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Abstract 

Uppsatsen ”Det skyldiga offret och den oskyldiga förövaren” är en kritisk diskursanalys som 

syftar till att undersöka om våldtäktsmyter finns närvarande vid Aftonbladets rapportering 

kring två gruppvåldtäkter som skedde i Tumba 2003 och Tensta 2013. Tidigare forskning 

inom området visar att våldtäktsmyter är vanligt förekommande globalt, därför är syftet att se 

om dessa även finns i svensk kriminaljournalistik. Resultaten diskuteras utifrån tre teoretiska 

utgångspunkter, vilka är genus, kriminaljournalistik samt våldtäktsmyter. De våldtäktsmyter 

som uppsatsen kommer att undersöka utgår ifrån Helen Benedicts (1992) elva våldtäktsmyter 

som sägs vara vanligt förekommande i medier. Uppsatsens resultat tyder på att våldtäktsmyter 

är närvarande vid Aftonbladets rapportering kring två gruppvåldtäkter som skedde i Tumba 

2003 och Tensta 2013.  

 

Nyckelord: kritisk diskursanalys, nyhetstexter, kriminaljournalistik, genus, genusordning, 

våldtäktsmyter, Aftonbladet, Tumba-fallet, Tensta-domen 
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1. Inledning  

Efterlyst visar sin 48:e säsong på TV3, Veckans brott på SVT är inne på sin 7:e säsong och 

webbprogrammet Brottscentralen på Aftonbladets hemsida har nyligen startat. Alla dessa 

program har brott som gemensam faktor. Det verkar finnas ett intresse för brott som begås 

mot människor av människor i samhället. Jan Josefsson (1994) menar att denna typ av 

underhållning är lukrativ. Brott vars innehåll speglas av stämning, dramatik och ruskigheter 

drar människor till sig (Josefsson, 1994:165). 
 

Människor är intresserade av att veta mer om brott även i andra medier än TV. Ett av dessa 

medier är tidningar. Tidningar skriver ofta om brott som skett någonstans i världen. Det kan 

ha skett i en annan världsdel, i Sverige eller på en gata i närheten. Oftast har så kallade 

kvällstidningar, som Aftonbladet, stora löpsedlar om dessa brott. Det är en del av 

kvällstidningars särskilda sätt att rapportera kring nyheter. Kvällstidningars nyhetsreportage 

präglas även av en viss layout, rubriker, språk och vinklar som används för att främja 

försäljningen av tidningar (Hadenius & Weibull, 2003:64f; Treholt, 1994:67). Inom TV, 

tidningar och andra medier kallas genren som rapporterar om brott för kriminaljournalistik. 

Dess uppgift är att rapportera och ge information om brott till allmänheten. Ett av de 

underområden inom kriminaljournalistiken som drar till sig särskilt stor uppmärksamhet är 

sexuella brott (Jewkes, 2004:48f).  

 

Sexualbrott är en av de brottstyper som anmäls minst i Sverige. Omkring 23 % av alla 

sexualbrott anmäls (Brå, 2012:12). År 2012 anmäldes 16900 sexualbrott, varav 6320 gällde 

våldtäkt. 98 % av anmälningarna handlar om en kvinna våldtagen av en man (Brå, 2013). 

 

Två sexualbrott som fått särskilt stor uppmärksamhet i medier är de i medier så kallade 

”Tumba-fallet” från 2003 och ”Tensta-domen” från 2013. De var båda gruppvåldtäkter som 

skedde i närheten av Stockholm och där de anklagade männen friades av hovrätten. Det är 

dessa fall som uppsatsen undersöker för att se om, och i så fall hur, så kallade våldtäktsmyter 

återfinns i kvällstidningens Aftonbladets rapportering kring fallen i sin internetupplaga. 

Uppsatsen anknyter till genusteoretiska utgångspunkter och diskuterar möjliga anledningar till 

varför Aftonbladets rapportering kring fallen ser ut som den gör. 
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2. Bakgrund  

I kapitlet ges en närmare beskrivning av kriminaljournalistik, kvällstidningsjournalistik samt 

kvällstidningen Aftonbladet. Kapitlet ger även en presentation av de fall, Tumba-fallet och 

Tensta-domen, som uppsatsen kommer att behandla. Sammanfattningarna av Tumba-fallet 

och Tensta-domen bygger på information från mediernas egen rapportering.  

2.1 Kvällstidningsjournalistik 

Medieorganisationer har sedan 1980-talet varit utsatta för en ökad mediekonkurrens. Det har 

med andra ord skett en ökad kommersialisering av mediesystemet, vilket syftar på att det skett 

och sker en anpassning till publiken samtidigt som ekonomin inom branschen blivit alltmer 

ansträngd. I takt med att nyhetssystemet blivit alltmer kommersialiserat har även ett större 

fokus hamnat på att sälja. Ett resultat av detta är kvällstidningen som är en kommersialiserad 

tidningsgenre. Fokus på att sälja i denna typ av tidningar har lett till att nyheter om brott och 

olyckor får större utrymme än till exempel politik (Hadenius & Weibull, 2003:370f). 

Kvällstidningar är läsarfinansierade och har en annorlunda annonsmarknad än 

morgontidningar. Kvällstidningsjournalistiken kritiseras ofta för sin typ av 

sensationsjournalistik och för de hårda vinklar som görs i reportagen (Hadenius & Weibull, 

2003:64ff). Anledningen till kvällstidningarnas fokus på så kallade mjuka nyheter, såsom 

underhållning, sport eller brott är för att de intresserar människor. Om människor har ett 

intresse för tidningens innehåll innebär det större intäkter för tidningen (Strömbäck, 

2009:174f).  

2.2 Kriminaljournalistik  

I en kvällstidning är kriminaljournalistiken en viktig del i att öka försäljningen. Det finns 

inom kriminaljournalistiken inslag av underhållning. Det gör att människor blir attraherade av 

brott och då särskilt hemska brott (Wesslén, 1994:102). Enligt Pia Gadd (1994) finns tre 

grundläggande rädslor hos människor som anspelas på för att öka försäljningen. En av dem är 

rädslan för brottslingar. Den är enligt Gadd (ibid.) den farligaste känslan att kommersialisera. 

Hon menar att den rädslan leder till oanade konsekvenser i samhället, den är inte bara 

plågsam för de som blir drabbade utan ger även möjligheter att påverka de politiker som har 

hand om lagstiftningen. Då medier alltmer kommersialiserat rädslan för brottslingar, inte 

minst genom kvällstidningars rapportering, har lögner varit möjliga att skapa då deras val av 
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värdering och vinklar har blivit normen för de brott som sker (Gadd, 1994:7f). Det är på det 

viset som myter om våldtäkter kan skapas.  

2.3 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och ses som den första moderna tidningen. 

Tidningen är en av Sveriges största kvällstidningar tillsammans med Expressen. Från starten 

har Aftonbladet varit en stor framgång, dock började försäljningen gå ned på 1980-talet för att 

sedan öka igen runt år 2000 (Hadenius & Weibull, 2003: 49f, 64ff). Aftonbladet ägs sedan 

1996 av Schibsted Sverige AB vars koncernchef är Raul Grünthal (Schibsted, 2013-12-31).  

2.4 Tumba-fallet 

I mitten av februari 2003 blir en 35-årig kvinna utsatt för en gruppvåldtäkt. Händelsen sker i 

Tumba, i närheten av Stockholm. Tre av männen har kvinnan träffat tidigare på kvällen på 

krogen och hon har fått skjuts hem. Väl hemma blir kvinnan utsatt för en gruppvåldtäkt. 

Teknisk bevisning har senare visat att sex olika män var i lägenheten under natten och var 

delaktiga i gruppvåldtäkten. I Huddinge tingsrätt frias de fyra män som blivit anklagade för 

grova sexuella övergrepp mot den 35-åriga kvinnan. I oktober tas fallet upp i Svea hovrätt. 

Där bekräftas tingsrättens dom och de fyra männen blir frikända från anklagelserna om grova 

sexuella övergrepp. En av männen blir friad i brist på bevis. De övriga tre som erkänt sexuella 

umgänge blir även de frisläppta. Hovrätten säger i sin dom att kvinnan befunnit sig i hjälplöst 

tillstånd på grund av alkohol och/eller narkotikapåverkan. Dock anser hovrätten inte att 

männen kunnat förstå att offret befann sig i ett sådant tillstånd och de blir därför inte dömda.  

2.5 Tensta-domen  

Den 2 mars 2013 blir en 15-årig flicka våldtagen av flera, för henne, okända pojkar. Flickan 

har varit på en fest i Tensta, en del av Stockholms kommun. Vid festens slut är det bara 

flickan och hennes berusade kompis kvar samt de åtta pojkarna. Pojkarna tar in flickan på ett 

rum, tar både hennes mobil och kläder, och sedan våldtar de henne en efter en. Rummet var 

under händelsen låst. Sex av åtta pojkarna blir anklagade för brottet. I juni 2013 döms sex av 

pojkarna till ungdomsvård för antingen försök till grov våldtäkt eller grov våldtäkt av Solna 

tingsrätt. När fallet tas upp i Svea hovrätt frias de sex pojkarna. Hovrätten menar att då 

våldtäkterna ägt rum i ett mörkt rum och att det var många som gick in och ut ur rummet 

under kvällen försvårade det för flickan att ha en tydlig minnesbild av kvällen. Domens 
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utlåtande baseras på att flickan möjligtvis befunnit sig i en utsatt situation men att det inte går 

att utom rimligt tvivel bevisa att hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Fyra månader efter 

gruppvåldtäkten mot den 15-åriga flickan ändras lagen kring sexuella brott till att offer inte 

behöver befinna sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd utan ”i en mycket utsatt situation”. Svea 

hovrätt väljer dock att använda sig av den gamla lagtexten och friar därmed pojkarna.  

3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, den svenska kvällstidningen 

Aftonbladet i sin internetupplaga använder sig av våldtäktsmyter vid rapporteringen kring två 

uppmärksammade gruppvåldtäkter som skedde i Tumba 2003 och Tensta 2013, samt om det 

går att se en skillnad i rapporteringen mellan fallen. Våldtäktsmyterna som undersöks går att 

återfinna i medier världen över enligt forskning inom området, därför är en del av syftet att se 

om dessa även återfinns i svensk kriminaljournalistik i och med Aftonbladets rapportering om 

de två gruppvåldtäktsfallen. I diskussionen kommer även reflektion ske kring varför dessa 

våldtäktsmyter eventuellt används i svensk kriminaljournalistik och varför offer och förövare 

porträtteras som de gör. Analysen utgår ifrån genusteoretiska utgångspunkter. 

3.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna nedan kommer att användas för att besvara syftet. De första tre besvaras i 

kapitlet Resultat (se kapitel 7) och den fjärde i kapitlet Diskussion (se kapitel 8).  

• Är våldtäktsmyter, och i så fall vilka, synliga vid Aftonbladets rapportering kring de 

två gruppvåldtäkterna i Tumba 2003 och Tensta 2013? 

• Med vilka språkliga uttryck framträder i så fall våldtäktsmyterna? 

• Om de finns, är några våldtäktsmyter mer framträdande än andra, i så fall vilka? 

• Hur skiljer sig Aftonbladets rapportering mellan de två fallen vad gäller eventuella 

våldtäktsmyter? 

 

Förutom dessa frågeställningar kommer uppsatsen i kapitlet Diskussion (se kapitel 8) resonera 

och diskutera kring vad som kan ligga bakom våldtäktsmyter som eventuellt syns vid 

Aftonbladets rapportering kring de två gruppvåldtäkterna i Tumba och Tensta. Uppsatsen 

resonerar även, i samma kapitel, kring vilka mer övergripande konsekvenser som är möjliga 
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när kriminaljournalistik rapporterar om våldtäktsfall på det sätt som beskrivs i vetenskaplig 

litteratur på området och som eventuellt förstärks av denna uppsats. 

3.2 Uppsatsens disposition  

Efter att nu ha presenterat bakgrund, syfte och frågeställningar fortsätter uppsatsen med att ta 

upp nedslag i tidigare forskning som behandlar områdena kriminaljournalistik och 

våldtäktsmyter. Efter den tidigare forskningen kommer de teorier som uppsatsen utgår ifrån 

att presenteras. Dessa handlar om kriminaljournalistik, genusteori samt våldtäktsmyter. Sedan 

introduceras fallstudien som metod samt den kritiska diskursanalysen för att i kapitlet 

”Material och metod” avsluta med de metodproblem som kan finnas med dessa slags metoder. 

Kapitlet tar även upp vilken urvalsmetod samt material som används. Efter det kommer 

kapitlet ”Resultat” ta upp de mest relevanta observationerna som framkommer i analysen 

utifrån de frågor som ställs i avsnitt 3.1. Dessa kopplas löpande samman i texten med tidigare 

forskning och teorier. Näst sist kommer en diskussionsdel som lyfter fram övergripande 

teman i artiklarna, och ett resonemang förs kring anledningarna till varför Aftonbladets 

rapportering om de två fallen ser ut som den gör. Allra sist kommer de slutsatser som 

uppsatsen har samt en sammanfattning av uppsatsen i sin helhet. 

4. Tidigare forskning  

För att sätta in uppsatsens syfte i ett mer övergripande forskningssammanhang presenteras här 

några nedslag i internationell forskning på området. I kapitlet tas aspekter kring hur mediers 

nyhetsrapportering kan vara delaktiga i att påverka samhällets syn på våldtäkt och även hur 

våldtäktsmyter är vanligt förekommande i medier i Sydafrika och USA. De utvalda studierna 

presenteras var för sig för att sedan diskuteras i ett jämförande avsnitt. I slutet av kapitlet sätts 

den här uppsatsen i relation till den tidigare forskning som presenterats.  

