sätt i samhället (2015, s. 70). 

 

Vi konstruerar även kön och via medier förses vi med föreställningar om hur män och kvinnor 

ska vara (Mattsson 2015, s. 48-49). Lindgren och Lundströms forskning visar att under åren 

1995-2008 dominerade sexualbrotten, främst våldtäkt, nyhetsflödet i svensk media och det 

vanligaste offret var en kvinna (2010, s. 107). Att andelen kvinnor som blir utsatta är betydligt 

fler än männen visar även statistik ifrån BRÅ (2016b). En aspekt avseende gestaltningen av 

kön som är relevant att diskutera är att samhället som en generell grupp har svårt att förhålla 

sig till ett manligt offer (Lindgren & Lundström 2010, s. 107). Det vill säga föreställningen 

om att offret måste vara svagt i förhållande till sin förövare (Ibid.). Det finns en allmän 
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diskurs om att manlighet är förknippat med att vara stark och det sammanfaller därför inte 

med offret som svagt (Lindgren & Lundström 2010, s.108). Det skulle också kunna tänkas 

ingå i den journalistiska vinkeln (Ghersetti 2010, s. 217), att artikeln väljer att belysa att offret 

är en man eftersom att det inte ingår i normen. Att i de fallen offret är en man är det intressant 

att förstora upp den aspekten, medan i de fall då offret är en kvinna utelämnas istället den 

informationen. 

 

7.6 Gestaltningar av förövarens respektive offrets etnicitet 

I föregående avsnitt framkom att förövarens kön oftast gestaltas. I detta avsnitt kommer 

etnicitet att diskuteras som vårt resultat visar nästan aldrig nämns (se diagram 5, och diagram 

6). Bergenheim poängterar att under 1990-talet och framåt började media lyfta fram 

förövarens etnicitet (2010, s. 23). Förövarens etnicitet var och är ett ständigt återkommande i 

resonemang och övervägande både i den mediala debatten, men även i domar kan man utläsa 

om förövaren har utländsk bakgrund (Bergenheim 2010, s. 23). En konsekvens av det är att 

media kan gestalta våldtäkten som en i princip logisk följd av förövarens utländska bakgrund 

(Bergenheim 2010, s. 23). Denna aspekt framkommer delvis också i vårt resultat (se diagram 

5, och diagram 6). Även om artiklar som gestaltade förövarens etnicitet var få tyder resultatet 

på att artiklarna ännu mer sällan valde att gestalta offrets etnicitet. Varför är dagspressen 

försiktigare med att nämna offrets etnicitet än när man gestaltar förövaren? Samt varför är det 

intressant att ändå i vissa artiklar gestalta offrets etnicitet?  Detta resultat skulle kunna vara en 

konsekvens av en medial och medveten strategi, det vill säga att journalisterna vill påverka 

frågan och styra den i en viss riktning (Shehata 2012, s. 328). Det blir en medveten vinkling 

av presentationen, läsarna är intresserade av förövaren och därför ges mer information som 

förövaren. Eftersom att förövarens etnicitet nämns betydligt fler gånger än offrets kan det tyda 

på en medveten strategi om att framställa förövaren på ett visst sätt. 

 

Det går att utläsa att artiklarna blivit försiktigare med att gestalta om förövaren har utländsk 

bakgrund från år 2012 till 2015 (se diagram 5). Vilka tänkbara anledningar kan finnas till att 

dagspressen mer sällan väljer att utelämna information om förövarens etnicitet med 

utgångspunkt i vårt resultat? Att man inte gestaltar det skulle kunna förklaras med att man är 

rädd för att kategorisera människor. Mattsson menar att i diskussionerna om etnicitet är 

upprätthållandet av ett vi och dem centralt (2015, s. 87). Uppdelningen har ingen betydelse 

för dramaturgin i nyhetsartiklarna men är viktig i samhällets sätt att tänka (Mattsson 2015, s. 
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89). Genom att många artiklar inte väljer att gestalta förövarens etnicitet kan skapandet av ett 

vi och dem blir mindre tydligt. Vårt resultat visar även att många utav artiklarna från årtalen 

inte nämner förövarens etnicitet. Av diagram 5 framgår att år 2012 var det 74,7 % av 

artiklarna och år 2015 var det 77,3 % av artiklarna som inte gestaltade förövarens etnicitet. 

Etnicitet är som nämnts ett komplext begrepp och det kan vara en anledning till varför 

etnicitet vanligtvis inte gestaltas i artiklarna. Eller som Bergenheim skriver, att etnicitet är 

närvarande i media och att man talar om kulturkrockar, annan kvinnosyn och språksvårigheter 

(2010, s. 23), och dagspressen eventuellt vill undvika att spä på debatten i artiklarna. 

 

7.7 Gestaltningar av alkohol och droger 

Här analyseras förekomsten av alkohol och droger i samband med våldtäkten i artiklarna i 

relation till vårt resultat (se diagram 7 och diagram 8). Inte någon artikel från varken år 2012 

eller år 2015 beskrev om förövaren hade varit berusad eller använt droger. Däremot framkom 

det om offret använt alkohol eller droger i. Från år 2015 nämner 12 % av artiklarna att alkohol 

förekommer hos offret medan det bara var 5,3 % av artiklarna från 2012. Det tyder även att 

det har skett en ökning mellan åren. Anmärkningsvärt är också att 4 % av artiklarna nämner 

att både alkohol och droger förekommit när man framställer offret år 2015 vilket inte 

förekommer i någon artikel år 2012. Varför är det bara offret, som oftast är en kvinna för båda 

årtalen, som artiklarna lägger vikt vid var berusad vid våldtäkten? Hur kan man förklara 

denna likhet mellan åren och vad kan ökningen vi ser i vårt resultat tänkas bero på? Detta kan 

tolkas som ett uttryck för att offret måste vinna legitimitet och framställas på ett visst sätt. 

Detta sker genom att offret gestaltas som svagt, utsatt och saknar skuld i relation till själva 

brottet menar Lindgren och Lundström (2010, s. 7). Lindgren och Lundström beskriver också 

konstruktionen av brottsutsatta i medier, i den rådande diskursen ingår det att förövaren är den 

starka och offret den svaga. Denna gestaltning kan tänkas passar samhället bättre och gör att 

läsarna enklare kan ta till sig informationen (Severin 2001, s. 278; Lindgren & Lundström 

2010, s. 7-8). 

 

Mattsson menar att vi konstruerar verkligheten (2015, s. 35, 33), och hur nyhetsartiklar 

förhåller sig till verkligheten råder det olika uppfattningar om (Ghersetti 2012 s. 205). I 

artiklarna framställs offer och förövare olika genom olika konstruktioner. Av vårt resultat kan 

man tyda att alkohol är en omständighet som gestaltas i relation till offret, men som aldrig 
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används när man gestaltar förövaren. Att det nämns kan tänkas vara för att framställa offret 

som svagt och utsatt för att vinna legitimitet och för att publiken ska känna sig berörd av 

händelsen. Eller kan det bero på att offret är en kvinna, och precis som Mattsson skriver finns 

normer kring hur en kvinna bör vara vilket går att applicera på hur kvinnliga våldtäktsoffret 

även bör vara (2015, s. 134). En kvinna kan dricka alkohol men ska inte vara berusad, och när 

man som kvinna bryter mot de feminitetsnormer som finns kan man bli kritiserad (Mattsson 

2015, s. 134), och en tänkbar anledning till varför det nämns när offret gestaltas. 

