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Abstract   

The aim of this essay is to describe the discourse of rape in the Swedish press Dagens Nyheter. 

The research questions are focused on how the concept of rape, the perpetrator and the victim 

are described in the discourse of rape in Dagens Nyheter. The study consists 48 articles from 

the Swedish press Dagens Nyheter and they have been published during 2004, 2008, 2012 and 

2016. All the articles contain the term of rape. The articles have been analysed with 

Fairclough’s critical discourse analysis and resulted in four areas; “rape”, “how the perpetrator 

and the victim are described based on gender, age and name”, “the relation between the 

perpetrator and the victim” and “the attribute of the perpetrator and the victim”. The main 

results can be explained by different theories, in this essay social constructivism and gender 

theory will be used as theoretical tools. The conclusions that can be drawn from this study are 

that the perpetrators are men at the age of below 20 to 30 years, the victims are women at the 

age of below 20 years and the diversely parts are described in different ways in the discourse 

of rape. 
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1. Introduktion  

I genomsnitt spenderar den svenska befolkningen ungefär sex och en halv timme dagligen åt 

användandet av medier. Generellt ägnas en fjärdedel av tiden åt respektive medier som tv, 

internet, ljud- och tryckta medier. Massmedierna når ut till många människor och har således 

en stor påverkan i samhället. För att få kännedom om vad som händer i samhället och i världen 

blir människan beroende av medier som är en viktig förmedlare av information. Det är genom 

media människor får tillgång till det som de inte själva upplevt eller fått berättat (Weibull & 

Wadbring, 2014). Begreppet massmedia innefattar tekniska medier och medieorganisationer 

som förmedlar information till en stor publik. Några exempel på media är dags- och veckopress, 

tidskrifter, TV, radio samt böcker (Nationalencyklopedin [NE], massmedier). Massmediernas 

kommunikation är enkelriktad och offentlig, vilket innebär att ingen respons ges vid förmedling 

av informationen och den når ut till många mottagare samtidigt, vilka ofta är okända för 

medierna (NE, masskommunikation). Synen på massmedier förändras däremot i och med 

internets framväxt. Internet möjliggör för information att spridas snabbt och att mottagarna kan 

ge snabb respons vilket medför att de traditionella massmedierna idag även använder sig av 

internet (NE, massmedier). 

 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv blir medierna allt mer kommersiella och beroende av reklam. 

Journalistiken syftar till att nå en större publik och ekonomiska vinster hamnar i fokus. I och 

med ett ekonomiskt intresse innebär det att en bra nyhet definieras i termer av om den säljer, 

vilket leder till att nyhetsföretag fokuserar mer på läsarantal än på samhällsgranskade ärenden 

(Otz, 2012). Ekonomiska problem som nedskärningar och ökade effektivitetskrav är något som 

genomsyrar nyhetsmedier. Detta resulterar i att journalister har mindre tid att ta fram nyheter 

och är därmed i behov av källorganisationer som ger dem nyheter, vilket innebär att de kan 

styra över vilka källor som publiceras (Glans, 2006). 

 

Ett ämne som det förs en pågående debatt kring i både samhället och media är våldtäkt 

(Olseryd, 2015). Utifrån att ämnet diskuteras har attitydförändringar börjat ske och det har 

bland annat medfört att anmälningsbenägenheten för våldtäkt har ökat (Olseryd, 2015). En 

annan förklaring till att anmälningar kring våldtäkt har ökat kan beskrivas utifrån att Sveriges 

sexuallagstiftning förändrats och sedan 2005 har en ökning av anmälningar skett gällande detta 

sexualbrott. Enligt sammanställd statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2014, 20 

300 sexualbrott varav 6700 var våldtäktsbrott. Detta var en ökning med 15 procent för 

sexualbrotten samt 11 procent för våldtäktsbrott jämfört med året innan (Brottsförebyggande 

rådet, 2015). 

  

Som central källa till kunskap är media en viktig faktor i skapandet av den allmänna opinionen. 

Allmänheten påverkas av den bild av våldtäkt som media beskriver. I sin tur innebär detta att 

om beskrivningar inte förmedlar en sanningsenlig bild av våldtäkt kan det påverka 

människornas beskrivning och förståelse av våldtäkt. För att förebygga och motverka våldtäkt 

bör media förmedla aktuella beskrivningar och ge mer nyanserad bild av våldtäkt för att 

synliggöra de samhällsfrågor som bidragit till brottet (O’Hara, 2012). Med anledning av att 

media har en stor påverkan på hur människor ser på samhället är det viktigt att förhålla sig 
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kritisk till den verklighet som media förmedlar. Våldtäkt är ett allvarligt samhällsproblem som  

väcker många känslor och som ständigt uppmärksammas i media. Det är viktigt att 

medvetandegöra medias påverkan för konsumenterna och betydelsen av ett kritiskt 

förhållningssätt. Denna uppsats ämnar därmed att undersöka hur dagstidningen Dagens 

Nyheter beskriver våldtäkt. 
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1.1 Kunskapsöversikt  

I detta kapitel presenteras tidigare studier samt litteratur inom området. Inledningsvis berörs 

området media i allmänhet, därefter media utifrån olika perspektiv samt media i tidningsform. 

Sedan presenteras media och sexualitet samt media och våldtäkt. Avslutningsvis redogörs 

blaming the victim och våldtäkt utifrån ett feministiskt perspektiv.   

 

1.1.1 Media 

Inom media används begreppet medielogik som innebär att mediernas innehåll inte bestäms av 

händelser och företeelser i världen utan att innehållet formas utifrån vad som är bäst för 

mediernas format utifrån rutiner, tidsaspekt, metoder och produktionsvillkor (Ljuslinder, 

2012). Kanske är det medialiseringen och det fokus som finns på struktur och form som har 

makten och påverkar tankarna hos medierna (Glans, 2006). Journalister är bara en av flera 

aktörer inom arenan för media vilket innebär att journalisterna inte nödvändigtvis har ett stort 

inflytande. Andra aktörer blir allt duktigare att påverka vad som händer inom media genom att 

anpassa sig utifrån medielogiken. Det finns en kamp mellan journalister som samlar 

information och aktörer eller källor som försöker plantera sina uppgifter och perspektiv hos 

journalisterna. Mycket tyder på att aktörer och källor har inflytande och lätt påverkar 

journalisterna även om journalisterna inte är medvetna om det (Glans, 2006). 

  

Den ökade informationsmängden som idag finns tillgänglig på internet innebär att de som vill 

söka information kan erhålla den genom andra kanaler än tidningar och tv:ns aktuella program. 

Information om komplexa samhällsfrågor är idag kanske viktigare än någonsin tidigare. 

Parallellt som det ökade utbudet av alternativa kanaler i syfte att få information i högre grad är 

problematiskt. Medierna, men även politiken och samhället i stort, måste erkänna medierna 

som en del av världens stormakter. Media måste i likhet med andra stormakter prövas, 

undersökas och ställas till svars. Enligt Engelsbergsseminariet är det medierna som informerar 

oss om vilken värld vi lever i och om arbetet utförts olämpligt kan vi missförstå världen och 

även oss själva (Lloyd, 2006). Media är en arena där olika aktörer konkurrerar om initiativet. 

Konsumenterna bör även räknas dit då de påverkar aktörernas beteende. Ju mer vinstinriktade 

medierna blir desto mer styr konsumenterna. Mediernas makt tycks bestå av komplexa 

relationer som vi alla är delaktiga och ansvariga över (Glans, 2006).          

1.1.2 Media utifrån olika perspektiv 
Media kan ses utifrån olika perspektiv där ett är dessa perspektiv är det ekonomiska. Enligt ett 

sådant perspektiv blir medierna allt mer kommersiella vilket innebär att de blir beroende av 

reklam, att journalistiken syftar till att nå en större publik och att ekonomiska vinster hos 

företagen hamnar i fokus (Otz, 2012). Reklam och publikintäkter är traditionella intäktskällor 

för massmedier och har alltid varit viktiga för att annonsörer ska kunna sprida kommersiella 

budskap. Dagstidningarna dominerade länge reklammarknaden men sedan i början av 1990-

talet har även tv och svensk radio blivit en stor del av den kommersiella mediemarknaden 

(Weibull & Wadbring 2014). I och med att nyhetsföretagen har ett ekonomiskt intresse innebär 

det att en bra nyhet definieras i termer av om den säljer. Det i sin tur leder till att nyhetsföretag 

fokuserar mer på tittarsiffror och läsarantal än på samhällsgranskade ärenden (Otz, 2012). 

Ekonomiska problem är däremot något som genomsyrar nyhetsmedier, då nedskärningar och 
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ökade effektivitetskrav är en del av vardagen. Det har resulterat i att journalister har mindre tid 

till att ta fram nyheter vilket gör att de är i behov av källorganisationer som lägger fram nyheter. 

Dessa organisationer kan därmed styra över vilka nyheter som publiceras (Glans, 2006). 

  

Ett annat synsätt är att media inte kan ge en objektiv bild av verkligheten. Verkligheten anses 

vara för komplex för att kunna speglas vilket innebär att det som presenteras har förvrängts och 

utgör endast en del av verkligheten (Ghersetti, 2012). Det framgår att det är omöjligt att återge 

hela verkligheten i media, vissa delar av en händelse väljs ut och lyfts fram vilket innebär att 

andra händelser hamnar i det dolda. Innan en nyhet publiceras passerar den ett antal 

urvalskriterier vilket innebär att den alltid är konstruerad. Även språket är konstruerat utifrån 

kulturella värderingar och föreställningar vilket medför att läsare påverkas av de 

värdeladdningar språket innehåller (Ljuslinder, 2012). 

  

Med ett kulturellt perspektiv blir det ytterligare en kontext i åtanke vid försök att förstå 

medierna och hur de påverkar oss människor. För att definiera kultur kan det beskrivas i termer 

av att det utgör ett system för att skapa mening, vilket genom social ordning kommuniceras, 

reproduceras, upplevs och utforskas. För att förtydliga detta resonemang använder sig Stuart 

Hall (1973) av enconding-decoding, som i huvuddrag handlar om att medier inte endast kan 

förstås utifrån deras innehåll utan fokus måste även riktas mot de omgivande processerna, så 

som produktion och konsumtion. Det som definierar medieinnehållet är att det utgörs av 

“mångtydighet”. Med det menas att innehållet får olika innebörder utifrån vem det är som läser 

genom att människor har olika attityder, åsikter och kulturella kunskaper (Lindgren, 2012). 

1.1.3 Media i tidningsform  
En typ av media är den i tidningsform. Den svenska pressen tryckte 1989 cirka 5 miljoner 

exemplar varje utgivningsdag vilket är det högsta antalet någonsin i Sverige. Sedan dess har 

antalet sjunkit och 2012 låg antalet exemplar dagligen på cirka 3,5 miljoner. Samtidigt som 

papperstidningarnas tryckta exemplar har minskat har tidningarnas webbutgåvor ökat (Weibull 

& Wadbring 2014). En tidning som har varit en viktig del i den moderna tidningsutvecklingen 

är Dagens Nyheter som grundades 1864, den uppkom i samband med att samhället och 

politiken förändrades. Dagens Nyheter kom att bli en tillgänglig tidning utifrån dess låga pris 

samt en tidning som fångade upp en bredare målgrupp utifrån dess innehåll. Vid den här tiden 

var Dagens Nyheter den enda tidningen i Sverige som gavs ut på morgonen till skillnad från 

övriga tidningar som gavs ut på eftermiddagen eller kvällen. Att vara först med att publicera 

nyheter var en vision tidningen hade. Dagens Nyheter syftade till att vara billig, snabb med 

nyheter, ha ett förståeligt språk samt en begriplig disposition, vilket idag ses som etablerade 

konkurrensmetoder (Weibull & Wadbring, 2014). 

1.1.4 Media och sexualitet 
Utbudet av media har under de senaste åren blivit allt mer omfattande i och med nya medier 

och kanaler. Forskare är eniga om att dessa bidragit till föreställningar som finns kring våld, 

främst när det gäller unga som begår våldshandlingar. I och med nya kanaler och medier ökar 

även tillgängligheten av pornografi. Detta ökar i sin tur även oron att barn och ungdomar får 

en skev bild på sexualitet (Carlsson, 2005). I en granskning av de svenska tidningarna “Slitz” 
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och “Solo” framställs mäns och kvinnors sexualitet stereotypisk. I “Slitz” ses mannen som 

självständig och kontrollerad, det är hans njutning som står i centrum medan kvinnan endast är 

en kropp som ska tillfredsställa mannens behov. I granskningen av “Solo” beskrivs kvinnan ha 

en egen sexualitet men att den hänger ihop med en fast partner medan mannen kan ha tillfälliga 

förhållanden för få sina behov tillfredsställda (Ekman, 1998). 

1.1.5 Media och våldtäkt  
Tidigare studier har analyserat nyhetsomslag från brittiska och engelska tidningar gällande tre 

olika våldtäktsfall, där ett utförts av en okänd förövare, ett genom gruppvåldtäkt samt ett fall 

av en återfallsförövare (O’Hara, 2012). Forskningen visade att media uppmärksammade vissa 

typer av våldtäktsfall mer vilket kunde skapa en skev bild av verkligheten samt påverkade 

betydelsen av våldtäkt. Detta genom att media exkluderade fall där förövare kände offren trots 

att det var bland den vanligaste typen av sexualbrott i Storbritannien (O’Hara, 2012). 

Forskningen visade att tidningarna upprätthöll stereotypa föreställningar kring våldtäkt, som 

bilden av den psykopatiska förövaren, skuldbeläggning av offret eller en kombination av båda. 

I samtliga fall förbisågs den påverkan gärningen hade på offret och följderna för offret 

trivialiserades. De stereotypa föreställningarna som lyftes fram på omslagen kunde bero på en 

medvetenhet hos journalisterna eller på internaliserade kulturella föreställningar om sexuella 

övergrepp som omedvetet påverkade deras sätt att skriva. Användandet av stereotypa 

beskrivningar i media hindrade diskussioner om de egentliga orsakerna bakom sexuella 

övergrepp. Om förövaren var ett ”monster”, sågs våldtäkten som en tillfällighet snarare än ett 

samhällsproblem. Genom att presentera våld mot kvinnor som en isolerad händelse, förstärkte 

media idén om att våld bygde på enskilda individers avvikande beteendemönster. Genom att 

upprätthålla visionen om att det var ett individuellt problem, förnekade media de sociala 

aspekter som våld mot kvinnor grundade sig i och friade samhället i stort från ansvar och 

skyldigheter (O’Hara, 2012). Som den huvudsakliga källan till kunskap för de flesta människor, 

spelade media en viktig roll i skapandet av den allmänna opinionen. Med anledning av detta 

kunde missvisande presentationer av sexuellt våld påverka allmänheten, polis och domstolar 

när de tolkade och förstod etablerade definitioner av våldtäkt. För att förebygga och motverka 

sexuellt våld behövde media förmedla aktuella beskrivningar av våldtäkt som inte uttryckte 

eller förstärkte myterna. Genom att förmedla en mer nyanserad bild av våldtäkt kunde media 

åskådliggöra de samhällsfrågor som bidragit till detta brott (O’Hara, 2012). 