4.1 Tidigare forskning kring kriminaljournalistik  

4.1.1 What Newspapers Tell Us (And Don´t Tell Us) About Rape 

Heath, Gordon och LeBaillys (1981) studie ”What Newspapers Tell Us (And Don't Tell Us) 

About Rape” handlar om mediers rapportering vid sexuella brott såsom våldtäkt. Författarna 

menar att mediers rapportering blir avgörande för människor som inte känner ett 

våldtäktsoffer. Mediers rapportering vinklar människors syn på våldtäkt, offer, förövare, 
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rädslor samt vilken attityd som finns mot offer och förövare. Denna rapportering gör att myter 

kring vilken slags kvinna som blir våldtagen kan uppstå. Studien visar på att de myter som 

finns kring våldtäkt ofta är felaktiga. Det bevisas genom att jämföra data från polisen, 

intervjuer av våldtäktsoffer samt genom att göra studier av förövare och offer (Heath, Gordon 

& LeBailly, 1981). 

4.1.2 Reality vs. Myth: Constructions of Women's Insecurity  

Berrington och Jones´ (2002) ”Reality vs. Myth: Constructions of Women's Insecurity” tar 

upp mediers makt över hur samhället uppfattar sexuella brott. De beskriver hur det är få 

människor som har egen erfarenhet av brott men att de flesta ändå har en åsikt kring sexuella 

brott. Dessa åsikter kommer ifrån medier och hur de rapporterar kring brott. Studien visar att 

kvinnors handlingar vid sexuella brott ofta tas upp i rapporteringen. Det gör att samhället fås 

att tro att kvinnor, genom uppförande eller utseende, har möjligheten att förhindra våld. Detta 

kan i sin tur innebära att kvinnor väljer att inte anmäla med risk för att inte bli trodda av 

människor i deras närhet och av samhället (Berrington & Jones, 2002).  

4.1.3 How Newspapers Frame Rape Allegations: The Duke University Case 

I studien undersöker Barnett (2012) hur amerikanska journalister väljer att ta upp 

våldtäktsfrågan vid nyhetsrapportering kring sexuella brott. Hon vill se om fokus ligger på 

individens moral, karaktär och handlingar eller på större frågor såsom sexuella överfall. I 

studien använder författaren sig av teorier kring hur berättelser om brott och våld är tänkta att 

attrahera läsare. Studien visar på att det finns olika faktorer som samverkar för att medier ska 

attrahera sina läsare. Dessa kan vara fakta om offrets ras, ålder och kön. I längden menar 

Barnett (ibid.) att dessa faktorer påverkar nyhetsrapporteringen så pass att den inte blir 

representativ för hur det egentligen ser ut gällande brott och brottsoffer.  

 

Studien kommer fram till att journalister föredrar att rapportera kring moral och karaktär 

gällande offrets både nutida och dåtida handlingar. Sammanfattningsvis visar studien på att 

medier sätter mäns rykten över kvinnors intressen (Barnett, 2012). 

4.1.4 Jämförelse mellan studierna  

Två av studiernas resultat överensstämmer med varandra då båda menar att mediers 

nyhetsrapportering har stor betydelse för människors syn på brott. Heath, Gordon och 



7 
 

LeBaillys (1981) nämner det faktum att attityder mot våldtäktsoffer och förövare i medier har 

betydelse för människor som inte känner ett offer för våldtäkt. Berrington och Jones (2002) 

hävdar att människors åsikter kring brott ofta kommer från medier och hur de rapporterar. 

Båda är eniga om att det är människor som inte blivit utsatta för eller inte känner ett offer som 

främst påverkas av mediers nyhetsrapportering.  

 

Det som är intressant med studierna är att det skiljer lite mer än tjugo år mellan dem. Trots det 

pekar alla studierna på att det är kvinnors handlingar som står i fokus vid nyheter kring 

sexuella brott. Barnetts (2012) studie visar tydligt på detta när hon drar slutsatsen att det är 

kvinnans handlingar, både nutida och dåtida, som står i fokus. Det tyder på att inget 

avgörande har förändrats gällande hur kriminaljournalistiken, dit sexuella brott tillhör, 

rapporterar. Det är ett problem om Barnetts (2012) studie tas in. Barnett tar upp att 

nyhetsrapportering kring brott är påverkad av olika faktorer för att sälja så mycket som 

möjligt. I längden menar Barnett (ibid.) att det gör att mediers bild av brott inte är 

representativ för hur verklighetens brott ser ut. 

4.2 Tidigare forskning kring våldtäktsmyter i medier  

4.2.1 Gender and Racial Stereotyping in Rape Coverage 

Bonnes (2013) undersöker hur olika myter om våldtäkt används vid medierapportering i den 

sydafrikanska tidningen Grocott´s Mail. Studien vill identifiera och diskutera teman som är 

synliga gällande rapportering kring våldtäkter och se om dessa bekräftar eller utmanar myter 

kring våldtäkter.  

 

Studien kommer fram till att Grocott´s Mail bevarar ras- och könsstereotyper genom sitt sätt 

att rapportera om våldtäktsfall. Det sker bland annat genom att tidningen använder sig av 

våldtäktsmyter som syftar till att skylla på offret och tona ner den roll som förövaren har i 

våldtäkten. Det görs även genom att förmänskliga förövaren som en vän som ”aldrig skulle 

göra något sådant”, men även genom att skylla på faktorer som egentligen inte hör till 

händelsen. Ett sådant fall är när alkohol är inblandad. Då ligger mediers fokus på offret och 

graden av berusning. Grocott´s Mail bevarar dock inte myten om att de flesta förövare är 

främlingar till offret. Genom tidningens användande av ett indirekt språk och en passiv röst är 
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de delaktiga i att reproducera myter kring att förövaren inte är den enda som går att skylla 

sexuella brott på (Bonnes, 2013).  

4.2.2 Monsters, Playboys, Virgins and Whores: Rape Myths in the News Media´s 

Coverage of Sexual Violence 

Shannon O´Haras (2012) studie jämför tre olika våldtäktsfall i USA och hur medier 

exploaterar olika våldtäktsmyter vid rapportering kring fallen. Hon menar att medierna väljer 

att använda sig av olika våldtäktsmyter. I ett av de tre fallen skyller medierna på offret, i det 

andra fokuserar de på gärningsmannen som galen eller psykiskt störd, och i det sista 

kombineras båda. Studien visar att medier väljer att inte alls ta upp den inverkan brotten har 

på offren. Enligt O´Hara innebär detta en trivialisering av brotten. Hon argumenterar för att 

mediers användande av stereotyper som leder till våldtäktsmyter gör att orsaken till varför 

brotten sker ignoreras. Ett exempel på detta är när förövaren beskrivs som ett ”monster”. 

Myten om förövaren som ett monster innebär att våldtäkt blir en slumpmässig handling 

snarare än ett socialt problem. O´Hara (2012) menar att, för att lösa problemen med detta, 

måste medier börja ge korrekta exempel på sexuella brott som inte passar in i de förutfattade 

meningar som våldtäktsmyter skapar och förstärker.  

4.2.3 Jämförelse mellan studierna  

Både Bonnes’ (2013) studie i Sydafrika och O´Haras (2012) studie i USA visar på att 

våldtäktsmyter är förekommande i medier i dessa länder. Det argumenterar för att 

våldtäktsmyter i medier inte bara är en nationell företeelse utan något som förekommer i olika 

länder med stor geografisk spridning. Detta tillsammans med O´Haras (2012) slutsats om att 

våldtäktsmyter leder till att orsaken till brottet ignoreras, gör att det finns ett socialt problem 

där en rättvis bild av vem som är en våldtäktsman och offer inte kommer fram i tillräcklig 

utsträckning i medier.  

4.3 Tidigare forskning i relation till denna uppsats 

De redovisade studierna visar att ingen direkt förändring har skett gällande hur medier väljer 

att fokusera på kvinnans handlingar vid rapportering om sexualbrottsfall. Trots att det skiljer 

lite mer än tjugo år mellan studierna. Även denna uppsats kommer att undersöka mediers 

rapportering vid sexualbrott. Den kommer att fokusera på hur Aftonbladet eventuellt väljer att 

rapportera kring våldtäktsmyter vid två sexualbrottsfall som det skiljer tio år mellan. 
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Berrington och Jones (2002) tar i sin studie upp kriminaljournalistiken och på vilket sätt den 

rapporterar kring sexualbrott. Här går det att jämföra med den del av uppsatsens syfte som vill 

diskutera varför svensk kriminaljournalistik väljer att rapportera på det sätt den gör och för att 

se om det ligger några ideologiska motiv bakom.  

 

Denna uppsats kommer att bidra med kunskap om hur svensk kriminaljournalistik väljer att 

rapportera kring sexualbrott genom en analys av två olika fall. Uppsatsen kommer även 

undersöka om de våldtäktsmyter som Bonnes (2013) och O´Hara (2012) tar upp sina studier 

även är förekommande i svenska medier såsom de är i Sydafrika och USA.  

5. Teoretiska utgångspunkter  

I kapitlet kommer de teorier som behandlar ämnena kriminaljournalistik, genus samt 

våldtäktsmyter i medier tas upp. Här kommer en närmare redogörelse för de våldtäktsmyter 

som nämndes i den tidigare forskningen att presenteras. De myter som tas upp i detta avsnitt 

är bekräftade myter som kartlagts i medier och som har utvecklats till en teori om vad de 

beror på. Först presenteras våldtäktsmyterna i en punktlista för att sedan beskrivas mer 

ingående. Sist i kapitlet kommer en redogörelse för hur teorierna kommer att användas i 

uppsatsen samt en diskussion om eventuella brister och förtjänster de har.  

5.1 Teori kring kriminaljournalistik  

5.1.1 En studie i medier och brott  

Ester Pollack (2001) tar i En studie i medier och brott upp hur det finns ett samspel mellan 

medier och brott. Kriminaljournalistiken är som namnet säger till för att rapportera kring 

kriminalbrott i journalistiska former. Den är till för att förmedla information till allmänheten 

kring brott i samhället. En annan möjlighet som kriminaljournalistiken har är att granska 

samhällets makthavare och rättssystem och på så vis motverka eventuellt missbruk av makt. 

Pollack fortsätter med att säga att medier har makt att påverka den politik som finns kring 

kriminalbrott. Det gör att medier kan påverka olika slags frågor i samhället (Pollack, 2001:11, 

103).  

 

Pollack (2001) menar att i forskning kring brottsjournalistik är maktperspektivet en viktig del. 

Med det menas att det finns en föreställning om att medier är en del av att reproducera en 
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maktordning i nyhetsrapportering. Kriminaljournalistik handlar i grunden om vad som anses 

rätt och fel enligt kulturella föreställningar. Det är det som är avvikande och annorlunda som 

främst blir uppmärksammat i kriminaljournalistik. Normen för vad som är normalt beteende 

eller inte fastställs utifrån kriminaljournalistik gällande brott. Pollacks studier kring 

brottsrapporteringen visar att offret fått en allt mer framträdande position när brott skildras. 

Mediers rapportering handlar oftast om mäns våld mot kvinnor (Pollack, 2001:11, 263f).  

 

På 1990-talet började en förändring framträda kring vad som räknades som nyheter. Det 

började alltmer ske en uppluckring mellan nyheter och underhållning. Det skedde för att 

kunna möta en hårdnande konkurrens på mediemarknaden. Uppluckringen av skillnaden 

mellan nyheter och underhållning är kriminaljournalistiken ett exempel på. Den uppfyller de 

krav på mediedramaturgi om brottslighet och sociala avvikelser som finns och passar därför in 

i nyhetsproduktionens villkor och därmed möjliggör det en ökad försäljning (Pollack, 2001: 

13, 303).  

5.2 Teori kring genus  

Genus och kön är två begrepp som är viktiga inom genusforskning. Genus kan enkelt 

beskrivas som det sociala könet, vilket innebär de föreställningar och normer som finns kring 

att vara kvinna och man och som vi från födseln blir socialt inlärda i. Kön ses däremot som 

det biologiska könet, det vi föds med (Jarlbro, 2006:12). 

5.2.1 Genusordning och genuskontrakt  

Yvonne Hirdman (2007) är den svenska forskare som utvecklat en systematisk teori om en 

könsmaktsordning. Hirdman har valt att kalla detta system för genusordning eller 

genussystem. Den går att se som en dynamisk struktur som bygger på de förväntningar eller 

föreställningar som leder till vissa mönster. Genussystemet är en ordningsstruktur av kön som 

är en förutsättning för andra sociala ordningar såsom den ekonomiska eller den politiska. I 

genussystemet ses mannen som den överordnade och kvinnan som den underordnande. 

Hirdman beskriver hur de mönster som bildas av förväntningar och föreställningar bygger på 

två logiker – dikotomin, där manligt och kvinnligt hålls åtskilt och hierarkin, där mannen är 

normen och kvinnan det avvikande. Dikotomin och hierarkin bygger på varandra då det är via 

isärhållningen av könen som den manliga normen kan bli legitimerad. Isärhållandets lag eller 

dikotomin är delaktig i att strukturera upp egenskaper, platser och sysslor. Den lägger grunden 
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till vad som ses som kvinnliga och manliga egenskaper. Indelningen leder till att den manliga 

normen blir legitimerad genom att en urskiljning såväl som avskiljning sker till det kvinnliga 

(Hirdman, 2007:51ff). Egenskapernas hierarkiska indelning innebär även att mannens 

egenskaper får ett högre värde än vad kvinnans har. Det gör att männen får en högre 

maktposition i genussystemet (Hirdman, 2001:40ff). 

 

Yvonne Hirdman (2007) säger att det i varje tid och samhälle finns ett genuskontrakt mellan 

könen. Kontraktet utgår från den part som definierar eller står över den andra i världen. 

Genuskontrakten är föreställningar om hur kvinnor och män bör vara mot varandra. 

Föreställningarna handlar om vem som får förföra vem, hur en person får prata, vilka ord som 

får användas samt vilka kläder som får användas. Dessa genuskontrakt skapar både 

förhandlingar som balans i tillvaron. Det förs ständigt förhandlingar om vem som får göra vad 

och vad som händer om någon bryter mot dessa genuskontrakt. I historien och även i nutiden 

har mannen via genuskontrakten alltid stått för mer frihet medan kvinnan stått för symbiosen. 