Detta illustrerar även Wennstam som säger att vikt läggs vid huruvida offret varit berusad när 

våldtäkten skedde och poängterar att det anses som en förmildrande omständighet för 

förövaren (2002, s. 33, 76). Våldtäkt är ett allvarligt brott och för majoriteten av befolkningen 

i samhället är det ett otänkbart brott att begå (Wennstam 2002, s. 69). Gemene man kan 

därmed inte riktigt relatera till att förövaren vill utsätta någon för våldtäkt. Det bli då tydligt 

att man måste skapa avstånd till den person som begått brottet genom förmildrande 

omständigheter (ibid.). Lindgren och Lundström exemplifierar det genom att ofta gestaltas 

offret med att ha klätt sig på ett visst sätt eller tagit risker genom att umgås med främmande 

män ensam (2010, s. 8). Eller som i artiklarna vi undersökt att offret i flera fall intagit alkohol 

och i och med detta då tagit en risk och tappat kontrollen vilket bryter mot normen (Mattsson 

2015, s.134). Utifrån Bienicks och Krahés forskningsrapport kan man se att skuld läggs 

tillskrivs offret i större utsträckning ju högre berusningsgrad offret har till skillnad från ett rån 

där berusningsgrad inte hade någon relevans för offrets del (2011, s. 1785), vilket också kan 

påverka dagspressens gestaltningar eftersom dessa föreställningar finns. 

 

7.8 Gestaltningar av förövarens och offrets sysselsättning 

Vi vill i detta avsnitt diskutera huruvida förövarens respektive offrets sysselsättning benämns 

i artiklarna. Resultatet för årtalen skiljde sig inte avsevärt varken avseende gestaltningar av 

förövarens eller offrets sysselsättning. För år 2012 framkom inte förövarens sysselsättning i 

94,7 % av artiklarna, och för år 2015 framkom det inte i 96 % av artiklarna (se bilaga 4, tabell 

4.6). Offrets sysselsättning gestaltas inte i 97,3 % av artiklarna under 2012 och inte i 98,7 % 

under 2015 (se bilaga 4, tabell 4.7). 

 

I fyra artiklar från år 2012 förekom yrkena polis och chaufför två gånger vardera avseende 

förövarens sysselsättning och utgjorde 5,3 %. De tre artiklar från år 2015 som gestaltade 
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förövarnas yrke nämner förskollärare två gånger samt företagsledare en gång vilket utgör 4 %. 

Under år 2012 benämns offret som polis en gång och som gymnasieelev en gång medan 

enbart en artikel under 2015 gestaltade offrets yrke som tjänstekvinna (se bilaga 4, tabell 4.6 

och 4.7). Resultatet kan visa på olika representationer av förövare, men även offer, med hjälp 

av att hens sysselsättning gestaltas. Klass och yrke blir inte bara en position som präglar vår 

identitet, det är också något som vi har tilldelats och definieras som (Mattsson 2015, s. 77). 

De fåtal yrken som gestaltas skulle kunna klassificeras som positioner som ska skydda 

allmänheten (polis), utföra tjänster (chaufför), ombesörja för barn (förskollärare), samt ge 

människor arbete (företagsledare). En relevant fråga i detta sammanhang är varför just dessa 

yrken gestaltas. Kan det handla om att den dramaturgiska effekten av ett brott expanderar när 

förövaren ifråga innehar ett yrke som är menat att skydda eller hjälpa samhället. Shehatas 

säger att medias gestaltningar främjar en moralisk bedömning av läsarna (2012, s. 327-328). 

Genom att artiklarna valde att ha med dessa typer av yrken kan det tänkas bidra till att läsarna 

tar ställning på ett annat sätt än om det hade varit ett yrke som inte anses lika “viktiga” i 

samhället. Det kan relateras till Mattssons resonemang om att olika klasser gestaltas och 

uppfattas på olika sätt (2015, s. 77). 

 

Leijonhufvud skriver om “Kapten Klänning”, Göran Lindberg som dömdes för grov våldtäkt 

(2015, s. 72). Lindbergs position och att han var aktiv i jämställdhetsdebatten gav nyheten ett 

högt nyhetsvärde (ibid.). När förövaren innehar ett representabelt yrke kan det finnas 

värderingar bakom huruvida personen i fråga är den “ideale våldtäktsmannen” (ibid.). Vidare 

kan det tänkas påverka dagstidningarnas val att gestalta yrke eller inte. I vårt resultat går det 

som sagt att hitta yrken i flera samhällsklasser men med det gemensamma temat att samtliga 

innehar någon form av beroendeställning gentemot en annan grupp. 

 

På samma sätt som journalister gestaltar en händelse måste man komma ihåg att när 

informationen når tidningen är den redan kontextualiserad i ett sammanhang (McQuail 2000, 

s. 343). Det kanske inte alltid är medvetet att man väljer att belysa offrets eller förövarens 

sysselsättning för att gestalta en viss bild av händelsen. Frågan återstår dock, även om källan 

till händelsen redan har formaterat informationen så är det fortfarande bara dessa yrken som 

framkom. 
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7.9 Gestaltningar av hjälpinsatser riktade till förövare och offer 

     År 2012 framkom det inte i någon artikel några insatser relaterade till socialt arbete avseende 

förövaren. Till offret kunde vi år 2012 urskilja kvinnojour, professionell hjälp, terapi och 

familjehem som hjälpinsatser. År 2015 nämndes tre hjälpinsatser, kriminalvård, sjukvård samt 

socionomer som samtliga var till förövaren. Samma år nämndes kvinnoklinik, krisgrupp samt 

jourhem riktade till offren (se bilaga 4, tabell 4.8 och 4.9). Resultatet visar att gestaltningarna 

av insatser till förövaren nämns år 2015 men inte år 2012, och att insatserna som riktas till 

offret minskat något. Det vanligaste är dock att inget av det gestaltas. 

 

Varför detta vanligtvis inte gestaltas kan tänkas ha att göra med, som i många andra fall, att 

texten är begränsad (Nord & Strömbäck 2012, s. 13). Man kan också tänka sig att traditionella 

föreställningar fortfarande existerar såsom att privata frågor avseende kropp, kön och 

sexualitet fram tills det senaste årtiondet inte diskuterades på en politisk nivå (Wendt 2010, 

s.132). Detta skulle kunna resultera i att diverse hjälpinsatser inte får plats och att problemen 

antas kunna lösas hemma (Ibid.). Det som är anmärkningsvärt är att det trots begränsat 

textutrymme ändå nämns i vissa artiklar. Swärd och Starrin talar om att massmedier idag kan 

påverka frågor inom det sociala fältet (2006, s. 159). Att enbart vissa hjälpinsatser lyfts fram 

skulle därmed kunna tänkas påverka vart man som offer söker sig då traditionella medier för 

många människor är en av de viktigaste källorna för information (Nord & Strömbäck 2012, s. 

13). Kitzinger menar dessutom att den rådande diskursen avseende vilken typ av sexualbrott 

som är mest “intressant” eller “aktuell” skiljer sig genom tiderna (2004, s. 14-15). Det skulle 

man kunna applicera på vilka hjälpinsatser som är aktuella och vart man som offer väljer att 

få hjälp. Eftersom att vi inte har valt att undersöka åren emellan gör att vi inte kan spegla en 

trend avseende vilka hjälpinsatser som lyfts fram. 

 

8. Avslutande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka framställningen av friande våldtäktsfall från år 2012 

och 2015 utifrån gestaltningsteorin. Vår första forskningsfråga Har dagstidningars 

framställning av friande våldtäktsfall mellan år 2012 och år 2015 förändrats mot bakgrund 

av förändringar i lagstiftningen?. Vi har besvarat frågan med att skillnaderna mellan år inte är 

stora och att framställningarna av friande våldtäktsfall förhåller sig till normer. Det finns 
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“normala” och “abnorma” våldtäkter. Den normala våldtäkten utelämnar information kring 

offrets kön, inblandning av alkohol och droger, samt orsak till att våldtäkten friades och antal 

offer. De avvikande våldtäkterna betonade istället detta och gestaltade flera förövare, 

inblandning av alkohol och droger eller nästintill otänkbara orsaker till att våldtäkten friades. 