1.1.6 Blaming the victim   
Ett begrepp som användes vid våldtäkt var “blaming the victim”, direktöversatt till svenska 

skuldbeläggning av offret (Greeson, Campbell, & Fehler-Cabral, 2015). Detta var ett sätt att 

beskylla offret och att problemen därmed berodde på dennes egna brister istället för att se det 

som ett socialt och strukturellt problem. På en samhällelig nivå betraktades “blaming the 

victim” som en grundläggande del av en “våldtäktskultur”. En kultur som i allt större 

utsträckning tolererade den sexuella utsattheten som kvinnor och flickor befann sig i samtidigt 

som ansvaret på förövaren minskade. På individnivå innebar “blaming the victim” att den som 

blivit utsatt för sexuella övergrepp, i samband med att den sökt hjälp, skuldbelagts för det som 

inträffat vilket hämmade dennes tillfrisknande samt orsakade mer smärta (Greeson, Campbell, 

& Fehler-Cabral, 2015). I kontakt med polis framkom det att offer för sexualbrott upplevde att 

http://h/
http://h/
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
http://h/
http://h/
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
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de ifrågasatts, blivit misstrodda samt kritiserade för deras beteende. Offren upplevde inte att de 

gjort något fel men i och med polisens bemötande kände de skuld över sitt beteende. Vidare 

upplevde offren att de var tvungna att ge extremt detaljerade beskrivningar av övergreppen, 

annars antog polisen att de avsiktligt utelämnat information. De miljöer som offren befunnit 

sig i när brotten skedde hade i vissa fall inverkan i polisens bedömningar. I situationer där det 

förekom alkohol, äldre killar eller när offren deltog i någon slags ömsesidig sexuell aktivitet 

före överfallet, kritiserades deras beteende av polisen (Greeson, Campbell, & Fehler-Cabral, 

2015). 

1.1.7 Våldtäkt utifrån ett feministiskt perspektiv  

Våldtäkt handlar om patriarkatet och om manlig aggression, inte om någon tillfällig förlust av 

kontroll. Det framgår att manlighet konstrueras av samhället och att samhället uppmuntrar män 

att vara starka och dominanta. Dessa manliga kännetecken, styrka och dominans, är centrala 

faktorer i våldtäkt (Freedman, 2003). Utifrån ett feministiskt perspektiv är synen på de olika 

könen, attityderna och relationen dem emellan ett resultat där unga män i många samhällen 

socialiseras till att ”se ner” på kvinnor och att kvinnor är underordnade män (Miller, 2014). En 

våldtäktsbenägen kultur innebär en ökad segregation av könen, att traditionella manliga 

attityder såsom ”machomannen” accepteras i hög grad och att det finns en allmänt accepterad 

attityd som stöttar mäns överlägsenhet gentemot kvinnor. Feministiska teorier hävdar att 

våldtäkt är ett avsiktligt verktyg som män använder sig av för att påvisa sin dominans och 

överlägsenhet. Att våldta är en av många traditionella strategier som män använder sig av, dels 

för att kontrollera och underkasta kvinnor och dels för att skrämma kvinnor för att upprätthålla 

deras underordning i ett mansdominerat samhälle (Miller, 2014). 

  

Utifrån samhällets förväntningar på media gällande produktion av nyheter och spridning av 

information samt utifrån de förutsättningar och resurser media har att tillgå påverkas 

produktionen av denna kontext. Media skriver och rapporterar om sociala fenomen i samhället 

där våldtäkt är en av dessa vilket även innebär att förövare och offer synliggörs i medias 

rapportering. Media uppmärksammar vissa fall av våldtäkt vilket skapar en skev bild av 

verkligheten och läsarna påverkas av den verklighet som media väljer att beskriva. Med detta 

i utgångspunkt är det viktigt att förhålla sig kritisk till bilden media skapar eftersom det inte är 

möjligt att återge hela verkligheten utan endast fragment av den. Den här uppsatsen kommer 

därför fokusera på hur diskursen om våldtäkt beskrivs i Dagens Nyheter och huvudsakligen 

utifrån förövare och offer. 

  

http://h/
http://h/
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva diskursen om våldtäkt i dagstidningen Dagens Nyheter 

(DN). 

  

För att besvara syftet tillämpas följande frågeställningar: 

-  Hur beskrivs våldtäkt inom diskursen om våldtäkt i DN?   

-  Hur beskrivs förövaren inom diskursen om våldtäkt i DN? 

-  Hur beskrivs offer inom diskursen om våldtäkt i DN? 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer avgränsas till att analysera artiklar ur dagstidningen DN från åren 2004, 

2008, 2012 samt 2016. Detta med anledning av att DN publicerar aktuell och bred information 

samt att artiklarna är lättillgängliga. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sammanlagt sju kapitel och nedan kommer en beskrivning av hur den är 

strukturerad. I första kapitlet beskrivs uppsatsens utgångspunkt samt en kunskapsöversikt med 

ett urval av tidigare studier. I kapitel två presenteras det sammanhang inom vilket uppsatsen 

befinner sig utifrån lagstiftning, begreppsförklaring samt statistik. Kapitel tre beskriver den 

metod, det analytiska ramverk och tillvägagångssätt som används samt metodologiska 

reflektioner. Kapitel fyra belyser det teoretiska ramverk som använts. I kapitel fem redovisas 

resultat som framkommit utifrån valda kategorier samt en diskussion kring dessa som kopplas 

till tidigare studier. Det sjätte och avslutande kapitlet beskriver vad uppsatsen kommit fram till 

och knyter an till uppsatsen syfte och frågeställningar.     
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer nuvarande lagstiftning gällande sexualbrott att presenteras. 

Sexualbrottslagstiftningen finns att hitta i Brottsbalk (BrB, 1962:700) 6 kap 1 §. Utöver detta 

kommer polisens definition av sexualbrott redovisas samt statistik bestående av 

självrapporterad data samt anmälda sexualbrott i Sverige. 

2.1 Lagstiftning 

Sexualbrottslagstiftningen har under 2000-talet förändrats vid ett flertal tillfällen på olika 

punkter, den senaste förändringen trädde i kraft 1 juli 2013. Lagen kom att ändras till att vissa 

handlingar som i tidigare lagstiftning klassats som sexuellt utnyttjande i den nya lagstiftningen 

kom att rubriceras som våldtäkt. Exempelvis ersattes begreppet “hjälplöst tillstånd” till “en 

särskilt utsatt situation” och begreppet våldtäkt vidgades till att innefatta de händelser där offret 

reagerat passivt (BrB, SFS 2005:90, kap. 6). Statistiskt sett innebar åtstramningen i 

lagstiftningen att brott som sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande minskade i anmälningar 

samtidigt som anmälningar gällande våldtäkter ökade (BRÅ, 2015). 

2.1.1 Lagändringen i korthet 

Den nya sexualbrottslagstiftningen började gälla 1 april 2005. Lagen kom att ändras till att 

vissa handlingar som tidigare klassats som sexuellt utnyttjande kom i den nya lagstiftningen 

att rubriceras som våldtäkt. Statistiskt sätt innebar det att brott som sexuellt tvång och sexuellt 

utnyttjande avtog i anmälningar och att anmälningar gällande våldtäkter ökade. 2013 infördes 

även en till åtstramning i sexualbrottslagstiftningen som innebar att begreppet våldtäkt 

vidgades till innefatta de händelser där offret reagerat passivt (BRÅ, 2015). 

  

Nuvarande lagstiftning, giltig från 2013-07-01: 

  

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 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. (BrB, SFS 2013:365, 

kap. 6, 1 §) 



 

9 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

2.2.1 Sexualbrott 
Enligt Polismyndigheten i Sverige är sexualbrott ett samlingsbegrepp för en rad sexuella 

handlingar som är olagliga. I begreppet ingår våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, 

sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med 

flera. När en person utsätts för en sexuell handling mot sin vilja utgör det ett sexualbrott 

(Polisen, 2015). 

2.2.2 Förövare 
I denna uppsats används begreppet förövare i sammanhang när individen antingen är dömd 

eller åtalad men även när individen inte blivit dömd för brott och bara är misstänkt för 

handlingen.     

2.3 Statistik över anmälda samt självrapporterade sexualbrott 

I Sverige förs statistik över vilka som misstänkts för sexualbrott, den visar att 98 procent av de 

som misstänks för brotten är män (Olseryd, 2014). Män begår även fler sexualbrott mot män 

jämfört med kvinnor som begår sexualbrott mot män. Andelen kvinnor som utsätts för 

sexualbrott är hög på grund av att de flesta förövare är män. Denna brottstyp visar även på en 

tydlig snedfördelning mellan könen utifrån de som utsätts för brotten (Olseryd, 2014). 

  

Nationella trygghetsundersökningen för statistik över sexualbrott och bygger på en 

frågeundersökning med slumpmässigt utvalda respondenter (Hvitfeldt, Westerberg, Irlander 

Strid, Frenzel & Ashir, 2016). Enligt NTU:s självrapporterade statistik uppger 1,8 procent av 

kvinnorna och 0,3 procent av männen att de blivit utsatta för någon typ av sexualbrott under 

2014. De som löper störst risk att utsättas för sexualbrott är kvinnor i åldersgruppen 20-24 år. 

I 63 procent av sexualbrotten är förövaren okänd för offret, i 25 procent en bekant och i 11 

procent i en nära relation (Hvitfeldt et al., 2016). 

  

Det är mindre vanligt att offer anmäler förövaren om det är en närstående än om förövaren är 

en okänd. Vanliga skäl till att kvinnor inte anmäler brott i nära relationer beror på att händelsen 

ses som en småsak, de vill skydda förövarna, tänker att situationen kommer förbättras, är rädda 

för konsekvenserna av en anmälan eller tror att polisen inte kan göra något. Enligt NTU anmäls 

uppskattningsvis en tredjedel av brotten som begås av en närstående. Detta är troligtvis 

överskattat då risken finns att individer som väljer att berätta om sin utsatthet i 

självrapporterade studier även uppger att de polisanmält händelsen, fast de egentligen inte gjort 

en polisanmälan. Detta med anledning av att det är socialt önskvärt och eftersträvansvärt att de 

anmäler (Frenzel, 2014). Det är dock troligt att individer som blir utsatta för sexualbrott av 

närstående, ofta i hemmet, är underrepresenterade i NTU:s frågeundersökning med anledning 

av att det kan vara särskilt känsligt att bli utsatt av en närstående och det är därmed svårt att 

påvisa (Hvitfeldt et al., 2016).  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver urvalsförfarandet samt bearbetning- och analysprocessens alla steg 

utifrån Faircloughs analytiska ramverk. Kapitlet avslutas med en diskussion kring de 

metodologiska aspekter som tagits i beaktande under processen. 

  

Uppsatsen utgör en kvalitativ forskning vilket syftar till att ge en detaljerad beskrivning av den 

sociala verklighet som undersöks. Fokus ligger även på att få förståelse för den kontext som 

dessa detaljer skapas i. Kvalitativ forskning kan även syfta till att studera den sociala 

verkligheten i termer av processer, det vill säga att beskriva hur beteenden och mönster 

förändras över tid. Det innebär att fokus ligger på att skapa förändring och utveckling (Bryman, 

2011). Inledningsvis bygger uppsatsen på ett förutsättningslöst förhållningssätt vid insamling 

av data, därefter har under processens gång valda teorier utgjort grunden för de resultat som 

framkommit. 

3.1 Förförståelse  

Innan uppsatsprocessen diskuterade vi tillsammans om den förförståelse vi hade inom ämnet. 

Vi kom fram till att vi hade liknande föreställningar och ett kritiskt förhållningssätt till 

medierapporteringen. Vår uppfattning var att det ständigt rapporterades om nya våldtäktsfall i 

media, att det framför allt var kvinnor som utsattes och att det var män som begick brotten. 

Utifrån att vi själva identifierade oss med det kvinnliga könet kunde vi känna en rädsla över att 

vi själva skulle utsättas för våldtäkt samt en ilska över den maktobalans som fanns mellan 

könen i samhället. Vi ansåg att det fanns föreställningar gällande de olika könen vid våldtäkt, 

att när det handlade om offret beskrevs dess kläder och agerande vid händelsen medan 

förövaren hamnade lite i bakgrunden och kunde bortförklara sig. Vi såg våldtäkt som ett 

strukturellt samhällsproblem och för att det skulle kunna ske en förändring behövde problemen 

synliggöras. Det var utifrån dessa nämnda föreställningar som denna uppsats tog sin 

utgångspunkt i.  

3.2 Urval och datainsamling  

Tidningen DN valdes ut med anledning av att DN var en etablerad tidning som har varit en 

viktig del av den moderna tidningsutvecklingen (Weibull & Wadbring, 2014). DN hade en 

elektronisk hemsida där tidningens publikationer fanns samlade sedan november 1991. 

Hemsidan hade en sökfunktion vilket gjorde tidningens innehåll lättillgängligt för allmänheten. 

Årtalen 2004, 2008, 2012 samt 2016 valdes ut för att få med artiklar både före och efter 

sexualbrottslagstiftningens förändring 2005 respektive 2012. En annan anledning till att just 

dessa årtal valdes var för att få lika tidsintervall mellan artiklarna. Hemsidans sökfunktion 

användes i syfte att söka fram alla artiklar utifrån sökordet “våldtäkt”. I sökfunktionen fanns 

en typ av avgränsningsfunktion och för alternativet avdelning valdes “Nyheter”. Utifrån 

sökkriterierna räknades antalet artiklar från årtalen som matchade de valda kriterierna. Den 8 

mars 2016, då samtliga artiklar inhämtades, fanns det 231 artiklar från 2004, 360 artiklar från 

2008, 369 artiklar från 2012 samt 61 artiklar från 2016. Artiklarna från respektive år, 

sammanlagt 1021 artiklar, sammanställdes i en lista. Därefter genomfördes ett urval där var 
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20:e artikel slumpades från listan, detta för att öka resultatens tillförlitlighet. Detta resulterade 

i totalt 54 artiklar varav 12 artiklar från 2004, 19 artiklar från 2008, 20 artiklar från 2012 samt 

3 artiklar från 2016. 

I och med sökordet “våldtäkt” som användes framkom även artiklar där ordet förekom men 

som inte handlade om våldtäkt vilket var ett urvalskriterium för uppsatsen. Ett exempel var en 

artikel som i stora drag handlade om en tidigare diktator i Liberia som var skyldig till krigsbrott 

och brott mot mänskliga rättigheter. I detta fall var våldtäkt en del av brotten men det beskrevs 

inte mer ingående än så. Av de 54 artiklar som utgjorde urvalet valdes sex artiklar ut, en från 

2004, en från 2008, tre från 2012 samt en från 2016, som inte uppfyllde urvalskriteriet. Detta 

med anledning av att de inte tillförde någon data som kunde analyseras utifrån uppsatsens syfte. 

Det slutgiltiga urvalet utgjordes därmed av 48 artiklar (Bilaga 1). 

  

Årtal 2004 2008 2012 2016 Sammanlagt 

Antal artiklar 12 19 20 3 54 

Bortvalda 1 1 3 1 6 

Slutliga urval 11 18 17 2 48 

Bilaga 1 - Urvalet av artiklar från DN 

 

3.3 Bearbetning och analytiska verktyg 

I detta avsnitt presenteras en övergripande beskrivning av diskursanalys. Därefter presenteras 

Faircloughs tredimensionella modell som används vid analysförfarandet i denna uppsats. 

Avslutningsvis redovisas tillvägagångssättet som använts vid analysen. 

3.3.1 Diskursanalys  

En diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller iallafall en del 

av den. Vi människor kan inte på ett neutralt sätt, genom hur vi talar, spegla den värld vi lever 

i. Hur vi talar har dock en central roll i skapandet och förändringen av den värld vi lever i samt 

av de sociala relationer och identiteter vi har. Genom diskursanalys undersöks vad som 

förmedlas via tal eller text i syfte att kunna urskilja mönster i dessa berättelser och därmed 

kunna se vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten får 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En diskurs är exempelvis ett bestämt sätt att tala om 

våldtäkt vilket innebär att olika begrepp rörande våldtäkt används beroende på kontext, alltså 

olika diskurser om våldtäkt. Denna uppsats vill undersöka diskursen om våldtäkt inom DN:s 

kontext, alltså hur våldtäkt, förövare samt offer beskrivs inom ramen för denna diskurs. 

  

Kritisk diskursanalys fokuserar på att ifrågasätta rådande maktstrukturer och därigenom främja 

utveckling och förändring i samhället. För att möjliggöra detta måste diskursiva praktiker, som 

innebär hur texter produceras och konsumeras, synliggöras för att kunna se hur dessa 

upprätthåller den maktobalans som finns i den sociala verkligheten. Två faktorer som står i 

fokus vid analys av diskurser är den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den 
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kommunikativa händelsen är ett typ av språkbruk vilket handlar om hur människor uttrycker 

sig i ett visst sammanhang, medan diskursordningen handlar om samtliga diskurstyper som 

används inom en social institution (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett angreppssätt inom 

kritisk diskursanalys är Faircloughs tredimensionella modell som i denna uppsats kommer 

användas som utgångspunkt och analysverktyg. 