Hirdman fortsätter med att vi i det västerländska samhället lever i en ständigt 

genusproducerande värld. Det är det som leder till att genusordningen kan leva vidare och 

ständigt utvecklas. Det sker på grund av att kvinnors och mäns handlingar utgår från de 

kontrakt som är en del av genusordning som finns i samhället. Enligt Hirdman går 

genussystemet att förändra om isärhållandets logik blir allt svagare. Det innebär att mannen 

som norm behöver ifrågasättas. När eller om brott mot genussystemet sker finns risken att 

kvinnor och män blir utfrysta ur samhället eller utsatta för våld. Kraften för att förändra finns 

nämligen hos människor och vårt tankesystem där genuskontrakten är en stor del (Hirdman, 

2007:54ff).  

5.2.2 Genusstruktur eller genusordning 

R.W. Connell (1999) beskriver genus som en struktur av social praktik. Hen menar att genus 

är ett sätt för att organisera den sociala praktiken. Det är via genusprocesser som vardagslivet 

organiseras i relationen till den så kallade reproduktiva arenan. Den reproduktiva arenan är 

definierad av människors kroppsliga strukturer och processer som hör till reproduktionen, 

exempel på sådana är barnafödande och barnavård och åtrå och samlag samt kroppsliga 

genusskillnader och genuslikheter. Genus är den sociala praktik som inte är reducerad till 

kroppen, utan vad kroppar gör. Inom genusordningen är genusrelationer en av de mer 

betydande strukturerna som styr reproduktionsarenan. Gällande maskulinitet och femininitet 
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är dessa konfigurationer av genuspraktik. Maskulinitet och femininitet kan även förstås som 

rörliga genusprojekt. Begreppen är rörliga och förändras över tid, vilket även gör att deras 

position i genusstrukturen har möjlighet att förändras. Positionen i genusstrukturen eller 

genusordningen behöver inte ha något biologiskt samband med reproduktion utan konstrueras 

socialt (Connell, 1999:95ff).  

 

Genusstrukturen eller genusordningen går att dela upp i en tredelad modell. Det för att ha 

möjligheten att särskilja relationer som bygger på makt, produktion och katexis eller 

emotionell bindning. Det första steget i genusstrukturen är de relationer byggda på makt. Det 

är den maktfaktor som innebär det patriarkat som den samtida europeiska-amerikanska 

genusordningen rör sig kring. Patriarkat kan även beskrivas som den underordning av kvinnor 

och där män har dominans som är vanlig i vår tid. Det andra steget handlar om 

produktionsförhållanden och den genusmässiga arbetsfördelning som finns. Connell menar 

att det finns en ekonomisk konsekvens av det sätt som arbetet delas upp i beroende på genus. 

De som tjänar på arbetsfördelningen är männen, då det är de som får ta del av den största 

avkastningen. Connell argumenterar för att det inte är en slump att det är män och inte 

kvinnor som har kontrollen över större bolag och förmögenheter i samhället utan att det är en 

del av den sociala konstruktionen av maskuliniteten. Det tredje och sista steget handlar om 

emotionell bindning eller katexis. Det handlar om de praktiker mellan män och kvinnor i 

genusordningen som är med och formar samt väcker åtrå. Dessa går att koppla till politiska 

frågor som handlar om gemenskap eller tvång eller om det handlar om ensidig njutning eller 

gemensam (Connell, 1999:95ff).  

5.3 Teori kring våldtäktsmyter 

5.3.1 Definition av våldtäktsmyt 

Martha R. Burt (1980) definierar myter om våldtäkt som skadliga för både offer och 

våldtäktsmän. Hon fortsätter med att säga att dessa myter leder till ett samhälle där det finns 

en fientlig inställning till offer för våldtäkt (Burt, 1980:217). Kimberly A. Lonsway och 

Louise F. Fitzgerald (1994) definierar våldtäktsmyter som attityder och föreställningar som 

oftast är falska men ändå hålls fast vid. De menar att myterna finns för att både förneka såväl 

som rättfärdiga mäns sexuella övergrepp mot kvinnor.  

5.3.2 Horan och Madonnan 
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Helen Benedict (1992) har i sin bok Virgin or Vamp tagit fram elva olika våldtäktsmyter som 

enligt henne är vanligt förekommande i medier. Benedict menar att myterna finns för att visa 

hur kvinnor i samhället kan undvika att falla offer för våldtäkt och därmed inte se sig själva 

som lika sårbara. Det innebär att mediers rapportering gör ett åtskiljande mellan ett ”dom” 

som är offer och ”vi” som inte är det. Våldtäktsmyternas resultat är att offer för sexuella brott 

framställs som antingen en Hora eller en Madonna. Horan som offer framställs som en kvinna 

som provocerar förövaren med sin sexualitet medan Madonnan framställs som ren och 

oskyldig (Benedict, 1992:13ff).  

 

De elva våldtäktsmyterna är enligt Benedict (1992) följande:  

• Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör 

• Förövaren motiveras till våldtäkten av lust 

• Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen 

• Förövare av sexuella brott mot kvinnor är oftast mörkhyade eller av lägre klass 

• Kvinnor provocerar fram våldtäkt 

• Kvinnor förtjänar våldtäkt 

• Endast kvinnor som är lössläppta blir utsatta för sexuella brott 

• Onda ting sker inte goda människor 

• En sexuell attack smutsar ner offret 

• Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar 

• Kvinnor anklagar män för våldtäkt för hämnd 

 

Den första myten är Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör. Det är den 

myten som ligger till grund för övriga myter och även den som är mest maktfull. Myten 

ignorerar det faktum att våldtäkt är en attack och inte liknar annat ”normalt” sexuellt 

umgänge. Det bidrar till en föreställning om att våldtäkt inte ses som ett seriöst brott. Den 

andra myten handlar om förövaren och om hur Förövaren motiveras till våldtäkten av lust. 

Förövaren är en man som drivs bortom självkontroll av lust och då den första myten bekräftar 

att våldtäkt är som annat sexuellt umgänge blir handlingen legitimerad då mannen, i enligt 

myten och sin biologi, inte kan ”hålla sig”. Myten Förövaren är pervers, psykiskt störd eller 
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galen tar upp en motpol till förövaren som en hetblodig man. Här framställs förövaren som 

pervers, psykiskt störd eller galen beroende på brottets karaktär som oftast är särskilt groteskt 

eller när offret framstår som oskyldigt (Benedict, 1992:14f).  

 

Förövare av sexuella brott mot kvinnor är oftast mörkhyade eller av lägre klass är den myt 

som leder till missförstånd kring att vita kvinnor blir attackerade av mörkhyade män och att 

kvinnor av högre klass blir attackerade av män av lägre klass. Den femte myten Kvinnor 

provocerar fram våldtäkt går att knyta an till den första myten om hur våldtäkt är likställt med 

vanligt sex. Det på grund av att offret är delaktiga i att locka förövaren genom utseende 

och/eller sexualitet. Enligt Benedict (ibid.) är denna myt etablerad även hos advokater, 

reportrar, polis samt även hos både offer och förövare. Myten Kvinnor förtjänar våldtäkt visar 

en bild av att kvinnor som utsätts för våldtäkter har betett sig oaktsamt. Det beror på att män 

och så även våldtäktsmän tycker att alla kvinnor är oemotståndliga och om kvinnor inte beter 

sig rätt lockar hon mannen till att begå överfallet och får därmed skylla sig själv. Benedict 

menar att medier använder sig av denna myt varje gång en kvinna tar en risk före det att en 

attack sker. En risk kan vara att gå ensam på natten, gå på ett party ensam eller att gå hem 

med en man (Benedict, 1992:15f).  

 

Ytterligare en myt som är vanlig vid nyhetsrapportering kring sexualbrott är Endast kvinnor 

som är lössläppta blir utsatta för sexuella brott. Myten menar att kvinnor, som ses som 

”slampiga” av samhället, sänder ut signaler som leder till våldtäkt. Lössläppta kvinnor ses per 

automatik som dåliga människor vilket ger upphov till myten om hur Onda ting sker inte 

goda människor. Det faktum att onda ting inte sker goda människor leder till att de som inte 

är offer kan känna sig tryggare i tron om att de är goda människor som inte kommer att 

drabbas av något ont. Myten En sexuell attack smutsar ner offret existerar i tron om att 

kvinnans sexualitet är hennes framtida eller nuvarande mans ägodel och därmed ses ett offer 

för våldtäkt som smutsigt efter ett överfall. Beroende på kultur kan det i vissa fall leda till att 

kvinnan blir utsatt för brott från sin familj. Det finns ingen historik på att något liknande sker 

de som blir utsatta för andra brott än sexuella brott (Benedict, 1992:16f).  

 

Nästa myt Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar syftar till att visa att ett våldtäktsoffer 

har sig själv att skylla. Ett offer för våldtäkt ses delvis som delaktig i att brottet kunnat ske på 
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grund av tidigare handlingar och val av livsstil. Den sista myten som enligt Benedict (1992) är 

vanlig vid nyhetsrapportering kring sexuella brott är Kvinnor anklagar män för våldtäkt för 

hämnd. Den verklighet som kan ställas till motpol till denna myt är att kvinnor som anmäler 

en våldtäkt riskerar att inte bli trodda eller få höra att de får skylla sig själva av både vänner, 

poliser, rättsväsendet och medier. Det alla myter som Benedict tar upp har gemensamt är att 

sexuella brott i medier målas upp som att kvinnor får ett straff för att de vågat vara sexuellt 

aktiva överhuvudtaget (Benedict, 1992:17f). 

5.4 Diskussion kring teoretiska utgångspunkter 

Det huvudsakliga fokuset i Ester Pollacks (2001) En studie i medier och brott är 

ungdomsbrottslighet i medier. Dock är den ändå relevant i denna uppsats då den bidrar med 

en tvärvetenskaplig syn som innefattar både medier och brott, vilket är ett huvudområde i 

denna uppsats. 

 

En av de brister som finns med de teorier kring genus som valts i denna uppsats är att de 

enbart fokuserar på dikotomin mellan kvinna och man. Varken Hirdman (2007) eller Connell 

(1999) tar upp att det även finns hierarkier mellan kvinnor samt mellan män. Dock är det inte 

av betydelse för uppsatsens syfte därför valdes dessa teorier om genus som teoretisk ram trots 

allt. Genom att använda sig av en genusteoretisk ansats i uppsatsen har ett val gjorts att 

fokusera på materialet utifrån könsroller för män och kvinnor och hur de skapar en 

könsmaktsordning. 

 

De våldtäktsmyter som tas upp i teoretiska utgångspunkter utgår från Helen Benedicts (1992) 

myter som enligt henne existerar i medier och i övriga samhället. Det finns fler våldtäktsmyter 

förutom Benedicts som varierar i nästintill oändlighet, dock med liknande innehåll. Hennes 

våldtäktsmyter valdes för de ger en bra sammanfattning på existerande våldtäktsmyter. Ett 

problem är att våldtäktsmyter har en tendens att vara flytande i relation till varandra. Det finns 

därför svårigheter att urskilja dem samt skilja dem från varandra. Det kan därför, vid en 

analys, finnas problem med att se vilken myt som hör till vilken kategori. Vissa av myterna är 

tydligare än andra att urskilja i ett material. Vid en analys måste även myterna delvis tolkas 

om och sammanföras med materialet för att få ut en sammanhållande helhet. Det är via 

Benedict (ibid.) som en bild ges av hur de definierats i litteraturen.   
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Ytterligare ett problem som finns med Benedicts (1992) teori om våldtäktsmyter och det 

empiriska materialet som används i denna uppsats är att de inte är från samma tidsperiod utan 

det skiljer nästan 20 år dem emellan. Det innebär att vissa förändringar kan ha skett. Den 

tidigare forskning som redovisats visar dock att Helen Benedicts teori, från 1992, fortfarande 

är aktuell för att undersöka hur medier framställer offer och förövare gällande sexuella brott. 

Teorin har till exempel använts av Bonnes (2013) vars studie finns i tidigare forskning (se 

kapitel 4). En poäng med uppsatsen är också att se om Benedicts (1992) myter kan anses vara 

angelägna i dag, och om de också kan anses relevanta i ett svenskt kriminaljournalistiskt 

sammanhang. 

 

Både Pollack (2001), Hirdman (2007) och Connell (1999) diskuterar omkring begrepp och 

idéer som är delaktiga i att reproducera en maktordning i samhället. Därför anses den kritiska 

diskursanalysen vara den metod som främst passar för att undersöka om våldtäktsmyter 

existerar i svensk kriminaljournalistik i tidningen Aftonbladet. Den kritiska diskursanalysen 

passar även bra då uppsatsens syfte till viss del är att se hur våldtäktsmyter byggs upp 

språkligt, ur ett kritiskt perspektiv.  

 

Helen Benedicts (1992) teori om våldtäktsmyter kommer i uppsatsen användas för att se om 

liknande våldtäktsmyter existerar i svensk kriminaljournalistik i Aftonbladets rapportering om 

två gruppvåldtäktsfall. Eventuella våldtäktsmyter kommer utifrån en kritisk diskursanalys att 

se till hur de är språkligt uppbyggda. De resultat som erhålls från uppsatsens frågeställningar 

gällande våldtäktsmyter kommer därefter att diskuteras utifrån de genusteoretiska 

utgångspunkter som Hirdman (2007) och Connell (1999) redovisar. Pollacks (2001) 

kriminaljournalistik kommer här att användas för att se på vilka grunder eventuella 

våldtäktsmyter används samt vilka konsekvenser en viss typ av rapportering kan få.  