 

Vår andra forskningsfråga löd Hur kan man förklara tänkbara likheter, skillnader och 

gemensamma teman mellan åren utifrån gestaltningsteorin?. Vi har besvarat frågan med att 

de gemensamma teman som gestaltades var våldtäktslagstiftningen, etnicitet, att förövarens 

kön alltid framkom. Förekomsten av alkohol och droger beskrevs enbart i relation till offret. 

Resultatet för dessa teman skiljde sig inte nämnvärt mellan åren. 

 

8.1 Har dagstidningars framställning av friande våldtäktsfall mellan år 2012 och 

år 2015 förändrats mot bakgrund av förändringar i lagstiftningen? 

Undersökningen tyder på att det finns normer i dagstidningars gestaltningar av friande 

våldtäkter för båda årtalen. Det finns “normala” samtidigt som det finns “avvikande” 

våldtäkter. De normala våldtäkterna gestaltar inte offrets kön, alkohol i relation till förövaren 

eller antalet offer. Vi vill relatera detta till Wendts diskussion om att i media är det oftast vissa 

former av övergrepp som får plats och gestaltas på ett visst sätt (2010, s. 139). Det finns 

normer kring friande våldtäkter som rör kön, etnicitet och sexualitet vilka gestaltas i 

tidningsartiklarna. Det som framkom i artiklarna var när vissa aspekter i våldtäkterna inte 

kunde relateras till samhällets norm. Artiklarna lyfte då fram gestaltningar som inte stämmer 

med den förutbestämda mallen för våldtäkt (ibid.). 

 

För det första utelämnades offrets kön i 29,4 % av artiklarna från år 2012 och i 32 % år 2015, 

medan förövarens kön framkom i 100 % av artiklarna från båda åren. Av dessa utgjordes 93,3 

% av artiklarna från år 2012, och 97,3 % från år 2015 av manliga förövare. Se diagram 3 och 

4 i kapitel 6 om vårt resultat. Detta skulle kunna innebära att vi som läsare redan ska förstå 

hur en normal våldtäkt går till när förövaren benämns som man. Enligt samhällets heteronorm 

är det underförstått att en normal våldtäkt sker mellan en man och en kvinna där kvinnan är 

offret. I de avvikande våldtäktsfallen är rollerna ombytta och förövaren är en kvinna och 

offret en man. 
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Alkohol och droger förekom endast i samband med beskrivningen av offren, se diagram 7 och 

8 i avsnitt 6.1 där resultatet för gestaltningar av alkohol och droger redovisas. Det implicerar 

normen att kvinnor inte ska dricka eller använda droger, och inte vara berusade eller förlora 

kontrollen. Det kvinnliga offret gestaltas i vissa artiklar från båda årtalen på ett sätt som går 

emot samhällets normer. Därför kan kvinnan som Mattsson skriver komma att ifrågasättas 

(2015, s. 134), och även om en man var berusad eller drogpåverkad blir inte han lika 

ifrågasatt. För i den manliga normen ingår det att man kan dricka mer alkohol och bli berusad. 

Detta resultat ska inte övertolkas då dessa gestaltningar endast förekom i ett fåtal artiklar men 

vi anser ändå att det kan tyda på samhällets feminitetsnormer och att lagändringen inte 

inneburit några förändringar. Utifrån dagspressens gestaltningar förutsätter vi att män kan 

dricka mer eftersom att manliga förövare aldrig benämndes i samband med alkohol vilket 

betyder att det inte är avvikande med en berusad man. Eftersom att alkohol enbart togs upp i 

vissa artiklar visar normen även på att män och kvinnor främst umgås i nyktert tillstånd vilket 

också skulle kunna relateras till den normala våldtäkten. Den normala våldtäkten sker utan 

inblandning av alkohol och vid de tillfällen alkohol förekommer är det normaliserade att 

mannen dricker. Detta skulle även kunna implicera att intag av alkohol av offret lyfts upp som 

ett avvikande ting för att vi som läsare ska ta ställning till det. Varför vill man annars som 

journalist gestalta att det förekommer? Det kan potentiellt betyda att vi som läsare ska 

bedöma offrets trovärdighet. Bienick och Krahé understryker att offer med högre 

berusningsgrad tillskrivs mer skuld än om de vore nyktra (2011, s. 1785). Författarna menar 

även på att våldtäktsoffer skuldbeläggs i högre grad än andra brottsoffer (Ibid). Lindgren och 

Lundström talar om att offret måste vinna legitimitet i förhållande till förövaren och helst 

sakna skuld i brottet (2010, s. 7). Det som går emot normen är när det kvinnliga offret är 

berusad. Det går också emot normen om offret som helt skuldfri. Beskriver man offret som 

berusad kan det vara ett uttryck för att poängtera att offret tog en risk och utsatte sig för 

onödig fara. 

 

När nyheter om friande våldtäktsfall innefattar något “avvikande” det vill säga flera förövare, 

en kvinnlig förövare eller ett manligt offer får den händelsen större uppmärksamhet. Media 

gestaltar fall där flera förövare förekommit eftersom det ger ett ökat nyhetsvärde (Wendt 

2010, s.139; Bergenheim 2010, s. 23). Vårt resultat visar att antalet förövare gestaltades i 

samtliga artiklar från båda årtalen, medan beskrivningar av antal offer inte framkom i 26,8 % 

av artiklarna från 2012 och i 28 % av artiklarna från 2015 (se avsnitt 6.1). Att våldtäkten 

dessutom är friande kan tänkas bidra till ännu större uppmärksamhet och att fler medier väljer 
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att belysa händelsen. En konsekvens av vårt metodval är att vi inte kan veta om det rör sig om 

samma våldtäktsfall som gestaltas i flera tidningsartiklar. Vi tänker att dramaturgin kopplat 

till ett avvikande fall ger ett läsintresse som gör att fler tidningar publicera artiklar som rör 

friande våldtäktsfall. Vi tror att kombinationen av att dramatiska händelser lockar läsare och 

att journalister har begränsat med utrymme resulterar i att de våldtäktsfall som får störst plats 

är de avvikande fallen. Vi tänker att det i sin tur hjälper till att normalisera de normala 

våldtäkterna i större utsträckning på det sättet att man inte nämnvärt presenterar hur de gick 

till utan genom en rådande norm förutsätter att gemene man förstår. Normer och stereotypa 

beskrivningar kan få negativa konsekvenser eftersom att våldtäkt får en snäv definition som 

Wendt beskriver (2010, s. 140). Det vill säga att om en normal våldtäkt inte gestaltas som 

samma allvarliga brott som de avvikande fallen kanske fler offer inte vågar anmäla när de 

blivit utsatta med rädsla för att inte bli tagna på allvar. Misstro gentemot offret existerar redan 

och behöver inte utvecklas i fel riktning på grund av dagspressens gestaltningar. 

 

Vi vill även lyfta fram det som förekom som den vanligaste orsaken till att våldtäkten friades. 

Under både år 2012 och år 2015 var otillräcklig bevisning den främsta orsaken till att 

förövaren gick fri visar vårt resultat och går att utläsa av diagram 2 i avsnitt 6.1. Att offrets 

berättelse inte är trovärdig ingår också i den kategorin vilket leder oss in på att det förväntas 

att båda parter talar sanning om vad som hände eftersom att i vissa artiklar gestaltades falskt 

anklagande fram från offrets sida gentemot förövaren. Det skall även tilläggas att det i vissa 

fall är nödvändigt då ingen våldtäkt skett och ingen ska bli oskyldig dömd. Utifrån vår 

hypotes om att lagändringen år 2013 skulle bidragit till en förändring går inte att se avseende 

av vilken orsak våldtäkten friades som gestaltades i tidningsartiklarna.  

