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Abstract  
The ethnicity of convicted sex offenders, racism in everyday life and journalism ethics has 

recently been discussed more frequently in the Swedish media and society. Previous research 

has established that ethnicity is constructed in news media while reporting of sexual violence 

and that ethnicity is used as an explanation for the committed crime. The aim of this study 

was to investigate how ethnicity is constructed in news media over time. The central 

questions of the study were how ethnicity is constructed in news reporting of sexual violence 

and if this construction has changed over time, and if so, how it has changed. This study was 

based on a discourse analysis of news articles published in Dagens Nyheter in 1997, 2007 and 

2017. The results of this study have concluded that ethnicity is constructed in different ways 

during each of the three years, and there has therefore been a change in the discourse, from 

ethnicity as attribution of the perpetrator to rewriting ethnicity into other words such as 

refugee or immigrant. 
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Sammanfattning 
Diskussionen kring dömda sexualbrottsförövares etnicitet, vardagsrasism och pressetik har på 

senare tid aktualiserats i nyhetsmedia och den allmänna samhällsdebatten. Tidigare forskning 

visar att etnicitet konstrueras i samband med rapportering av sexualbrott och att etnicitet 

används som en förklaringsmodell till det begångna brottet. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur nyhetsmedia har konstruerat etnicitet över tid. De centrala frågeställningarna för 

studien var hur etnicitet konstrueras vid nyhetsrapportering av sexualbrott, om denna 

konstruktion har förändrats över tid och i så fall hur. Denna studie använder sig av en 

diskursanalytisk metod som baseras på nyhetsartiklar publicerade i Dagens Nyheter under 

1997, 2007 och 2017. Resultatet visar att etnicitet konstrueras på olika sätt under de tre olika 

åren och att det därav har skett en diskursiv förändring. Diskursen har förändrats från 

tillskrivning av etnicitet, till omskrivning av etnicitet i form av ord som flykting eller 

invandrare.  
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1. Inledning  
Brottsförebyggande rådet (Brå, 2018) redovisar att 21 991 sexualbrott polisanmäldes under 

året 2017, varav våldtäkt utgör 7369 av fallen. Detta är en ökning med 8% mot år 2016. 

Statistiken från Brå (2018) redogör även för att personuppklaringsprocenten under 2017 var 

11%, med andra ord var det endast 2419 av 21 991 fall som klarades upp det året (Brå, 2018). 

Det ökade antal anmälningar av sexualbrott samt den låga personuppklaringsprocenten kan ha 

bidragit till att sexualbrott aktualiserats och numera diskuteras frekvent i både 

samhällsdebatten och i nyhetsmedia. Dagstidningar blir på så sätt en av många 

samhällsaktörer som har möjlighet att påverka människors attityder och åsikter kring 

samhällsfenomen och samhällsproblem (Strömbäck, Andersson & Nedlund, 2017:3).  

 Svensk nyhetsmedia rapporterar om att politiska partier efterfrågar att Brå ska 

genomföra en omfattande undersökning kring dömda sexualbrottslingars ursprung. Både 

Sveriges Television (SVT) och Dagens Nyheter (DN) skriver att Brå har tvingats öppna upp 

för genomförandet av en eventuell kartläggning på grund av ökad samhällsdebatt och 

efterfrågan (Grill & Malmén, 2018, 8 maj; Montgomery & TT, 2018, 22 augusti). Parallellt 

med denna utveckling har frågor om vardagsrasism och ”tillskriven” etnicitet 

uppmärksammats allt mer och förhållningsregler kring pressetik betonar att etnisk tillhörighet 

inte ska skrivas ut (Allmänhetens Pressombudsman & Pressens Opinionsnämnd, u.å.). Således 

finns det en spänning mellan två uppfattningar. Den ena sidan förespråkar en undersökning av 

kopplingen mellan etnisk tillhörighet och sexualbrott, medan den andra sidan menar att det 

inte finns någon koppling mellan dessa två.  

 Tidigare studier visar att när nyhetsmedia rapporterar om sexualbrott, konstrueras 

etnicitet samtidigt. I bland annat svensk nyhetsmedia har förövarens etnicitet och kulturella 

bakgrund använts som en förklaring till dennes handlande och till sexualbrottet, i de fall 

förövaren har en annan hudfärg än vit. Om förövaren däremot har vit hudfärg har 

nyhetsrapporteringen lagt vikten på att förstå “omvandlingen” från en individ till en förövare 

(Bernhardsson & Bogren, 2012:8). I de sexualbrott som förövaren har utländskt ursprung är 

alltså detta något som har framhävts i svensk nyhetsmedia (Bernhardsson & Bogren, 2012:2). 

Detta medför att nyhetsmedia omedvetet eller medvetet konstruerat etniska skillnader vid 

rapportering av sexualbrott, då förövaren skuldbelagts på olika sätt beroende på etnisk 

tillhörighet.  

 Tidigare forskning visar att, och till viss del hur, etnicitet konstrueras vid 

nyhetsrapportering av sexualbrott, det redogörs dock inte för hur denna konstruktion har sett 

ut över tid. Givet denna bakgrund, den aktuella pressetiken samt den spänning som finns 

mellan de två olika uppfattningarna om kopplingen mellan etnicitet och sexualbrott, är syftet 
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med denna studie att undersöka hur nyhetsmedia har konstruerat etnicitet över tid. De centrala 

frågeställningarna i studien är:  

 

• Hur konstrueras etnicitet vid nyhetsrapportering av sexualbrott? 

• Har denna konstruktion förändrats över tid? I så fall hur? 

 

Studien baseras på artiklar publicerade i DN, vilket är en av Sveriges största dagstidningar 

och når således en stor publik. DN har en policy (DN, 2016, 19 oktober) som utarbetades från 

2013 och publicerades 2016, den handlar i huvudsak om DN:s arbete med 

kvalitetsjournalistik och hur de förhåller sig till pressetik. Policyn anger att DN:s 

nyhetsredaktion ska arbeta opartiskt och att det som publiceras “[...] ska vara sant, bekräftat, 

inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet.” (DN, 2016, 19 oktober). Grundat på 

denna policy, är det av intresse att undersöka hur etnicitet konstrueras i nyhetsartiklar innan 

och efter policyn publicerades. Frågeställningarna kommer att studeras genom en 

diskursanalys av artiklar som rapporterar om sexualbrott och som publicerats i DN under tre 

olika år (1997, 2007 och 2017), under en tjugoårsperiod. Då sexualbrott är en bred kategori, 

avgränsar sig denna studie till våldtäktsfall.  

 I följande kapitel redogörs för tidigare forskning inom området. Detta kapitel följs av 

redogörelse för studiens teoretiska referensram, där de centrala begreppen i studien är diskurs 

och etnicitet. I metodkapitlet presenteras diskurspsykologisk analys samt dess analytiska 

verktyg. I detta kapitel beskrivs även studiens tillvägagångssätt, inklusive urval och 

analysarbete. Kapitlet därefter redovisar studiens resultat baserat på analysen av de utvalda 

nyhetsartiklarna. Slutligen innehåller sista kapitlet en redogörelse för de slutsatser som kunnat 

dras i studien samt en avslutande diskussion.  
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2. Tidigare forskning 

Etnicitet är framträdande när det kommer till rapportering av sexualbrott. I de fall som 

förövaren har en annan hudfärg än vit uppkommer den etniska tillhörigheten tidigt i 

nyhetsrapporteringen, om förövarens hudfärg däremot är vit omnämns inte etnicitet 

överhuvudtaget (Grover & Soothill, 1996:573; Salmijärvi & Vlajkovic, 2011;17; Engström et. 

al., 2016:29).  

 Tidigare forskning visar på att ordet gruppvåldtäkt endast används i nyhetsrapportering i 

USA då förövarna har en mörk hudfärg. I amerikansk nyhetsmedia associeras med andra ord 

gruppvåldtäkt med “rastillhörighet” samt etnisk tillhörighet och anses inte vara något som vita 

förövare förknippas med. Följden av detta blir att om förövarna till en gruppvåldtäkt har vit 

hud “skyddas” de genom sin hudfärg mot exploatering i nyhetsmedia (Jackson, 2012:59). I en 

rapportering av en gruppvåldtäkt i Central Park använde sig nyhetsmedia i USA av ordet 

“wildings” för att beskriva förövarna som var afro- och latinoamerikaner. Nyhetsmedias 

användning av ordet “wildings” bidrog till rädsla och ökade fördomar mot dessa etniciteter, 

vilket i förlängning ledde till att ordet associerades till unga svarta och latinska män samt att 

dessa porträtterades som syndabockar och fiender (Welch, Price & Yankey, 2002:22). Tracey 

& Snyder-Yuly (2007:861) menar att svarta män tenderar att användas som lättillgängliga 

syndabockar för våldtäktsfall inom amerikansk nyhetsmedia. Vidare visar denna studie att 

amerikansk nyhetsmedia inte tvivlar på anklagelser mot en svart man, trots att anklagelserna 

visar sig vara falska. Detta leder till att stereotypa föreställningar och fördomar som är 

kopplade till etnicitet blir reproducerade (Tracey & Snyder-Yuly, 2007:867).  