6. Material och metod  

I kapitlet kommer materialet och de urvalskriterier som använts för att erhålla det att 

presenteras mer utförligt.  Kapitlet tar även upp den metod, kritisk diskursanalys, som 

används för att analysera materialet. En beskrivning ges även till fallstudien som metod då 
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uppsatsen är en studie av två avgränsade fall. I slutet av kapitlet tas de problem upp som kan 

finnas med den metod som används i uppsatsen.  

6.1 Material och urval  

6.1.1 Material 

Kvällstidningar har som nämndes i inledningen ett särskilt sätt att rapportera kring nyheter. 

Deras nyhetsreportage är präglade av en viss typ av layout, språk och vinklar för att främja 

försäljningen av tidningar (Hadenius & Weibull, 2003:64f). Utifrån denna uppsats syfte, att 

undersöka en kvällstidnings eventuella val att använda sig av våldtäktsmyter vid rapportering 

kring två fall, valdes Aftonbladet. En kvällstidning anses lämplig för att genren 

kriminaljournalistik är ofta förekommande där, och även i tidigare forskning (Barnett, 2012 & 

Bonnes, 2013) har tidningar med stor räckvidd legat till grund för undersökningarna. Det 

underlättar en senare jämförelse av resultaten.  

 

Att valet föll på material från Aftonbladets Internetsajt härrör från att deras hemsida, är ”Årets 

Dagstidning digitala medier” utsedd av Tidningsutgivarna och Medievärlden samt att de även fått 

utmärkelsen ”Årets Nyhetssajt” som utses av Internetworld Topp100. Enligt statistik på 

Aftonbladets hemsida når de dagligen runtomkring tre miljoner människor (Aftonbladet, 2013-11-

27). Nättidningen anses intressant att undersöka då den når ungefär en tredjedel av Sveriges 

befolkning. Dess rapportering kring händelser kan innebära att människor påverkas i det sätt de 

ser på sin omvärld beroende på hur nyheterna vinklas i ett sådant inflytelserikt medium.  

 

De fall som valdes till uppsatsen har vissa likheter. De har båda varit mycket uppmärksammade i 

medier i anslutning till att händelserna de rapporterat om skett, och de har varit samhällsrelevanta 

på så sätt att de aktualiserat nya och gamla lagar som krockar med varandra. Medierapporteringen 

har sannolikt lett till att många människor numera har viss kunskap kring fallen i både Tumba och 

Tensta och de rättsliga efterspel som följde på händelserna. Båda handlar även om 

gruppvåldtäkter som hände i närheten till Stockholm samt att de även togs upp i Svea hovrätt. 

 

Det empiriska materialet hittades genom att söka utifrån urvalskriterier (se stycke 6.1.2) på 

Aftonbladets hemsida. Valet att söka på mediets egen hemsida gjordes då uppsatsens syftar till 

att undersöka artiklar publicerade på internet och inte de i tryckta medier. Risken med 

material tillgängliga på internet är att de kan ha ändrats eller uppdaterats efter det att de skrevs 



18 
 

beroende på om mer fakta eller liknande kommit fram i efterhand. Att eventuella ändringar 

gjorts löpande är inte av avgörande betydelse för uppsatsens syfte där den huvudsakliga 

poängen handlar om att undersöka existensen av våldtäktsmyter i kriminaljournalistik med 

Aftonbladet och nämnda fall som exempel, och har därför inte ansetts äventyra uppsatsens 

tillförlitlighet i stort.  

 

Materialet samlades in genom att för Tumba-fallet använda sig av sökorden Tumba och 

våldtäkt samt Tumba och gruppvåldtäkt. Det resulterade i åtta artiklar. Från dessa åtta artiklar 

valdes fyra artiklar utifrån de kriterier som fastställts. På samma sätt söktes det via 

Aftonbladets sökfunktion vid Tensta-domen efter artiklar med sökorden: Tensta och våldtäkt 

samt Tensta och gruppvåldtäkt. Det resulterade i 24 artiklar. Efter att ha gått igenom 

artiklarna valdes även här fyra artiklar ut utifrån de kriterier som fastställts. En trolig 

anledning till varför antalet skiljer sig mellan Tumba och Tensta gällande sökträffar är för att 

internet nu för tiden är en större källa till nyheter än det var 2003. 

 

De alternativ till material som finns är att välja en annan tidsperiod än i denna uppsats. Det 

fanns artiklar även i mitten av nyhetsrapporteringen kring båda fallen. Anledningen till att de 

två tidsperioder valdes var för att få med hur rapporteringen var i början när händelserna nyss 

skett och i slutet då båda fallen togs upp i Svea hovrätt. I analysen av artiklarna har inga bilder 

valts att ta med. Det på grund av att det som ansågs vara intressant var hur nyhetstext 

språkligt visar på eventuella våldtäktsmyter.   

6.1.2 Urval 

Ett målstyrt urval, och mer specifikt ett teoretiskt urval, har använts för att välja de enheter 

som undersökningen består av. Ett teoretiskt urval innebär att urvalet utgår ifrån vad målet 

med undersökningen är och därefter har undersökningsenheterna valts utifrån ett antal 

kriterier (Bryman, 2011:394f). Anledningen till varför ett teoretiskt urval valdes som 

urvalsmetod är för att, enligt Flyvbjerg (2003), en slumpmässig urvalsmetod inte passar att 

använda vid fallstudier. Därför valdes ett teoretiskt urval som urvalsmetod som inte är 

slumpmässig.  

 

De kriterier som undersökningsenheterna ska innehålla för Tumba-fallet är: 
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• Orden Tumba och våldtäkt ska finnas med i antingen rubrik eller brödtext 

• Innehållet ska handla om Tumba och gruppvåldtäkten som inträffade 2003 

• Artiklarna ska vara från 2003 

• Artiklarna ska vara från början av nyhetsrapportering eller från omkring tiden då dom 

faller i Svea hovrätt. 

• Artiklarna ska vara från nyhetssektionen i Aftonbladet 

• Artiklarna ska innehålla underrubriker 

 

Gällande Tensta-domen ska följande kriterier finnas: 

• Orden Tensta och våldtäkt ska finnas med i antingen rubrik eller brödtext 

• Innehållet ska handla om Tensta och gruppvåldtäkten som inträffade 2013 

• Artiklarna ska vara från 2013 

• Artiklarna ska vara från början av nyhetsrapportering eller från omkring tiden då dom 

faller i Svea hovrätt. 

• Artiklarna ska vara från nyhetssektionen i Aftonbladet 

• Artiklarna ska innehålla underrubriker 

6.2 Metod 

6.2.1 Fallstudie  

Fallstudier innebär att rikta in sig på vissa specifika händelser, organisationer eller texter att 

undersöka. Metoden gör att forskaren har möjligheten att rikta in sig på ett fåtal fall (Ekström 

& Larsson, 2010:19). Metoden är välmotiverad för denna uppsats då den är inriktad på att 

analysera ett fåtal fall eller händelser som varit uppmärksammade i medier. Bent Flyvbjerg 

(2003) menar att många forskare har förutfattade meningar om fallstudier. De förutfattade 

meningarna är att det inte går att generalisera utifrån ett fåtal fall och att samhällsvetenskap i 

grunden handlar om att generalisera. En annan kritik är att fallstudier är alltför subjektiva och 

ger för mycket utrymme åt forskarens egna tolkningar och ger därmed bristande validitet 

(Flyvbjerg, 2003:185).  

 

Flyvbjerg (2003) har i sin text valt att argumentera för varför fallstudier ändå är en bra 

forskningsmetod. För att kunna utveckla en nyanserad bild av verkligheten menar Flyvbjerg 

på att fallstudier behövs. Fallstudier hjälper till att förstå mänskligt beteende på ett annorlunda 
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sätt än andra metoder. Ett annat missförstånd när det gäller fallstudier handlar om att det inte 

är möjligt att generalisera utifrån ett enskilt fall. Dock menar Flyvbjerg på att beroende på 

vilket fall forskaren valt och hur det valts ut är det visst möjligt att generalisera utifrån ett fåtal 

fall. Han fortsätter med att säga att slump och stora urval inte är lämpligt för urvalsmetod när 

det gäller fallstudier. Som slutsats nämner Flyvbjerg att ”´exemplets kraft´ är undervärderat” 

(2003:193).  

 

Genom att använda sig av ett strategiskt urval av fall kan en fallstudies generaliserbarhet öka. 

Ett till missförstånd handlar om att fallstudier oftast bekräftar forskarens förutfattade mening. 

Nackdelen med såväl fallstudier som andra kvalitativa studier är att de tillåter mer utrymme 

för forskarens egna bedömning. Fördelen med fallstudier är dock att möjligheten finns att 

komma tätt intill verkligheten. Erfarenhet visar på att fallstudien har en större bias i riktning 

mot falsifiering istället för verifiering som kritiken är (Flyvbjerg, 2003:185-204).  

6.2.2 Kritisk diskursanalys  

Några av den kritiska diskursanalysens, förkortad CDA, tongivande namn är Norman 

Fairclough, Ruth Wodak och Teun A. van Dijk. De två första har lingvistiken som 

utgångspunkt vid analyser medan van Dijk har utarbetat en sociokognitiv variant (Berglez, 

2010:273). Den kritiska diskursanalysens bakgrund finns i retorik, textlingvistik och 

språklingvistik. Viktiga begrepp för metoden är ideologi, genus, hierarki och makt. De blir 

tillsammans med sociologiska variabler viktiga för olika förklaringar och tolkningar som går 

att göra av text. CDA menar att det är förhållandet mellan språk och makt som är det 

intressanta (Wodak, 2002:6).  

 

Analyssättet används för att studera på vilka sätt som maktmissbruk, dominans och ojämlikhet 

reproduceras i social och politisk kontext. CDA:s fokus ligger på hur diskurser i samhället är 

med och bidrar till att strukturer eller mönster kan bekräftas, legitimeras och reproduceras 

samtidigt som de utmanar rådande dominans och maktrelationer i samhället (van Dijk, 

2001:352ff). En diskurs kan även ha en viss ideologisk effekt menar Fairclough och Wodak 

(1997:258) då den är med om att producera såväl som reproducera maktrelationer, såsom den 

mellan kvinna och man. 
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Teun A. van Dijks inriktning på CDA är en sociokognitiv variant för att analysera medier och 

då särskilt tidningar (Fairclough, 1995:28). van Dijks sociokognitiva perspektiv bygger på de 

antaganden som tankemönster ger mellan diskurs och samhälle. Det är bland annat minnen 

som är med och formar människors uppfattning och förståelse kring diskursiva metoder. Om 

dessa generaliseras och reproduceras skapas så småningom stereotyper och fördomar (Wodak, 

2002:18). van Dijk (1991) menar att den uppmärksamhet som CDA har inom 

forskningsvärlden är rimlig om en ser till hur stor del av våra dagliga liv nyheter är. Han 

fortsätter med att säga att det mesta av vår kunskap om vad som händer i världen kommer från 

just nyhetsrapporter (van Dijk, 1991:110).  

 

Det är Teun A. van Dijks sociokognitiva variant av den kritiska diskursanalysen som kommer 

att användas i uppsatsen. Den kommer att användas genom Peter Berglez’ (2010) 

analysschema som bygger på van Dijks variant av CDA.  

6.2.3 Analysschema  

Peter Berglez (2010) analysschema bygger på van Dijks sociokognitiva variant av CDA. Det 

analysschema som används till denna uppsats är en modifierad variant av Berglez’ modell. 

Den består av följande fem steg: 

• Artikelns huvudsakliga innehåll 

• Artikelns tematiska struktur 

• Artikelns schematiska struktur 

• Analys på mikronivå av artikeln 

• Sociokulturella kontexter 

Det första steget som Berglez tar upp handlar om artikelns centrala innehåll. I detta steg ställs 

frågor som handlar om artikelns centrala innehåll, det vill säga vad artikeln handlar om. De 

två följande stegen tematisk och schematisk struktur hör till textens makrostruktur. Tematisk 

struktur innebär att en text har en hierarkisk ordning. En texts huvudtema går oftast att hitta i 

rubriker eller ingress, och är samtidigt uppbyggt av andra mindre teman. Till materialet ställs 

frågan hur ämnen eller händelser är organiserade i artikeln.  

 

Nästa steg handlar om artikelns schematiska struktur som innebär hur en nyhetsberättelse 

kartläggs. Här ställs frågor som behandlar 1) Vad uttrycks i rubriker och ingress i artikeln? 2) 
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Vilka aktörer finns i texten? 3) Vad representerar aktörerna? 4) Finns det något resonemang 

kring orsak och verkan samt konsekvenser utifrån aktörers kommentarer? 5) Vem eller vad 

riktas kommentarerna till eller mot? 6) Tillåts någon dra slutsatser och att sammanfatta den 

aktuella händelsen i artikeln? 

 

Det fjärde steget är det moment där mikroanalysen sker. Här söks svaren på hur händelsen 

konstrueras. Här undersöks textens innehåll av frånvarande information, så kallade textuella 

luckor. De frågor som ställs till materialet är: 1) Involveras läsarens förförståelse eller 

förkunskaper på något vis i artikeln angående den aktuella händelsen? 2) På vilka sätt får 

läsaren själv fylla i implicit eller frånvarande mening?  

 

Steget innefattar även textens innehåll av information som inte är nödvändig för att beskriva 

själva händelsen, så kallade närvarande implikationer. Frågor som ställs är: 1) Innehåller 

artikeln irrelevant eller överflödig information som inte behövs för själva berättelsen? 2) Hur 

ser den irrelevanta och överflödiga information ut i så fall? Den sista delen av det fjärde steget 

handlar om textens lexikala stil. Det handlar om journalistens, aktörernas eller källornas 

ordval i artikeln. Här ställs frågor som: 1) Hur beskrivs ämnet, händelsen, företeelsen eller 

personen? 2) Finns det några andra ord som kunnat användas?  

 

Det sista steget handlar om sociokulturella föreställningar. Här ställs frågan: 

Hur kan nyhetsdiskursen vara ett uttryck för, en del av, förhandling med eller ett sätt för att 

motverka vissa ideologiska processer (Berglez, 2010:277ff)?  