  

Den första dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell bygger på textanalys där fokus 

är på hur texten formuleras och genom det konstruerar diskurser lingvistiskt, alltså genom ord, 

meningar och grammatik. Inom första dimensionen kan begrepp som transitivitet och modalitet 

användas i analysen. Transitivitet handlar om hur subjekt och objekt inkluderas eller exkluderas 

i samband med en händelse. Om exempelvis subjektet exkluderas i samband med en händelse 

fråntas denne sitt ansvar. Ett exempel på hur transitivitet har använts i denna uppsats visas i 

följande citat ”Domstolen slår fast att hon var berusad och i ett hjälplöst tillstånd när det nattliga 

sexövergreppet ägde rum” (DN, 2012-12-06). I detta citat inkluderas offret medan förövaren 

exkluderas från texten och i och med detta fråntas förövaren sitt ansvar. Modalitet syftar på hur 

den som konstruerat texten förbinds till den på olika sätt, exempelvis om det tydligt framgår 

att journalisten tycker något eller om det framstår som objektiv kunskap och ”sanning”. 

Modalitet kan formuleras genom att journalisten distanserar sig från påståendet genom att 

exempelvis använda begrepp som “lite” eller “liksom”. Ett exempel på hur modalitet har 

använts visas i följande citat “En 48-årig man i Borås åtalades på fredagen för sexuella 

övergrepp på en liten flicka” (DN, 2012-05-11). I detta citat benämns offret som “liten flicka” 

och en kan ställa sig frågande till vad det innebär och ger uttryck för. Meningen tycks bygga 

på objektiv kunskap men det kan vara så att begreppet “liten” bygger på journalistens egen 

värdering utifrån flickans ålder. 

  

Den andra dimensionen handlar om diskursiv praktik som fokuserar på hur den som producerar 

texten bygger på befintliga diskurser när den konstruerar en text samt på hur den som 

konsumerar texten använder sig av befintliga diskurser i sin tolkning av texten. Detta kan 

analyseras genom att identifiera vilka diskurser texten bygger på, interdiskursivitet samt hur 

texten bygger på andra texter, intertextualitet. En text har en hög interdiskursivitet om den 

bygger på olika diskurser vilket enligt Faircloughs hänger ihop med förändring. Så en text som 

bygger på många olika diskurser tyder på att den kan vara en del av en samhällsförändring. En 

reklam kan bygga på olika diskurser som exempelvis en företagsdiskurs och reklamdiskurs 

vilket innebär en hög interdiskursivitet.  Medan en text som har låg interdiskursivitet, alltså 

bygger på traditionella diskursordningar, tyder på att den reproducerar och vidmakthåller den 

traditionella diskursordningen. En text från exempelvis ett universitet kan bygga på 

traditionella diskursordningar som en utbildningsdiskurs vilket innebär en låg 

interdiskursivitet.  Ett exempel på hur interdiskursivitet och intertextualitet har används visas i 

följande citat “Fem pojkar i Göteborg misstänks för grov våldtäkt och tre för delaktighet i grov 

våldtäkt under förra året. Alla åtta är under 18 år. …. Sex av pojkarna har anhållits. Två av dem 

är under 15 år” (DN, 2016-02-11). I detta citat tycks det vara viktigt att dela upp förövarna 

utifrån misstänkt handling samt ålder vilket kan tyda på att artikeln bygger på andra texter med 

juridiska termer. Texter där bland annat ålder är en central faktor för att bedöma vilken 



 

13 

 

eventuell påföljd det kan vara fråga om, alltså intertextualitet. I citatet kan en även identifiera 

olika diskurser som artikeln bygger på som exempelvis en juridisk diskurs och diskursen i DN. 

  

Den tredje dimensionen fokuserar på hur texten förhåller sig till den bredare sociala praktik 

som den är en del av. I denna dimension räcker inte enbart diskursanalys utan här kopplas 

analysen av texten samman med teorier som exempelvis genusteori. Inom denna dimension 

ska två aspekter kartläggas. För det första ska relationen mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen som den ingår i beskrivas, alltså vilka diskurser som ingår i den diskursiva 

praktiken. För det andra ska de icke-diskursiva relationer och strukturer som skapar ramen för 

den diskursiva praktiken beskrivas, alltså vilka ekonomiska och institutionella villkor finns för 

den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

  

Analysen kan visa att den diskursiva praktiken reproducerar och upprätthåller den nuvarande 

diskursordningen inom den sociala praktiken eller så visar analysen att den diskursiva 

praktiken förändrar diskursordningen och på så sätt skapar sociala förändringar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Denna uppsats använder sig av Faircloughs begrepp som nämnts 

ovan, främst transitivitet, modalitet och intertextualitet. 

3.3.2 Tillvägagångssätt vid analysförfarandet 

Första steget i analysförförfarandet var att läsa igenom alla artiklar i urvalet förutsättningslöst. 

Därefter lästes alla artiklar en gång till men denna gång låg fokus på hur förövare och offer 

beskrevs i artiklarna. I varje artikel skapades två kategorier, där allt som beskrev förövare 

hamnade under en kategori och allt som beskrev offer hamnade under en annan kategori. Sedan 

sammanställdes all data över förövare och offer efter respektive år och ord som liknade 

varandra hamnade i grupper (Bilaga 2). Dessa grupper av ord slogs samman och därefter valdes 

fyra kategorier, “våldtäkt”, “beskrivning av förövare och offer utifrån kön, ålder och namn”, 

“relation mellan förövare och offer” samt “attribut hos förövare och offer”. Kategorierna har 

ändrats under processens gång och kategorier som inte upplevts som relevanta utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar har tagits bort. Vissa ord och begrepp har tillkommit 

under analysprocessen samt har ord och begrepp förflyttats mellan kategorierna.  

  

Resultaten redovisades först utifrån kategorier med fokus på textanalys och diskursiv praktik 

och sedan avslutades varje kategori med en diskussion kopplat till den sociala praktiken. 

Därefter sammankopplades resultaten och diskussionerna i en avslutande diskussion där även 

ett resonemang fördes kring vilken påverkan tidningens produktionsvillkor och kontext hade. 

För att se ansvarsfördelningen under analysprocessen se bilaga (Bilaga 4). 
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3.4 Metodologiska reflektioner 

Tanken med uppsatsen var att studera våldtäktsbegreppet inom DN. Under processens gång 

hamnade däremot fokus även på andra sexualbrott utöver våldtäkt i och med att andra sexuella 

handlingar förekom i artiklarna. Exempelvis sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande och 

sexuella övergrepp. Inom diskursen om våldtäkt fanns en mängd olika begrepp som både 

påverkades och påverkade andra diskurser. Exempelvis begreppet sexualbrott som fanns inom 

diskursen men som i sin tur påverkades av en juridisk diskurs. Med anledning av detta 

inkluderades fler begrepp inom diskursen om våldtäkt i analysen. En annan aspekt att 

medvetandegöra gällande urvalsprocessen var att alla artiklar som slumpades fram genom 

urvalet inte visade sig handla om våldtäkt. Med anledning av detta valdes sex artiklar bort då 

de inte uppfyllde urvalskriterierna och därmed inte ämnade uppnå uppsatsens syfte. Detta är 

något att ha i åtanke då det kan påverka uppsatsens reliabilitet. 

  

En annan viktig aspekt att lyfta fram var att artiklar från 2016 var få till antalet. Utifrån att 

datan från 2016 var ringa hade det varit intressant att analysera artiklar från exempelvis 2015 

istället. Detta med anledning av att artiklar från hela året fanns tillgängligt och därmed hade 

materialet blivit mer omfattande. Det som har analyserats i materialet var det som beskrev 

förövare och offer kring den faktiska händelsen, det vill säga våldtäkten, och inte vad som 

beskrev förövare och offer i allmänna termer. Såhär i efterhand hade det varit relevant att ta 

med allt som beskrev förövaren och offret i diskursen och inte endast kring den faktiska 

händelsen. Prioriteringen, att bara lyfta ut vad som beskrev förövare och offer kring våldtäkten, 

gjordes utifrån att det uppfattades som mest relevant i och med uppsatsens syfte. Ytterligare en 

aspekt att medvetengöra var att fokus vid analysen var att studera artiklarna utifrån språket, 

därmed har fokus inte varit att exempelvis veta vilket land artikeln avsåg. På så vis kan vissa 

ord och begrepp tagits ur sin kontext, exempelvis ord som beskrev nationalitet, detta utan 

hänsyn till vilket land artikeln syftade till. 

  

Under processens gång har en kontinuerlig diskussion varit närvarande som föranledde ett 

ifrågasättande av analyserna. Exempelvis fördes en diskussion under analysens gång gällande  

utvalda ords innebörd, vilken kategori de skulle placeras i samt hur detta skulle genomföras. 

Ibland har det varit svårt att veta om de resultat vi fått fram är något som även utomstående 

skulle se under analysen eller om det beror på den förförståelse vi har. Även diskursanalys 

bygger på en viss subjektivitet i och med de erfarenheter och föreställningar som en studerar 

texterna genom. Vi har försökt bredda våra perspektiv och försökt vara neutrala under analysen 

men är medvetna om att vår förförståelse innebär att vissa perspektiv kan ha fått företräde 

framför andra. Trots detta anser vi att den diskussion och det kontinuerliga ifrågasättandet som 

förts gällande vår förförståelse och dess påverkan stärker det resultat som framkommit genom 

analyserna. Vår förförståelse har förändrats under processens gång samtidigt som vissa 

föreställningar bekräftats exempelvis att majoriteten av de som utsätts för våldtäkt är kvinnor. 

Inledningsvis under processen hade vi alla ett kritiskt förhållningssätt gentemot media och 

denna föreställning har förstärkts ytterligare. Då vi under uppsatsprocessen har sett att media 

väljer att lyfta fram vissa fragment och ord om våldtäkt som påverkar läsarna på olika sätt. 
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4. Teoretisk referensram 

Utöver Faircloughs tredimensionella modell kommer uppsatsen kompletteras med 

socialkonstruktivism, intersektionalitet och genusteori som presenteras nedan.  

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Enligt socialkonstruktivismen erhålls kunskap och vetande genom faktorer som är socialt 

konstruerade, exempelvis genom språket som en tillägnar sig under uppväxten och som 

fortsättningsvis kontinuerligt skapas i samspel med andra människor. Det är tack vare språket 

som människor kan utvecklas till tänkande varelser då det på förhand strukturerar verkligheten. 

Samtidigt som en tillägnar sig ett språk under uppväxten är en också med och skapar språket 

tillsammans med andra människor. I och med att språket är socialt konstruerat blir även 

kunskapen och uppfattningen om verkligheten det. Vad som i slutändan blir kunskap i 

samhället avgörs av sociala faktorer som makt och intressen. Kunskap om den sociala 

verkligheten skapas genom överenskommelser då människor enas om föremåls innebörd. När 

en till exempel kallar ett föremål för tidning och sedan för vidare föremålets innebörd till 

nästkommande generationer har sociala fakta konstruerats (Wenneberg, 2001).  

 

4.2 Intersektionalitet 
Intersektionalitet handlar om hur individens identitet, erfarenheter och kapacitet grundar sig i 

dess olika positioner i samhället. Dimensioner som kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet 

kan förklara och redogöra för de orättvisor och ojämlikheter som finns i samhället. En 

intersektionell analys handlar om att fånga in skärningspunkterna mellan olika maktrelationer 

där dimensioner korsar varandra och på så sätt skapar komplexa mönster av ojämlikheter och 

maktskillnader i samhället. Det viktiga i den intersektionella analysen är inte att inledningsvis 

veta vilken dimension som har företräde framför en annan, utan tanken är att se hur olika 

maktrelationer gällande de olika dimensionerna samverkar, förstärker eller motverkar varandra 

i situationer. För att förstå ojämlikheter i ett samhälle måste en ha ett globalt perspektiv och se 

bortanför nationens gränser. Exempelvis påverkas könsmaktsordningen, åldersskillnader och 

dess maktrelationer i ett land av könsmaktsordningen, åldersskillnader och dess maktrelationer 

som finns i andra länder. För att förstå den globala ojämlikheten som finns i världen måste en 

förstå betydelsen av medborgarskap och sociala rättigheter som finns i de olika länderna. 

 

Dimensionen kön handlar om könsskillnader mellan män och kvinnor, dessa skillnader är 

socialt konstruerade. Skapandet av kön innefattar en hierarkisk ordning där det ena könet, 

mannen, är normen medan det andra könet, kvinnan, definieras som avvikande från normen. 

Klass, är en annan dimension som har betydelse för de resurser och risker en individ har tillgång 

till eller utsätts för i samhället. Exempel på detta är den möjlighet individen har till en inkomst 

eller risken hen har att förlora sitt arbete. Vidare handlar dimensionen etnicitet om att dela in 

människor i olika kategorier för att på så sätt kunna tala om skillnader och människors olika 

egenskaper. Upprättandet av skillnader tar sin utgångspunkt i aspekter som kultur, språk, 

religion och traditioner. I Sverige är människor uppdelade i olika grupper, utredningar har visat 

att alla medborgare formellt är lika inför lagen men att det i verkligheten finns skillnader på 
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“svenskars” och “invandrares” villkor och förutsättningar. Dimensionen, ålder, handlar om att 

individer behandlas olika beroende på ålder. Varje ålder har begränsningar och möjligheter 

samt sociala arenor att verka inom. När ålder är något som binder samman människor skapas 

gemenskap, konflikter och orättvisor. Slutligen handlar dimensionen sexualitet om att individer 

växer upp i samhällen där det redan existerar olika diskurser om sexualitet som konkurrerar 

med varandra. Den diskurs om sexualitet, som idag är ledande i västvärlden, ser sexualiteten 

som en naturlig egenskap och heterosexualiteten som det ”normala”. Den ideala sexuella 

relationen innefattar en man och en kvinna som bara har ett förhållande med varandra.  

 

Intersektionell analys är ett sätt att tänka kring ojämlikheter och orättvisor i samhället som 

inkluderar ett antal olika dimensioner. Genom denna teori kan en se hur olika maktformer 

antingen sammanlänkas eller hamnar i konflikt med varandra, vilket skapar många olika 

kombinationer av förhållanden mellan kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet (Edling & 

Liljeros, 2010). 

4.3 Genusteori 

Enligt Yvonne Hirdmans genusteori ses genussystem som ett strukturerat system av kön som 

skapar en grund för de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna i samhället. Det finns två 

centrala faktorer som gör det möjligt att tala om denna ordning. Den första är dikotomin som 

handlar om att manligt och kvinnligt inte bör blandas och att dessa två skilda ”roller” ses som 

motsatser till varandra. Hierarkin, som ses som den andra faktorn, innebär att mannen är 

normen och utgör grunden för vad som ses som normalt, det är mannen som är människan. Att 

sådana skillnader konstrueras innebär att det skapas föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt, vilket bland annat strukturerar vilka sysslor och egenskaper de olika könen förväntas 

ha. I varje social kontext finns ett osynligt ”kontrakt” mellan könen vilket kallas för 

”genuskontrakt”. Genuskontraktet består av tydliga föreställningar om hur män och kvinnor 

ska vara mot varandra på olika nivåer, exempelvis hur de olika könen ska förhålla sig till 

varandra inom arbetslivet, hur de talar och hur de klär sig. Genuskontraktet är inget som 

kompromissas fram utan skapas av det kön som definierar det andra, det vill säga att mannen 

definierar hur kvinnan ska vara (Hirdman, 1988).  