 

Vår slutsats är att om fokus läggs mer på offret eller förövare beror på vad artikeln belyser, 

och att skillnaderna mellan åren inte är så stora. Mattsson skriver att normer ofta är svåra att 

synliggöra (2015, s. 100), vilket vi också anser är viktigt att betona och att vi utifrån det 

resonemanget omöjligen säkert kan veta om det skett några normförändringar i dagstidningar 

på 3 år som kan ha påverkat gestaltningarna av friande våldtäktsfall. Genom att studera det 

avvikande har vi till viss del kunnat synliggöra det normala. Vi hade en hypotes om 

lagändringen som skedde år 2013 kunde ha bidragit till förändringar i hur dagstidningar 

beskriver friande våldtäktsfall men vår hypotes stämde inte. Lagändringen tyder inte på att det 

skett några förändringar gällande djupt rotade föreställningar och attityder och detta 

återspeglas i vårt resultat (Leijonhufvud 2015, s. 109). Vårt antagande om att en förändring i 
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dagstidningars gestaltningar avseende friande våldtäktsfall skulle ha ändrats under enbart tre 

år stämmer därmed inte. Vi tror att en lagförändring kräver fler år för att kunna bidra till en 

reell skillnad i samhällets agerande och opinion för att kunna påverka hur dagstidningar 

belyser friande våldtäktsfall. Lagändringars samhälleliga inverkan tar tid men eftersom det 

inte fanns fler årtal att undersöka när studien genomfördes styrdes vårt val av tidsperiod av 

den aspekten. Det hade varit intressant att göra en liknande studie om några år när 

lagstiftningen eventuellt påverkat synen och föreställningar om friande våldtäktsfall 

ytterligare.  

 

8.2 Hur kan man förklara tänkbara likheter, skillnader och gemensamma teman 

mellan åren utifrån gestaltningsteorin?  

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att gestaltningarna inte har förändrats nämnvärt mellan 

år 2012 och år 2015. Innan vi påbörjade kodningen trodde vi att gestaltningarna skulle skilja 

sig mellan åren. Det som är intressant är att resultatet inte skiljer sig särskilt mycket trots att 

det är tre års skillnad samt att ny lagstiftning införts. En tänkbar anledning är att de normer 

som finns i samhället inte hinner förändras märkbart på tre år och förmodligen tar det längre 

tid för lagändringar att förändra samhällets attityder om friande våldtäktsfall. 

Föreställningarna om hur kvinnor och män bör vara påverkar även bilden av offer och 

förövare, vilket vi tror medför att gestaltningarna i artiklarna från årtalen inte visar på några 

större skillnader i vad man väljer att belysa. Utifrån gestaltningsteorin blir det även tydligt att 

gestaltningarna som förekommer inte är en direkt avspegling av verkligheten utan endast en 

beskrivning av den (Ghersetti 2012, s. 206). Dessa gestaltningar påverkar i slutändan våra 

värderingar attityder om friande våldtäktsfall och vad man anser är en “normal” respektive 

“onormal” våldtäkt.  

 

Vi var intresserade av att undersöka anledningen till att våldtäkten friades vilket var 

otillräcklig bevisning för båda årtalen, och om lagstiftningen gestaltades vilket förekom i ett 

fåtal artiklar. Av det drar vi slutsatsen att lagändringen inte inneburit några större förändringar 

utan orsaken till friande våldtäktsfall gestaltas fortfarande på liknande sätt i tidningsartiklar 

från år 2012 och 2015. Detta resonemang vill vi relatera till Leijonhufvud som skriver att trots 

lagändringar som syftar till att förändra normer och attityder så är det svårt att komma till 

rätta med det förgångna (2015, s. 109). Detta återspeglas i nyhetsartiklarna då vårt resultat (se 

diagram 7 och 8 i avsnitt 6.1) visar att det man fortfarande gestaltar många gånger är att 
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offret, som oftast är en kvinna samt att hon inte borde druckit så mycket. Vi vill återigen 

understryka att vi inte kan se några trender eller normförändringar vilket är en konsekvens av 

vårt metodval och val av tidsperiod. Media gestaltar stereotypa beskrivningarna av offer och 

förövare (Wendt 2010, s.139), och det gäller även friande våldtäktsfall i dagspressen och vår 

slutsats är att dessa inte ändrats mellan årtalen. 

 

Vårt resultat visar även att normerna kring kön inte är särskilt annorlunda från år 2012 till år 

2015, se avsnitt 6.1 diagram 3 och 4. För att återkoppla till diskussionen om kön i avsnitt 8.1 

där det framgår att under båda åren nämndes alltid förövarens kön, medan offrets kön 

utelämnades i större utsträckning. Detta kan visa på att den heteronorm som fanns år 2012 

fortfarande existerade i dagspressen år 2015. När förövaren är en man och offrets kön 

utelämnas förutsätter man även det senare året att offret är en kvinna. Den normala våldtäkten 

gestaltas därmed under båda åren som en händelse mellan en man och en kvinna. Det finns 

normer om att offret är den svaga i förhållande till förövaren. Traditionellt sett är manlighet 

förknippat med att vara stark vilket inte är likvärdigt med offerrollen. Detta kan bidra till att 

vi i större utsträckning förutsätter att offret är en kvinna när vi vet att en man har begått 

brottet. 

 

Vårt resultat har även fått oss att fundera över när etnicitet egentligen är relevant att gestalta i 

nyhetsartiklarna. Se diagram 5 och 6 i avsnitt 6.1. Det var desto vanligare att artiklar 

gestaltade förövaren som svensk än en icke-svensk. Vi vill påpeka att vår definition av 

etnicitet och hur vi kodat materialet har betydelse för resultatet och kan ha skapat skevhet, se 

avsnitt 4.9. Kanske har svenska dagstidningar tagit ett steg i rätt riktning och tagit till sig att 

etnicitet inte har någon betydelse för händelsen utan är snarare centralt för samhällets syn 

(Mattsson 2015, s. 89). Man vill inte bidra till den mediala debatten som fokuserar på 

förövarens etnicitet (Bergenheim 2010, s. 23), utan informera allmänheten om brottets 

allvarlighet och hur många våldtäkter som frias. Förövaren som den svenska mannen riskerar 

att osynliggöras (Mattsson 2015, s. 143), men genom att gestalta det kan media påverka 

föreställningarna om att även “normala svenska män” kan våldta. Kanske det vara ett sätt att 

förändra samhällets sätt att tänka kring förövare och offer? Resultatet visar att det ändå nämns 

i vissa artiklar vilket kan ses som ett uttryck för konstruktion av det avvikande. Mattsson talar 

om att när man gestaltar män som förövare så vill media betona aspekter som är underordnade 

för att visa på ett avstånd mellan “vi” och “dem”. Etnicitet kan ses som en central kategori för 

att tydliggöra mannen som avvikande och understryka att förövaren inte tillhör den homogena 
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gruppen av svenskar (2015, s. 141). Genom att gestalta kön och etnicitet konstrueras 

förövaren som den andre (Mattsson 2015, s. 141), vilket förmodligen passar medias 

dramaturgiska framställning av förövaren (Lindgren & Lundström 2010, s. 10). Det tänker vi 

kan vara en anledning till varför förövarens etnicitet men även offrets ibland gestaltas. 

 

Avslutningsvis vill vi också diskutera dagstidningars påverkan. Genom gestaltningar som 

inkluderar och utesluter skapas en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Vi kan 

relatera det till Bryant och Oliver som framhåller att artiklar präglar läsarnas värderingar och 

attityder genom att gestalta nyheter på ett visst sätt (2009. s. 19). Det finns inga “normala” 

eller “abnorma” våldtäkter, utan det är alltid ett allvarligt våldsbrott. Genom att vi läsare 

tilldelas viss information genom olika gestaltningar, olika konstruktioner av offer och 

förövare kan vi få en skev bild av verkligheten. Det gäller också samma våldtäktsfall gestaltas 

flera gånger i olika tidningar under samma år. Det kan ge felaktiga bilder av att det har hänt 

många gånger men egentligen handlar det om en isolerad händelse. 