 Även studier av svenska nyhetsmedier visar att i de fall förövaren har en annan hudfärg 

än vit, rapporterar nyhetsmedia att våldtäkten beror på förövarens etniska bakgrund, kultur, 

föråldrad kvinnosyn samt bristande kunskaper om svensk jämställdhet och svenska 

värderingar (Bernhardsson & Bogren, 2012:6; Salmijärvi & Vlajkovic, 2011:17). Dessutom 

görs det ingen skillnad på etnicitet och kultur, utan den ena anses höra ihop med den andra. I 

de fall förövarna har vit hudfärg, skrivs det inte om ett samband mellan etnicitet och brott. 

Den vita våldtäktsmannen anses snarare “omvandlas” till en våldtäktsman genom att befinna 

sig i ett visst kulturellt sammanhang. I de fall förövaren är mörkhyad ses dess etnicitet och 

kultur som förklaring till sexualbrottet, men om förövaren är ljushyad handlar det snarare om 

förklaringar som inte kan härledas till någon typ av kulturell bakgrund eller etnisk tillhörighet 

(Bernhardsson & Bogren, 2012:7–8). Att förnedrande kvinnosyn endast används som en 

förklaring till sexualbrott när förövarna har utländskt påbrå förstärker och producerar 

stereotypiska föreställningar och ger en bild av att svenska våldtäktsmän med ljus hud är 

överordnade svenska våldtäktsmän med mörk hud (Salmijärvi & Vlajkovic, 2011: 17).  
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 I Frankrike har rapportering av sexuellt våld ökat sedan terrorattentaten i New York, 

2001, vilket bland annat förklaras av en ökad fobi för islam där nyhetsrapportering om 

sexuellt våld används som en ny diskurs av gränskontroll (Ticktin, 2008:864). Detta stödjs av 

Habtemariam (2018:36) som menar att sexuellt våld har kommit att handla om just etnicitet, 

där en falsk föreställning uppkommit som handlar om att våldtäkter skulle minskas eller 

stoppas om invandringen gör likaså. Om invandring ses som ett samhällsproblem kan detta 

bidra till att nyhetsrapporteringen av sexualbrott uppmärksammas mer i de fall förövaren har 

ett utländskt påbrå (Bernhardsson & Bogren, 2012:7).  

 Förutom att etnicitet används som ett sätt att framställa förövare används det även som 

en förklaring för att offer blir utsatta. Amerikansk nyhetsmedia tenderar att minimera, och i 

vissa fall förneka, förekomsten av sexuellt våld mot svarta kvinnor. Begreppet offer minskar i 

betydelse och nyhetsrapporteringen framställer det som att dessa kvinnor har sig själva att 

skylla om de blir utsatta för sexuellt våld (Meyers, 2004:111–112). Tidigare forskning visar 

också att om förövaren är en svart man och offret är en vit kvinna, har detta ett större 

nyhetsvärde och får därmed större medial uppmärksamhet, än om offret är en svart kvinna 

och förövaren är en vit man (Tracey & Snyder-Yuly, 2007:867).  

 Sammanfattningsvis är konstruktionen av etnicitet tydlig i nyhetsmedias rapportering av 

sexuellt våld. Etnicitet konstrueras i beskrivning av både gärningsmän och offer, där skillnad 

mellan etnicitet skapas genom att redogöra för brottet på olika sätt beroende på etnisk 

tillhörighet.  
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3. Teori  
I detta kapitel förklaras och definieras begreppen diskurs och etnicitet. Diskurs definieras med 

utgångspunkt i Michel Foucaults teori om diskurs som ett maktbegrepp, vidare definieras 

etnicitet med utgångspunkt i det postkoloniala perspektivet. Dessa två begrepp utgör den 

teoretiska referensramen för studien.  

 

3.1 Diskurs 
En diskurs handlar om vad som sägs i skrift eller tal, med andra ord; talets innebörd, struktur, 

ämne och även relationen mellan det som uttalas och personen som uttalar det (Foucault & 

Rosengren, 1993:12). Det finns outtalade normer om hur och vad som är socialt accepterat att 

tala om, i såväl muntlig kommunikation som i texter. Det finns två olika nivåer av diskurs, 

den första nivån handlar om vad som sägs eller skrivs i en kontext, men där diskursen upphör 

och inte får fäste. Den andra nivån handlar om när diskursen ligger till grund för framtiden, 

med andra ord diskurser som repeteras och därmed reproduceras och består (Foucault & 

Rosengren, 1993:16). En diskurs upprätthålls av alla inom samhället, både på en individnivå 

och på en institutionell nivå (Foucault & Rosengren, 1993:6).  

 Det centrala inom diskursen är olika utestängningsprocedurer, vilka bäst definieras som 

förbud eller uppdelningar inom samhället. Dessa omfattar vad som kan och inte kan sägas 

samt hur språket skapar skillnader (Foucault & Rosengren, 1993:8). Utestängningssystemen 

grundar sig på tre olika principer; det förbjudna ordet, avskiljandet och strävan efter sanning. 

Då strävan efter sanning har institutionellt stöd reproduceras denna utestängningsmekanism 

genom hur kunskap används inom ett samhälle. Beroende på hur kunskapen bedöms, sprids, 

fördelas och tillskrivs blir därmed denna utestängningsmekanism ett slags maktutövande både 

på och i samhället (Foucault & Rosengren, 1993:13–14). På samma sätt blir det förbjudna 

ordet och avskiljandet ett medel för kontroll och makt, med eller utan institutionellt stöd, då 

det blir en slags disciplinär makt. Diskursen är således kopplad till makt, kontroll men också 

begär (Foucault & Rosengren, 1993:8) och kan på så sätt användas som en begränsande och 

tvingande funktion (Foucault & Rosengren, 1993:26). I samhället legitimeras diskursen 

genom en tyst acceptans vilket leder till att uppdelningen reproduceras (Foucault & 

Rosengren, 1993:10).  

 Författaren har en central roll när det kommer till diskurser i skriftlig form. Detta blir 

synligt vid gruppering av diskurser i textform, exempelvis vid beskrivning av 

beteendemönster eller typexempel. Diskursen produceras således genom vad författaren 

skriver och inte skriver och kan därmed ge bekräftelse för läsarens förförståelse eller 
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fördomar (Foucault & Rosengren, 1993:19–20). I text finns det två olika nivåer av diskurs; 

primär och sekundär (Foucault & Rosengren, 1993:18). Den primära nivån refererar till att 

texten konstruerar nya diskurser och den sekundära refererar till att författaren reproducerar 

diskurser som redan existerar, diskursen består således genom repetition. Denna studie 

undersöker inte författarens eventuella intentioner utan analyserar endast hur diskursen blir 

synlig i text. 

 

3.2 Etnicitet 
I takt med det moderna samhällets globalisering har diskussioner kring etnicitet, kultur och 

tillhörighet blivit alltmer politiskt laddade. Den ökade kontakten mellan människor från 

världen över har både resulterat i att världen blir allt mer integrerad samtidigt som ett ökat 

behov av både inkluderings- och exkluderingsprocesser uppstått (Wikström, 2009:8). 

Parallellt med denna utveckling har begreppet etnicitet kommit att ersätta andra begrepp som 

tidigare använts för att kategorisera människor såsom nationalitet, ras och folkgrupp/folkslag 

(Wikström, 2009:27).  

 I denna studie utgår definitionen av begreppet etnicitet från det postkoloniala 

perspektivet, vilket refererar till att etnicitet är socialt konstruerat och något som inte kan 

härledas till biologiska aspekter (Wikström, 2009: 12–13). Detta perspektiv möjliggör en 

diskussion kring makt och användandet av språket för att skapa skillnader mellan individer. 