 

De teorier som valts grundar sig på vår syn om att verkligheten konstrueras genom språket och 

utifrån detta är våldtäkt en social konstruktion skapad av samhället. Vi anser att våldtäkt är ett 

allvarligt samhällsproblem där olika maktdimensioner påverkar varandra som exempelvis kön, 

ålder och etnicitet. Slutligen har genusteori valts utifrån vår förföreståelse om att det främst är 

män som utsätter kvinnor för våldtäkt samt med anledning av det som framkommit i tidigare 

studier som visar på en snedfördelning mellan könen gällande detta sexualbrott.   
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5. Resultat och diskussion 

Detta kapitel redovisar de resultat som framkommit genom analys av den diskurs om våldtäkt 

som återfinns i DN. Resultaten presenteras utifrån kategorier och varje kategori avslutas med 

en sammanfattande diskussion som kopplas till tidigare studier. 

5.1 Våldtäkt 

Denna kategori syftar till att belysa hur våldtäktsbegreppet och andra sexuella handlingar i 

diskursen om våldtäkt beskrivs i artiklarna, vilket även indirekt beskriver förövare och offer. 

  

De ord som följer är vanligt förekommande i artiklarna och visar på hur våldtäkt och andra 

sexuella handlingar indirekt och direkt genom språket, ger läsaren en beskrivning av 

rubriceringen av sexualbrottet och vem offret är. Exempelvis ”grov våldtäkt mot barn”, 

”våldtäkt mot barn”, ”grovt sexuellt utnyttjande av underårig”, ”barnpornografibrott” samt 

”barnvåldtäkter”. När det gäller begreppet ”våldtäkt” som benämns i artiklarna syftar det 

emellanåt på själva brottsrubriceringen men stundtals förväntas läsaren ha kännedom om att 

begreppet indirekt syftar på en rubricering. Detta tyder på intertextualitet, att texten bygger på 

olika diskurer såsom juridiskdiskurs och diskursen i DN. Det som följer med begreppet våldtäkt 

är att det inte i ord beskriver vem offret är. Begreppen ”våldtäkt mot barn” och ”våldtäkt” visar 

på att det i ena fallet framgår vem offret är men inte i det andra. Däremot beskriver begreppet 

”våldtäkt” indirekt att offret inte är ett barn utan en vuxen person, för om offret hade varit ett 

barn hade det skrivits ut i texten. Därmed belyser våldtäktsbegreppet för läsaren vem offret är 

vilket gör att offret hamnar i fokus och synliggörs. Det innebär att fokus inte läggs på den som 

begått brottet, utan den fråntas ansvaret för handlingen och istället riktas uppmärksamheten 

mot offret. Indirekt speglar detta att det är viktigare när det handlar om rubricering för våldtäkt 

att veta vem offret är än vem förövaren är. Det här är ett exempel på transivitet, det vill säga 

när ena parten inkluderas i våldtäktsbegreppet medan den andra parten exkluderas. 

  

I diskursen om våldtäkt synliggörs vissa ord vid beskrivning av förövare och 

våldtäktsbegreppet. Ett förekommande ord som används i samband med förövare och den 

våldtäkt som denne har begått är ”dömd”. Ett citat från en artikel som visar på det är, ”17-åring 

dömd för våldtäkt” (DN, 2008-10-03). Det visar på att förövaren står ansvarig och skyldig för 

den brottsliga sexuella handling som denne begått. Ett annat ord som används när förövare står 

skyldig för våldtäkt, istället för dömd, är ordet ”fick”. Även om ordet används i färre artiklar 

än dömd, belyser det en annan innebörd som läsaren kan påverkas av. Ett citat som visar på det 

är, ”19-åring fick tre år för våldtäkt” (DN, 2004-07-19). Ordet ”fick” är synonymt med orden 

“erhålla” och “motta” vilket kan tyckas ha en positiv klang och indikerar på att förövaren har 

fått något snarare än en ett straff för något (NE, få). Användandet av ordet ”dömd” visar på att 

förövaren är ansvarig och skyldig till våldtäkten medan “fick” inte lika tydligt indikerar på att 

förövaren straffas för våldtäkten. 

  

Det förväntas av läsarna att ha kunskap om olika begrepp i diskursen om våldtäkt och ett 

begrepp vars definition osynliggörs är våldtäkt. Vid användning av begreppet våldtäkt ges 

sällan någon förklaring om vad det egentligen innebär. Begreppet används på ett sådant sätt att 
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det förväntas av läsarna att ha kunskap om vad som skiljer en våldtäkt gentemot andra 

sexualbrott, eller exempelvis vad som skiljer en våldtäkt mot en grov våldtäkt. Det indikerar 

på att inom diskursen om våldtäkt i DN tas det för givet att läsare vet vad definition av våldtäkt 

är. Ett annat begrepp som läsarna förväntas ha kunskap om och som förekommer i en artikel är 

“sodomi”. Rubriken till artikeln är ”Afghanska poliser dömda för sodomi” och citatet som 

följer visar på att det handlar om våldtäkt, ”En domstol i den afghanska staden Kandahar har 

dömt tre polismän till vardera tio års fängelse för våldtäkt på en man och hans 13-årige son” 

(DN, 2008-02-23). I diskursen används detta begrepp även fast det är en äldre benämning på 

en sexuell avvikelse i Sverige där sodomit syftar till en homosexuell man (NE, sodomi). Detta 

tyder på att artikeln bygger på andra texter vilket är ett exempel på intertextualitet. Inom 

diskursen i DN görs även en diskrepans mellan svensk kontext och icke svensk kontext i 

samband med detta begrepp. I Sverige speglar begreppet något sexuellt avvikande och används 

inte längre, ändå väljer DN i en svensk kontext, att lyfta fram begreppet för att belysa att det 

återfinns i Afghanistan, i en icke svensk kontext. Utifrån att DN inom en svensk kontext lyfter 

fram Afghanistan som ett land vars syn på att homosexualitet speglar något avvikande, kan 

Sverige framstå i bättre anseende utifrån att Sverige har frångått begreppet sodomi. DN:s 

diskurs om våldtäkt förmedlar däremot ingenting om den diskurs om våldtäkt som råder i 

Afghanistan samt begreppet sodomis innebörd utifrån dess kontext. 

  

Diskussion 

Inom diskursen om våldtäkt i DN återfinns olika föreställningar av våldtäkt. Vissa av dessa 

föreställningar syngliggörs i form av ord och begrepp medan andra indirekt förmedlar olika 

föreställningar om våldtäkt. Rubriceringarna våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot 

barn och barnvåldtäkter indikerar på vem offret är vilket visar på att det är viktigare att 

medvetengöra vem offret är än vem förövaren är för läsaren. Att lägga fokus på den som blivit 

utsatt för våldtäkt kan kopplas samman med begreppet ”blaming the victim” som handlar om 

att beskylla offret och problemen som beror på dennes brister (Greeson, Campbell, & Fehler-

Cabral, 2015). Kopplingen mellan rubriceringarna och “blaming the victim” uppfattas å ena 

sidan som oklar utifrån att rubriceringarna inte uttalar sig om offrens brister utan mer speglar 

vilka offren är. Å andra sidan görs en koppling utifrån att offren lyfts fram i rubriceringarna, 

istället för förövarna, vilket tolkas som en form av “blaming the victim”.  

 

En annan aspekt kring rubriceringarna om våldtäkt är att de är socialt konstruerade genom 

språket. Kunskap om den sociala verkligheten skapas genom överenskommelser då människor 

enas om tings innebörd (Wenneberg, 2001). På så vis är exempelvis våldtäkt och våldtäkt mot 

barn två rubriceringar som vi människor genom språket konstruerat som social fakta och utgör 

därmed kunskap om verkligheten. Begreppet våldtäkt används på ett sådant sätt att det 

förväntas av läsarna att ha kunskap om dess innebörd. Det används sällan någon definition som 

visar på vad som skiljer en våldtäkt mot andra sexuella handlingar. Indirekt kan det syfta till 

att läsarna behöver ha en viss kunskap inom området för att veta vad begreppet innebär. Kan 

fallet vara så att det tas för givet att läsarna ska ha kunskap och vara medvetna om begreppets 

innebörd utifrån den samhällstid vi människor idag lever i, där våldtäkt är ett omtalat och socialt 

problem?  

  

http://h/
http://h/
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
http://apps.webofknowledge.com.proxy.ub.umu.se/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z1cwiCU98ZbbEP35tPZ&field=AU&value=Fehler-Cabral,%20G
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5.2 Beskrivning av förövare och offer utifrån kön, ålder och namn  

Den kategori som presenteras i detta avsnitt fokuserar på om det inom diskursen om våldtäkt i 

DN, i samband med beskrivning av förövare och offer, även i ord benämner deras kön, ålder 

eller namn. 

  

I diskursen om våldtäkt i DN beskriver samtliga artiklar förutom en från 2004 att förövarna är 

av det manliga könet och i majoriteten av artiklarna att offren är av det kvinnliga könet. En 

artikel från 2004 benämner en förövare av det kvinnliga könet och under 2008, 2012 samt 2016 

förekommer en artikel från respektive år där offren är av det manliga könet. Förövarnas ålder 

skiljer sig en del från respektive år och sträcker sig från under 15 år till 65 år. Förövarna 

benämns främst utifrån två åldersintervall och i lika stor utsträckning vilket är förövare under 

20 år samt förövare mellan 20-30 år (Bilaga 3). Offrens ålder från samtliga år sträcker sig 

mellan fem år till 79 år. Det bör påpekas att offret som benämns som 79 år är ett undantag i 

förhållande till resterande artiklar där offren har en ålder mellan fem år till 28 år. Offren 

benämns i majoriteten av artiklarna med en ålder under 20 år (Bilaga 3). I ett antal av artiklarna 

benämns offren med begreppen ”barn”, ”underåring”, ”flicka” eller ”kvinna” vilket inte 

direkt återspeglar en viss ålder men indirekt syftar på ålder som exempelvis ”En 35-årig man 

… våldtagit en underårig flicka” (DN, 2008-04-22). Utifrån detta förväntas det i denna diskurs 

att de som konsumerar texten har en bild av vilken ålder begreppen indikerar på. I följande citat 

”En 37-årig man … Han är misstänkt för att ha våldtagit en yngre kvinna …” (DN, 2004-08-

08) kan läsarna tolka på olika sätt. Används begreppet “en yngre kvinna” i syfte att belysa att 

kvinnan är yngre än den 37-årige mannen eller innefattar begreppet en vidare definition? En 

kan fråga sig vem som definierat kvinnan som “yngre” och vad det får för innebörd i detta fall. 

  

Både förövarna och offren beskrivs i stor utsträckning med både kön och ålder i artiklarna. Det 

som framkommer i samtliga artiklar där offren är av det manliga könet, är att de beskrivs med 

kön och ålder som exempelvis ”… en man och hans 13-årige son” (DN, 2008-02-23). I en 

artikel står följande om förövaren, ”Den yngsta av de fyra männen är bara 16 år” (DN, 2004-

08-24), där 16-åringen benämns som man och offret som en ”13-årig flicka”. En anledning 

kan vara att skapa distans mellan förövaren och offer i och med att belysa åldersskillnaden 

genom att använda begreppet männen på förövare och flicka på offret. Samtidigt används 

”bara” innan förövarens ålder benämns vilket kan vara i syfte att minska ansvaret på förövaren 

genom att poängtera att förövaren är så ung. Senare i artikeln benämns förövaren som den ”16-

årige pojken” vilket kan syfta till att minska ansvaret samt åldersskillnaden mellan förövare 

och offer genom att beskriva förövaren som ”pojke” vilket upplevs närmare i ålder till 

begreppet flicka. 

  

I en annan artikel med rubriken ”Åtta pojkar i våldtäktsmål” står följande: 

  

Göteborg. Fem pojkar i Göteborg misstänks för grov våldtäkt och tre för delaktighet i grov 

våldtäkt under förra året. Alla åtta är under 18 år. Enligt Aftonbladet ska våldtäkten ha skett 

mot barn …. Sex av pojkarna har anhållits. Två av dem är under 15 år. (DN, 2016-02-11) 

  

Även i denna artikel verkar det vara viktigt att skapa distans mellan personerna men i detta fall 

handlar det om att belysa ålderskillnaderna mellan förövarna. I rubriken kan det vara otydligt 
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för läsarna att veta på vilket sätt de åtta pojkarna är inblandade och utifrån rubriken skulle de 

både kunna vara offer och förövare. De misstänkta delas sedan upp på flera olika sätt i texten 

vilket kan göra läsarna förvirrade. Den kunskap som läsarna får fram ur texten är att alla 

förövare är under 18 år, varav sex av de åtta förövarna har anhållits och två av dessa är under 

15 år. Detta innebär att två av de sex som anhållits är under 15 år och de andra fyra är mellan 

15-18 år. De två som inte anhållits är alltså under 18 år. I denna artikel kan en fråga sig om 

denna text bygger på andra texter genom att det i artikeln verkar betydelsefullt att dela upp 

förövarna utifrån ålder, vilket är ett exempel på intertextualitet. Kan det vara så att artikeln 

bygger på en text med juridiska termer där ålder är en viktig faktor för att bedöma vilket brott 

eller straff det är fråga om? Om detta stämmer kan en identifiera olika diskurser som texten 

bygger på som exempelvis en juridisk diskurs men även diskursen i DN, vilket tyder på 

interdiskursivitet. 

  

Journalisten distanserar sig sedan från påståendet genom att skriva, ”Enligt Aftonbladet ska 

våldtäkten ha skett mot barn …”, vilket är ett exempel på modalitet. När offret beskrivs som 

”barn” medan förövarna beskrivs i mer exakt ålder indikerar detta till läsarna att det handlar 

om en åldersskillnad. Begreppet ”barn” och förövarnas ålder får olika betydelser utifrån en 

juridisk diskurs. Exempelvis är straffbarhetsåldern från 15 år, myndighetsåldern från 18 år samt 

för individer under 21 år finns särskilda regler gällande straff som påverkar val av påföljd (NE, 

barn). Genom att benämna förövarna med ålder skapas en distinktion och samtidigt utesluts 

förövarna från begreppet ”barn” trots att de kan anses tillhöra begreppet. Med anledning av 

begreppets olika betydelse beroende på diskurs är det relevant att veta vilken text Aftonbladet 

bygger på, om det handlar om exempelvis en juridisk diskurs eller Aftonbladets egen 

beskrivning på offret. I och med att artiklarna bygger på andra texter upprätthålls 

konstruktioner inom diskursen om våldtäkt. Artikeln tyder på att läsarna förväntas ha viss 

kunskap om straffrätt och hur åldern på förövarna och offer påverkar bland annat val av påföljd. 

Denna framställningsform kan ge olika konsekvenser beroende på vem som konsumerar texten. 

Läsarna konsumerar texten genom ”sina glasögon” och den diskurs som läsarna formas av 

vilket kan ge textens innehåll olika betydelser beroende på vem som läser. 

  

Det är sammanlagt nio förövare från samtliga år förutom 2016 som benämns vid namn i 

artiklarna, varav två av dessa är av det kvinnliga könet och resterande av det manliga könet. 