 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Att undersöka nyhetsartiklar från flera årtal för att illustrera normförändringar i dagspressen 

hade varit intressant för att se om det skett några förändringar i hur man skildrar friande 

våldtäktsfall. Detta för att se problemets utveckling ju fler år som passerar efter den senaste 

lagändringen. En framtida studie hade även kunnat inkludera ett internationellt perspektiv för 

att se hur andra länder lyfter fram friande våldtäktsfall som samhällsproblem. Det hade också 

varit intressant att välja andra alternativa medier och göra en komparativ studie.  

 

Vi valde i denna undersökning att inte göra en distinktion mellan våldtäkt och våldtäkt mot 

barn. I en framtida studie hade det varit intressant att undersöka hur barnvåldtäkt respektive 

våldtäkt mot personer över 15 år gestaltas i dagspressen och vilka teman som särskiljer eller 

är gemensamma för artiklarna. 
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Bilaga 1- Kodningsmanual 
 

Nedan följer en kodningsmanual över undersökningens variabler och variabelvärden. 

 

A. Tidning 
Vilken tidning eller nyhetsbyrå är artikeln hämtad ifrån? 

Här skrivs tidningens eller nyhetsbyråns namn. 

Fritext: 

 

B. Förövarens/förövarnas kön 
1. Man 

2. Kvinna 

3. Båda könen förekommer 

4. Nämns ej 

 

C. Offrets/offrens kön 
1. Man 

2. Kvinna 

3. Båda könen förekommer 

4. Nämns ej 

 

D. Förövarens/förövarnas etnicitet 
Ange värde 1 om det framkommer om  förövaren/förvarna kommer ifrån en viss stad, eller 

landskap. Ange värde 2 om det i artikeln framkommer att förövaren/förövarna ska utvisas 

eller kommer från ett visst land alternativt inte är hemmahörande i Sverige. Värde 3 ska anges 

när förövarens/förövarnas etnicitet inte framkommer. Om det i artikeln står 

exempelvis  “Uppsalabo” eller “Umeåbo” räknas det som att etnicitet inte nämns eftersom 

personen kan vara tillfälligt bosatt där eller hemmahörande i en annan stad. 

 

1. Svensk medborgare 

2. Utländsk medborgare 

3. Nämns ej 

 

 

E. Offrets/offrens etnicitet 
Ange värde 1 om det framkommer om  offret/offren kommer ifrån en viss stad eller landskap. 

Ange värde 2 om det i artikeln framkommer att offret/offren ska utvisas eller kommer från ett 

visst land och inte är hemmahörande i Sverige. Värde 3 ska anges när offret/offrens etnicitet 

inte framkommer. Om det i artikeln står exempelvis  “Uppsalabo” eller “Umeåbo” räknas det 

som att etnicitet inte nämns eftersom personen kan vara tillfälligt bosatt där eller 

hemmahörande i en annan stad. 

 

1. Svensk medborgare 

2. Utländsk medborgare 

3. Nämns ej 

 

 

 

 

 



62 
 

F. Förövarens/förövarnas sysselsättning 
Vilket yrke/sysselsättning har förövaren/förövarna? 

Här skrivs förövarens/förövarnas sysselsättning om det framkommer. 

Fritext: 

Nämns ej 

 

G. Offrets/offrens sysselsättning 
Vilket yrke/sysselsättning har offret/offren? 

Här skrivs offrets/offrens sysselsättning om det framkommer. 

Fritext: 

Nämns ej 

 

H. Inställning till lagstiftning 

Vi vill här ta reda på om lagstiftning som rör våldtäktsbrott gestaltas i artikeln. 

1. Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig och bör ändras 

2. Förslag om att införa samtyckeslagstiftning framförs 

3. Nuvarande lagstiftning är tillräcklig 

4. Framgår inte i artikeln 

 

I. Brottets antal förövare 
Ange våldtäktsbrottets antal förövare. 

Siffra 

0 = Nämns ej 

 

J. Brottets antal offer 
Ange våldtäktsbrottets antal förövare. 

Siffra 

0 = Nämns ej 

 

K. Förekomst av hjälpinsatser relevanta för socialt arbete 
Nämns kopplingar till socialt arbete såsom hjälpinsatser till offer eller förövare? Ange vem 

som omfattas av insatsen. 

Fritext: 

Nämns ej 

 

L. Orsak till att våldtäkten friades 
Gestaltas orsaken till varför förövaren friades? Välj ett eller flera alternativ. 

1. Anmälan lades ner efter förundersökning 

2. Falskt anklagande 

3. De inblandade har lämnat olika uppgifter om vad som hänt (ord stod mot ord) 

4. Otillräckliga bevis för fällande dom (saknas vittnen, teknisk bevisning, offrets 

berättelse är inte trovärdig, saknas uppsåt ) 

5. Sexsomni 

6. Övrigt (tex. nekar till brott, målet friades i tingsrätten men ska tas upp i hovrätten ← 

eller tvärtom?, ej hjälplöst tillstånd) 

7. Förövaren/förövarna döms för annat/andra brott (exempelvis misshandel, sexuella 

övergrepp, sexuellt utnyttjande osv.) 

8. Nämns ej 
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M. Förekomst av alkohol och droger hos offret/offren 
Nämns det i artikeln om offret/offren har förtärt alkohol och/eller droger i samband med 

våldtäkten? Välj ett eller flera alternativ. 

1. Alkohol förekommer 

2. Droger förekommer   

3. Nämns ej 

4. Både alkohol och droger förekommer 

 

N. Förekomst av alkohol och droger hos förövaren/förövarna 
Nämns det i artikeln om förövaren/förövarna har förtärt alkohol och/eller droger i samband 

med våldtäkten? Välj eller flera alternativ. 

1. Alkohol förekommer 

2. Droger förekommer 

3. Nämns ej 
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Bilaga 2 – Artikelförteckning 
  

Förteckning över samtliga nyhetsartiklar som utgjort empirin i innehållsanalysen. 

  

  

Nyhetsartiklar från år 2012 

1. “Man frias från våldtäkt trots att kvinnan sade nej”, 8 Sidor, 2012-12-05.   

2. “Polis häktad för våldtäkt”, GT, 2012-11-30. 

3. ”Fängelse för våldtäkt”, Härryda-Posten, Ola Gustavsson, 2012-11-28. 

4. ”26-åring frias från våldtäkt”, Värmlands Folkblad, 2012-11-27. 

5. ”Två fick fängelse för våldtäkt”, Expressen, 2012-11-22. 

6. ”Frias från åtal om barnvåldtäkt”, Borås Tidning, Patrik Westerlund, 2012-11-14. 

7. ”21-åring friad för våldtäkt”, Östgöta Correspondenten, 2012-11-14. 

8. ”Våldtäktsdömd friades i hovrätten”, Strömstads Tidning/ Norra Bohuslän, Erling 

Karlsson, 2012-11-10. 

9. ”Frihetsberövad får ersättning”, Östran, Leif Pettersson, 2012-11-06. 

10. ”Rattfull man hävdar att han gick i sömnen”, Dagens Nyheter, Jens Littorin, 2012-11-05. 

11. ”Friad för våldtäkt ersätts”, Norrbottens-Kuriren, 2012-10-30. 

12. ”Man frias på grund av trosor”, Lokaltidningen Stenungssund & ST tidningen, Hanna 

Strömbom, 2012-10-20. 

13. ”Friad för våldtäkt får skadestånd”, Norrbottens-Kuriren, 2012-10-17. 

14. ”Friad får ersättning”, Gefle Dagblad, 2012-10-13. 

15. ”Man frias från misstanke om våldtäkt mot barn”, City Helsingborg, 2012-10-12. 