 Det postkoloniala perspektivet menar att tillhörighet och ursprung är något som 

konstrueras både i sociala interaktioner och genom användandet av språket (Wikström, 

2009:13). En individ blir en viss etnicitet genom att tala och handla utifrån idéer om vad som 

tillskrivs denna. Eftersom språket är föränderligt till sin natur kan även etniska identiteter vara 

föränderliga (Wikström, 2009:14). Konstruktionen och i förlängningen omkonstruktionen av 

en etnisk identitet sker genom olika språkliga praktiker. Förutom att etnisk identitet skapas via 

social interaktion och sociala handlingar, leder de begrepp som används för att beskriva olika 

etniciteter till att konstruera och kategorisera identiteterna. Etniska identiteter skapas således 

genom att de blir benämnda. Dessa benämningar och framställningar blir i förlängningen ett 

uttryck för makt, där olika uttryck kan vara nedvärderande samtidigt som andra uttryck lyfter 

upp individer till en förhöjd position (Wikström, 2009: 38–39). Framställningen av etnicitet 

fungerar på så sätt som en skillnadsskapande praktik, vilket handlar om konstruktionen av 

skillnader mellan olika individer och grupper, samt hur dessa skillnader reproduceras och i 

förlängningen upprätthålls. Konstruktionen av skillnader förutsätter att vissa individer har 

makten att genom språket definiera olika etniciteter och tillskriva dessa egenskaper, där detta 

leder till olika konsekvenser beroende på vad som tillskrivs etniciteten (Wikström, 2009:13).  
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 I mötet mellan majoritets- och minoritetsgrupper skapas det ofta ett vi och dem 

(Wikström, 2009:17). Detta kan förstås genom ett fenomen som kallas etnocentrism, vilket 

handlar om placerandet av ” […] den egna kulturen i centrum och [som] betrakta[r] världen 

och andra kulturer utifrån sin egna position och erfarenhet” (Wikström, 2009:26). 

Uppkomsten av begreppet etnicitet är präglat av den koloniala framställningen av världen, där 

vita européer ses som överlägsna (Wikström, 2009:27). Detta har bidragit till en global vit 

europeisk norm där denna grupp inte tillskrivs etnicitet, medan individer eller grupper som 

avviker från normen kategoriseras på basis av sin etnicitet, vilket i sig blir ett maktuttryck 

(Wikström, 2009:26).  

 Sammanfattningsvis utgår denna studie från det postkoloniala perspektivet där etnicitet 

anses vara något som konstrueras socialt och i text. Detta innebär således att etnicitet kan 

tillskrivas i form av exempelvis nationalitet, men där hudfärg inte är centralt utan snarare 

vilket medborgarskap eller kultur en individ har. Vilket medför att alla individer kan 

tillskrivas etnicitet, oavsett hudfärg eller härkomst. Vidare förstås begreppet och fenomenet 

etnicitet som en diskurs, vilket skapar maktrelationer mellan individer och grupper. 
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4. Metod  

Följande kapitel redogör för studiens metod. Metoden förklaras och de valda analysverktygen 

presenteras. Kapitlet innehåller även en beskrivning av studiens urval och dess analysarbete.  

 

4.1 Diskurspsykologisk analys 
Denna studie utgår från analysverktyg hämtade från Jonathan Potters diskurspsykologiska 

teori. Det centrala i teorin är hur beskrivningar och kategoriseringar kan förstås som fakta 

(1996:205). Den diskurspsykologiska analysen möjliggör på så sätt en analys av hur diskurser 

konstrueras och kommer till uttryck i text. Det är med andra ord en textnära analys som 

fokuserar på identifikation av mönster, kategoriseringar samt konstruktioner inom språket. 

Valet av metod har sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar, där det centrala är 

hur etnicitet konstrueras vid rapportering av sexualbrott i nyhetsmedia över tid. En 

begränsning med denna metod är dock att insikt i författarens eller journalistens intentioner ej 

kan undersökas.  

 

4.2 Analysverktyg 
Nedan redovisas Potters (1996) diskurspsykologiska analysverktyg som är relevanta för 

studiens syfte och frågeställning. Begreppen är översatta enligt följande: consensus and 

corroboration till konsensus och bekräftelse, detail and narrative till detalj och berättelse, 

categorization till kategorisering, extrematization and minimization till maximering och 

minimering, slutligen normalization and abnormalization till normalisering och 

abnormalisering.  

 

4.2.1 Konsensus och bekräftelse  

Detta analysverktyg refererar till att ju fler aktörer som säger samma sak, desto trovärdigare 

blir det som förmedlas. Konsensus och bekräftelse handlar med andra ord om att den 

information som presenteras blir bekräftat av flera aktörer, varav dessa aktörer anses vara 

oberoende av varandra (Potter, 1996: 159).  

 

4.2.2 Detalj och berättelse 

Detalj och berättelse refererar till fokalisering, vilket handlar om vilken synvinkel som 

berättelsen i en artikel presenterar. Detta analysverktyg grundas på två tekniker: den första är 

intern fokalisering, vilket betyder att man konstruerar en text utifrån en individs synvinkel, 

berättelser och känslor. Denna teknik medför en detaljrik beskrivning av händelser. Den andra 
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tekniken är extern fokalisering, som refererar till beskrivningar av händelser utan tillgång till 

tankar, känslor eller upplevelser. Händelser beskrivs istället på ett sakligt sätt utan subjektiva 

upplevelser (Potter, 1996: 164).  

 

4.2.3 Kategorisering 

Kategorisering förekommer varje gång deskriptiva ord används, där kategoriseringar 

konstruerar uppfattningar om individer och grupper i samhället. De deskriptiva ord som 

används kan uppfattas på olika sätt beroende på kontext (Potter, 1996;177).  

 Nominalisering, det vill säga att förvandla verb till substantiv, är en slags kategorisering 

som innebär att aktörens handlingsmönster döljs. I och med detta undviker författaren, eller 

journalisten, att peka ut samt lägga ett ansvar på en viss individ eller grupp (Potter, 1996:182). 

Skillnaden ligger i om författaren beskriver att någon har begått ett brott, kontra att ett brott 

har begåtts.  

 Kategorisering som ontologisk gränsdragning (gerrymandering) innebär att vissa 

aspekter av ett fenomen skrivs ut medan andra inte skrivs ut (Potter, 1996:184). Detta kan 

innebära att texten förmedlar ett fenomen ur en viss synvinkel. Kategorisering blir därav ett 

maktutövande där makten gör sig synlig genom det som inte sägs, skrivs eller omtalas (Potter, 

1996:186–187). 

 

4.2.4 Maximering och minimering  

Detta analysverktyg handlar om att specifika deskriptiva ord används för att maximera eller 

minimera betydelsen av en beskrivning (Potter, 1996:194).  

 Maximering och minimering används för att argumentera och påvisa en poäng eller 

slutsats i texten. Maximering innebär att de deskriptiva ord som används har betoning på det 

extrema; exempelvis ett fenomen som kan framställas värre alternativt bättre än vad det 

objektivt är (Potter, 1996: 187). Minimering är således det motsatta, det vill säga att fenomen 

minimeras med deskriptiva ord.   

 Beroende på hur maximering eller minimering används kan något framställas som 

positivt eller negativt genom användandet av kontraster och jämförelser (Potter, 1996:188–

190). 

 

4.2.5 Normalisering och abnormalisering  

Detta analysverktyg innebär att beskrivningar och deskriptiva ord används för att framhäva 

handlingar samt individer som abnormala (Potter, 1996: 194). Abnormalitet konstrueras 

genom användandet av diskurser, med andra ord genom att beskriva vad som är annorlunda, 
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beskrivs samtidigt vad som är normalt. Detta sker med hjälp av kontrasterande strukturer, där 

handlingar beskrivs och framställs som abnormala.  

 

4.3 Urval 
Studiens empiriska material hämtades från Mediaarkivet retriever1. I samtliga källor valdes 

Dagens Nyheter samt sökordet våldtäkt*, asterisken användes för att inkludera olika ändelser 

av ordet och därmed undvika att relevanta artiklar förbisågs.  

 Urvalet hämtades från år 1997, 2007 och 2017 för att kunna möjliggöra en 

undersökning av eventuella diskursiva förändringar under en tjugoårsperiod. 2017 valdes då 

det är samma år som Brås statistik (som det redogjordes för i inledningen) baserades på. 2007 

och 1997 valdes på basis av att de var en 10 år respektive 20 år före 2017. Under vardera av 

dessa år lästes samtliga artiklar som producerats av nyhetsredaktionen hos Dagens Nyheter, 

från 1 januari till 31 maj. Denna period valdes ut för att säkerställa att urvalet för 1997 var 

tillräckligt omfattande. Samma period valdes sedan för både 2007 och 2017 för att jämföra 

nyhetsrapportering från samma månader de olika åren.  

 1997 publicerades det totalt 71 artiklar i DN som innehöll ordet våldtäkt. Efter ett första 

urval baserat på relevans, där artiklar som visserligen innehöll ordet våldtäkt men handlade 

om något annat sorterades bort, resulterade det i totalt 33 relevanta artiklar. Motsvarande för 

2007 var 293 publicerade artiklar, som reducerades till 99 artiklar. 2017 var det 525 

publicerade artiklar, som sedan resulterade i 122 relevanta artiklar. I samtliga år sorterades 

insändare bort och urvalet bestod således endast av texter producerade av DN:s redaktion. 