Från samtliga år förutom 2016 är det sammanlagt tio offer som benämns vid namn i artiklarna 

och samtliga är av det kvinnliga könet. De förövare och offer som benämns vid namn i 

artiklarna är personer som varit inblandade i fall som fått stor medial uppmärksamhet. Det är 

internationellt kända fall som exempelvis Marc Dutroux från Belgien och offren Julie, Melissa, 

An, Eefje, Sabine och Laetitia. Även morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren med 

förövaren Anders Eklund. I en del av artiklarna förväntas läsarna ha en viss förkunskap 

gällande dessa fall. Exempelvis i följande citat ”Nu närmar sig ödesstunden för Wikileaks 

grundare Julian Assange. Om några dagar kan han vara i Sverige och höras om 

våldtäktsanklagelserna” (DN, 2012-05-29). Läsarna “kastas in” i pågående utredning och 

förväntas ha kunskap om vad som tidigare rapporterats om fallet. 
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I tre artiklar benämns förövare med namn och ålder och dessa är ”42-årige Anders Eklund”, 

”Dennis 15” och ”21-åriga Lynnedie England”. I två artiklar benämns offren med namn och 

ålder vilket är ”14-åriga Alexandra” och ”tioåriga Engla Höglund”. När offrens namn och 

ålder benämns är det i samtliga artiklar underåriga flickor medan förövarna vid flertalet 

tillfällen är män och äldre än offren vilket följande citat visar ”Att både tioåriga Engla Höglund 

och Pernilla Hellgren från Falun våldtogs innan de dödades har framkommit i förhören med 

den 42-årige Anders Eklund” (DN, 2008-05-12). Dessa beskrivningar riskerar göra att läsarna 

skapar sig en viss typ av bild av diskursen om våldtäkt, där förövaren är en “äldre man” och 

offret är en “yngre flicka eller kvinna”. I en artikel från 2004 benämns offren med både namn, 

kön och ålder. ”Snart nio år har gått sedan de båda småflickorna, Mélissa och Julie - båda åtta 

år - rövades bort …” (DN, 2004-06-12). Det framkommer att det är ovanligt att ge en sådan 

detaljerad beskrivning av offren och förövare. Det kan vara så att offren beskrivs mer detaljerat 

i denna artikel då den, som nämnts tidigare, handlar om Marc Dutroux från Belgien vilket var 

ett internationellt omtalat fall. Det som framgår av analysen är att inom diskursen beskrivs 

förövare och offer i låg utsträckning vid namn. I de artiklar där de beskrivs med namn handlar 

det om nyheter om ”kända fall”.     

                                        

Diskussion 

Sammanfattningsvis var pojkar/män överrepresenterade som förövare med en ålder under 20 

år eller mellan 20-30 år. Detta resultat går att jämföra med statistik över misstänkta för 

sexualbrott där majoriteten av de som misstänkts är män medan de som utsätts för sexualbrott 

i hög utsträckning är kvinnor (Olseryd, 2014). De som misstänks för våldtäkt är främst 

individer mellan 15-20 år enligt statistik och sedan minskar andelen misstänkta högre upp i 

ålderskategorierna (Olseryd, 2015). Detta är även något som framkommit i analysen av 

artiklarna där andelen förövare främst var under 30 år och sedan minskade andelen förövare i 

och med stigande ålder. 

  

Pojkar/män benämns som offer vid ett par tillfällen men flickor/kvinnor är överrepresenterade 

som offer i artiklarna med en ålder under 20 år. Enligt självrapporterad statistik från NTU är 

kvinnor i åldersgruppen 20-24 år de som löper störst risk att utsättas för sexualbrott och tätt 

därefter i åldersgruppen 16-19 år (Hvitfeldt et al., 2016). Statistik över anmälda våldtäkter visar 

att det främst är kvinnor över 18 år som utsätts (Olseryd, 2015). Utifrån statistiken innebär 

detta att de som utsätts i majoriteten av fall är kvinnor över 18 år vilket inte återspeglas utifrån 

denna uppsats analys. Forskningen visar att media uppmärksammar vissa typer av våldtäktsfall 

mer vilket kan skapa en skev bild av verkligheten och läsaren påverkas av den verklighet som 

media väljer att beskriva (O’Hara, 2012). I diskursen om våldtäkt i DN beskrivs offren med en 

ålder under 20 år vilket indikerar på att artiklarna inte speglar den verklighet som statistiken 

tyder på. 

 

Kön och ålder är två dimensioner inom intersektionalitet som återspeglas i diskursen om 

våldtäkt i DN. De olika maktrelationerna som ålder och kön samverkar, förstärker eller 

motverkar varandra och påverkar på så sätt diskursen på olika sätt (Edling & Liljeros, 2010). 

Maktrelationerna förstärks i exempelvis detta citat ”En 35-årig man … våldtagit en underårig 

flicka” (DN, 2008-04-22). Där beskrivs könsdimensionen och åldersdimensionen vilket skapar 
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en maktskillnad och ojämlik relation mellan förövaren och offret. Förövaren är av det manliga 

könet och äldre medan offret är av det kvinnliga könet och yngre. Förövaren befinner sig i en 

överordnad position inom båda dimensionerna medan offret befinner sig i en underordnad 

position. Detsamma gäller citatet ”Att både tioåriga Engla Höglund och Pernilla Hellgren från 

Falun våldtogs innan de dödades har framkommit i förhören med den 42-årige Anders Eklund” 

(DN, 2008-05-12). Förövarens överordning förstärks samtidigt som offrens underordning 

förstärks.  

 

Ytterligare en aspekt som synliggörs i diskursen om våldtäkt i DN är att det utifrån diskursen 

tycks vara viktigt att belysa att förövare är av det manliga könet och offren av det kvinnliga 

könet. Detta kan kopplas till diktomi där det är viktigt att skilja på rollerna manligt och 

kvinnligt vilket speglas i diskursen (Hirdman, 1988). Om inte diskursen beskrivs utifrån kön 

kan en fråga sig vilket kön läsarna förväntar sig att de olika rollerna innefattar? Mannen utgör 

normen i samhället och grunden för vad som ses som normalt (Hirdman, 1988). Det kan vara 

så att DN utgår från denna norm och förväntar sig att läsarna även ska göra det. Om exempelvis 

förövare endast beskrivs utifrån ålder medan offer beskrivs som kvinna kanske tidningen utgår 

från mannen som norm och antar att läsarna ska förstå att förövaren är man, trots att fallet inte 

behöver vara så. De skillnader som konstrueras mellan könen enligt genusteorin gör att 

förväntningar skapas på vad som är manligt och kvinnligt samt vilka egenskaper som tillskrivs 

könen.  

 

Samhällets förväntningar på media gällande att sprida information samt medias förutsättningar 

påverkar det tidningarna producerar. En nyhet passerar ett antal urvalskriterier innan den 

publiceras vilket innebär att den alltid är konstruerad. Detta innebär i sin tur att det är omöjligt 

att återge hela verkligheten och vissa händelser väljs ut och lyfts fram vilket indirekt medför 

att vissa händelser hamnar i det dolda (Ljuslinder, 2012). Inom diskursen beskrivs förövare och 

offer i de fall som kan ses som “mer kända” med namn. Att benämna dem vid namn kan syfta 

till att läsarna ska skapa en relation till förövare och offer samt känna samhörighet med de 

beskrivningar som görs i artiklarna. Valet av nyheter har till syfte att lyfta fram händelser som 

berör och skapar igenkänning hos läsarna. När offer beskrivs som oskyldiga och i behov av 

skydd berör det läsarna och på liknande sätt när förövarna beskrivs som hänsynslös och 

avvikande i relation till “oss andra” (Wennstam & Sandberg, 2008). Då förövare och offer 

benämns vid namn blir de offentliga och riskerar att fortsättningsvis förknippas med det brott 

de utfört eller blivit utsatta för. I och med detta blir de stämplade och associeras till händelsen. 

Vad är det som avgör vilka förövare och offer som benämns vid namn? Kan det vara så att de 

fall som får mycket medial uppmärksamhet påverkar vad DN väljer att fortsätta bygga upp en 

“story” kring, och att inom diskursen om våldtäkt  i DN lyfts vissa fall fram där en detaljerad 

beskrivning av förövare och offer ges. Detta i syfte att beröra läsarna och möjliggöra maximal 

försäljning i och med att medierna blir allt mer kommersiella och fokuserar på ekonomisk 

vinning (Otz, 2012). 

5.3 Relation mellan förövare och offer 

Det som presenteras i denna kategori fokuserar på relationen mellan förövare och offer som 

beskrivs eller inte beskrivs i diskursen om våldtäkt i DN. Det som avses med relation är om 
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artiklarna med ord benämner en uttalad relation mellan förövare och offer. I nio artiklar från 

samtliga år förutom 2016 benämns relationen mellan parterna, två artiklar från 2004, fyra 

artiklar från 2008 samt tre artiklar från 2012.  

  

Relationen mellan förövare och offer som nämns i artiklarna handlar främst om närmast 

anhöriga. Ord som beskriver relationen mellan parterna är exempelvis, ”pappan”, ”sina tre 

barn”, ”dottern”, ”tidigare ex-pojkvän”, ”hustruns lillasyster”, ”sin hustru”, ”sina två 

styvdöttrar”. Ett citat i en artikel som belyser relationen mellan parterna, där pappan är förövare 

och dottern är offret, är ”Förra året dömdes pappan till sex års fängelse för att ha förgripit sig 

på sin dotter under åtta års tid” (DN, 2008-11-11). En annan artikel belyser relationen mellan 

förövare och offer som ”En man som enligt åklagaren dels våldtog sin egen nioåriga dotter vid 

ett tiotal tillfällen, dels våldtog sin hustru…” (DN, 2012-10-26). Detta visar på att offren är 

hustru och barn till mannen som är förövare. Ytterligare en artikel benämner i ord relationen 

mellan parterna som tidigare varit i en nära relation. I citatet som följer framgår det att en av 

förövarna är expojkvän till flickan som är offret, ”Åklagaren anser att expojkvännen 

medverkade till de andra tre männens brott. Han lockade flickan till lägenheten och uppmanade 

de andra tre att förgripa sig på henne” (DN, 2004-10-12). 

  

I vissa av artiklarna benämns relationen mellan parterna men inte i termer som beskriver hur 

parterna specifikt är relaterade till varandra. Ett exempel som med hjälp av ord beskriver detta 

är, ”22-årige bekant”. Det beskriver förövarens relation till offret, att den 22-årige personen 

var bekant med offret. En uttalad relation finns därmed mellan parterna utifrån ordvalet 

”bekant” men däremot beskrivs inte relationen mer ingående än så. Ett annat exempel som 

visar på en uttalad relation är citatet, ”Barnets ålder, kön och relation till mannen hålls hemliga” 

(DN, 2008-12-30). Det kan syfta till att det finns en relation mellan barnet som är offer och 

mannen som är förövare. Däremot har artikeln valt att skriva ut att relationen mellan parterna 

är ”hemlig” vilket indikerar på att det är relevant för läsarna att ha kännedom om att relationen 

är ”hemlig”. Innebörden av begreppet “hemlig” kan handla om att relationen är av känslig 

karaktär mellan parterna vilket indirekt kan syfta till att skydda offret och förövaren. 

  

Inom diskursen om våldtäkt i DN, utöver de nio artiklar som med ord beskriver relationen 

mellan parterna, kan övriga artiklar indirekt syfta till att parterna inte har någon relation. Det 

vill säga att relationen är okänd. En artikel som belyser detta är, “Två män döms för att haft 

sex med en 13-årig flicka i olika lägenheter i Hässleholm” (DN, 2008-06-17). Det framkommer 

inte i ord att det finns en relation mellan parterna vilket kan tyda på att offret som är en 13-årig 

flicka och förövarna som är två män är okända för varandra. Däremot kan det, även om 

relationen inte beskrivs i ord, finnas en relation mellan förövare och offer men som inte tydligt 

framgår för läsarna. Inom diskursen om våldtäkt i DN, framgår det inte i ord att det finns en 

relation mellan offer och förövare, utan läsarna har tolkningsutrymme att avgöra förövares och 

offers relation. 

  

Två exempel på artiklar som inte i ord benämner någon relation mellan förövare och offer men 

som kan tolkas utgöra en relation är: 
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En 16-årig pojke dömdes på måndagen i hovrätten för våldtäkt på en 15-årig flicka i Ödåkra 

strax utanför Helsingborg …. Åtalet omfattar två våldtäkter som skett i december 2003 och 

januari 2004 på toaletten i ett omklädningsrum vid en idrottsplats. (DN, 2004-06-29) 

  

En 35-årig man har anhållits i Härnösand, misstänkt för att under närmare fem års tid vid 

upprepade tillfällen ha våldtagit en underårig flicka …. Han kommer nu att begäras häktad på 

sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Mannen nekar till anklagelserna, uppger lokala 

medier. (DN, 2008-04-22) 

  

Citaten visar å ena sidan på att det kan finnas en relation mellan förövare och offer utifrån att 

våldtäkterna skett vid ett flertal tillfällen. Å andra sidan kan citaten visa på att parterna är 

okända för varandra utifrån att ingen relation beskrivs. 

  

Diskussion  

Den bild som tydligast framträder utifrån diskursen om våldtäkt i DN är att våldtäkt sker i 

relation mellan okända parter. Det kan kopplas samman med vad den självrapporterade 

statistiken som NTU visar på, nämligen att i 63 procent av fallen gällande sexualbrott är 

förövaren okänd för offret (Hvitfeldt et al., 2016). I DN belyses förövare och offer som okända 

för varandra vilket kan påverka läsarnas bild av våldtäkt. Det kan indikera på att läsarna 

förutsätter att förövare är okända för offren vid våldtäkter. Vidare framgår det i diskursen om 

våldtäkt att ett fåtal av artiklarna beskriver relationen mellan förövare och offer som känd. När 

relationen benämns handlar det om en nära relation mellan förövare och offer. I och med att 

relationen mellan parterna beskrivs genom språket kopplas det samman med 

socialkonstruktivism som menar på att språket strukturerar verkligheten. Människor 

konstruerar språket tillsammans vilket avgör hur ting benämns och vilken innebörd dessa får 

(Wenneberg, 2001). På så vis är ord som ”pappan”, ”sina tre barn”, ”dottern”, ”tidigare ex-

pojkvän” och ”sin hustru” exempel på hur vi människor genom språket har konstruerat 

begrepp vars innebörd beskriver en relation. Att ett fåtal artiklar i diskursen om våldtäkt i DN 

benämner relationen mellan parterna som känd sammankopplas med vad den självrapporterade 

statistiken från NTU visar. Statistiken visar på att det är mindre vanligt vid våldtäkt att offret 

anmäler förövaren om det är en närstående än om relationen är okänd mellan parterna (Frenzel, 

2014). Offer som utsätts för våldtäkt av en närstående, vanligtvis i hemmet, är minoritet i 

NTU:s statistik på grund av att det är särskilt känsligt att utsättas av en närstående (Hvitfeldt et 

al., 2016). Anledningar till att kvinnor inte anmäler brott i nära relation är exempelvis för att 

de förminskar händelsen och ser det som en småsak, de vill skydda förövarna samt för att de 

är rädda för konsekvenserna av en anmälan (Frenzel, 2014).  

  

Inom diskursen om våldtäkt i DN lyfts relationen mellan förövare och offer som är okända för 

varandra fram, medan våldtäkt i en känd relation i lägre utsträckning förmedlas. Våldtäkt i 

media, i det här fall DN, framställer förövare och offer som okända för varandra vilket kan 

påverka läsarnas syn på våldtäkt. En koppling kan därmed göras till att färre vågar anmäla 

våldtäkt i nära relationer utifrån den bilden som DN målar upp. Det vill säga att läsarna kan 

tänka att våldtäkt inte kan ske i nära relationer på grund av att det sällan beskrivs om det i 

media. Den diskurs som återfinns i DN om våldtäkt kan sammankopplas med den forskning 

som Storbritannien visar på, nämligen att vissa typer av våldtäktsfall uppmärksammas i media. 
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De fall som uppmärksammas är när förövare är okända för offren, medan de fall där förövare 

känner offren exkluderas trots att det är det vanligaste sexualbrottet (O’Hara, 2012). Det vill 

säga att media kan framställa en skev bild om vad som utgör en våldtäkt, att lyfta fram förövare 

som okända för offren exkluderar vissa fall av våldtäkt, nämligen då förövare och offer är kända 

för varandra.  

5.4 Attribut hos förövare och offer 

I denna kategori presenteras hur förövare och offer i diskursen om våldtäkt i DN framställs 

genom attribut, eller vilka beskrivningar de olika rollerna tillskrivs. Kategorin består av fyra 

underrubriker vilka är: ”Förövare och etnicitet”, ”Småflickorna och liten flicka”, ”Offrets 

utsatthet” och ”Förövarens yrke”. 