16. ”Man åtalad för barnvåldtäkt friades”, Norrländska Socialdemokraten, Tommy Lundqvist, 

2012-09-27. 

17. ”Fängelsedömd kvinna får vänta på hovrättsdom”, Nya Ludvika Tidning, Frank Elfstedt, 

2012-09-27. 

18. ”20-åringar frias från våldtäkt”, Sydsvenskan, 2012-09-25. 

19. ”Två män frias från våldtäkt”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-09-24. 

20. ”20-åringar frias från våldtäkt”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-09-24. 

21. ”Friad anhållen får skadestånd”, Norra Halland, 2012-09-21. 

22. ”Häktad får skadestånd från JK”, Mölndals-Posten, 2012-09-19. 

23. ”Friad får ersättning”, Gefle Dagblad, 2012-09-16. 

24. ”Ny dom mot familj för misstänkt människohandel”, Metro- Göteborg, Fredrik Beckamn, 

2012-09-14. 

25. ”Man misstänktes för våldtäkt - får skadestånd”, Hallandsposten, Isabel Bark, 2012-09-05. 

26. ”Får 33 000 kronor i ersättning”, Nya Ludvika Tidning, 2012-09-04. 

27. ”Man friades från våldtäkt på barn”, Borlänge Tidning, Johan Källs, 2012-08-31. 

28. ”78-åring friad i våldtäktsfall”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-08-28. 

29. ”78-åring friad i våldtäktsmål”, Göteborgstidning, Johanna Schreiber, 2012-08-28. 

30. ”Friad från våldtäkt får 42 000 kronor”, Värmlands Folkblad, Jonas Brandt, 2012-08-25. 

31. ”Tre män frias från våldtäktsmisstankar”, Östran, Simon Karlsson, 2012-08-16. 

32. ”Friades från våldtäktsanklagelser”, Ljusnan, 2012-08-14. 

33. ”Friades från våldtäktsanklagelser”, Ljusdals-Posten, Erik Lindgren, 2012-08-13. 

34. ”Oskyldigt häktad får ersättning”, Nyheterna, 2012-08-09. 

35. ”Oskyldigt anklagade får pengar”, VLT, Jan Ernheimer, 2012-08-03. 

36. ”Åtalad för våldtäkt friades”,  Västerås Tidning, 2012-08-02. 
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37. ”Friades i våldtäktsmål”, VLT, Kerstin Säthil, 2012-07-31. 

38. ”Våldtäktsmisstänkta friades”, Göteborgs-Posten, Per Sydvik, 2012-07-25. 

39. ”Kritiserad våldtäktsdom överklagas”, Hallandsposten, 2012-07-11. 

40. ”Våldtäktsdom överklagas”,  Dagens Nyheter, 2012-07-11 41. 

41. ”Våldtäktsdom överklagas”, Svenska dagbladet, 2012-07-11. 

42. ”Kritiserad våldtäktsdom överklagas”, Tidningarnas Telegrambyrå, Ebba Rosencrantz, 

2012-07-10. 

43. ”Döms till fängelse för misshandel”, Alingsås Tidning, Johan Hallberg, 2012-07-06. 

44. ”Vi tror att domen kommer att ändras”, Nerikes Allehanda, Malin Nyström, 2012-07-06. 

45. ”Sex års fängelse för våldtäkt”, Sydöstran, 2012-07-03. 

46. ”Skärpta straff för gruppvåldtäkten”, Expressen, Carl V Andersson, 2012-07-03. 

47. ”Hovrätten fastställde tingsrättens domar”, Linköpings Tidning /Kinda-Posten, Ivonne 

Svahn, 2012-07-03. 

48. ”Höjt skadestånd för våldtäkt”, Svenska Dagbladet, 2012-07-03. 

49. ”Fakta: Hovrätten skärper rubriceringen”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-07-02. 

50. ”Höjt skadestånd för gruppvåldtäkt”, Tidningarnas Telegrambyrå, Ellen Andersson, 2012-

07-02. 

51. ”Fakta: Fängelsedomarna”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-07-02. 

52. ”Frias från åtal förvåldtäkt mot barn”, Gefle Dagblad, Jonas Harrysson, 2012-06-29.   

53. ”Friades från anklagelserna om barnvåldtäkt”, Falu Kuriren, Anna Gustafsson, 2012-06-

28. 

54. ”Friades för våldtäkt igen”, Nordvästra Skånes Tidningar, Robert Dujmovic, 2012-06-14. 

55. ”Pappa dömd för övergrepp på dotter”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-05-30. 

56. ”Domare medger fel i våldtäktsdom”, Östersund, Jens Stenman, 2012-05-22. 

57. ”Misslyckades skydda flickan”, Östran, Simon Karlsson, 2012-05-19. 

58. ”Tranemo: Häktad för våldtäkt får 33 168 kr”, Göteborgstidning, Carl-Johan Bergman, 

2012-05-17. 

59. ”Våldtäktsåtalad polis friades”, Göteborgs-Posten, Per Sydvik, 2012-05-12. 

60. ”Misstänkt för våldtäkt får 50 000 i ersättning”, Eskilstuna- Kuriren, 2012-05-10. 

61. “Friad får 46 000 kronor i ersättning”, Folket, 2012-05-10. 

62. ”Friades för våldtäkt - får ersättning”, Eskilstuna-Kuriren, 2012-05-04. 

63. ”Chauffören frias helt från våldtäktsanklagelserna”, Eskilstuna-Kuriren, 2012-04-26. 

64. ”Insåg inte övergrepp – frias”, Blekinge Läns Tidning, Niklas Jersblad, 2012-04- 21. 

65. ”Barnvåldtäkter: Alltför tamt nej”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-04-20. 

66. ”Ung man frias i uppmärksammat våldtäktsfall”, Landskrona Posten, Robert Dujmovic, 

2012-04-18. 

67. ”Långa fängelsestraff eftergruppvåldtäkt”, Dagens Nyheter, Stefan Lisinski, 2012-04-12. 

68. ”Sju döms för brutal gruppvåldtäkt”, Nordvästra Skånes Tidningar, Robin Alvarsson, 

2012-04-12. 

69. ”Nu lever hon i fruktan”, Kvällsposten, Carl V Andersson, 2012-04-12. 

70. “Sju dömda för gruppvåldtäkt på asylboende”, Göteborgs-Posten, Robin Alvarsson, 2012-

04-12. 

71. “Misstänktes för våldtäkt” Fick 147 000 kronor i ersättning, City Lund, Peter Herkel, 

2012-04-05. 

72. “Friad ska betala för rivna kläder”, Smålandsposten, Lennart Ernstsson, 2012-04-23. 

73. ”Dröjde fem år efter övergreppslarm”, Tidningarnas Telegrambyrå, Bertil Åkesson, 2012-

03-15. 

74. ”Familjesexbrott: Föräldrarna friades i domstol”, Tidningarnas Telegrambyrå, 2012-03-

15. 

75. ”Ersättning till våldtäktsfriad”, Hallandsposten, 2012-03-07. 
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Nyhetsartiklar från år 2015 

1. “Man frias från misstanke om två fall av våldtäkt”, Kristianstadsbladet, Lisa Kron, 2015-

12-24. 

2. “En man i våldtäktsmålet har överklagat”, Nya Ludvika Tidning, 2015-12-23.   

3. “Sexköpare kan dömas för barnvåldtäkt”, Östgöta Correspondenten, Fredrik Quist, 2015-

12-04. 

4. “Enköpingsbo dömd för mordförsök på 45-åring”, Ena-Håbo Tidningen, Fredrik 

Gustafsson, 2015-11-28. 

5. “Hovrätten friar våldtäktsmisstänkt”, Katrineholms-Kuriren, Ingar Frostberg,  2015-11-28. 

6. “Kvinna ljög om våldtäkt - hovrättens dom kvarstår”, Arbetarbladet, Gabriel Henning, 

2015-11-26. 