Konsekvensen av att det första urvalet av artiklar gjordes med utgångspunkt i relevans, är att 

det kan ha blivit ett godtyckligt urval och medfört att andra relevanta artiklar förbisågs.  

 Efter systematiska genomgångar av samtliga artiklar sammanställdes artiklarna från de 

vardera åren i två olika listor. En lista av artiklar som på något sätt omnämner etnicitet, utifrån 

den definition som diskuteras i teorikapitlet. Den andra listan bestod av de artiklar som inte 

omnämnde etnicitet på något sätt. 1997 var fördelningen: 9 artiklar där etnicitet nämns och 24 

artiklar där det inte nämns. Motsvarande för 2007 var 30 artiklar med etnicitet och 69 artiklar 

utan. För 2017 var fördelningen 40 artiklar som nämner etnicitet och 82 artiklar som inte gör 

det. Denna sortering gjordes för att säkerhetsställa att det skulle finnas underlag för att 

                                                
1 I Mediearkivets sökfunktion valdes källorna: tryckt press, 1,6 miljonerklubben - Miljöforskning formas samt 
webb - låst. Tryckt press hänvisar till tryckta artiklar. I 1,6 miljonerklubben - Miljöforskning formas finns de 
nyhetsartiklar som publiceras på webben. Namnet indikerar att kategorin inbegriper alla källor från siffran 1 till 

bokstaven M. Källan Webb - låst innehåller samtliga webbartiklar som kräver inloggning. 
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undersöka hur konstruktionen av etnicitet ser ut vid rapportering av våldtäkter. Sorteringen 

gjordes även för att kunna jämföra hur diskursen konstrueras vid rapportering av våldtäkt då 

etnicitet nämns och inte nämns.  

 De två tematiska listorna från vardera år numrerades separat. För att undvika bias 

användes en slumpgenerator2 att välja ur artiklar. Från artiklar publicerade 1997 valdes 9 

artiklar ut från vardera tema. Samma slumpgenerator användes för att välja ut 10 artiklar från 

vardera tema för 2007 och 2017. Sammantaget analyseras 18 artiklar från 1997 och 20 från 

vardera 2007 och 2017. Intentionen var att ha 20 artiklar från vardera period, men i och med 

det begränsade antalet artiklar från 1997 resulterade det i att 18 artiklar valdes det året. Valet 

av 20 artiklar per år gjordes på grund av att analysarbetet var omfattande och tidskrävande 

(vilket det redogörs för i nästa avsnitt), med andra ord krävdes det en begränsning av antal 

artiklar i förhållande till den angivna tidsramen för studien.  

                

År 1997 2007 2017 

Antal publicerade artiklar 71 293 525 

Antal relevanta artiklar  33 129 122 

Antal artiklar som nämner 

etnicitet 

9 30 40 

Antal artiklar som inte 

nämner etnicitet  

24 69 82 

Antal artiklar som 

analyserats 

18 20 20 

Tabell 1: Visar fördelningen av artiklar i de olika åren och hur urvalet gått till.  

 

4.4 Analysarbete 
Analysarbetet baserades på det urval av artiklar från DN som det redogjordes för i föregående 

avsnitt. Samtliga artiklar lästes och analyserades i sin helhet tre gånger, en gång vardera av 

studiens författare samt en gång gemensamt. Varje artikel analyserades separat med 

analysverktygen, de tillämpades genom att olika stycken och citat i artiklarna kodades som 

uttryck och exempel för dessa. Samtliga artiklar från alla år analyserades på samma sätt. Det 

fortsatta analysarbetet bestod i att de mest framträdande konstruktionerna av etnicitet för 

vardera år exemplifierades med citat och analysverktygen. Aspekterna från vardera år 

                                                
2 Slumpgeneratorn som användes kan hämtas från: https://gallerit.se/slumptal/) 
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sammanställdes till tre separata textavsnitt för det aktuella året. Slutligen sammanställdes och 

analyserades de diskursiva mönster och förändringar som kunde observeras mellan 1997, 

2007 och 2017. I denna text applicerades studiens teoretiska referensram för att analysera hur 

konstruktionen av etnicitet tar sig uttryck.  
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5. Analys och resultat 

Följande kapitel redogör för analys av nyhetsrapporteringen av våldtäkter för de tre separata 

åren 1997, 2007 och 2017. Det finns vissa överlappningar mellan åren, det som dock är mest 

centralt för vardera år är det som redovisas i följande avsnitt. Därefter följer en analys av 

samtliga år och kring de allmänna tendenser som observerats i de olika åren. Denna analys 

behandlar även om och hur konstruktionen av etnicitet har förändrats i nyhetsrapporteringen 

av våldtäkt. 

 

5.1 1997: Etnicitet konstrueras i relation till förövaren   
Det utmärkande för nyhetsartiklar publicerade i DN under 1997, som rapporterar om våldtäkt, 

är att förövaren är i fokus. Det finns dock en skillnad i hur förövaren framställs beroende på 

om etnicitet nämns eller inte. Nyhetsrapporteringen präglas av att DN skriver ut och i 

förlängning konstruerar etnicitet i de fall förövaren är utländsk. I denna kontext konstrueras 

ett skillnadsskapande samt ett vi och dem genom kategorisering av förövarens etnicitet.  

I de nyhetsartiklar etnicitet nämns, betonas och upprepas det flertal gånger genom hela 

artikeln. Artikeln som nedanstående citat är taget ifrån är ett exempel på detta:  
 
  De fyra misstänkta är inte medborgare i Sverige och polisen vet inte hur länge de har  
  vistats i landet. De har identifierats genom sina polska passhandlingar. Om de fyra är  

  internationellt efterlysta för att ha begått brott är ännu okänt. De är dock ej dömda för brott i 
  Sverige. Så vitt polisen fått fram hade de fyra polackerna ingen som helst personlig relation  
  till hudterapeuten Anna Karin Stenberg. Det i dagsläget enda tänkbara motivet är att de hade 
  för avsikt att råna henne.  

  - Men vi vet egentligen ingenting om varför de fyra över huvud taget uppehöll sig i Sverige.  
  De kan ha varit här just i syfte att begå brott, men det kan också röra sig om ett från början icke 
  planlagt beteende. Utredningen får visa vilket, säger Bo Wide, spaningschef på våldsroteln.  
  (By, 1997, 21 mars) 
 

I ovanstående citat konstrueras etnicitet i dubbel bemärkelse. Genom att skriva ut offrets 

namn konstrueras offret som svensk, i tillägg konstrueras etnicitet då DN upprepande gånger 

skriver ut att förövarna är från Polen. Det konstrueras även en bild av att förövarna potentiellt 

ska ha kommit till Sverige i syfte att begå brott. Detta förstärks av extern fokalisering då 

spaningschef Bo Wide uttalar sig om detta. Varför förövarna befann sig i Sverige är irrelevant 

för nyhetsartikeln, men genom att skriva detta konstrueras ett skillnadsskapande mellan 

svenskar och polacker. I förlängningen leder detta till en abnormalisering genom att använda 

deskriptiva ord som påvisar polacker som annorlunda än svenskar, och på så vis förmedlas 
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även en bild av att brottet kan förklaras med utgångspunkt i förövarnas etniska tillhörighet. 

Nedanstående citat är ännu ett exempel på när etnicitet konstrueras i förhållande till förövare 

och offer.  
 

  En 41-årig man som våldtog en 12-årig svensk flicka under en vistelse i Ungern  
  i december 1994 dömdes på torsdagen av Malmö tingsrätt till fyra års fängelse.  
  Efter annonsering i en svensk porrtidning i oktober 1993 lärde mannen och hans före  
  detta fru känna flickans föräldrar och hade en sexuell relation med dem. 41-åringen  
  kommer från en ort utanför Budapest i Ungern och besökte sin hemstad vid två tillfällen  
  tillsammans med flickans mamma. (TT, 1997, 23 maj) 

 

I detta citat tillskrivs förövaren inte bara etnicitet, utan även ett abnormalt beteende. Porr är 

stigmatiserat och då DN skriver ut att förövaren annonserade via kontaktannons i porrtidning, 

betonas förövarens handlande och beteende som abnormalt. Detta förstärks även av att offrets 

unga ålder skrivs ut och att mannen därav kategoriseras som pedofil. När etnicitet skrivs ut i 

förhållande till att offret är svensk och förövaren är utländsk, förstärks konstruktionen av att 

våldtäkt kategoriseras till förövarens etniska tillhörighet. Den ontologiska gränsdragningen, 

det vill säga att etnicitet nämns när det tydligt skrivs ut att förövaren är utländsk, styrks även 

av det ovan sagda. I de artiklar som etnicitet skrivs ut är förövaren utländsk vilket bekräftar 

konstruktionen av att våldtäkter begås av individer från andra länder. Detta kan då tolkas som 

en typ av konsensus och bekräftelse.  