  

Förövare och etnicitet 

När det handlar om förövare som kommer från något annat land än Sverige benämns det i sex 

artiklar, detta sker antingen utifrån beskrivning av förövarens etnicitet eller utländska 

härkomst, exempelvis “flyktingpojkar”, “bosniske muslim”, “bosnisk krigsförbrytare” och 

“afghanska poliser”. I två artiklar från 2004 nämns det i sista meningarna att förövarna inte 

kommer från Sverige, ”Åklagaren kräver att de fyra männen ska utvisas efter avtjänat straff” 

(DN, 2004-10-12) samt “Efter fängelsestraffet utvisas 19-åringen ur landet” (DN, 2004-07-19). 

Trots att förövarnas etnicitet inte nämns indikerar det för läsarna att förövarna inte är svenska 

medborgare. I en artikel från 2016 nämns både förövarnas och offrets etnicitet, detta i första 

meningen av artikeln, “Den 15-årige afghanske pojke som i höstas våldtogs på en åker utanför 

Trelleborg av tre andra flyktingpojkar vittnade på måndagen i hovrätten i Malmö” (DN, 2016-

03-01). 

  

I fem artiklar redovisas att förövarna kommer från, eller att brottet har skett i någon del av 

Sverige, exempelvis “en 17-årig pojke från norra Västerbotten”, “familjen är bosatt i ett 

småländskt samhälle” samt “en man i Skåne”. Förövarna benämns dock aldrig som ”svensk” 

eller “svenskar”. Eftersom ingen benämning av förövarnas etnicitet nämns, utan endast ort där 

brotten begåtts, går det inte att slå fast vilket land hen kommer från. I en artikel från 2004 kan 

en läsa ”En 16-årig pojke dömdes på måndagen i hovrätten för våldtäkt på en 15-årig flicka i 

Ödåkra strax utanför Helsingborg” (DN, 2004-06-29). När en läser detta citat får en inte 

kunskap om vilken etnicitet förövaren har. Läsarna kan tro att det är en ”svensk” som begått 

våldtäkten eftersom inget annat nämns och normen i Sverige är att vara svensk medborgare. 

Det är dock inte möjligt att säkerställa förövarens etnicitet enbart genom att läsa artikeln, det 

enda som går att utläsa är att våldtäkten skedde i Ödåkra. 

  

Diskussion 

I valet 2010 tog Sverigedemokraterna för första gången plats i riksdagen, sedan dess har partiets 

väljarsiffror fortsatt att öka (SCB, Valstatistik). Under 2015 tvingades fler människor än 

någonsin tidigare att fly, många från krig i Syrien men även från oroligheter i Afrika och 

Mellanöstern. Antalet människor som sökte Asyl i Sverige under 2015 var den högsta siffran i 

svensk historia (Migrationsverket, 2016). Att detta kan ha påverkat diskursen om våldtäkt i DN 

indikerar två artiklar från 2004 och en från 2016 på. De äldre artiklarna nämner att förövarna 
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är av utländsk härkomst i allra sista meningen medan den nyaste artikeln från 2016 nämner det 

redan i första meningen. Kan en då se det som ett samband att samhället, och så även 

tidningarna, genomgått en förändring och numera anser att det blivit mer relevant och viktigt 

att veta om förövare tillhör en annan etnicitet än den som är normen i Sverige? Genom att 

markera och synliggöra det som är annorlunda, exempelvis “flyktingpojkarna” sker en 

konstruktion av vad som är normalt och avvikande. “Flyktingpojkarna” ses som avvikande i 

detta fall och riskerar därmed att bli representanter för ett kollektiv, ett “vi och ”dem” skapas. 

Detta innebär att läsarna genom texten riskerar att tolka ”flyktingar” som potentiella förövare 

eftersom det är de som synliggörs i artiklarna vilket i slutändan kan ge läsarna felaktiga 

föreställningar om att det är vissa grupper som våldtar. Etnicitet är en av dimensionerna som 

innefattas i begreppet intersektionalitet, utöver denna dimension kan kön, ålder och sexualitet 

urskiljas i de ovan nämnda artiklarna. När sådana dimensioner möts skapas ojämlikheter och 

maktskillnader i samhället (Edling & Liljeros, 2010). Utöver etnicitet kan dimensionen 

sexualitet också urskiljas i artiklarna då förövarna och offren är av samma kön. Att 

heterosexualitet ses som normen i samhället innebär att homosexualitet ses som avvikande 

utifrån detta (Edling & Liljeros, 2010). Förövarna i artiklarna avviker från två rådande normer 

i det svenska samhället, normen som svensk medborgare i Sverige och den heterosexuella 

normen. När dessa maktrelationer möts förstärks underordningen ytterligare, samtidigt som 

könsdimensionen kan motverka underordningen då mannen är normen i samhället. Det centrala 

i intersektionell analys är att se på hur olika maktrelationer samverkar, förstärker och påverkar 

varandra. Det viktigaste är inte att se vilken dimension som har företräde framför någon annan 

utan det handlar om att synliggöra att dimensioner påverkas av varandra (Edling & Liljeros, 

2010).  

 

“Småflickorna” och “en liten flicka” 

I vissa artiklar tillskrivs offren adjektiv som gör att distansen och maktbalansen mellan förövare 

och offer ökar, exempelvis “Vem förde bort de två småflickorna, åt vem, varför och hur länge 

levde de” (DN, 2004-06-12). Ytterligare ett citat från en annan artikel använder sig av liknande 

beskrivningar, “En 48-årig man i Borås åtalades på fredagen för sexuella övergrepp på en liten 

flicka” samt “Övergreppen skedde flera gånger mot flickan, som är bara fem år gammal”. (DN, 

2012-05-11). 

  

I de ovanstående citaten benämns offren som ”småflickorna” och ”liten flicka”. Detta kan ses 

som ett exempel på modalitet då flickan benämns som ”liten” vilket kan ge konsekvenser då 

den sociala relationen mellan förövare och offer konstrueras. När en läser texten kan den tolkas 

som objektivt skriven eftersom journalisten rapporterar en nyhet som inte bör vara färgad av 

hens egna åsikter. Det en kan ställa sig frågande till, är om benämningen ”liten” är särskilt 

objektiv, det kanske egentligen är journalistens egen tolkning utifrån flickans ålder. Detta kan 

sedan få konsekvenser för hur läsarna tolkar relationen mellan förövaren och offret. När flickan 

beskrivs som ”liten” kan det få mannen i denna artikel att ses som mer överordnad än vad han 

skulle varit om offret endast benämnts som ”flickan”. I meningen efteråt beskrivs flickan som 

”bara” fem år vilket ytterligare kan öka läsarnas syn på en ojämlik maktbalans mellan förövare 

och offer. I texten kan ordet ”bara” tolkas som något objektivt och därmed få samma 

konsekvenser som vid benämningen av ”liten”, läsarna riskerar att tolka detta som en sanning 
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fast det egentligen kanske bara är journalistens egen tolkning av vad hen läst eller hört tidigare. 

Om en vänder på det och tänker att en liknande beskrivning av förövaren hade gjorts, 

exempelvis ”en stor 48-årig man” hade kanske fler läsare reagerat än i detta fall när flickan 

benämns som ”liten”. 

  

I första delen av citatet benämns förövaren som en 48-årig man. I meningen efter beskrivs 

följande ”Övergreppen skedde flera gånger mot flickan, som bara är fem år gammal”. Genom 

att skriva på det sättet, alltså att övergreppen skedde, innebär det också att förövaren utelämnas 

i stycket. Således läggs vikten på själva handlingen och offret, inte på förövaren. Att lägga 

fokus på ordet ”övergreppen” innebär att förövaren som utfört våldtäkten utelämnas. 

Förövaren får en passiv roll och kan således inte stå som ansvarig vilket visar på transitivitet i 

texten. 

  

Diskussion 

Enligt Hirdmans genusteori finns det två logiker som bildar en könstrukturordning i samhället. 

Dessa handlar om att manligt och kvinnligt är två skilda roller som ses som motsatser till 

varandra samt att mannen är normen och grunden till vad som anses normalt i samhället 

(Hirdman, 1988). Ord som ”flickan” och ”småflickorna” nämns i några av artiklarna och ses i 

och med sitt kön redan som underordnad mannen utifrån de samhälleliga konstruktioner som 

finns. Centrala faktorer i våldtäkt är styrka och dominans, vilket av samhället ses som manliga 

attribut (Freedman, 2003). Flickan är enligt de samhälleliga konstruktionerna underordnad 

mannen, att sedan beskriva henne som ”liten” och ”bara fem år gammal” gör att hon av 

läsarna kan tolkas som ännu mer underordnad den 48-åriga mannen. Att skriva på detta sätt 

kan innebära att diskursen om våldtäkt i DN reproducerar, alternativt förstärker, den befintliga 

könstrukturordningen och de normer och föreställningar som finns kring män och kvinnor. 

  

Offrets utsatthet 

När offer nämns i artiklar handlar det ofta om hur de agerade i situationer då de blev våldtagna 

samt i vilket psykiskt eller fysiskt tillstånd de befann sig i. Ord som förkommer i samband med 

att offer nämns är bland annat “berusad”, “i hjälplöst tillstånd”, “förlorat kontrollen och 

handlingsförmågan” samt “kvinnan sagt nej”. I en artikel från 2012 återfinns följande citat 

”Domstolen slår fast att hon var berusad och i ett hjälplöst tillstånd när det nattliga 

sexövergreppet ägde rum”. (DN, 2012-12-06). I citatet nämns inte förövare utan det som 

beskrivs är offret och händelsen som utspelade sig. Förövare osynliggörs och endast personen 

som utsattes för våldtäkten synliggörs. Detta visar på transitivitet i texten då ingen kan stå som 

ansvarig för det begångna brottet. Sedan benämns våldtäkten som ”det nattliga 

sexövergreppet” vilket en kan ställa sig frågande till. I artikeln används denna formulering 

istället för den faktiska brottsrubriceringen, vilket kan få konsekvenser för hur läsarna tolkar 

händelsen. Begreppet ”sexuella övergrepp” är inte direkt synonymt med våldtäkt, våldtäkt är 

ett exempel på ett sexuellt övergrepp, men inte det enda. Det finns andra handlingar som ingår 

i begreppet ”sexuella övergrepp” och som enligt lagstiftningen ses som mindre grova brott än 

våldtäkt. Att skriva ”det nattliga sexövergreppet” kan medföra att läsarna inte förstår vilken 

allvarlighetsgrad det begångna brottet har. Beskrivning kan av läsarna tolkas som sanning 

vilket i sin tur kan ge konsekvenser på hur läsarna konsumerar texten. I denna text kan brottets 
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allvarlighetsgrad misstolkas, dels utifrån valet av benämning på brottet men också utifrån 

vilken förkunskap läsarna har. 

  

Diskussion 

När fokus riktas på beskrivning av offer, som enligt statistik i hög utsträckning är en kvinna, 

kan det innebära att läsarna tolkar det som att våldtäkt är ett problem hos kvinnor. Att 

beskrivningar av förövare utelämnas innebär också att det egentliga problemet, alltså att 

majoriteten av de som våldtar är män, även exkluderas vilket tyder på transitivitet i texten. Som 

tidigare nämnts, beskrivs offer i artiklar bland annat som “berusad” och “i hjälplöst tillstånd”, 

förövare däremot, beskrivs inte på något liknande sätt. Vid flertalet tillfällen beskrivs inte 

förövare vilket kan ge en snedvriden bild av hur läsarna tolkar problemet med våldtäkter. En 

våldtäkt handlar inte om att offret var ”berusad” eller i ”ett hjälplöst tillstånd”. Män 

socialiseras till att ”se ner” på kvinnor som underordnade och de centrala faktorerna i våldtäkt 

är styrka och dominans, vilket ses som manliga kännetecknen (Freedman, 2003). 

  

Förövarens yrke 

I nio av de granskade artiklarna nämns förövarnas yrke, exempel på detta är “tre polismän”, 

“afghanska poliser”, “förre premiärminister” och “tidigare gerillaledare”. Offrens yrke 

nämns i en artikel som “den nu pensionerade lärarinnan” och “den före detta lärarinnan”. 

Om en tittar på statistik inom polisen kan en se att år 2007 var 78 procent av de utbildade 

poliserna män (SCB, 2010). I diskursen om våldtäkt i DN beskrivs förövare vid ett par tillfällen 

utifrån sina yrken, däribland som poliser. Detta riskerar att reproducera de föreställningar som 

finns kring mansdominerande yrken. 

  

Diskussion  

Som tidigare nämnts är manlighet en social konstruktion, män uppmuntras av samhället att 

vara starka och dominanta vilket är centrala faktorer när det handlar om våldtäkt (Freedman, 

2003). Med social konstruktion menas den kunskap och vetande som människan tillägnat sig 

genom socialt konstruerade faktorer, exempelvis genom språket. Språket tillägnar en sig under 

uppväxten för att sedan fortsätta skapa och utveckla det tillsammans med andra människor. På 

så vis ses språket som socialt konstruerat och således också vår uppfattning om hur verkligheten 

ser ut (Wenneberg, 2001). Yrken som “förre premiärminister” och “tre polismän” nämns i 

artiklar och kan kopplas samman till de manliga attributen styrka och dominans i och med den 

maktposition yrkena besitter. Att lyfta fram denna typ av förövare, med ett yrke kopplat till 

styrka, dominans och makt, riskerar att reproducera bilden av att en person med dessa 

egenskaper kan vara en potentiell våldtäktsförövare. Att det blir en sådan stereotypisk bild kan 

innebära att personer som besitter dessa egenskaper i större mån riskerar att ses som 

våldtäktsförövare fastän de inte är det. På samma gång som oskyldiga personer kan ses som 

potentiella våldtäktsförövare utifrån sina egenskaper, kan personer som inte passar in i den 

stereotypa mallen som den “typiska förövaren”, vara den som våldtar. Att beskriva förövare 

utifrån yrken kopplade till styrka och dominans riskerar att reproduera den stereotypa bild som 

finns av en våldtäktsförövare. 

  



 

29 

 

6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras samt en avslutade 

diskussion att föras vilken bland annat innefattar hur DN:s produktionsvillkor och kontext 

påverkar diskursen om våldtäkt i DN. 

  

Syftet med uppsatsen var att synliggöra hur diskursen om våldtäkt beskrivs i media genom att 

analysera artiklar i dagstidningen Dagens Nyheter. För att uppnå syftet har fokus varit att inom 

diskursen studera hur våldtäkt, förövare och offer beskrivs. För att besvara frågeställningarna 

kommer de centrala resultaten från uppsatsen sammanfattas nedan. 

  

Hur våldtäkt beskrivs inom diskursen i DN 

För att besvara den första frågeställningen “Hur beskrivs våldtäkt inom diskursen i media?”, 

måste användandet av våldtäktsbegreppet inom diskursen i DN synliggöras. Begreppet våldtäkt 

används på ett sådant sätt att det tas för givet att de som konsumerar texten besitter viss kunskap 

om vad begreppet våldtäkt innebär samt vad som skiljer våldtäkt åt från andra sexuella 

handlingar. I diskursen synliggörs det utifrån våldtäktsbegreppet vem offren är, exempelvis 

genom rubriceringen våldtäkt mot barn framgår det att offren är barn medan rubriceringen 

våldtäkt syftar till att offren är vuxna. Detta tyder på att när begreppet barn adderas vid 

rubricering av våldtäkt har det till syfte att ge läsarna förståelse om att offren är barn. I sin tur 

indikerar detta att rubriceringen våldtäkt utgör en norm genom att inget behöver adderas i 

samband med begreppet utan det ses som självklart att läsarna ska förstå att offren är vuxna. 

  

Hur förövare beskrivs inom diskursen om våldtäkt i DN 

Resultat som besvarar frågeställningen “Hur beskrivs förövare inom diskursen i DN?”, visar 

på att det inom diskursen om våldtäkt är förövare av det manliga könet och beskrivs främst 

utifrån åldrarna under 20 år samt 20-30 år. I diskursen beskrivs förövarna i vissa fall utifrån 

nationalitet och yrke. När det handlar om förövare som kommer från något annat land än 

Sverige synliggörs detta i diskursen genom att nämna nationalitet eller utländsk härkomst. 