7. “Hovrätten friar våldtäktsmisstänkt”, Eskilstuna-Kuriren, Ingar Frostberg, 2015-11-25. 

8. “Åtalas för våldtäkt mot barn över nätet” Dagens Nyheter, Stefan Lisinski, 2015-11-19. 

9. “Friades från anklagelse om våldtäkt”, Nya Ludvika Tidning, Frank Elfstedt, 2015-10-21. 

10. “Sömnsexmål överklagas inte”, Metro - Göteborg 2015-10-02. 

11. “Sömnsexmål överklagas inte”, TT Nyhetsbyrån 2015-10-01. 

12. “Våldtäktsfriad får skadestånd av staten” VLT, Jan Ernheimer,  2015-09-16. 

13. “36-åring frias frånvåldtäktsmisstanke”, Nerikes Allehanda, Oskar Schriever-Abeln, 

2015-09-15. 

14. “Anklagades för våldtäkt - får 106 628 kronor”, Nerikes Allehanda 2015-09-14. 

15. “AKTUELLT”, Uppsalatidningen, 2015-09-10. 

16. “Friad får överta offrets lägenhet”, TT Nyhetsbyrån, 2015-09-09. 

17. “Friad man vill ha ersättning”, Norrbottens-Kuriren, 2015-09-09. 

18. “Uppsalabo får skadestånd”, Upsala Nya Tidning, 2015-09-04. 

19. “Frihetsberövad man ersätts av staten”, Smålandsposten, 2015-09-01. 

20. “Friad för våldtäkt får ersättning”, Östgöta Correspondenten, 2015-08-28. 

21. “Oskyldigt häktad får skadestånd”, Mitt i Järfälla, 2015-08-25. 

22. “Friades för våldtäkt”, Norra Skåne, 2015-08-25. 

23. “Oskyldigt häktad får skadestånd”, Lokaltidningen Stenungssund, 2015-08-22. 

24. “Friad från brott får skadestånd”, Oskarshamns-Tidningen, Åsa Borefur, 2015-07-16. 

25. “Våldtäktsåtalad friades i rätten”, Norra Skåne, Anders Thall, 2015-07-09. 

26. “Våldtäktsdömd 35-åring friades”, Norra Skåne, Anna Persdotter, 2015-07-07. 

27. “Friad man får 39 000 kronor”, Katrineholms-Kuriren, Henrik Norling, 2015-07-07. 

28. “Friad får rekordskadestånd”, Svenska Dagbladet, Anna De Lima Fagerlind,  2015-06-30. 

29. “Våldtäktsoffer bemöts ofta felaktigt”, Nerikes Allehanda, Mattias Frödén, 2015-06-30. 

30. “Oskyldigt dömd får 12,6 miljoner, Aftonbladet, Staffan Dickson, 2015-06-30. 

31. “Friad från våldtäkt får 12,6 miljoner”, Dagens Nyheter, Stefan Lisinski, 2015-06-30. 

32. “Nej, han fick inte höjt skadestånd för att han var asylsökande”, Metro – Göteborg, Emma 

Kirkhoff, 2015-06-16. 

33. “Friades från barnvåldtäkt - får 190 000 i ersättning”, Smålandsposten, Andreas 

Westergren, 2015-06-16. 

34. “Kvinna överklagar friandevåldtäktsdom till HD”, Östersunds-Posten, Per Arnsäter, 2015-

06-11. 

35. “19-åring döms för sexbrott mot barn”, Upsala Nya Tidning, Ola Lindgren, 2015-06-05. 

36. “Oskyldigt dömd får miljoner i skadestånd” VLT, Ann-Sofie Sannmalm, 2015-05-21. 

37. “Stort skadestånd till friad från våldtäkt”, Smålandsposten, Daniel Johansson, 2015-05-20. 

38. “Våldtäktsfriad prövas igen”, Norrländska Socialdemokraten, Linda Danhall, 2015-05-18. 
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39. “Eftersökt funnen - går fri trots allt”, Norrländska Socialdemokraten, Linda Danhall, 

2015-04-30. 

40. “Våldtäktsfriad ersätts”, Tidningen Ångermanland, Jörgen Sundin, 2015-04-29. 

41. “Tonåring frias i våldtäktsmål”, Göteborgs-Posten, 2015-04-25. 

42. “HD tar inte upp våldtäktsdom”, Upsala Nya Tidning, 2015-04-23. 

43. “Pappa frias från misstankar om barnvåldtäkter”, Borlänge Tidning, Pär Sönnert, 2015-

04-17. 

44. “Frikänd kräver skadestånd”, Bohusläningen, 2015-04-14. 

45. “Offrets advokat överklagar friande dom”, Ttela, Anna-Karin, Nils Gustafsson, 2015-04-

11, 

46. “24”, Lokaltidningen Stenungssund, 2015-04-11. 

47. “Fängelse för sexbrott mot barn”, Nerikes Allehanda, Ola Karlsson, 2015-04-10. 

48. “40-åring köpte våldssex av Tove, 16, - frias från våldtäkt”, Göteborgs- Tidningen, 2015-

04-04 . 

49. “Åklagare: Svårt att åtala fler förvåldtäkt”, Upsala Nya Tidning, Staffan Wolters, 2015-

03-31. 

50. “Hade sex med gråtande kvinna”, Upsala Nya Tidning, Staffan Wolters, 2015-03-30. 

51. “Att hängas ut var det värsta, jag var dömd i omgivningens ögon", Dagens Nyheter, 

Josefin Sköld, 2015-03-29. 

52. “Våldtäktsmisstänkt företagare friades från anklagelserna igen”, Ena-Håbo Tidningen, 

Fredrik Gustafsson, 2015-03-28. 

53. “HD prövar inte friandevåldtäktsdom”, TT Nyhetsbyrån, 2015-03-27. 

54. “Friad man ansöker om skadestånd”, Östra Småland, Eva Bergquist Andersson 2015-03-

27. 

55. “Dom för våldtäkt står fast”, Upsala Nya Tidning, Lennart Lindström, Ola Lindqvist, 

2015-03-21. 

56. “Hängdes ut som pedofil - får ersättning”, Gefle Dagblad, Johan Wikén, 2015-03-18. 

57. “Frikänd från våldtäkt”, Göteborgs-Tidningen, Gustav Sandström, 2015-03-14. 

58. “Hovrätten: Inte våldtäkt i sömnen”, TT Nyhetsbyrån, 2015-03-12. 

59. “Frias från våldtäkt även i hovrätten”, TT Nyhetsbyrån, 2015-03-12. 

60. “27-åring friades från våldtäkt”, VLT, Ann-Sofie Sannmalm, 2015-03-11. 

61. “Frias för våldtäkt av 13-åring”, TT Nyhetsbyrån, Patrick Stanelius, 2015-03-10. 

62. “Roslagsbo köpte sex och förnedrade unga”, Mitt i Södra Roslagen, Fredrik Sjöquist, 

2015-03-10. 

63. “Välutvecklad för sin ålder”, Aftonbladet, Mira Micic, 2015-03-10. 

64. “Svartenbrandt vill ha skadestånd”, Borlänge Tidning, Göran Danielsson, 2015-03-09. 

65. “Domar ger nya krav på samtycke“, Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, 2015-03-07. 

66. “TT:s inrikes vecko-PM den 9-15 mars 2015”, TT Nyhetsbyrån 2015-03-06. 

67. “Ene mannen frias från våldtäkt”, Upsala Nya Tidning, Ola Lindqvist, 2015-03-06. 

68. “Friades från våldtäkt - nu vill han ha skadestånd”, Värmlands Folkblad, 2015-03-05. 

69. “Friad för barnvåldtäkt vill ha ersättning”, Söderhamns-Kuriren, Anders Nordlén, 2015-

02-16. 