 Under 1997 är det dock många nyhetsartiklar om våldtäktsfall där etnicitet inte skrivs 

ut, i och med detta är det inte möjligt att veta vilken etnicitet förövaren eller offret har. Det 

som är gemensamt för samtliga artiklar är att de behandlar våldtäktsfall i Sverige, samt att kön 

och ålder skrivs ut: “en kvinna och två män” (Pettersson, 1997, 10 mars),” […] 32-årige man 

[…] femårig flicka […]” (TT, 1997, 1 februari). I vissa artiklar konstrueras förövaren med 

bakgrundshistoria eller genom beskrivning av förövarens personlighet. Dessa artiklar 

beskriver förövaren, inte brottet eller offret, vilket nedanstående citat är exempel på:  
 
  En sprallig akademiker, förmögen, trygg och ansvarsfull och med världen som arbetsfält.  
  Så beskrev sig den 56-årige förtidspensionären när han sökte kvinnor i en kontaktannons.  
  (TT, 1997, 20 mars)  
   
  Han har också erkänt och åtalas nu för ett försök till mord och grov våldtäkt i Halmstad  
  1988 och en grov våldtäkt i Halmstad tre år tidigare. Bilden av en man som handlat lugnt  
  och metodiskt träder fram i förundersökningen bakom mordåtalen. (Brattberg, 1997, 18 mars) 
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Ovanstående citat beskriver förövaren på ett annorlunda sätt än när etnicitet nämns. Då 

etnicitet inte nämns konstrueras förövarens personlighet snarare än att konstruera individen 

som en våldtäktsman. I denna kontext förminskas både offer och brott då det centrala i 

artikeln är att förstå förövaren som individ och i förlängning hur våldtäkten kunde ske. 

Genom att konstruera förövare på olika sätt beroende på om etnicitet skrivs ut eller inte, 

konstruerar DN skillnader mellan etniska grupper, vilket både producerar och reproducerar ett 

skillnadsskapande. Det förmedlas med andra ord en bild av att individer med annan etnicitet 

än svensk är de som begår våldtäkt.  

 Förutom att etnicitet tillskrivs till förövaren, finns det tendenser redan under 1997 som 

sedan kommer att prägla 2007 års rapportering av våldtäkter, nämligen att våldtäkt 

kategoriseras och tillskrivs till en hel nation. I nedanstående citat betonas Sydafrika som 

annorlunda vilket konstruerar ett skillnadsskapande och stärker ett vi och dem.  
 
  Kriminaliteten lamslår Sydafrika. Människor mördas, rånas, misshandlas och våldtas i  
  förfärande antal. Sydafrika har blivit ett av världens mest våldsamma samhällen.  
  […] Problemet har nått nivåer där det direkt påverkar Sydafrikas framtid. Unga utbildade  
  flyr landet, turister vågar inte besöka det. En verklig larmklocka är de medborgargarden  
  som växer fram i delar av landet - det muslimska Pagad i Kapstaden har närmast gjort sig ökänt. 
  (Dagens Nyheter, 1997, 10 februari) 
 

I denna artikel kategoriseras Sydafrika till “ett av världens mest våldsamma samhällen”. Ord 

och fraser såsom “lamslår”, “förfärande antal”, “flyr landet” samt “larmklocka” maximerar 

och kategoriserar ett land i kris. Det sker en bekräftelse av denna konstruktion genom att 

skriva att “unga utbildade flyr landet” samt att “turister inte vågar besöka det”. I ovanstående 

citat sker även en nominalisering av brotten, det vill säga att DN rapporterar om att brotten 

har begåtts men inte vem som har begått brotten. Detta i relation till tidigare nämnda 

maximering, sker en tillskrivning av brotten till hela nationen. I de fall som Dagens Nyheter 

rapporterar om våldtäkter som skett i andra länder kategoriseras detta som något abnormalt i 

förhållande till Sverige, vilket således även konstruerar vad som är normalt i Sverige.  

 Sammanfattningsvis för 1997 är dock att förövaren står i fokus när DN rapporterar om 

våldtäkt och i de fall etnisk tillhörighet skrivs ut upprepas detta genom artikeln. 
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5.2 2007: Etnicitet konstrueras i relation till att våldtäkt är något som sker i andra 

länder 
Under 2007 års nyhetsrapporteringen av våldtäkt har konstruktionen av etnicitet ändrat 

karaktär. Från att etnicitet konstrueras i förhållande till förövare, präglas nyhetsrapporteringen 

under 2007 av att kategorisera våldtäkt till hela nationer och till något som sker ”där borta”. 

Detta konstrueras bland annat genom att kategorisera våldtäkt till individer som innehar 

maktpositioner. Nedanstående citat är taget ur en artikel som rapporterar om att Israels 

president Moshe Katzav står anklagad för våldtäkt, i samma artikel nämns ett tidigare fall då 

förövaren var en man i en maktposition, vilket stärker denna konstruktion.  
 
  […] den tidigare ministern Haim Ramon tog time-out i november, också han  
  anklagad för sexuella trakasserier (TT-AFP, 2007, 24 januari).       
    
Texten och mer specifikt ordvalen “också han” blir ett uttryck för kategorisering av Israel. 

Kategoriseringen handlar i det här fallet om att våldtäkter och sexuella trakasserier associeras 

till individer med makt i Israel, vilket leder till en abnormalisering av att individer i 

maktpositioner begår denna typ av brott. Abnormaliseringen bidrar till att stärka 

konstruktionen av att våldtäkter är något som sker ”där borta”. Denna typ av kategorisering 

återfinns i flertalet artiklar, där det betonas vilket typ av maktposition förövarna till 

våldtäkterna har, genom att exempelvis skriva ut yrke eller titel. En artikel rapporterar 

exempelvis om en kvinna som säger att hon blivit våldtagen av polis:  
 
  En sunnitisk kvinna har framträtt i tv-kanalen al-Jazira och vittnat om att hon blivit  
  våldtagen av polis som har till uppgift att skapa lugn i Bagdad. (TT-AFP, 2007, 20 februari) 

 

Det framgår inte i artikeln om det är en eller flera förövare av våldtäkten, men då 

beskrivningen av att polisen har som “uppgift att skapa lugn”, kontrasteras polisens 

yrkesuppgift gentemot den begångna våldtäkten. Detta blir i förlängning ännu en konstruktion 

av att våldtäkt sker “där borta” samt av individer i maktpositioner. Då dessa olika artiklar 

behandlar samma fenomen kan detta ses som ett uttryck för konsensus och bekräftelse, då 

olika artiklar förmedlar en liknande bild av samma fenomen i olika kontexter.  

  Framträdande under 2007 är även att olika grupper i samhällen ställs emot 

varandra i nyhetsartiklar, i denna kontext framställs våldtäkt som ett maktmedel som används 

av majoritetsgrupper mot minoritetsgrupper. I nedanstående citat rapporteras det om att 

minoritetsgrupper i Irak hotas med våldtäkter och riskerar att ”utplånas”:  
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  Religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak riskerar att utplånas i tysthet, varnar  
  Minority Rights Group International. (TT-AFP, 2007, 26 februari) 

 
  Under hot om mord, våldtäkt eller tvångsgifte tvingas också många konvertera till  
  islam, skriver Minority Rights Group International (MRG). (TT-AFP, 2007, 26 februari) 
 

I artikeln framgår det inte av vem eller vilka minoritetsgrupper förföljs av, men 

minoritetsgruppernas utsatthet maximeras genom att skriva att de riskerar att “utplånas”. I 

denna kontext kategoriseras våldtäkt som ett maktmedel som sker i andra nationer. Även detta 

är ett exempel på konsensus och bekräftelse av att våldtäkt avgränsas till ett visst geografiskt 

område i världen samt vissa folkgrupper, då dessa artiklar centreras till Mellanöstern.  

 Att våldtäkter är något som sker ”där borta” konstrueras även då våldtäkt kategoriseras 

som något förekommande i krig. Bland annat genom att rapportera om så kallade 

”krigsherrar” och militärpoliser som i sin krigsföring använder sig av våldtäkter för att utöva 

makt på andra grupperingar. Nedanstående citat redogör för en militärpolis som blivit dömd 

för krigsbrott: 
  
  En före detta bosnienserbisk militärpolis, som våldtog och torterade  
  bosnienmuslimska kvinnor under kriget i det forna Jugoslavien, dömdes på  
  onsdagen till 15 års fängelse av FN:s krigsförbrytartribunal i Haag.  
  (Bengtsson, 2007, 4 april). 