Förövare med svensk nationalitet beskrivs inte i diskursen vilket kan tyda på att “svensken” är 

norm i och med att det som avviker från normen benämns med annan nationalitet. Detta kan 

påverka den som konsumerar texten på olika sätt. Antingen skapas en bild av att förövare vid 

våldtäkt tillhör någon av de nationaliteter som beskrivs inom diskursen även när ingen 

nationalitet nämns i samband med förövare. Eller så skapas en bild av att när förövare inte 

beskrivs med nationalitet är förövarna indirekt svenska. Samtidigt går det inte att säkerställa 

att de är svenska eftersom ingen nationalitet nämnts överhuvudtaget. De yrken som beskrivs i 

samband med förövare kan ses som “manliga” utifrån den sociala konstruktion som samhället 

skapat. Dessa “manliga” yrken kännetecknas ofta av dominans och styrka vilket utgör två 

centrala faktorer vid våldtäkt (Freedman, 2003). 

  

Hur offer beskrivs inom diskursen om våldtäkt i DN 

Resultat som besvarar frågeställningen “Hur beskrivs offer inom diskursen i DN?”, visar på att 

inom diskursen om våldtäkt är offer av det kvinnliga könet och beskrivs med en ålder under 20 

år. Till skillnad från förövare som beskrivs utifrån bland annat yrke, beskrivs offer utifrån deras 
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agerande och tillstånd, exempelvis “i hjälplöst tillstånd”, “förlorat kontrollen och 

handlingsförmågan” samt “berusad”. Detta tyder på att det är viktigt att belysa offrens 

agerande och tillstånd för att beskriva och förstå våldtäkterna. 

 

En annan aspekt som återfinns i diskursen om våldtäkt och som beskriver både våldtäkt, 

förövare och offer är relationen. Det som framkommer i diskursen är att relationen till störst 

del är okänd mellan förövare och offer. Även om relationen inte beskrivs i ord går det inte att 

fastställa att det inte finns någon relation mellan förövare och offer, trots att fallet inte behöver 

vara så. Bilden som förmedlas i media är att våldtäkt sker på allmän plats och av en okänd 

förövare vilket inte är förenligt med den verklighet som brottstatistiken beskriver (Wennstam 

& Sandberg, 2008). Genom att förmedla bilden till läsarna om att våldtäkt sker i relation mellan 

okända parter framställs en viss typ av våldtäkt. Om fler fall i diskursen om våldtäkt i DN 

skulle belysas som handlar om att det finns en relation mellan förövare och offer kan en bredare 

bild av våldtäkt synliggöras för de som konsumerar texten. 

  

Den stereotypa bilden av förövare och offer inom diskursen om våldtäkt i DN 

Den stereotypa bilden av förövare och offer som återfinns inom diskursen om våldtäkt i DN 

kan samanfattas som följande. Förövaren beskrivs som en individ av det manliga könet med en 

ålder under 20 år upp till 30 år. Utifrån vad som beskrivs ordagrant kopplas förövaren samman 

med annan nationalitet än svensk och arbetar inom mansdominerande yrken. Offret beskrivs 

som en individ av det kvinnliga könet med en ålder under 20 år. Utifrån vad som beskrivs 

ordagrant har offret i samband med våldtäkten varit exempelvis onykter och hjälplös. 

 

Hur DN:s produktionsvillkor och kontext påverkar diskursen om våldtäkt 

Hur påverkas beskrivningarna inom diskursen om våldtäkt i DN av de produktionsvillkor som 

tidningen bygger på? Nyhetsrapportering ska skildra verkligheten men måste parallellt ge en 

förenklad beskrivning av den. En viktig faktor inom journalistik är objektivitet men de som 

producerar texten kan aldrig vara helt objektiva då de påverkas av sina erfarenheter och 

föreställningar. Detta kan medverka till att de som producerar texter väljer att lyfta fram 

händelser som avviker från normen och den bild de har av sig själva (Wennstam & Sandberg, 

2008). I diskursen framställs artiklarna som objektiva och journalisterna förbinds till texterna 

på ett objektivt sätt. Detta innebär att det som beskrivs i texterna framställs som “sann” kunskap 

för läsarna. En text kan ge olika konsekvenser beroende på hur fenomen beskrivs och vilken 

roll journalisten tar i sin text, exempelvis om dennes åsikt beskrivs som objektiv. Förmedlas 

en text som “sann” kunskap kan det påverka läsarnas konstruktion av en diskurs. Om 

exempelvis förövare och offer regelbundet beskrivs på ett visst sätt i artiklarna kan det påverka 

läsarnas bild av rollerna inom diskursen om våldtäkt. Det kan även påverka hur de förhåller sig 

i sociala relationer till personer som stämmer in på den bild som artiklarna lyfter fram som 

”sanning”. Läsarna kanske känner igen sig i beskrivningar av offer eller förövare och utifrån 

det påverkas av den diskurs om våldtäkt som DN beskriver. Genom att majoriteten av artiklarna 

beskriver förövare av det manliga könet och offer av det kvinnliga könet lyfts det fram som 

”sanning”. Detta kan få konsekvenser att läsare som själva utsatts för sexualbrott, men som inte 

passar in i den bild som beskrivs inom diskursen i DN, till följd av detta inte identifierar sig 

som våldtäktsoffer. Detta kan i sin tur resultera i att de inte anmäler brotten. Den bild tidningen 
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lyfter fram påverkar hur våldet förstås och även förklaras. Kvinnor som utsätts för våldtäkt kan 

påverkas av den bild som presenteras vilket får betydelse för hur de ser på sig själva och 

våldshandlingen. Det blir ännu svårare att berätta om sin situation om offren upplever att våldet 

de utsatts för skiljer sig från den bild som presenteras i media (Wennstam & Sandberg, 2008). 

 

Den kontext tidningen befinner sig i samt den typ av läsare tidningen vill nå ut till påverkar 

diskursen. Detta kan vara en anledning till att vissa fall beskrivs mer utförligt än andra inom 

diskursen, exempelvis att offer med en ålder under 20 år lyfts fram vilket inte återspeglar det 

statistiken visar på. De produktionsvillkor som DN präglas av påverkar hur våldtäkt beskrivs 

och således vad som inkluderas eller exkluderas i diskursen om våldtäkt. De nyheter som 

presenteras bestäms inte enbart utifrån vad som händer i världen utan innehållet påverkas också 

utav mediernas förutsättningar som tidsaspekt och rutiner (Ljuslinder, 2012). Att medierna blir 

allt mer kommersiella samt att ekonomiska vinster är i fokus kan påverka diskursen om våldtäkt 

i DN. Nedskärningar och effektivitetskrav innebär att nyhetsorganisationer, så som DN, är i 

behov av källorganisationer. Journalister har mindre tid till att ta fram nyheter och är därför i 

behov av källorganisationer som i sin tur kan styra vilka nyheter som  publiceras. Aktörer som 

samlar information och källor försöker plantera sina uppgifter hos journalisterna vilket i sin tur 

innebär att de kan påverka och influera vad som publiceras (Glans, 2006). I och med att det 

finns ett ekonomiskt intresse definieras en bra nyhet utifrån hur den säljer och fokus hamnar 

snarare på läsarantal än på medias samhällsgranskanden (Otz, 2012). Att vara medveten om de 

förhållanden som media förhåller sig till är centralt för att förstå den diskurs om våldtäkt som 

presenteras i DN. Liksom andra nyhetsorganisationer har även DN intresse av att gå med vinst 

vilket innebär att de nyheter som publiceras delvis är utvalda utifrån vad som säljs. Utifrån 

vinstintresse och andra produktionsfaktorer som DN förhåller sig till blir det svårt, om inte 

omöjligt, att återge en objektiv bild av verkligheten och således också den diskurs om våldtäkt 

som publiceras. 

  

En distinktion som görs inom diskursen om våldtäkt i DN återfinns i artiklar från 2004 

respektive 2016. Under 2004 står det i artiklarna avslutningsvis att förövare ska utvisas medan 

det under 2016 är det första som beskrivs i artiklarna. Dimensionerna etnicitet och kön inom 

intersektionalitet återspeglas i artikeln från 2016 där förövarna beskrivs som 

“flyktingpojkarna”. I diskursen beskrivs förövare utifrån etnicitet när de avviker från 

samhällets norm vilket är att vara svensk medborgare i Sverige. Maktrelationerna etnicitet och 

kön samverkar och påverkar varandra, etnicitet förstärker underordningen medan kön 

motverkar denna (Edling & Liljeros, 2010). I en artikel från 2008 används begreppet “sodomi” 

i samband med våldtäkt i Afghanistan. Begreppet speglar något som sexuellt avvikande, dock 

används det inte längre i Sverige men DN väljer ändå att lyfta fram begreppet i en svensk 

kontext. Detta kan vara i syfte att belysa att begreppet fortfarande finns i en icke svensk kontext. 

Inom diskursen i DN görs en diskrepans mellan svensk kontext och icke svensk kontext i 

samband med användandet av detta begrepp. Utifrån att diskursen lyfter fram en icke svensk 

kontext, i detta fall Afghanistan, som ett land vars syn på att homosexualitet speglar något 

avvikande framstår Sverige i bättre anseende utifrån att begreppet frångåtts i Sverige. För att 

förstå ojämlikheter i ett samhälle måste en titta på ett globalt perspektiv för att se hur olika 

dimensioner, exempelvis etnicitet, kön och sexualitet, förhåller sig till varandra (Edling & 
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Liljeros (2010). Det tycks ha skett en förändring i diskursen om våldtäkt inom DN vilket kan 

ses i ljuset av det som sker i dagens samhälle, Sverigedemokraternas framfart i svensk politik 

och flyktingströmmen till Europa. Inom diskursen i DN görs en skillnad mellan “svenskt” och 

“icke svenskt”, det skapas ett “vi” och “dem”. Den bild av förövare som uppmärksammas i 

nyhetsrapporteringen är en man som avviker från den manliga normen, genom exempelvis sin 

bakgrund. Mannen står utanför de normer och värderingar som finns i samhället och få kan 

känna igen sig i beskrivningen av förövaren (Wennstam & Sandberg, 2008). I diskursen 

synliggörs det som är annorlunda och en social konstruktion skapas av vad som är normalt och 

avvikande.  

  

Uppsatsens resultat avser att medvetandegöra diskursen om våldtäkt som en social praktik, den 

både skildrar och medverkar till att de ojämlika maktrelationerna ökar. Resultatet gäller endast 

diskursen om våldtäkt i DN men det kan även gälla andra medieaktörer som befinner sig inom 

liknande diskursiva praktiker. För att våldtäkt som strukturellt problem ska minska, anser vi att 

fokus bör riktas mot de som begår brotten snarare än de som utsätts. Det som framkommer 

inom diskursen om våldtäkt i DN är att offren synliggörs på ett sätt som gör att fokus från 

förövarna fråntas. Att majoriteten av offren är kvinnor och majoriteten av förövarna är män 

visar på att våldtäkt är ett patriarkat problem. Redan som liten blir vi kategoristerade utifrån 

kön och behandlas på ett visst sätt som anses “rätt” enligt de normer som finns gällande de 

olika könen. Busiga pojkar hör till normen och tillrättavisas i lägre utsträckning än om flickor 

beter sig på liknande sätt då de bryter mot normen. När det gäller våld mot kvinnor har männens 

ansvar en benägenhet att försvinna och det finns en tendens att orsakerna till våldet även 

undersöks hos kvinnan. Om män inte behöver ta ansvar för våldet mot kvinnor får det till följd 

att kvinnor blir ansvariga till att få våldet att upphöra och det blir tal om en kvinnofråga 

(Eliasson, 2008). Vi anser att det krävs en attitydförändring i samhället gällande de 

föreställningar som finns om vad som anses manligt respektive kvinnligt. Dessa föreställningar 

påverkar vilka egenskaper de olika könen förväntas ha (Hirdman, 1988). Vi bör ifrågasätta hur 

könen socialiseras in i samhället och vilka egenskaper som tillskrivs en individ utifrån sitt kön. 

Alla behöver ta ansvar i förändringen till att minska våldtäkter genom att bland annat 

medvetandegöra hur vi förmedlar oss inom diskursen om våldtäkt. 
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7. Avslutande reflektion 

“Är vi färgade av vår förkunskap och vårt engagemang?” är en fråga vi själva ställt oss under 

processens gång. Det har stundtals under analysen varit svårt att veta om vi ser saker i artiklarna 

på ett objektivt sätt eller om vi ser det vi vill se. Vi är medvetna om att vi inte kan vara helt 

objektiva, detta dels utifrån vår förförståelse samt dels med anledning av valet av diskursanalys. 

Vi har ställt oss frågande till om andra forskare med hjälp av samma analysmetod och artiklar 

skulle få liknande resultat som framkommit i denna uppsats. Detta är inte något som kan 

besvaras men förhoppningen är att vårt förhållningssätt och tolkning av artiklarna ökar 

möjligheterna till detta.  

 

Att ämnet för uppsatsen är våldtäkt innebär inte att vi anser att något annat ämne är mindre 

viktigt att belysa. Vi anser att allt som publiceras i media är en konstruktion av verkligheten 

och därmed är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till alla ämnen som media berör. 

Hur vi talar, skriver och tar emot nyheter, om exempelvis våldtäkt, påverkar hur vi ser på och 

hanterar detta samhällsproblem. Vi hävdar inte att det är DN:s uppgift att publicera och 

förespråka en viss hjärtefråga, det är inte heller deras uppgift att bedriva brottsprevention 

genom sitt skrivande. Vi anser dock att det är viktigt att granska och ifrågasätta det DN 

publicerar eftersom de har en stor makt och bör enligt Lloyd erkännas som en del av världens 

stormakter (Lloyd, 2006). DN är med och skapar och reproducerar föreställningar av 

samhälleliga fenomen däribland våldtäkt som är en hjärtefråga för oss. Som vi nämner i 

inledningen av uppsatsen anser vi att våldtäkt är ett allvarligt samhällsproblem. Det är således 

viktigt att kritiskt granska hur diskursen om våldtäkt framställs i DN men även inom andra 

diskursiva praktiker. För att kunna förändra synen på våldtäkt samt hur människor i samhället 

förmedlar sig kring ämnet anser vi att det är viktigt att medvetandegöra hur vi tar till oss nyheter 

samt hur diskursen om våldtäkt påverkar oss.  
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Förövare 
 

Attribut:  

2004   

”de övriga två kommer från Stockholmsområdet”,  

”hans tidigare fru Michelle Martin och medbrottslingarna Michel Lelièvre och Michel Nihoul”,  

en 34-årig man från Dalarna,  

”16-åringen och hans 17-årige kamrat”,  

sjunde amerikanska militären,  

den misstänkta gärningsmannen,  

ensam förövare,  

välorganiserat pedofilnätverk,  

pedofilnätverk,  

de ansvariga, mord- och pedofilmisstänkte Marc Dutroux,  

Dutroux-affären,  

hans medhjälpare, 

hennes kollega,  

militärpoliser,  

kopplingar till mc-gänget Hells Angels,  

klient, 

de fyra männen ska utvisas  

Efter fängelsestraffet utvisas 19-åringen ur landet  

Wikileaks grundare 

Wikileaksgrundaren 

 

2008 

Dubbelmordsmisstänkte Anders Eklund från Torsåker,  

42-årige bosniske muslim,   

Lastbilschaufför,  

Afghanska poliser,  

Tre polismän,  

Kosovoledare i Haag,  

Kosovoalbanernas förre premiärminister och tidigare gerillaledare Ramush Haradinaj, 

Chef för provinsregeringen i Kosovo,  

Bosnisk krigsförbrytare,  

Civila serber,  

17 civila serber i fånglägret,  

Våldtäktsman, 

En våldtäktsman,  

De åtalade,  

Medskyldiga, 

Han och en kamrat,  

Hans kamrat 

17-årig pojke från norra Västerbotten, 

en dömdes låga ålder, 

En man i Skåne  
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2012 

en 22-årig man hemmahörande på orten 

den 55-årige svarttaxichaufför 

Pappa 

mannens sperma 

samma grupp gärningsmän 

Barnen är mellan åtta och fjorton år. Enligt åklagaren handlar det inte om brott inom barnomsorg, skola eller 

idrottsrörelse. 