6.3 Metodproblem  

I en studie finns det vissa krav som behöver uppfyllas för att den ska vara giltig. Kraven 

handlar om begreppen reliabilitet och validitet. I en kvalitativ undersökning finns det olika 

begrepp att använda istället för reliabilitet och validitet. De begrepp som Bryman (2011) tar 

upp är trovärdighet som kan ses som en variant av intern validitet, överförbarhet som kan 

kopplas till extern validitet, pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet och objektivitet som 

innebär möjligheten att stryka och konfirmera (Bryman, 2011:354). 
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Enligt Bryman (2011) är det i en kvalitativ studie svårt att få ett resultat som går att 

generalisera. Han menar att det är för få artiklar som studeras (Bryman, 2011:352ff). I denna 

uppsats är det ett problem då uppsatsen är en fallstudie av enbart två illustrativa fall. Bent 

Flyvbjerg (2003) menar dock att det inte alls är omöjligt att generalisera utifrån ett fåtal fall. 

För att kunna generalisera utifrån ett fåtal fall handlar det istället om att välja rätt fall och 

urvalsmetod. Till exempel är ett slumpmässigt urval eller ett allt för stort urval inte lämpligt 

för fallstudier (Flyvbjerg, 2003:193). I denna uppsats kommer Flyvbjergs argument kring 

fallstudier att dominera. Genom att välja ett teoretiskt urval som urvalsmetod har de fall som 

uppsatsen kommer att undersöka strategiskt valts ut. Även om uppsatsen inte helt kommer gå 

att generalisera på det sätt som en större kvantitativ studie kan åstadkomma, och det är även 

inte fullt ut syftet, ökar det dock möjligheten för det. 

 

Begreppet intern validitet syftar till att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

observationer som görs under undersökningens gång och de teoretiska idéerna. På ett liknande 

sätt handlar kvalitativa studiers begrepp trovärdighet om hur forskningen ska utföras enligt de 

regler som finns och att resultaten sedan ska rapporteras till personer som även de är delaktiga 

i samma sociala verklighet som forskaren är. Det för att få en slags bekräftelse på att 

forskarens beskrivning av den sociala verkligheten är uppfattad på rätt sätt (Bryman, 

2011:352ff). Genom att andra personer under skrivandets gång har läst igenom denna uppsats 

och bekräftat de slutsatser som den kommit fram till har en rapportering skett till personer 

som är delaktiga i samma sociala verklighet som författaren till denna uppsats. Uppsatsen har 

även genom att analysera materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna varit noga med att 

anteckna och beskriva på vilket sätt kopplingar kan göras mellan resultat och teoretiska 

utgångspunkter i enlighet med hur Bryman (2011) beskriver att den interna validiteten eller 

trovärdigheten kan öka.  

 

Ett problem med fallstudier som använts som metod i uppsatsen är att de anses ha en 

bristande validitet då för mycket utrymme ges åt forskarens egna tolkningar. Enligt Flyvbjerg 

(2003) är det dock inte ett problem då erfarenhet pekar på att fallstudier snarare har en 

tendens att inte bekräfta snarare än bekräfta forskarens förutfattade meningar (Flyvbjerg, 

2003:185). Alla undersökningar, kvantitativa såväl som kvalitativa, utgår dock från en mängd 

val som innebär en viss styrning av både design som resultat. Det innebär att det inte bara bör 

vara kvalitativa studier som kan vara utsatta för en bristande validitet. 
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Gällande begreppet extern reliabilitet är forskaren som gör analysen av 

undersökningsenheterna en del av en social miljö som inte går att stanna upp, vilket gör att det 

blir det svårt att replikera resultaten till en annan social miljö (Bryman, 2011:352ff). För att 

studien ska vara möjlig att upprepa har de olika delarna i uppsatsen noggrant dokumenterats 

för att möjliggöra för andra forskare att gå in i en liknande social roll. Det är ett sätt som 

föreslås att kvalitativa studier ska göra för att om möjligt kunna upprepa resultaten. Det är 

även en del av den pålitlighet som Bryman tar upp. Där gäller det att skapar en redogörelse 

för alla olika faser som finns under undersökningens gång (Bryman, 2011:352ff). Gällande 

begreppet intern reliabilitet är det inte ett problem i denna uppsats, på grund av att det bara är 

en person som analyserar undersökningsenheterna utifrån en fastställd modell. Dock kan det i 

sin tur vara ett problem då artiklarna enbart ses utifrån en synvinkel och ingen annan är 

delaktig i att upptäcka textens djupare mening. 

7. Resultat  

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit efter att materialet analyserats med hjälp 

av en kritisk diskursanalys att redovisas. De två fallen som materialet består av kommer att 

presenteras var för sig i ett eget avsnitt. En kort presentation av vardera fall kommer inleda 

avsnitten. Fallen kommer presenteras utifrån de teman som funnits vid analysen och det är 

dessa som är rubrikerna. I de olika avsnitten som behandlar teman kommer citat användas 

löpande från artiklarna för att visa på hur artiklarna valt att framställa innehållet i texterna. 

Analysresultaten kommer att presenteras och jämföras med tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter löpande i texten. I slutet av kapitlet kommer en kort sammanfattning av de 

viktigaste resultaten.  

I detta kapitel kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Är våldtäktsmyter, och i så fall vilka, synliga vid Aftonbladets rapportering kring de 

två gruppvåldtäkterna i Tumba 2003 och Tensta 2013? 

• Med vilka språkliga uttryck framträder i så fall våldtäktsmyterna? 

• Om de finns, är några våldtäktsmyter mer framträdande än andra, i så fall vilka? 

Övrig frågeställning besvaras i nästa kapitel Diskussion (se kapitel 8).  
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7.1 Tumba-fallet  

I februari 2003 blir en 35-årig kvinna utsatt för en gruppvåldtäkt. Händelsen inträffar i Tumba 

som är en del av Storstockholm. Männen som blir anklagade för brottet frias i Svea hovrätt. 

7.1.1 Området Tumba 

Artiklarna behandlar temat om Tumba som område och vilka människor som rör sig och bor 

där genomgående. Det visas genom uttryck som:  

”Det är tyvärr ganska vanligt med sexuella övergrepp mot tjejer i gängmiljön i 

Botkyrka. Tjejer utnyttjas hänsynslöst på olika sätt, även sexuellt…” Fredrik 

Gårdare, chef för Fittjakommissionen (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”I mitten av februari var den 35-åriga mamman på TB:s Sportsbar i Tumba…” 

(Aftonbladet, 2003-03-12) 

”I timmar blev tvåbarnsmamman våldtagen av män från det kriminella gänget 

Fuck for life, FFL” (Aftonbladet, 2003-03-12) 

”… grova sexuella övergrepp mot en 35-årig småbarnsmamma i Tumba” 

(Aftonbladet, 2003-10-14) 

”I februari i år tackar den 35-åriga tvåbarnsmamman i Tumba ja till skjuts 

hem” (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Genom polisens uttalande och ordvalet om hur ”gängmiljön” behandlar kvinnor i området där 

kvinnan bor visar journalisten fram en bild om hur Tumba som område är. Särskilt då polisen 

är en aktör som får ge ett uttalande om dem ger texten intryck av att det är en djupt rotad bild 

om detta område och de människor som rör sig kring gänget FFL. Då texten även tar upp 

ordval som områdets namn som ”Botkyrka” men även ”Tensta” visar området upp som 

kriminellt och det är inom dessa gränser som sådana här saker kan hända. Barnett (2012) tar i 

sin studie upp hur medier använder sig av olika faktorer för att attrahera sina läsare. Att ta upp 

hur området Tumba är och även ha med kriminalitet som en faktor gör att en attraktion skapas 

angående gruppvåldtäkten i Tumba. Samtidigt kan fakta om området Tumba göra att läsaren 

fortfarande känner sig trygg då händelsen sker där och inte i deras egna kvarter. Det kan 

kopplas till Heath, Gordon och LeBaillys (1981) studie om hur medier väljer att vinkla sin 

rapportering. I detta fall leder rapportering till att tro att våldtäkt sker i ett annat område än 

ditt eget.   
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”Det är tyvärr ganska vanligt med sexuella övergrepp mot tjejer i gängmiljön i 

Botkyrka. Tjejer utnyttjas hänsynslöst på olika sätt, även sexuellt…” Fredrik 

Gårdare, chef för Fittjakommissionen (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”Övergreppen ska, enligt Aftonbladets källor, ha varit mycket grova” 

(Aftonbladet, 2003-03-11) 

”Det är en central grupp i gängmiljö i Tumba som håller på med mycket grov 

brottslighet” Fredrik Gårdare (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”När de var färdiga stal de barnens sparbössor” (Aftonbladet, 2003-03-12) 

”I timmar blev tvåbarnsmamman våldtagen av män från det kriminella gänget 

Fuck for life, FFL” (Aftonbladet, 2003-03-12) 

”Männen drogade kvinnan innan övergreppen” (Aftonbladet, 2003-03-12) 

”Vad gör en vettig karl som kommer in i en lägenhet där flera har sex med en 

berusad kvinna med spermafläckar i håret? Jo, han undrar hur hon mår” 

Karolina Olsson, kammaråklagare (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Ett av de sätt som visar upp området är att ta upp de kriminella män som är anklagade för 

gruppvåldtäkten. Genom att i artiklarna koppla samman förövarna med området Tumba visas 

en bild av området fram, det gör att läsaren ges en förförståelse som innefattar frånvarande 

information i texten om att kriminella män inte är ovanliga i området och därmed en del av 

Tumbas epitet. Samtidigt gör kommentarer från aktörer, som polisen, samt meningar i 

brödtexten att en bild av gärningsmännen visas upp som avvikande i samhället. Det 

poängteras att de tillhör en kriminell miljö men även genom att de sätts i motsats till ordval, 

som är en del av nyhetstextens lexikala stil, som ”en vettig karl” gör att de framställs som 

avvikande andra män. Nyhetstexterna schematiska struktur synliggör att polisen i flera 

nyhetstexter får vara en aktör vilket gör att påståendena om männen som kriminella blir extra 

kraftfulla. Männens kallblodighet framställs genom att det tas upp hur de stulit offrets barns 

sparbössor. Barnens sparbössor är irrelevant eller överflödig information som visar särskilt 

tydligt för en läsare exakt hur brutala dessa män om de tar möjligheten att stjäla från små och 

oskyldiga barn. Det här är en av flertalet implikationer i artiklarna. Andra är att männen är 

kriminella och tillhör det kriminella nätverket Fuck for life, FFL. För själva berättelsen skull 

behövs inte denna information dock tillför det en del av berättelsen som männen som de onda 

och kvinnan som den goda. Då artiklarna ständigt tar upp männens kriminella bakgrund 

involveras läsarens förkunskaper om att män med en normal kvinnosyn inte utsätter kvinnor 

för något liknande och därmed särskiljer dessa män från vanliga män. Det avvikande med 

männen gör att de framställs som monster, olika andra män. Genom att samtidigt referera i 
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artiklarna till området som männen tillhör ges en bild av området som kriminellt och där 

sådana här saker kan hända. 

 

Något som fortsätter att synliggöra männen som avvikande är den lexikala stilen som 

fokuserar på det faktum att övergreppen ska ha varit mycket grova, det tillsammans med att 

männens kriminella bakgrund tas upp gör att männen framställs liknande monster. Det kan 

kopplas till de myter som finns gällande förövaren som ett monster eller som Helen Benedict 

(1992) uttrycker det Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen. Även O´Hara (2012) tar 

upp att myten om förövaren som galen, pervers eller som ett monster är en vanlig myt vid 

rapportering kring våldtäktsfall. Genom att ta upp att gärningsmännen drogade kvinnan innan 

händelsen ges en implicit förståelse som särskilt trycker på att gärningsmännen är monster 

som utsätter en kvinna för något sådant. Här används männens handlingar istället för kvinnans 

för att ge förövaren ansvaret för våldtäkten och inte offret som Bonnes (2013) studie visar på 

annars är vanligt när utomstående faktorer som alkohol eller i detta fall droger är inblandade i 

händelsen. 

 

7.1.2 Ålder och identitet 

I artiklarna finns ett fokus på såväl ålder som identitet på kvinnan och på männen. Det visas 

genom ordval och irrelevant information som: 

”… småbarnsmamman…” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”… grova sexuella övergrepp mot en 35-årig småbarnsmamma i Tumba” 

(Aftonbladet, 2003-10-14) 

”… säger en av männen, 20 år…”(Aftonbladet, 2003-10-14) 

”I februari i år tackar den 35-åriga tvåbarnsmamman i Tumba ja till skjuts 

hem" (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Genom att påpeka åldern på kvinnan och benämna henne med ordval som 

”småbarnsmamman” och ”tvåbarnsmamma” får hon en identitet i artiklarna. Dessutom visar 

det på att hon har ett tidigare sexuellt förflutet, som hennes barn är bevis på. Männens ålder 

visas fram som en kontrast till kvinnans ungefär 15 mer levnadsår. Barnetts (2012) studie tar 

upp att det finns olika faktorer som används av medier för att attrahera läsare. I detta fall är 

både offrets och förövarnas ålder en sådan faktor men även det att det är en småbarnsmamma 
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som blivit attackerad gör att händelsen får ett större utrymme då dessa faktorer gör händelsen 

mer intressant.  