 

I denna kontext exemplifieras våldtäkt som en makthandling samt som något som 

förekommer i krig. I och med att DN skriver ut etnisk tillhörighet på både förövare och offer 

konstrueras etnicitet i dubbel bemärkelse, samt att våldtäkt även här konstrueras som ett 

maktmedel mellan grupper och inte bara av individer i maktposition. Det blir med andra ord 

en konstruktion av att detta är normalt förekommande i den aktuella kontexten. Samtidigt 

skapas en distinktion som bygger på en abnormalisering, där detta ses som abnormalt för det 

svenska samhället.  

 Artiklar publicerade 2007 som rapporterar om våldtäkt leder således till en konstruktion 

där våldtäkt tillskrivs till hela nationer. Denna generaliserande konstruktion förstärks genom 

användandet av intern fokalisering, där individer uttrycker åsikter eller beskriver upplevelser. 

Intern fokalisering framträder exempelvis i en nyhetsartikel som rapporterar om att FN-

personal och militär anklagas för våldtäkt mot barn i södra Sudan (nuvarande Sydsudan):  
   
  En talesman för FN i södra Sudan ifrågasätter anklagelserna i en intervju med  
  tidningen, och påpekar att en stor del av befolkningen i södra Sudan är obildade  
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  och att "rykten sprider sig snabbt".  
  - [...] Det här är det mest efterblivna landet i Afrika och det finns många missförstånd  

  angående FN:s roll här, säger James Ellery till Daily Telegraph. (Koblanck, 2007, 3 januari). 

 

Citatet ovan visar på en konstruktion av etnicitet som på ett generaliserande sätt framställer 

alla individer i södra Sudan som likadana, mer specifikt som ”obildade” och landet som 

”efterblivet”. Befolkningen tillskrivs kategoriseringar som framställer medborgarna som icke 

trovärdiga, detta blir på så sätt en abnormal konstruktion av att befolkningen ’sprider rykten 

om påstådda våldtäkter’. Etnicitet konstrueras i detta fall genom att skapa generaliserande 

kategoriseringar för hela befolkningen av ett land. Det sker ett skillnadsskapande mellan 

Sudan och övriga nationer och etniciteter. Skillnadsskapande används på ett ytterligare sätt i 

artikeln, då ordet ”efterblivet” används i förhållande till hela Afrika. Detta indikerar att 

kategoriseringen inte bara handlar om södra Sudan, utan även hela Afrika som världsdel. 

Vilket förstärker konstruktionen av ett vi och dem och även mellan den så kallade 

Västvärlden och det “obildade” Afrika.  

 Förutom att våldtäkter tillskrivs hela nationer, finns det ett antal tendenser vid 

nyhetsrapporteringen 2007 som är värda att nämna. Av de nyhetsartiklar som inte nämner 

etnicitet i förhållande till våldtäkt har dessa i huvudsak skett inom Sveriges gränser. I vissa 

artiklar beskrivs förövare och offer med ålder, dock skrivs kön ut i samtliga artiklar: ”En man 

våldtog en ung kvinna och en annan man smekte henne.” (TT, 2007, 27 februari) eller ”En 

man har tagits in för förhör […]” (TT, 2007, 20 maj). Då etnicitet inte nämns är det inte 

möjligt att analysera hur etnicitet konstrueras i dessa artiklar. I relation till detta finns det en 

artikel som utmärker sig, där etnicitet visserligen inte skrivs ut men ändå blir omnämnt. 

Denna artikel handlar om en man som är misstänkt för ett antal överfall och försök till 

våldtäkt i Malmö, i artikeln skrivs det att:  
 
  Mannen är inte svensk, men polisen svävar helt i ovisshet om varifrån  

  han kan tänkas komma. Förhör har hållits på franska, men enligt  
  utredaren vet man inte om det verkligen är modersmålet  
  (TT, 2007, 8 januari).  

 

Detta citat utmärker sig från andra våldtäktsfall i Sverige som DN rapporterar om, eftersom 

etnicitet konstrueras genom att DN skriver ut vilken etnisk tillhörighet förövaren inte har. I 

artikeln framgår det med andra ord att det finns oklarheter kring mannens nationalitet. Då det 

i texten repeteras att mannen inte är svensk, samt för ett resonemang kring var mannen kan 

tänkas komma ifrån, fästs det en betydelse vid detta i förhållande till det begångna brottet. 
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 Sammanfattningsvis är det mest framträdande för 2007 års nyhetsrapportering om 

våldtäkter att våldtäkt tillskrivs och kategoriseras till andra länder, som ett brott som sker ”där 

borta”. 

 

5.3 2017: Etnicitet konstrueras genom omskrivningar  
I nyhetsrapporteringen av våldtäkter i DN under 2017 skrivs inte etnicitet ut i samma 

omfattning som tidigare år. 2017 präglas snarare av att det sker en omskrivning av etnicitet, 

det vill säga att etnicitet beskrivs på andra sätt eller genom andra deskriptiva ord. 

Omskrivningen av etnicitet kommer främst till uttryck då ordet flykting används. I en artikel 

som rapporterar om en kvinna som anmält att hon blivit våldtagen, skrivs det ut att de 

misstänkta förövarna är flyktingar:  
   
  En rullstolsburen kvinna i Visby anmälde att hon hade våldtagits av fem män.  
  Även om männens identiteter är hemliga har det framgått att de misstänkta är  
  nyanlända flyktingar (Lisinski, 2017, 3 januari). 

 

Vidare i denna artikel skrivs ordet flykting ut vid upprepade tillfällen och betonas på olika sätt 

genom hela texten. Detta konstruerar en bild av att individernas situation som flyktingar 

skulle ha något med det begångna brottet att göra. Vilket i det här fallet skulle kunna ses som 

ett uttryck för att individerna har en annan etnicitet än svensk, då det framhävs att de inte har 

svenskt ursprung. I rapporteringen av detta fall används intern fokalisering i form av en 

intervju med en asylsökande man som flytt från Afghanistan och bor på Gotland sedan 2015:  
 

  Khodadad känner ingen av de misstänkta männen. Han är lika upprörd som  
  många andra.  
  - De, som gjorde det här måste vara galna, säger han. (Lisinski, 2017, 3 januari) 

 

Den interna fokaliseringen kategoriserar flyktingar som våldtäktsmän och i förlängning som 

“galna”, då de misstänkta förövarna är just flyktingar. Då DN använder sig av detta uttalande 

konstrueras det även som något abnormalt att Khodadad skulle vara lika upprörd som andra 

individer. Genom uttrycket “han är lika upprörd som många andra” framställs det som att 

flyktingar potentiellt inte skulle tycka att våldtäkt är avvikande eller upprörande. I 

ovanstående citat konstrueras även flyktingar som en homogen grupp genom att skriva att 

Khodadad eventuellt skulle känna dem misstänkta männen, eftersom han själv är flykting. Det 

konstrueras med andra ord i artikeln att alla individer som är flyktingar skulle känna varandra. 

 Ännu ett exempel på hur etnicitet konstrueras genom ordet flykting är en artikel som 
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rapporterar om att flyktingar i ett flyktingläger i Dunkerque utsätts för våldtäkt och övergrepp. 

Även i denna artikel beskrivs situationen i flyktinglägret med intern fokalisering, genom en 

intervju med en hjälparbetare:  
 

  Man ser kvinnor i en manlig miljö med män som är frånkopplade från verkligheten,  
  så det sker allvarliga händelser som exempelvis våldtäkt. Barn, unga tonåringar,  
  manliga och kvinnliga betraktas som ”aptitretande” för personerna som organiserar  
  trafficking – och det ska bo dussintals sådana i lägret, säger hjälparbetaren.  
  (Svensson, 2017, 12 februari). 

 

Förövarna till dessa våldtäkter beskrivs som avvikande och genom att säga att dessa är 

”frånkopplade verkligheten”, blir de avhumaniserade. Vilket resulterar i att flyktingarna 

kategoriseras som främmande och annorlunda och bidrar till att skapa och stärka ett vi och 

dem.  

 Flyktingar är dock inte den enda omskrivning som används under 2017 i 

nyhetsrapportering av våldtäktsfall för att benämna och fortsättningsvis konstruera etnicitet. 

Etnicitet konstrueras även genom att DN skriver om utvisning, då detta medför att förövare 

framställs som icke-svenska och som invandrare. Detta bidrar till att våldtäkt i förlängning 

konstrueras och kategoriseras till något som inte kännetecknar det svenska samhället och dess 

medborgare. Nedanstående citat är ett exempel på detta, då det handlar om en gruppvåldtäkt 

mot en pojke där etnicitet konstrueras i förhållande till utvisning av förövarna:  
 

  Målet överklagades till hovrätten, men bara i frågan om utvisning. Svea hovrätt  
  dömde samtliga till utvisning (TT, 2017, 11 maj). 