 

2016   

”tre andra flyktingpojkar”,  

gärningsmännen 

Namn, kön, ålder: 

 

Namn och ålder:  

2004   

21-åriga Lynndie England 

 

2008  

Dennis 15,  

42-årige Anders Eklund,  

 

Kön och ålder:  

2004  

”vid gärningen var pojken 15 år”,  

”den yngsta av de fyra männen är bara 16 år”,  

16-årig pojke,  

16-årige pojken,  

16-årige pojken, 

19-årig man,  

”de fyra männen, i åldrarna 16 till 30 år”, 

37-årig man,  

en man runt 40-50 år,  

 

2008 

21-årig man,  

27-årig man,  

Man i 30-årsåldern,  

35-årig man,  

39-årige mannen, 

42-årige mannen,  

42-årige mannen, 

52-årige mannen 

58-årige mannen, 

 

2012 

En man i 30-årsåldern 
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36-årig man 

En 48-årig man 

En 51-årig man 

en 47-årig man 

En 48-årig man 

En 22-årig man 

En 27-årig man 

Den 55-årige mannen 

Två 17-åriga pojkar, 

 

Namn:  

2004   

sju särskilt utpekade – Sabrina Harman, 

Harmans,  

Dutroux,  

Marc Dutroux,  

 

2008 

Dennis 

Eklund, Eklund, Eklund,  

Anders Eklund, Anders Eklund,  

 

2012 

Assange 

Julian Assange 

Assange 

Julian Assange 

Assange 

 

Ålder:  

2004  

16-åring,  

”16-åring är för ung”,  

16-åringen,  

medåtalad 17-åring,  

17-åringens,  

19-åring,  

19-åringen,  

”övriga är 21, 26 och 30 år gamla”, 

 

2008 

17-åringen, 

42-åringen,  

42-åringen,  

69-åringen,  

52-åringen 
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2012 

50-åringen 

En av 17-åringarna, 

 

2016  

”två av dem är under 15 år”, ”alla åtta är under 18 år”, 

 

Kön:  

2004   

han, han, han, han, han, han, 

pojken, pojken,  

pojkens, 

man, man,  

mannen, mannen, mannen,  

männen, männen, 

den förste mannen,  

en annan man,  

de andra männen,  

de andra tre männen,     

fyra män, fyra männen, de fyra män, de fyra männen,    

hon, 

 

2008 

Han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han, han 

Hans, hans, hans, hans 

Honom,  

Pojken, pojken 

Pojkarna,  

Man, man,  

Mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen, mannen  

Två män,  

Männen, 

 

2012 

Man, Mannen, En man, han, Mannen, han, Mannen, han, Tre män, Mannen, mannen, han, han, Mannen, han, 

Mannen, honom, honom, Han, han, han, han, Pojkarna, 

 

2016   

fem pojkar,  

sex av pojkarna 

åtta pojkar, 

 

Offer 

 

Attribut:  

2004   

offren, offer, 
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15-årigt brottsoffer, 

fångarna,  

nakna fångar,  

liggande fånge,  

fånges könsorgan,  

chockade kvinnan,  

utsatta flickan,  

”hon förlorat kontrollen och handlingsförmågan,  

hans dotter,  

sexslavar,  

flyktingar, 

irakiska fångar,  

amerikaner och britter i Irak,   

småflickorna,  

en yngre kvinna, 

 

2008 

Den nu pensionerade lärarinnan,  

Den före detta lärarinnan,  

Offer, offer, offer 

Offren,  

Brottsoffer, brottsoffer 

16-årig svårt berusad flicka,  

Fyllt 79 år och som vill vara anonym,  

Hur hon och hennes kamrater blev omringade,  

En man och hans 13-årige son,  

En kraftigt berusad och helt utslagen ung kvinna,  

Ung kvinna 

”Kvinnan sade nej till samlag minst två gånger … men hennes 22-årige bekant tvingade henne att ha sex” 

 

2012  

en liten flicka, på de drabbade två barnen 

2016   

”15-årige afganske pojke” 

Namn, kön, ålder:  

Namn och ålder:  

2004 -  

åttaåriga Julies, 

”åttaåriga flickorna, Mélissa och Julie” 

Mélissa och Julie – båda åtta år”,  

 

Namn och ålder: 

2008 

14-åriga Alexandra,  

Tioåriga Engla Höglund,  
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Kön och ålder:  

2004   

sex flickor mellan åtta och nitton år,  

13-årig flicka, 13-årig flicka, 

”flickan bara är 13 år”, 

13-åriga flickan,  

15-årig flicka, 

19-åring kvinna,  

19-åriga kvinnan,  

28-årig kvinna,  

28-åriga kvinnan,  

 

2008 

Underårig flicka,  

9-åriga flickan,   

13-årig flicka,  

Barn under 15 år, 

15-årig flicka,  

16-årig flicka,  

22-årig kvinna, 

28-årig kvinna, 

19-åriga kvinnan, 

 

2012 

en flicka i 15-årsåldern 

en 13-årig flicka 

en kvinna i 20-årsåldern 

 

Namn:  

2004   

Julies,  

An och Eefje,  

Sabine och Laetitia,  

Sabine,  

Laetitia 

 

2008 

Alexandra,  

Josefin,  

Engla Höglund,  

Pernilla Hellgren, Pernilla Hellgren,  

Pernilla,  

 

Ålder:  

2004   

barn, 

de tre barnen,  
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underåring, underårig,  

13-åring,  

 

2008 

Barn, barn, barn, barn, barn, barn, barn, barn, barn 

Barnet, barnet 

Barnets,  

Åtta år 

13-åring, 

Barn under 15 år, 

Underårig 

Underårig flicka,  

 

2012 

de två barnen, flera barn 

femåring, 13-åring, båda under tio år, Barnen är mellan åtta och fjorton år, Barnet har nu hunnit fylla 18, före 

15 års ålder, bara fem år gammal, 

barn, barn, barn, barn, barn,  

 

2016   

barn, 

 

Kön:  

2004   

hon, hon, hon, 

henne, henne, henne, henne, 

hennes, 

flickan, flickan, flickan,  

flickans, flickans,  

flickorna,   

de två småflickorna,  

de fyra andra flickorna,  

sex flickor,  

kvinna, 

kvinnan, kvinnan, kvinnan, kvinnan,  

kvinnor,  

”kvinnors och flickors”,  

”kvinnor och flickor” 

tusentals kvinnor och flickor,   

tusentals kvinnor,  

 

2008 

En flicka,  

Flickan, flickan, flickan, flickan  

Ytterligare en flicka,  

Flickorna, flickorna, flickorna,  

Hon, hon, hon, hon, hon, hon,  
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Henne, henne, henne, henne 

Hennes, hennes,  

En kvinna,  

Kvinnorna 

Man, 

Män, 

 

2012 

De två kvinnorna, en av kvinnorna, två kvinnor, den ena kvinnan, en kvinna, kvinnan, kvinnornas, kvinnorna, 

kvinnor, kvinnor, kvinna, 

En av flickorna, två flickor, flickans, flickan, flickornas, flickan, flickan,  

två pojkar 

henne, henne 

 

2016  

han 

 

Övriga kategorier  

 

Relationen mellan förövare och offer:  

2004   

sina tre barn,  

tidigare pojkvännen,  

expojkvännen, 

 

2008 

Pappan 

Dotter, dottern 

Hustruns lillasyster 

hustruns syster,  

22 årige bekant 

Barnets ålder, kön och relation till mannen hålls hemliga.  

 

2012  

dottern, sina två styvdöttrar, sin egen nioåriga dotter, 

sin hustru, sitt barn och hustru 

sitt eget barn,  

 

Våldtäktsbegreppet:  

2004  

grova sexuella övergrepp, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt ofredande, 

övergrepp, övergreppen  

våldtogs, våldtäkten av en 19-årig kvinna, Övergreppet, Den våldtagna kvinnan, "våldtäkt", 

våldtäkt, övergreppen, övergrepp 

pedofilmål, sexuellt utnyttjande, våldtäkt, Pedofili, våldtar, våldtäkt,  

våldtäkt 

våldtäkt, våldtagit, våldtog 
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våldtäkt, grov våldtäkt, våldtagit, övergreppet 

gruppvåldtäkten, gruppvåldtäkt, Brottsrubriceringen är grov våldtäkt eftersom flickan bara är 13 år och därför 

att den misstänkta våldtäkten har pågått i flera timmar, våldtagits 

gruppvåldtäkt, grov våldtäkt, 16-åringen åtalas också för sexuellt utnyttjande av underårig, våldtog 

våldtäkt, misstänkt våldtäkt 

våldtogs, våldtäkt och annat sexuellt våld, de sexuella brotten, annat sexuellt våld 

 

2008  

våldtog, sexuella trakasserier, våldtäkt  

brutal våldtäkt, våldtagit, sexuella övergrepp 

sodomi, våldtäkt, våldtäkter 

våldtäkt 

våldtäkt 

sexbrott, våldtäkt, våldta, sexuellt tvång, våldtäktsförsök 

Barnvåldtäkter, våldtagit en underårig flicka, våldtäkt mot barn 

våldtagit, våldtogs, grov våldtäkt mot barn, grov våldtäkt, Barnpornografibrott, försök till våldtäkt, 

Barnpornografi 

våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, övergreppen 

våldtäkt mot barn 

våldtäkt, våldtagits, våldtäkten 

våldtagit, den misstänkta våldtäkten, våldtäkt, våldtäkten 

Våldtog, förgrep, våldtäkt mot barn, övergreppen 

Våldtäktsfriad, våldtäkt 

våldtäkt, sexuellt ofredande 

Våldtäktsdömd, förgripit sig, grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande av underårig 

våldtäkt 

våldtäkter mot barn, förgripit sig sexuellt på ett barn under 15, Vissa av de handlingar som enligt tingsrätten 

utgjorde våldtäkt ska enligt hovrätten i stället bedömas som sexuellt övergrepp mot barn, övergreppen, 

sexuellt umgänge med barnet 

 

2012 

barnvåldtäkter, våldtäkt mot flera barn, våldtäkt mot två pojkar, sexuellt utnyttjande av två flickor  

barnporr, barn utsätts för övergrepp, våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, grovt barnpornografibrott 

våldtäkt mot barn, våldtäkt mot sitt eget barn, utsatts för sexuella handlingar som är att jämföra med samlag 

redan före 15 års ålder,  

gruppvåldtäkt, grov våldtäkt  

sexövergrepp, våldtäkt, övergrepp 

övergrepp, sexuella övergrepp på en liten flicka, Övergreppen, Rubriceringen är våldtäkt mot barn 

våldtäktsanklagelserna, våldtäkt, andra sexbrott, övergrepp, våldtäkter, sexbrottsmisstankarna 

misstänkt för våldtäkt, misstankarna om sexbrott, våldtäkt, sexuellt tvång, frivilligt sex skulle ha övergått i 

tvång, sexuellt ofredande 

våldtäkt, sexuella övergrepp 

våldtäkt, misstänkt för våldtäkten, våldtäkter, sexuella ofredanden, våldtogs, anmälda våldtäkterna, 

våldtäktsförsök 

våldtäkt, våldtagit, försök till våldtäkt, misstänkta våldtäkten 

våldtäkt, våldtäktshot, våldtagna 

våldtäkt 

http://www.dn.se/nyheter/dennis-15-valdtog-alexandra-pa-en-skoltoalett/
http://www.dn.se/nyheter/dennis-15-valdtog-alexandra-pa-en-skoltoalett/
http://www.dn.se/nyheter/dennis-15-valdtog-alexandra-pa-en-skoltoalett/


Bilaga 2 – Kategoriseringar 
 

 

våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp, grovt barnpornografibrott, barnporr 

Våldtog, våldtäkt mot barn, Övergreppen, grov våldtäkt 

våldtäkt, sexövergreppet 

 

2016-  

våldtäktsmål, grov våldtäkt, våldtäkten ha skett mot barn 

våldtogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 – Ålder på förövare och offer 
 

 

Förövare 

 

Ålder utifrån årtal: 

2004: 16 16 17 19 21 21 26 16-30 16-30 16-30 16-30 30 34 37 40-50 

2008: 15 17 21 22 27 30 35 39 42 42 42 42 52 58 69  

2012: 17 17 22 22 27 30 36 47 48 48 50 51 55  

2016: under 15 under 15 15-18 15-18 15-18 15-18 (under 18, 15-18*) (under 18, 15-18*) 

 

Åldrar utifrån samtliga årtal i ordningsföljd: 

under 15 under 15 15 16 16 17 17 17 17 15-18 15-18 15-18 15-18 (under 18, 15-18*) (under 18, 15-18*) 19 

21 21 21 22 22 22 26 27 27 16-30 16-30 16-30 16-30 30 30 30 34 35 36 37 39 42 42 42 42 47 48 48 40-50 50 

51 52 55 58 69 

 

Mest frekventa åldern: 

17 år - 4 gånger 

15-18 år - 4 gånger 

16-30 år - 4 gånger 

42 år - 4 gånger 

 

Mest frekventa utifrån ålderskategorier: 

under 20 år – 16 gånger 

mellan 20-30 år – 16 gånger 

mellan 30-40 år – 5 gånger 

mellan 40-50 år – 9 gånger 

mellan 50-60 år – 4 gånger 

60-70 år – 1 gång 

 

* I artiklarna har åldern beskrivits i ord på olika sätt, först att alla förövare är under 18 år och sedan kan en genom analys av texten 

förstå att två förövare är mellan 15-18 år. Detta är däremot inget som påverkat ålderskategorierna då båda åldrarna faller inom 

samma kategori oavsett benämning.    

 

Offer 

 

Ålder utifrån årtal: 

2004: 8 8 13 13 13 8-19 8-19 8-19 8-19 19 28 

2008: 9 9 13 13 14 15 16 19 22 28 31 79 

2012: 5 9 under 10 år under 10 år 8-14 8-14 8-14 8-14 13 (före 15, 18*) 15 19 20 20  

2016: 15 

 

Åldrar utifrån samtliga årtal i ordningsföljd: 

5 8 8 9 9 9 under 10 under 10 13 13 13 13 13 13 8-14 8-14 8-14 8-14 14  (före 15, 18*) 15 15 15 16 8-19 8-

19 8-19 8-19 19 19 19 20 20 22 28 28 31 79 

 

Mest frekventa åldern: 

13 år - 6 gånger 

 



Bilaga 3 – Ålder på förövare och offer 
 

 

Mest frekventa utifrån ålderskategorier: 

under 20 år – 31 gånger 

mellan 20-30 år – 5 gånger 

mellan 30-40 år – 1 gång 

mellan 70-80 år – 1 gång 

 

* I artiklarna har åldern beskrivits i ord på olika sätt, först att offret vid händelsen var under 15 år men vid tidpunkten för artikeln 

var offret 18 år. Detta är däremot inget som påverkat ålderskategorierna då båda åldrarna faller inom samma kategori oavsett 

benämning.    

 

 
 

Dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 - Ansvarsfördelning 

 

Ansvarsfördelning mellan uppsatsförfattarna 

Under uppsatsprocessen har arbetet fördelats upp inom vissa områden, exempelvis under 

artikelsökningen och vid analys av kategorierna. Karin Persson har under resultatdelen 

huvudsakligen fokuserat på “Våldtäkt” och “Relation mellan förövare och offer”, Mikaela 

Viklund har huvudsakligen fokuserat på “Beskrivning av förövare och offer utifrån kön, ålder 

och namn” och Matilda Engström har huvudsakligen fokuserat på “Attribut hos förövare och 

offer”. Även om en uppdelning har skett, har dialog och diskussion ständigt förts tillsammans. 

Huvudsakligen har uppsatsen utformats tillsammans där alla varit delaktiga. 

 