7.1.3 Kvinnosyn 

”Det är tyvärr ganska vanligt med sexuella övergrepp mot tjejer i gängmiljön i 

Botkyrka. Tjejer utnyttjas hänsynslöst på olika sätt, även sexuellt…” Fredrik 

Gårdare, chef för Fittjakommissionen (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”… handlar om mycket grova övergrepp” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”De tre häktade männen ska ha ringt efter sina kompisar när de var färdiga 

med kvinnan” (Aftonbladet, 2003-03-11)  

”Offret mår idag mycket dåligt” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

De anklagades kvinnosyn träder fram genom journalistens text om att de ringde efter sina 

kompisar när de var färdiga med kvinnan. Men ordvalet ”ska” i meningen kan även ses som 

en spekulation från journalistens sida om vad som hänt. Det tillsammans med polisens 

uttalande gör att läsaren förstår att detta beteende eller kvinnosyn inte är ovanligt i dessa 

kretsar. Attityden mot kvinnor bekräftas genom polisens uttalande om att sexuella övergrepp 

inte är ovanliga och på så vis träder männens kvinnosyn fram som avvikande övriga 

samhällets. De anklagades kvinnosyn såsom den framställs i texten går att koppla till 

Benedicts (1992) myt Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör. Genom 

att ta upp att det handlar om grova övergrepp samt att männen ändå ska ha ringt sina kompisar 

visar på männens syn på sex och att det inte kan skada. Männens kvinnosyn framställs som 

avvikande då en av dem anser att det är helt normalt med denna typ av sexuellt umgänge, trots 

att kvinnan mår dåligt efter händelsen. Textens närvarande implikationer påpekar männens 

snedvridna kvinnosyn och det skapas därmed ett avstånd mellan dem och samhället på grund 

av den.  

 

”Hon fick aldrig nog” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

”Han säger att han tyckte att det var äckligt att hon var med alla killarna i 

lägenheten. Men reflekterade inte över att 35-åringen kanske var hjälplös, för 

full för att göra motstånd” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

”- Jag har sett många porrfilmer, det är inte så konstigt att tjejer ligger med 

många samtidigt” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

Meningarna har flertalet närvarande implikationer närvarande som inte behövs för att beskriva 

händelseförloppet. Dessa är bland annat att en av de åtalade, en 20-årig kille, menar att det är 
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han som blivit utnyttjad, då kvinnan aldrig ville sluta. En annan av killarna får komma till tals 

genom att han tyckte det var äckligt att hon var med alla killarna och att han aldrig 

reflekterade över att 35-åringen var för full för att göra motstånd. Genom att ta med de 

närvarande implikationerna i texten visas männens annorlunda syn på hur sex går till fram. 

Den annorlunda synen på sex kan kopplas till Benedicts (1992) våldtäktsmyt Kvinnor 

provocerar fram våldtäkt samt Förövaren motiveras till våldtäkten av lust, vilket är männens 

sätt att se på vad som hände under natten då kvinnan genom att aldrig få nog lockade genom 

sin sexualitet. Männen som avvikande genom deras kvinnosyn kan till viss del kopplas till 

Benedicts (1992) myt om Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen i och med att ingen 

skillnad finns för dem på den fiktiva och faktiska verkligheten. 

 

”De tre häktade männen ska ha ringt efter sina kompisar när de var färdiga 

med kvinnan” (Aftonbladet, 2003-03-11)  

”- Det här förvånar mig inte, de har ingen respekt alls för tjejer. I deras värld 

är alla tjejer horor, säger en man i Tumba” (Aftonbladet, 2003-03-12) 

I den andra meningen finns inslag av frånvarande mening som läsaren själv får fylla i då 

personer som känner de anklagade männen förstärker bilder av dem som onda. Männen och 

deras kvinnosyn tas implicit upp genom att journalisten tar upp deras attityd gentemot 

kvinnan och hur männen ringde efter sina kompisar. Här blandas läsarens förförståelse in för 

någonstans under natten bör männen ha förstått att det inte var något kvinnan ville. Detta 

förstärker Benedicts (1992) myt då männen framställs i enlighet med Förövare är pervers, 

psykiskt störd eller galen. 

7.1.4 Kvinnans handlingar 

Kvinnans handlingar före och efter händelsen är ett av de dominerande teman som återfinns i 

artiklarna: 

”Offret mår idag mycket dåligt” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”Trots att hon var redlös och ensam” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

"Enligt SKL:s beräkningar var hon rejält berusad med över två promille alkohol 

i blodet" (Aftonbladet, 2003-10-14) 

”Rätten: Männen kan ha trott att hon ville sex” (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Några av de närvarande implikationer som finns i texten fokuserar på offrets handlingar. De 

behövs inte för själva historien men finns med för att visa på att offret möjligtvis har sig själv 
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att skylla på grund av hennes beteende. En av dessa är att offrets alkoholintag under kvällen 

kommenteras. Kvinnans handlingar nämns genom att beskriva hur hon mår efteråt samt att 

hon var full under händelsens gång.  

 

Kvinnans tillstånd gällande alkohol är överflödig information då det inte har med själva 

händelsen att göra. Det pekar på att kvinnan delvis får skylla sig själv genom att vara så pass 

berusad. Den lexikala stilen i nyhetstexterna instämmer med denna syn genom att använda sig 

av ordval som ”redlös”, det är ett tillägg från journalistens sida för att påpeka graden av 

berusning. Berusningen kan ha gjort att hon verkat villig blir en underförstådd betydelse. 

Ingenting nämns i texten om männens grad av berusning som kan ha varit en del i att de enligt 

rätten inte förstod att hon inte ville ha sex. Kvinnans val att dricka alkohol som flitigt tas upp 

visar på att Benedicts (1992) myt Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar är närvarande i 

artiklarna. Detta resultat stämmer in på Bonnes (2013) studie som visar på att våldtäktsmyter 

används för att skylla på offret och gärna tar med irrelevant fakta som alkohol i 

rapporteringen. Det stämmer även in på Berrington & Jones (2002) och Barnetts (2012) studie 

om att kvinnors handlingar är ett huvudtema vid rapportering om sexuella brott. I och med 

mängden alkohol var offret oaktsamt och blev därmed straffad för hennes handlingar. Dessa 

resultat kan kopplas till Benedicts (1992) myt Kvinnor förtjänar våldtäkt.  

 

”De pratade och drack – och lämnade stället gemensamt” (Aftonbladet, 2003-

03-11) 

”… de tillhör ett våldsamt gäng i Botkyrka – kända för våld och knarkbrott” 

(Aftonbladet, 2003-03-11) 

”I februari i år tackar den 35-åriga tvåbarnsmamman i Tumba ja till skjuts 

hem" (Aftonbladet, 2003-11-04) 

”Rätten: Männen kan ha trott att hon ville sex” (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Det är genom kommentarerna om kvinnans handlingar som texterna ger en bild om varför 

rätten kan ha trott att kvinnan var villig. Genom den tematiska strukturen synliggörs rubriken 

”Rätten: Männen kan ha trott att hon ville ha sex”, vilket gör att texten redan från början ger 

ett intryck av att kvinnan har varit delaktig under natten. Rättens uttalande som valts att ta upp 

i texten visar på Benedicts (1992) myt om att Kvinnor provocerar fram våldtäkt då kvinnan 

visar sin sexualitet och därmed lockat männen. Det finns ett fortsatt poängterande i att 

kvinnans självmant valt att ta följe med männen hem till hennes lägenhet. Det ger läsaren en 
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förförståelse att kvinnan var oaktsam som valde att ta följe med männen och därmed har sig 

själv att skylla. Att denna överflödiga information finns med visar på att Helen Benedicts 

(1992) myt om att Kvinnor förtjänar våldtäkt finns närvarande, då texterna visar på att det var 

kvinnans eget val. Genom att de även tar upp att gänget är kända för våld och knarkbrott 

framställs kvinnan som oaktsam och att hon borde haft bättre vett än att följa med männen 

hem från krogen. Även det går att koppla till Benedicts (1992) myt om att Kvinnor förtjänar 

våldtäkt då kvinnan, trots att männen är kända som kriminella, tog följe med dem hem och 

därmed betedde sig oaktsamt. Dessa resultat överensstämmer med Berrington och Jones 

(2002) studies resultat som visar hur kvinnors handlingar omkring våldtäkter tas upp i medier 

för att visa samhället hur de kan undvika att själva bli utsatta.  

7.1.5 Oskyldigt offer och skyldig förövare 

Kvinnan som oskyldig och ett offer visas genom ordval samt irrelevant information i texten: 

”… småbarnsmamman…” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”Hennes barn var inte hemma…” (Aftonbladet, 2003-03-11) 

”Kvinnan mår enligt uppgift mycket dåligt. Hon får stöd i form av terapi” 

(Aftonbladet, 2003-03-12)  

Genom ordvalet ”småbarnsmamman” ges en underförstådd betydelse att kvinnan är ett 

oskyldigt offer trots hennes handlingar omkring händelsen som tidigare tema tagit upp. Det på 

grund av att en småbarnsmamma implicit ger en syftning till någon som är omhändertagande 

och omtänksam. Om däremot barnen varit hemma hade troligtvis framställningen varit en helt 

annan då kvinnan i så fall tagit med okända män till lägenheten. Dessa meningar kan kopplas 

till Barnett (2012) och hennes påpekande om att journalister gärna rapporterar kring moral 

och karaktär hos offret. Både ordet och meningen har nämligen ingenting med själva 

berättelsen att göra utan är irrelevant information och därmed närvarande implikationer som 

används för att framställa kvinnan som ett offer för kriminella män. Texten går däremot mot 

Barnetts (ibid.) studies resultat angående att mäns rykten går före kvinnors intressen. Dock 

kan det bero på att männen framställs som avvikande från samhället. Kvinnan framställs både 

som Horan som lockat männen men ändå som Madonnan som är oskyldig utifrån Benedicts 

(1992) motsatspar. 

 

”Personer som känner henne beskriver henne som en snäll, hjälpsam och social 

tjej med många vänner” (Aftonbladet, 2003-03-12) 
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”Polisen bekräftar att hon aldrig haft med de kriminella gängen att göra” 

(Aftonbladet, 2003-03-12) 

”Offret vittnade plågat om natten då männen i timmar turades om att ha sex 

med henne” (Aftonbladet, 2013-10-14) 

Temat om kvinnan som oskyldig finns på flertalet ställen i texten. Den schematiska strukturen 

visar på att kvinnan får själv inte komma till tals utan det är istället journalisten som för 

hennes talan genom att visa på hur kvinnan mår efter våldtäkten och även på vilket sätt 

kvinnan vittnade i domstolen genom ”Offret vittnade plågat om natten…”. Temat om kvinnan 

som oskyldig bekräftas ytterligare genom de aktörer som får komma fram i texten. Ett 

exempel är att personer som känner kvinnan får komma till tals genom att beskriva hennes 

egenskaper men även att polisen tillåts sammanfatta texten och återigen påpeka på att det är 

en oskyldig kvinna som blivit offer för kriminella män. Temat om kvinnan som oskyldig 

bekräftas även genom att via ordval hänvisa till kvinnan som offer i texten. Temat om 

kvinnan som oskyldig och tillhörande Madonnan av Benedicts (1992) motsatspar 

överensstämmer med Barnetts (2012) studie och resultatet att journalisten ofta rapporterar om 

moral och karaktär gällande offret. I detta fall gör journalistens beskrivningar av kvinnan att 

hon framställs som Madonnan utifrån Benedicts (1992) motsatspar. 

7.1.6 Motsägande perspektiv 

Analysen av artiklarna om Tumba-fallet visar att ord står mot ord gällande vad som hände 

under natten:  

"Offret vittnade plågat om natten…”(Aftonbladet, 2003-10-14) 

”De fyra misstänkta påstod att hon tvingat dem. Trots att hon var redlös och 

ensam” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

De olika perspektiven i artiklarna byggs upp genom att tidigt i texten sätta de båda sidorna 

mot varandra. Temat fortsätter genom underteman som att förövarna påstår att de är oskyldiga 

och att båda var delaktiga i att ha sexuellt umgänge. Förövarnas syn på sex visas genom att en 

av dem tillåts kommentera:  

”- Jag har sett många porrfilmer, det är inte så konstigt att tjejer ligger med 

många samtidigt” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

Kvinnans syn på natten kommenteras istället av journalisten genom ordval och underrubrik:  

”… skräcknatten…” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

”Mår mycket dåligt” (Aftonbladet, 2003-10-14) 
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Dessa uttrycker kvinnans känslor efter natten då händelserna ägde rum. Detta framställs som 

två sidor där den ena uttrycker våldtäkt medan den andra sidan, männens, har likheter med 

Benedicts (1992) myt Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör. 

Underrubriken tyder däremot på att kvinnan ansåg att det inte handlade om vanligt sex, såsom 

de anklagade såg på natten, utan att den även innefattade våld. 

 

Journalistens ståndpunkt visas gällande att de misstänkta anser att kvinnan tvingade dem:  

”De fyra misstänkta påstod att hon tvingat dem. Trots att hon var redlös och 

ensam.” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

Den sista meningen pekar implicit på att männen ljuger om natten. Journalistens sätt att skriva, 

vilket är en del av den lexikala stilen i texten, antyder att det inte möjligt för en ensam kvinna att 

tvinga fyra män att ha sex med henne utan deras vilja. Genom texternas närvarande implikationer 

som fokuserar på att kvinnan mår mycket dåligt och att de anklagade inte ser något konstigt i fyra 

män gentemot en kvinna visar journalisten fram kvinnan som ett offer. 

 

”De fyra misstänkta påstod att hon tvingat dem. Trots att hon var redlös och 

ensam” (Aftonbladet, 2003-10-14) 

”Hon har sagt att hon ´inte kunde tänka klart´” (Aftonbladet, 2003-11-04) 

"Enligt männen var hon sexuellt aktiv och tog även initiativ" (Aftonbladet, 

2003-11-04) 

De två första meningarna ger läsaren ett intryck om att kvinnan inte helt var medveten och därmed 

inte kan ha varit delaktig i sexet såsom männen menar att hon var. Textens framställer dock 

kvinnans berusning såsom att hon ha svårt att komma ihåg exakt vad som hände och efteråt ha 

insett att hon inte ville ha sex. Det här är irrelevant information för själva händelseförloppet men 

ändå tar nyhetstexterna upp denna information. Texten tar upp oklarheter om vad som egentligen 

hände den natten - ibland upplevs det som att kvinnan delvis ljuger om vad som hände under 

natten om männens återgivna kommentarer vägs in i berättelsen. Det visar på att texten inte helt 

kan avgöra om kvinnan anmält männen av hämnd på grund av minnesluckor. Scenariot går att 

jämföra med Benedicts (1992) myt Kvinnor anklagar män för våldtäkt för hämnd. 