 

Under 2017 konstrueras Sverige som “bättre” än andra länder. Vissa nyhetsartiklar 

konstruerar Sverige som ett framträdande land i förhållande till flyktingar och 

flyktingsituationen 2017. Det finns dock artiklar som endast behandlar konstruktionen av 

Sverige, i förhållande till dess internationella rykte, där kategoriseringen av landet 

som “bättre” är tydlig. Nedanstående citat är hämtat ut en artikel som skriver att Sveriges 

rykte fortfarande är bra trots att utländska medier skriver att Sverige präglas av våldtäkter som 

ett samhällsproblem. I artikeln avvisas dessa rykten samt påvisas det att detta inte kan förstöra 

landets goda rykte eller definiera Sverige som nation.  
 

  Trots att vissa utländska medier ger en mörk bild av Stockholm och Sverige  
  är vårt rykte fortfarande mycket gott runt om i världen. Enligt en färsk  
  sammanställning är Stockholm världens femte mest beundrade stad.  
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  (Widmark, 2017, 11 januari) 

 

Positiva ord används för att konstruera Sverige samt för att motbevisa vad utländska medier 

rapporterar. I artikeln används exempelvis en maximering i form av uttrycket “mycket gott”, 

vilket betonar Sveriges “goda rykte”. I nedanstående citat refererar DN till Visit Sweden, 

vilket blir ett uttryck för konsensus och bekräftelse.  
   
  Enligt Visit Sweden, som marknadsför Sverige som destination och varumärke  
  internationellt, har rapporteringen emellertid inte haft någon avgörande betydelse  
  för Sveriges rykte. (Widmark, 2017, 11 januari) 

 

Även i andra artiklar konstrueras Sverige, vilket således blir en bekräftelse av samma 

kategorisering. Genom att exempelvis skriva att ”Gotlänningarna har varit särskilt duktiga på 

att ta emot flyktingar” samt att detta ”varit en stor utmaning […], precis som i övriga Sverige” 

(Lisinski, 2017, 3 januari) konstrueras och betonas att Sverige är ett föredöme på att ta emot 

flyktingar ”trots” utmaningar. I konstruktionen av Sverige som ”bättre” än andra nationer 

präglas även 2017, precis som 2007, av att våldtäkt konstrueras och kategoriseras till att det 

händer “där borta” i nyhetsrapporteringen. I denna kontext används våldtäkt för att 

kategorisera samt maximera ett land som annorlunda, som i citatet nedan:  
 
  Flera hjälporganisationer vittnar även om en fruktansvärd situation för många av  
  landets migranter. I en ny rapport från FN går det att läsa att migranter och flyktingar  

  utsätts för systematiska övergrepp, tvångsarbete och våldtäkter, både av beväpnade  
  milisgrupper och “representanter” för de olika regeringarna (Falkirk, 2017, 1 januari). 
 

Denna typ av konstruktion görs främst i artiklar som behandlar våldtäktsfall utomlands. I 

vilka det sällan handlar om ett unikt fall, utan det rapporteras istället om platser som präglas 

av våldtäkter och kaos. I dessa artiklar används deskriptiva ord för att betona detta, både i 

form av ord i pluralform men också genom kategoriseringar av människor. 

 Som tidigare år finns det även 2017 artiklar som inte nämner etnicitet, därav är det inte 

möjligt att analysera hur etnicitet konstrueras i dessa artiklar. Gemensamt för dessa artiklar är 

att samtliga brott har skett i Sverige. Nyhetsartiklarna som rapporterar om dessa fall är oftast 

korta eller i notisform. Våldtäktsfallen framställs som något som drabbar en eller flera 

individer i begränsad omfattning. I rapporteringen konstrueras det som att det inte är något 

som präglar hela samhället utan något som endast drabbar vissa individer. När DN rapporterar 

om dessa fall benämns förövaren endast med kön och ålder; “[...] männen var mellan 20 och 

25 år [...]” (Carp, 2017, 5 februari).  
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 Sammanfattningsvis är det mest framträdande för nyhetsrapporteringen av våldtäkter 

under 2017 att etnicitet konstrueras genom olika omskrivningar. 2017 kännetecknas även av 

att Sverige som nation konstrueras i nyhetsrapporteringen. 

 

5.4 Hur diskursen har förändrats över tid  
1997 skrevs etnisk tillhörighet ut i större omfattning än 2007 och 2017, dock var det generellt 

färre nyhetsrapporteringar om våldtäkt det året. I de artiklar under 1997 som nämner etnicitet 

upprepas etnisk tillhörighet flertalet gånger i en och samma artikel. Vidare tillskrivs etnicitet 

till förövaren vilket konstruerar etnicitet som en förklaringsmodell till varför brottet har 

begåtts. Under nyhetsrapporteringen 2007, i det fall som etnicitet är utskrivet, nämns den 

etniska tillhörigheten vid ett eller ett fåtal tillfällen i samma artikel. Till skillnad från 1997 

tillskrivs våldtäkt till en hel nation, samt att våldtäkten beskrivs som ett maktmedel som 

används i länder som präglas av kaos och krig. Under 2017 har det skett en förändring kring 

hur etnicitet konstrueras i nyhetsrapportering av våldtäkter, då etnicitet konstrueras genom 

omskrivningar av etnisk tillhörighet. Detta sker exempelvis då ord som flykting eller 

utvisning används, vilket precis som benämning av nationalitet blir ett sätt att konstruera 

skillnader mellan vi och dem.  

 Genomgående för nyhetsrapporteringen under de tre olika åren är att etnicitet skrivs ut 

på ett eller annat sätt. I de fall etnicitet skrivs ut är förövarna utländska, eller så har våldtäkten 

skett utomlands vilket således även då refererar till en utländsk individ. Detta medför att det i 

förlängningen konstrueras att det finns en koppling mellan etnicitet och våldtäkt, med andra 

ord att förövarens etniska tillhörighet eller kultur skulle ha en förklaringskraft i förhållande 

till det brott som begåtts. Vilket kan ses som en slags skillnadsskapande praktik, där fenomen 

definieras och kopplas samman med andra aspekter, med andra ord makten att definiera en 

etnicitet och dess egenskaper.  

 I DN:s policy från 2016 framgår det att etnicitet inte ska skrivas ut, dock konstrueras 

etnicitet medvetet eller omedvetet genom alternativa beskrivningar som exempelvis flykting, 

flyktingläger eller när det skrivs om utvisning, vilket i sig refererar till invandrare. Diskursen 

har således förändrats från att etnicitet är tydligt utskriven till att denna “döljs” genom 

användandet av andra deskriptiva ord. Detta kan betyda att diskursen kring hur etnicitet 

konstrueras är så pass etablerad vid nyhetsrapportering av sexualbrott 2017, att trots policyn 

konstrueras etnicitet vid rapportering av sexualbrott ändå. I denna kontext blir konstruktionen 

av flykting i nyhetsartiklar en ny primär nivå av diskurs, samtidigt som konstruktionen av 

etnicitet reproduceras på en sekundär nivå.  
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 Konstruktionen av etnicitet vid nyhetsrapportering av våldtäkt har på så sätt förändrats 

till en viss del, men det kvarstår att andra etniciteter än svensk kopplas samman med våldtäkt. 

Detta har kunnat observerats under samtliga år och tyder på en kategorisering av våldtäkt till 

något som utförs av och associeras till andra etniciteter och nationer. Det tyder även på en 

abnormalisering av våldtäkter, vilket således påvisar vad som är normalt i det svenska 

samhället.  

 Diskursen som skapas kring konstruktionen av etnicitet kan förstås som ett uttryck för 

etnocentrism, då majoriteten av nyhetsartiklarna som nämner etnicitet handlar om 

våldtäktsfall som skett i Afrika eller Mellanöstern. Detta har kunnat observeras under 

samtliga år, men tycks bli en allt vanligare konstruktion under 2017. Etnocentrism kommer 

även till uttryck genom att andra länder konstrueras som sämre än Sverige oavsett om det 

handlar om våldtäkt, polisvåld eller missbrukande av makt. Genom denna abnormalisering av 

andra nationer framställs Sverige som “bättre”.  