70. “Kvinna anmälde våldtäkt” Linköpings Tidning/Kinda-Posten, Jerry Prütz, 2015-02-04. 

71. "Blev misstänkt på grund av sitt kön", Upsala Nya Tidning, Staffan Wolters,  2015-01-28. 

72. “Friades från våldtäkt - får skadestånd”, Södermanlands Nyheter, 2015-01-14. 

73. “Friad från våldtäkt får skadestånd”, Örnsköldsviks Allehanda, Per Eurenius, 2015-01-14. 

74. “DÖMD FÖR VÅLDTÄKT FRIADES”, Mitt i Sundbyberg, 2015-01-13. 

75. “123000 i ersättning för man som friades”, Smålandsposten, Daniel Johansson,  2015-01- 
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Bilaga 3 – Sammanställning av antal artiklar från valda 

tidningar och nyhetsbyråerna 
  

Sammanställning av vilka tidningar och nyhetsbyråer artiklar hämtats ifrån. Samt hur många 

artiklar som använts från respektive tidning och nyhetsbyrå som ingått i studien från år 2012 

och år 2015. 

  

  

År 2012 

  

1. 8 sidor 1 

2. Alingsås Tidning  1 
3. Blekingeläns Tidning 1 

4. Borlänge Tidning 1 

5. Borås Tidning 1 

6. City Helsingborg 1 
7. City Lund 1 

8. DN 3 

9. Eskilstuna-Kuriren 3 
10. Expressen 2 

11. Falu kuriren 1 

12. Folket 1 

13.Gefle Dagblad   3 
14. GT 3 

15. Göteborgs-Posten 3 

16. Hallandsposten   3 

17. Härryda-Posten 1 
18. Kvällsposten 1 

19. Landskrona 

Posten                           
1 

20. Linköpings Tidning 1 

21. Ljusdals- Posten 1 

22. Ljusnan 1 

23. Lokaltidningen 

Stenungssund 
1 

24. Länstidningen Östersund 1 

25. Metro-Göteborg 1 

26. Mölndals-Posten 1 
27. Nerikes Allehanda 1 

28. Nordvästra Skånes 

tidningar 
2 

29. Norra Halland 1 

30. Norrbottens-Kuriren 2 

31. Norrländska 

socialdemokraten 
1 

32. Nya Ludvika tidningen 2 

33. Nyheterna 1 
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34. Smålandsposten   1 
35. Strömstads Tidning 1 

36. Svenska Dagbladet 3 

37. Sydöstran 1 

38.  TT   1

1 

39. VLT   2 

40. Värmlands Folkblad 2 

41. Västerås Tidning 1 
42. Östgöta Correspondenten 1 

43. Östran 3 

  

  

  

  

År 2015 

  

1. Aftonbladet 2 

2. Arbetarbladet       1 

3. Bohusläns tidning 1 
4. Borlänge tidning 2 

5. DN    3 

6. Ena Håbo tidningen 2 

7. Eskilstuna-Kuriren 1 
8. Gefle dagblad 1 

9. GT   2 

10. Göteborgs posten         1 

11. Katrineholms-Kuriren    2 
12. Kristianstadsbladet 1 

13. Linköpings Tidning 1 

14. Lokaltidningen 

Stenungssund          
2 

15. Metro- Göteborg 2 

16. Mitt i Järfälla 1 
17. Mitt i Roslagen 1 

18. Mitt i Sundbyberg           1 

19. Nerikes Allehanda 4 

20. Norra Skåne 3 
21. Norrbottens-Kuriren    1 

22. Norrländska 

Socialdemokraten   
2 

23. Nya Ludvika tidningen 2 

24. Oskarshamns-Tidningen 1 

25. Smålandsposten 4 

26. SVD     1 
27. Söderhamns-Kuriren 1 

28. Södermanlands Tidning    1 

29. Tidningen Ångermanland 1 
30. TT Nyhetsbyrån       7 

31. Ttela 1 
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32. Uppsala nya tidning          8 
33. Uppsala Tidning 1 

34. VLT              3 

35. Värmlands Folkblad     1 

36. Örnsköldsviks Allehanda    1 
37. Östersunds-Posten    1 

38. Östgöta Correspondenten   2 

39. Östra Smålands 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



71 
 

 

Bilaga 4 - Tabeller 
  

I denna bilaga framgår de resultat som inte presenterades i resultatkapitlet som stapeldiagram. 

Dessa resultat presenteras nedan i form av tabeller. 

 
 
Tabell 4.6 Antal artiklar från år 2012 och år 2015 där förövarens sysselsättning 
gestaltades.  
 
Sysselsättning förövare                               2012                   2015 

 
Polis                               2                                   0 
Chaufför                         1                                   0 
Gymnasieelev                                                    1                                   0 
Företagsledare                0                                   1 
Förskolelärare                0                                          2 
Nämns ej                                   71                                          72 

   Totalt                                                              75                                75 
 
 
 
Tabell 4.7 Antal artiklar från år 2012 och år 2015 där offrets sysselsättning 
gestaltades.  
 
Offrets sysselsättning     2012                  2015  

 
Polis                               1                                   0 
Gymnasieelev                1                                   0 
Tjänstekvinna                            0                                   1 
Nämns ej                                                            73                                74         

 
Totalt                            75                                75 
 
 
 
Tabell 4.8 Antal artiklar från 2012 och år 2015 där insatser relevanta för socialt 
arbete riktade till förövaren gestaltades.   
 
Insatser riktade till förövaren                      2012                   2015 

 
Kriminalvård                    0                                    1 
Sjukvård                                                           0                                    1 
Socionomer                              0                                            1 
Nämns ej                                        75                                 72 
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Totalt                             75                                 75 
 
 
Tabell 4.9 Antal artiklar från 2012 och år 2015 där insatser relevanta för socialt 
arbete riktade till offret gestaltades.   
 
Insatser riktade till offer              2012                    2015 

 
Kvinnojour                                   1                                     0 
Professionell hjälp                      2                                     0 
Terapi                                                      1                                     0 
Familjehem                                    2                                     0 
Kvinnoklinik                     0                                     1 
Krisgrupp                                     0                                     1 
Jourhem                                        0                                     1 
Nämns ej                                         69                                  72    

 
Totalt                                                     75                                   75 
 
Tabell 4.10 Anger antalet förövare som gestaltades i artiklarna från år 2012 och 
år 2015.  
 
Antal förövare                                       2012                   2015 

 
1 förövare                                                         53                                 67 
2 förövare                                         7                                             6 
3 förövare                                               4                                    0 
4 förövare                                     0                                    0 
5 förövare                                     0                                    0 
6 förövare                                       0                                             0 
7 förövare                                          0                                    0 
8 förövare                                         10                                  2 
9 förövare                                           1                                    0 

 
Totalt                                 75                               75 
 
 
Tabell 4.11 Anger antalet offer som gestaltades i artiklarna från år 2012 och år 
2015.  
 
Antal offer                                             2012                    2015 

 
Nämns ej                                        20                                  21 
1 offer                                                  51                                  49 
2 offer                                 1                                            1 
3 offer                                 2                                            4 
4 offer                                 0                                      0 
5 offer                                 0                                            0 
6 offer                                 0                                      0 
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7 offer                                 1                                      0 

 
Totalt                                 75                                   75                  
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Bilaga 5- Kompletterande resultat till orsak att våldtäkten 

friades 

 

Nedan anges resultatet för de artiklar från år 2012 och år 2015 där flera variabelvärden 
angetts som orsak till att våldtäkten friades.  
 
 
 
Orsaker till varför våldtäkten friades                    2012           2015 

 
1 artikel                               Variabelvärden 4+7           Variabelvärden  4+6+7 
1 artikel                          Variabelvärden  7+8 
2 artiklar                               Variabelvärden 3+4           Variabelvärden  3+4 
 
 
 