7.1.7 Kritik mot rättsväsendet 

I texterna förekommer kritik mot rättsväsendet på grund av den friande domen av männen i 

Svea hovrätt. Det är aktörer i texten som visar på kritiken:  
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”Ny lag förbereds” (Aftonbladet, 2003-11-04) 

”… poängterar att domarna ska se till att inget oviktigt dras in i målet” 

dåvarande justitieminister Thomas Bodström (Aftonbladet, 2003-11-04) 

”Och de ska inte behöva svara på frågor som inte har med saken att göra” 

dåvarande justitieminister Thomas Bodström (Aftonbladet, 2003-11-04) 

Genom dessa meningar i texten visas en bild fram av rättssystemet som bristande och att det 

vid rättegångar finns ett fokus på fel saker och som är irrelevanta för fallet. Den visar även på 

att vissa lagar är på väg att förändras för att kunna komma åt liknande fall i framtiden och 

kunna fälla gärningsmännen. Aktören som främst får ge dessa kommentarer är den dåvarande 

justitieministern Thomas Bodström vilket tillför tyngd i påståendena. Kritiken mot 

rättsväsendet som framkommer är irrelevant eller överflödig information som syftar till att 

visa på att rätten gjort ett felaktigt beslut i fallet. Detta stycke är även intressant då den 

överflödiga information som Bodström kommenterar finns i rättegångar även finns i texten 

som journalisten själv skrivit. Denna likhet går att se till det Heath, Gordon & LeBailly (1981) 

tar upp om att det är föreställningar från medier om vem som blir våldtagen som är med och 

påverkar och vinklar människors syn på våldtäkt, offer och förövare samt attityder mot dessa. 

Även människor som är delaktiga i rättegångar kan bli påverkade av mediers sätt att 

rapportera. 

7.2 Tensta-domen  

I mars 2013 blir en 15-årig flicka utsatt för en gruppvåldtäkt i Tensta som är en del av 

Stockholms kommen. I tingsrätten döms de anklagade pojkarna för brottet. De frias senare i 

Svea hovrätt. Strax efter händelsen ändras lagen kring sexuella brott till att offer inte behöver 

befinna sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd utan ”i en mycket utsatt situation”. Svea hovrätt 

väljer dock att använda sig av den gamla lagtexten och friar därmed pojkarna.  

7.2.1 Området Tensta 

I artiklarna om Tensta målas en bild upp av området och det som hänt genom meningar som: 

”… våldtäkten rubriceras som grov” Mats Eriksson, informationsansvarig hos 

Västerortspolisen (Aftonbladet, 2013-03-05) 

”… ärendets känsliga natur” (Aftonbladet, 2013-03-05) 

”Åtta unga män ha varit inblandade i gruppvåldtäkten i Tensta under helgen…” 

(Aftonbladet, 2013-03-05) 
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”Detaljerna kring dådet är oklara” (Aftonbladet, 2013-03-05) 

”Åtta pojkar ska då ha gruppvåldtagit henne i en bostad i Tensta i västra 

Stockholm” (Aftonbladet, 2013-03-07) 

”… under en ungdomsfest i en lägenhet i Tensta i Stockholm i mars i år” 

(Aftonbladet, 2013-09-27a) 

Det finns ett fokus i den lexikala stilen på var någonstans dessa pojkar och flickan bor 

någonstans som blir en markering i texten. Det går att se att västra Stockholm samt Tensta tas 

upp i artiklarna och en påpekning görs i vilket område som händelsen har skett. Från 

journalistens sida kan det ses som en markering om var någonstans ”sådana här” händelser 

äger rum. Det involverar läsarens förförståelse om att sådana saker händer där, inte här. Dessa 

faktorer leder till en förmedlad bild om att våldtäkter äger rum någon annanstans. Detta kan 

vara en faktor till att läsaren ändå anser att brottet är intressant trots hemskheten i det. Det är 

som Barnett (2012) visar på ett sätt att attrahera läsaren för att tidningen och artikeln ska få 

större genomslagskraft. Genom att rapportera på detta sätt vinklar även medier läsaren att tro 

att de är tryggare och påverkar som Heath, Gordon och LeBaillys studie (1981) tar upp synen 

på våldtäkt, offer, förövare och även de rädslor som finns kring att bli utsatt för ett brott. 

 

Meningarna ger tillsammans läsaren en bild om vad som hänt och i vilket område händelsen 

ägt rum. Det tas upp genom ordval att våldtäkten rubriceras som grov och att det är ett 

känsligt ärende. Det är inte bara Mats Eriksson som uttalar sig om brottets karaktär, utan det 

görs även implicit genom att genomgående referera till ärendet som känsligt och att få detaljer 

har lämnats ut om händelsen. I sammanhanget om att ärendet är känsligt och de inblandades 

låga ålder blir ordvalet ”dådet” angående händelsen en kommentar från journalistens sida att 

gruppvåldtäkten är särskilt grov och att all information om händelsen inte nått läsaren ännu. 

Genom att använda sig av det ordvalet samt genomgående i texterna referera till området 

Tensta ges en hänvisning om vad för slags område detta är i texterna.  

7.2.2 Ålder och identitet  

Ålder och identitet är ett dominerande tema i artiklarna om Tensta-domen. Temat går att se i 

meningar som:  

”Åtta unga män ha varit inblandade i gruppvåldtäkten…” (Aftonbladet, 2013-

03-05) 

”Åtta pojkar, bara 15 och 16 år gamla, ska ha gruppvåldtagit en ung flicka i 

Stockholm i helgen” (Aftonbladet, 2013-03-07) 
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”Åtta pojkar ska då ha gruppvåldtagit henne i en bostad i Tensta i västra 

Stockholm”(Aftonbladet, 2013-03-07) 

”… ungdomarna…” (Aftonbladet, 2013-09-27a) 

”… grabbgänget…” (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

Det fokus på ålder som visas kan vara en anledning till att det knappt förekommer några 

detaljer i texterna om varken förövare eller offer. Förövarens och offrets ålder har ingenting 

med själva berättelsen att göra utan är en närvarande implikation. Ordval som ”ung flicka”, 

”unga män” och ”pojkar” används för att ge läsaren en inblick i deras ungefärliga ålder. 

Texterna dömer ingen på förhand för brottet. Utifrån flickans vinkel finns heller inga 

handlingar nämnda runtomkring händelsen som annars är vanligt enligt både Barnett (2012) 

och Berrington och Jones (2002).  

 

Texternas organisation visar på att ett viktigt tema är det faktum att det är unga pojkar som 

varit delaktiga i händelsen. Genom att använda sig av ord som ”bara” framför deras ålder 

blandas läsarens förförståelse in om det exceptionella i brottet då de inblandade alla är unga. 

Valet att beskriva förövarna som ”pojkar” är överflödig information för händelseförloppet. 

Det hade gått att enbart beskriva pojkarna som gripna, förövarna eller något liknande. För 

läsaren blandas förkunskaper om vad ordvalet pojkar vanligtvis visar på in. En förförståelse 

ges att det handlar om inte helt mogna människor som begått ett brott. Det tillsammans med 

ordvalet ”grabbgänget” ger ett intryck av att det nästintill handlar om ett pojkstreck. Ett 

sådant ordval i en artikel gör att en reducering sker av allvaret i det som hänt. Samtidigt ger 

det en betydelse i att så pass unga människor väljer att gruppvåldta någon, vilket säger något 

om synen på sex och kvinnor dessa förövare trots deras ålder har. Framställningen av 

pojkarna stämmer inte in på Benedicts (1992) myt om Förövaren är pervers, psykiskt störd 

eller galen som är vanlig för att förklara hur en oskyldig Madonna, såsom offret framställts, 

kunnat bli utsatt för en våldtäkt. I texten går det inte tydligt att urskilja några onda och goda. 

Anledningen kan som sagt vara att händelsen berör unga människor som även texterna 

alltigenom trycker på via den lexikala stilen genom ordval som ”ung flicka”, ”unga män” och 

”pojkar”. 

7.2.3 Oskyldigt offer och skyldig förövare 

Flickan som oskyldigt offer och pojkarna som skyldiga förövare går att se i följande 

meningar: 
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”… gruppvåldtagit en ung flicka i Stockholm i helgen” (Aftonbladet, 2013-03-

07) 

”… en mardröm för den unga flickan” (Aftonbladet, 2013-03-07) 

”… flickan och hennes kraftigt berusade kompis kvar i lägenheten tillsammans 

med sex, för henne okända pojkar som kom in, låste rummet, tog hennes 

mobiltelefon och drog av henne kläder. (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”Hon kände dödsfruktan…” (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”De andra pojkarna berättar i förhör att de stod utanför rummet och väntade 

på sin tur. En efter en hade de sex med flickan" (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”... en 15-årig flicka som inte längre vågar gå ut när det är mörkt” 

(Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”Flickan ska ha sagt nej flera gånger, tagit på sig kläderna och varit på väg att 

gå när hon puttades ned i sängen och kläddes av…” (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

Flickans ålder tas tidigt upp i texten. Flickans ålder är irrelevant information som finns med 

för att peka på hennes oskuldsfullhet. Det tillsammans med meningar i texten som de ovan 

byggs bilden av flickan upp som oskyldig och inte delaktig i händelsen upp. Ordvalet 

”mardröm” involverar läsarens förförståelse om att en mardröm är du inte frivilligt delaktig i, 

vilket innebär att flickan blivit utsatt för en våldtäkt. Även ordet ”… dödsfruktan…” bekräftar 

flickans bild av vad som hände under natten. Utifrån Helen Benedicts (1992) motsatspar 

Horan och Madonnan framställs flickan i texten som oskyldig och som Madonnan av de två. 

Denna rapportering motsäger sig många av de våldtäktsmyter som annars är vanliga. Främst 

motsäger sig resultatet Endast kvinnor som är lössläppta blir utsatta för sexuella brott och 

Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar då offret varken framställs som sexuellt aktiv 

eller att någon av hennes handlingar lett till händelsen.  

 

Stora delar av texterna innehåller irrelevant information som leder till bilden av flickan som 

ett oskyldigt offer. När informationen om hur pojkarna stod ”... och väntade på sin tur” tas 

upp är det inte relevant information utan ett sätt för journalisten att peka ut pojkarna och att de 

borde ha förstått att flickan inte var villig. I motsats till det tas det upp hur flickan ”... ska ha 

sagt nej flera gånger, tagit på sig kläderna och varit på väg att gå när hon puttades ned i 

sängen och kläddes av”. Ordet ”ska” gör att det ses som spekulationer om vad som egentligen 

hände. Meningen visar samtidigt på det som nämndes ovan att pojkarna borde ha förstått att 

flickan inte var villig. Synen på pojkarna och deras syn på vad sex innebär får aktören flickans 

advokat sammanfatta genom:  
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"– Hon säger nej och gråter. Det faller på sin egen orimlighet att en 15-årig tjej 

vill ha sex med sex okända män i ett låst utrymme. Hon är försatt i vanmakt 

genom att de inte låter henne lämna rummet. Det här stämmer inte överens med 

de flesta människors värderingssystem" (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

Denna text är irrelevant för händelseförloppet men pekar på pojkarnas bristande 

värderingssystem och att de borde ha förstått att någon med kvällen inte var helt rätt. Det gör 

att de pekas ut som förövarna och även avvikande andra män eller pojkar. Det är något som 

kan kopplas till Benedicts (1992) myt om att Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen 

genom att aktörer i texten får utrymme att påpeka pojkarnas värderingar om vad som är vettigt 

och inte.  

7.2.4 Motsägande perspektiv 

De olika sidorna om vad som hände under natten då en förmodad gruppvåldtäkt skedde går att 

se i dessa meningar:  

"Olika bedömningar" (Aftonbladet, 2013-09-27a) 

”… menar att det är förståeligt att pojkarna till en början ljög eftersom de var 

rädda att bli anklagade för något efter att en av pojkarna gripits” (Aftonbladet, 

2013-09-27a) 

”Hon sa nej flera gånger men fick sin mobiltelefon stulen och sina kläder 

avslitna i ett låst rum” (Aftonbladet, 2013-09-27b)  

Det är textens aktörer som har möjligheten att styra över vems historia som ses som mest 

trovärdig eller inte. Genom domare Sven Jönson styr journalisten in på ämnet om vem som 

egentligen säger sanningen. Han uttrycker sig genom följande: 

”Hon kan mycket väl ha sagt nej, men även om det varit så blir det inte per 

automatik våldtäkt. Så kallat tjatsex är inte något som faller inom våldtäkt” 

Sven Jönson, domare i Svea hovrätt (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

Det ger en implicit förståelse om att flickan ändrat sig och pojkarna missförstått henne. Dock 

finns det uttryck i texten om att flickan sagt nej flertalet gånger men ändå fått ”sina kläder 

avslitna i ett låst rum”. Det tyder på att den som är mest trovärdig i detta fall är pojkarna och 

deras sätt att se på natten. Genom ordvalet ”tjatsex” får domaren ge en bedömning om hur han 

ansåg att natten gick till. Uttrycket han använder sig av ger en underförstådd betydelse att en 

kvinnas nej kanske inte alltid är ett nej. Berrington och Jones (2002) tar upp det faktum att 

mediers rapportering leder till en tro i samhället att kvinnor genom uppförande kan påverka 

händelseförloppet vid våldtäkt. I detta fall ger domarens uttalande en underförstådd betydelse 
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om att flickan om hon varit tydlig nog kunnat påverka händelseförloppet. Det är något som 

går att koppla till Benedict (1992) myt Kvinnor förtjänar våldtäkt då flickan begått en risk 

genom att befinna sig på en fest samt enligt pojkarna lockat dem och sedan sagt nej.  