 Sammanfattningsvis har konstruktionen av etnicitet som diskurs förändrats mellan åren 

1997, 2007 och 2017. Konstruktionen av etnicitet existerar fortfarande men tar sig uttryck 

genom andra formuleringar. Etnicitet konstrueras inte under något år via hudfärg, utan via 

nationalitet och kultur, 1997 och 2007, samt genom användandet av orden flykting och 

utvisning, 2017.  
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6. Slutsats och diskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur etnicitet konstrueras vid nyhetsrapportering av 

sexualbrott över tid. De centrala frågeställningarna var att undersöka hur etnicitet konstrueras 

vid nyhetsrapportering av sexualbrott, samt om denna konstruktion har förändrats över tid och 

i så fall hur. Dessa frågeställningar besvaras genom följande slutsatser: 

 

• Under 1997 konstrueras etnicitet huvudsakligen genom att förövaren tillskrivs etnisk 

tillhörighet, vilket kom till uttryck i upprepningar och tydliga tillskrivningar av 

nationalitet.  

• Under 2007 konstrueras etnicitet genom att våldtäkter tillskrivs andra nationer än 

Sverige och därav konstrueras våldtäkter som något som sker “där borta”.  

• Under 2017 konstrueras etnicitet genom omskrivningar, främst vid användandet av 

ordet flykting. Etnicitet i form av nationalitet skrivs inte längre ut i någon större 

omfattning, utan förövarens situation som exempelvis flykting eller invandrare blir 

istället betonat som ett uttryck för etnicitet.  

• Etnicitet konstrueras på olika sätt under de tre åren som studerats, vilket tyder på att 

konstruktionen av etnicitet har förändrats över tid. Förändringen i konstruktionen av 

etnicitet vid nyhetsrapportering av sexualbrott handlar i huvudsak om en övergång 

från tillskrivning av etnicitet till en omskrivning av etnicitet.  

 

Det finns tendenser under 2007 och 2017 att nyhetsrapporteringen dessa år var 

påverkad av det globala politiska läget. De flesta nyhetsartiklar som under 2007 rapporterade 

om våldtäkt utomlands var centrerade till Mellanöstern. Detta kan ha att göra med att det var 

några år efter terrorattentatet i New York 2001 samt det pågående Irakkriget. Under 2017 

präglades det politiska läget i Europa av fokus på anti-terrorism samt flyktingsituationen som 

följd av kriget i och runt Syrien. Detta kan således bekräfta Ticktins tes (2008:864) om att 

sexuellt våld används som en ny slags gränskontroll. Om det politiska läget i världen 

verkligen påverkar nyhetsrapporteringen av sexualbrott är det dock svårt att dra en slutsats 

om. Att skriva ut vilket land som berörs och i förlängning konstruera etnicitet kan vara 

oundvikligt när det kommer till nyhetsrapportering då DN rapporterar om världshändelser. 

Om DN däremot inte hade skrivit ut vilket land som berörs i den aktuella kontexten hade det 

istället varit en slags censur. Det som dock är värt att betona är att genom en mer saklig och 

objektiv beskrivning av nyheten kan en skillnadsskapande konstruktion av etnicitet minskas. 

Det är viktigt att poängtera att de nyhetsartiklar som behandlar våldtäkt under 1997, 2007 och 

2017 är det minst dubbelt så många artiklar som inte nämner eller skriver ut etnicitet än vad 
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som gör det. I de fall etnicitet inte skrivs ut är det även viktigt att framhäva att det inte kan 

dras några slutsatser om vilken etnisk tillhörighet förövaren har, förövaren kan vara svensk 

medborgare, ha vit hudfärg eller så kan det vara en potentiell ontologisk gränsdragning som 

DN gör i förhållande till den utskrivna policyn.  

Tidigare forskning har konstaterat att etnicitet inte skrivs ut om förövaren har vit 

hudfärg samt att hudfärg är centralt vid nyhetsrapportering av sexualbrott. Resultatet i denna 

studie visar dock att hudfärg aldrig nämns i någon av urvalets artiklar under något av de 

studerade åren, hudfärg är därför inte centralt vid nyhetsrapportering av sexualbrott i DN. 

Däremot finns det vissa tendenser i tidigare studier som kan bekräftas i denna studie. Exempel 

på detta är Bernhardsson & Bogren (2012, sida), som menar att nyhetsrapporteringen av 

sexualbrott kan komma att uppmärksammas mer då förövaren har utländskt påbrå för att 

förstärka bilden av invandring som ett samhällsproblem. I denna studie blir detta tydligt under 

2017, då främst flyktingar sammankopplas med sexualbrott.  

När DN skriver ut etnicitet är förövarna utländska, vilket får konsekvensen att 

människor med annan etnicitet än svensk associeras med våldtäkter. I de nyhetsartiklar som 

etnicitet inte skrivs ut har våldtäkterna skett i Sverige. Detta skulle kunna handla om en ökad 

medvetenhet kring problematiken med att skriva ut etnisk tillhörighet i en svensk kontext. 

Något som skulle kunna förstås utifrån en samhällelig förändring som exempelvis kommer till 

uttryck i DN:s policy. Redan under nyhetsrapporteringen 2007 syns en förändring i hur 

etnicitet skrivs ut, från att det 1997 skrevs ut etnisk tillhörighet upprepande gånger i en 

artikel, till att etnisk tillhörighet nämns vid ett fåtal tillfällen eller snarare behandlas utifrån en 

hel nation 2007. Under 2017 har det skett ytterligare en förändring, genom att etnicitet 

omskrivs från nationalitet till invandrare eller flykting. Vilket skulle kunna förstås som att en 

ny inkluderings- och exkluderingsprocess uppstått i samhället, där flykting visserligen inte 

alltid tillskrivs etnicitet men fortfarande framställs som annorlunda från 

majoritetsbefolkningen. 

Det har även skett en förändring kring hur etnocentrism kommer till uttryck. 

Genomgående för alla år som studerats är att hudfärg inte skrivs ut och att etnicitet snarare 

konstrueras genom nationalitet eller kultur under 1997 och 2007 samt som flykting eller 

invandrare under 2017. Det centrala är därav inte längre hudfärg utan nationalitet som tar sig 

uttryck i att förövarna inte är svenska medborgare. Etnocentrism i denna kontext tycks således 

ha gått från en europeisk norm till en nationalistisk norm, där den svenska nationen och dessa 

medborgare konstrueras som normen i nyhetsrapporteringen av våldtäkter. Förövare som inte 

är svenska medborgare framställs som annorlunda. Detta kan förstås som ett uttryck för makt 

då “vi” fortfarande existerar gentemot “dem”, och att makten tar sig uttryck genom 
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konstruktionen av etnicitet i rapportering av sexualbrott. Etnocentrismen kommer även till 

uttryck genom konstruktionen av Sverige och dess rykte, vilket framgår i 

nyhetsrapporteringen 2017. Detta skulle eventuellt kunna förklara varför etnicitet inte skrivs 

ut då förövaren är svensk medborgare, oavsett härkomst. Etnocentrism handlar i denna 

kontext om ett skillnadsskapande mellan svenska medborgare och andra nationaliteter, där 

syftet är att bevara svenska medborgares “goda rykte”. En potentiell konsekvens av att 

framställa Sverige som ”bättre” än andra nationer kan vara de främlingsfientliga partiernas 

framgång samt den vardagsrasism som uppmärksammats i samhället. Detta skulle också 

skulle kunna förklara efterfrågan på att Brå ska genomföra en kartläggning av dömda 

sexualbrottslingars ursprung, som nämndes tidigare i inledningen.  

Denna studie konstaterar att när DN skriver ut etnicitet är förövarna utländska. Detta i 

sig utgör en begränsning med studien, då slutsatser om ett potentiellt skillnadsskapande 

mellan svenska medborgare som har olika ursprung inte kan dras. Detta skulle kunna 

studerats genom att urval begränsas till att endast bestå av artiklar som behandlar våldtäktsfall 

i Sverige. Urvalet av artiklar från DN kan även i sig utgöra en begränsning med studien, då 

jämförande material från en annan tidningsredaktion skulle kunnat påvisa en annan eller 

bredare bild av diskursen.   

Grundat på studiens resultat bör framtida forskning fokusera på att undersöka vilka 

konsekvenser denna konstruktion av etnicitet får på befolkningen, det vill säga hur läsarens 

åsikter och attityder kring sexualbrott och flykting eller invandrare blir påverkade av 

nyhetsrapporteringen. Denna studie har analyserat hur etnicitet konstrueras över tid vid 

nyhetsrapportering av våldtäkter. Däremot kan slutsatser inte dras kring vad som påverkar 

rapporteringen och konstruktionen etnicitet, därav skulle det även vara av vikt att undersöka 

detta. Det kan även vara av intresse att undersöka hur tidningsredaktioner som inte har en 

publicerad policy konstruerar etnicitet. Då DN är obundet liberal, kan det antas ha påverkat 

konstruktionen av etnicitet i nyhetsrapporteringen av våldtäktsfall, det skulle således finnas en 

poäng i att göra en jämförelse mellan tidningar som har olika ideologiska inriktningar. 
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