 

Texterna visar dock prov på att delvis misstro det pojkarna sagt vilket även bekräftas genom 

att ta med tingsrättens bedömning: 

”Tingsrätten bedömde flickans berättelse som helt trovärdig samtidigt som man 

ansåg pojkarna mindre trovärdiga eftersom deras berättelser ändrades” 

(Aftonbladet, 2013-09-27a) 

”Inledningsvis nekade flera av pojkarna till att ens ha varit på festen i 

lägenheten under den kväll våldtäkterna ska ha ägt rum” (Aftonbladet, 2013-

09-27a) 

Svea hovrätt har dock en annan bedömning gällande varför pojkarna eventuellt sa att de inte 

varit på festen: 

”… menar att det är förståeligt att pojkarna till en början ljög eftersom de var 

rädda att bli anklagade för något efter att en av pojkarna gripits” (Aftonbladet, 

2013-09-27a) 

Ingen av artiklarna tar upp anledningar till varför flickans berättelse eventuellt kan ha ändrats. 

Det är intressant på så sätt att flickan är den som är utsatt för ett brott och därmed borde ha de 

mest traumatiska upplevelserna under natten, och inte pojkarna. Det finns anledningar att tro 

att flickan möjligtvis inte kommer ihåg allting korrekt eller att olika fragment av natten inte 

dyker upp på en gång då hon var den som var utsatt för en våldtäkt. Trots detta väljer 

domstolen att se flickans tillförlitlighet som mindre än pojkarnas. Det poängteras i följande 

citat utifrån varför domstolen dömer som de gör: 

"Bland annat att händelserna ska ha skett i ett mörkt rum och att hennes 

möjlighet att göra "helt tillförlitliga iakttagelser" därför måste ha varit 

nedsatta, och att det måste ha varit svårt för flickan att ha en klar minnesbild 

från kvällen eftersom så många passerade in och ut i rummet" (Aftonbladet, 

2013-09-27a)  

Att ens ha med denna del av domslutet känns som en spekulation från journalistens sida om 

vad som egentligen hände, den blir som en bekräftelse på att flickans historia kanske inte är 

helt sanningsenlig. Det är en del av texternas närvarande implikationer som gör att genom att 

ta upp domen och på vilket sätt domaren valt att framföra anledningen till domen visar 

texterna upp ett sätt att visa på att flickans tillförlitlighet är mindre än pojkarnas. 
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7.2.5 Kritik mot rättsväsendet 

Kritik mot rättsväsendet men även spekulationer om bedömningen av fallet var helt korrekt 

går att återfinna i texten. Dessa utgår från det faktum att några månader efter att flickan blev 

våldtagen trädde en ny lag i kraft som förändrade lagen om vad som anses vara våldtäkt. Det 

syns i meningar som: 

”Faller mellan lagar” (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”... fyra månader innan lagändringen trädde i kraft...” (Aftonbladet, 2013-09-

27b) 

”Hade händelsen skett tre månader senare hade det varit ett direktcitat ur 

lagtexten om vad som ska ses som våldtäkt” (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

”… inbjuder naturligtvis till tanken att domen skulle ha blivit fällande, om den 

nya lagtexten hade tillämpats” Suzanne Wennberg, professor i straffrätt vid 

Stockholms universitet (Aftonbladet, 2013-09-27b) 

Dessa ger läsaren en förförståelse om att domen som ledde till att pojkarna friades inte var 

helt korrekt, utan det hade gått att använda sig av den domen och därmed fällt pojkarna. Dock 

går det aldrig att veta om den nya lagen om våldtäkt verkligen hade fällt pojkarna för våldtäkt 

eller inte, trots det spekulerar texten om denna möjlighet.  

7.3 Sammanfattning av resultat 

Artiklarna som handlar om Tumba-fallet har flertalet av Helen Benedicts (1992) 

våldtäktsmyter närvarande i texten. En av dessa är Förövaren är pervers, psykiskt störd eller 

galen som synliggörs genom aktörers kommenterar, ordval samt närvarande implikationer. 

Dessa tar upp hur männens kriminalitet framställer dem som avvikande andra män i samhället 

och att de på grund av det närmast kan ses som monster. Ytterligare myter som visas fram i 

artiklarna kan kopplas till männens kvinnosyn och hur den leder fram till Benedicts (1992) 

myt Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör. Genom att synliggöra 

männens snedvridna kvinnosyn skapas ett avstånd mellan dem och samhället. Männens syn på 

sexuellt umgänge går även att koppla till Benedicts (1992) myter Kvinnor provocerar fram 

våldtäkt samt Förövaren motiveras till våldtäkten av lust. Männens kvinnosyn leder fram till 

att för dem finns ingen skillnad på den fiktiva världen i och med porrfilmens värld och den 

faktiska verkligheten.  
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Ett fokus på kvinnans handlingar finns i flera av nyhetstexterna. De framställs genom 

närvarande implikationer. En av de faktorer som handlar om kvinnans handlingar har 

samband med hennes alkoholintag under kvällen. Detta tar flitigt upp och visar på att 

Benedicts (1992) myt Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar är närvarande. 

Tillsammans med att männen är kända som kriminella och att hennes alkoholintag gör 

kvinnan oaktsam görs syftningar som går att koppla till Benedicts (ibid.) myt Kvinnor 

förtjänar våldtäkt. Ännu en myt som är närvarande i rapportering kring Tumba är Kvinnor 

provocerar fram våldtäkt. Ytterligare en myt är Kvinnor anklagar män för våldtäkt för hämnd 

som är närvarande i samband med att kvinnans berusningsgrad tas upp. Ingenstans tar 

artiklarna upp männens berusningsgrad som även den kan ha påverkat deras 

uppfattningsförmåga. Ordval som ”småbarnsmamman” gör att kvinnan framställs som ett 

oskyldigt offer trots hennes handlingar kring händelsen. Det gör att offret framställs både som 

Horan som lockat männen men ändå som den oskyldiga Madonnan (Benedict, 1992).  

 

Tumba som område tas upp genom att aktörer tillåts göra kommenterar om kvinnosynen hos 

förövarna i området och därmed ges en implicit förståelse att sådana här problem inte är helt 

ovanliga i området. Genom att referera till männens kriminalitet i samband med området ges 

en underförstådd betydelse om vad det här är för område. Ett annat resultat som framkommit i 

Tumba-fallet är att ett fokus finns på kvinnans identitet och ålder såväl som männens. 

Dessutom tar flertalet meningar och stycken upp en bild av rättssystemet som bristande.  

 

I de artiklar som berör Tensta-domen finns några av Benedicts (1992) våldtäktsmyter 

närvarande. De som är synliga är Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen samt 

Kvinnor förtjänar våldtäkt. De två myterna framträder språkligt genom ordval, underförstådda 

betydelser samt via de aktörer som får möjlighet att uttrycka sig och komma till tals i texten. I 

artiklarna om Tensta motsäger texten även våldtäktsmyterna flertalet gånger. Genom att 

genomgående fokusera på pojkarna som pojkar och ständigt i texten ta upp deras ålder visas 

de fram som unga och inte helt mogna. Händelsen beskrivs nästintill som ett pojkstreck. Det 

gör att pojkarna bara i delar av texterna framställs i enlighet med Benedicts (1992) myt 

Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen men dock inte i enlighet med myten 

Förövaren motiveras till våldtäkten av lust. Flickans ålder är irrelevant information i 

artiklarna som ger en underförstådd betydelse att hon är ett oskyldigt offer. Utifrån Benedicts 

(1992) motsatspar Horan och Madonnan framställs flickan som Madonnan och den oskyldiga. 
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Denna slags rapportering kring flickan motsäger Benedicts (1992) myter Endast kvinnor som 

är lössläppta blir utsatta för sexuella brott och Våldtäkt är ett straff för tidigare handlingar. 

Det på grund av att offret varken framställs som sexuellt aktiv och det bara är fåtalet av 

hennes handlingar närvarande i artiklarna.  

 

Resultatet visar även fram området Tensta genom markeringar i artiklarna. Det finns ett 

poängterande i artiklarna om var händelsen ägt rum. Analysen av artiklarna visar även på att 

det finns motsättningar gällande hur journalisterna väljer att beskriva händelseförloppet. Det 

blandas in synpunkter både från offer samt förövares synvinklar. Ett av de resultat som är 

särskilt intressanta är det faktum att artiklarna tar upp anledningar till varför pojkarnas historia 

förändrats under och efter förhör men ingen förståelse ges för flickans eventuella förändringar 

för vad som hände. Resultatet visar även att en viss kritik finns gällande vad som spelar in för 

vilken dom som förövarna får i detta fall.  

8. Diskussion  

I kapitlet kommer en diskussion föras utifrån de resultat som framkom i kapitlet Resultat (se 

kapitel 7) samt utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångpunkter. Kapitlet besvarar 

följande fråga utifrån frågeställningen som ska besvara syftet: 

• Hur skiljer sig Aftonbladets rapportering mellan de två fallen vad gäller eventuella 

våldtäktsmyter? 

Kapitlet kommer även resonera kring vad som kan ligga bakom de våldtäktsmyter som 

eventuellt syns vid Aftonbladets rapportering kring de två gruppvåldtäkterna i Tumba och 

Tensta samt vilka mer övergripande konsekvenser som är möjliga när kriminaljournalistik 

rapporterar om våldtäktsfall på det sätt som beskrivs i vetenskaplig litteratur på området och 

som eventuellt förstärks av denna uppsats. Diskussionen kommer besvara frågan och sedan 

resonera kring ovan nämnda bakomliggande orsaker samt övergripande konsekvenser vid 

rapportering av eventuella våldtäktsmyter.  
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8.1 Skillnader mellan Aftonbladets rapportering kring Tumba- fallet och 

Tensta-domen 

Som föregående frågor i resultatet (se kap. 7) ger svar på visar resultatet att våldtäktsmyter är 

närvarande vid rapportering kring både Tumba-fallet och Tensta-domen. Det finns dock vissa 

skillnader på hur de används i de olika fallen.  

 

I Tumba-fallet fokuserar de våldtäktsmyter som finns närvarande i artiklarna på kvinnans 

handlingar, männens kvinnosyn, kvinnan som oskyldig och männen som skyldiga samt de 

olika perspektiven om vad som hände under natten. De tillsammans gör att en bild framträder 

som både pekar ut kvinnan som delvis ansvarig för vad som hände men även att männen är 

skyldiga. Gällande Tensta-domen var inte lika många våldtäktsmyter framträdande. Det var 

endast två myter av Benedicts (1992) som var närvarande och det var Kvinnor förtjänar 

våldtäkt samt Förövare är pervers, psykiskt störd eller galen. Pojkarna som förövare 

framträdde främst som oskyldiga men vissa saker i texten pekade ändå på pojkarna som något 

avvikande andra pojkar.  

 

En anledning till den skillnad av antalet våldtäktsmyter i artiklarna kan vara ett av de teman 

som är synligt i båda fallen – ålder. Tumba-fallet handlar om en 35-årig kvinna och Tensta-

domen om en 15-årig flicka. Även gällande förövarna finns en åldersskillnad då förövarna i 

ena fallet är runt 20-årsåldern och i det andra runt 15-årsåldern. Detta kan kopplas till faktorer 

vid rapportering kring brott som ska attrahera läsaren som bland annat är ålder som Barnett 

(2012) tar upp. I Tumba-fallet kan kvinnans ålder och tidigare sexuella förflutna tillsammans 

med hennes handlingar användas för att skapa en attraktion för läsaren och därmed öka 

försäljningssiffrorna. I Tensta-domen är däremot kopplingen till offer och förövarnas unga 

ålder ett sätt att skapa attraktion. I Tumba är det möjligt att på ett annat sätt spekulera om inte 

kvinnan ändå var delaktig medan det blir känsligare desto yngre offret är som i Tensta. Ålder 

har i fallen en stor betydelse för vilket av de två begreppen Horan och Madonnan i Benedicts 

(1992) motsatspar som används vid Aftonbladets rapportering. De olika åldrarna kan även 

kopplas till den mediedramaturgi som Pollack (2001) tar upp. Där handlar det om att anpassa 

sig till nyhetsproduktionens villkor. Genom de olika fokus som framställs gällande huruvida 

offret har någonting att göra med att händelsen har ägt rum passar de olika händelserna olika 

in i nyhetsproduktionens villkor och därmed kan en skillnad i framställningen vara synlig. I 
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fallet i Tumba finns det en större marknad för att exponera offer och förövare enligt 

våldtäktsmyter då det i enlighet med det Pollack (2001) menar är nyhetsproduktionens villkor 

för att öka försäljningen. I Tensta-domen blir det däremot i och med de inblandades låga ålder 

en större fördel av att framställa främst offret som oskyldigt och pojkarna som just pojkar och 

som att brottet nästan är ett pojkstreck.  

 

Dock borde åldern på de inblandade inte påverka hur kriminaljournalistiken väljer att 

rapportera kring händelsen. Etik för hur porträttering av offer sker men även förövare borde 

fortfarande vara högst närvarande. I längden innebär en återrapportering såsom den i Tumba-

fallet främst men även Tensta-domen att offret får genomgå en ny kränkning förutom själva 

våldtäkten då till exempel deras handlingar ifrågasätts och hur de påverkade 

händelseförloppet. Det stämmer även in på Berrington & Jones (2002) som menar att mediers 

rapportering i längden, om sådana här detaljer, kan innebära att kvinnor väljer att inte 

rapportera in brott till polisen med risk för att inte bli trodda.  

 

Då det skiljer tio år mellan de två fallen kan resultatet som visar på mindre antal 

våldtäktsmyter i Tensta-domen bero på att en förändring har skett hur medier väljer att 

framställa offer och förövare vid sexuella brott. Resultatet visar dock bara på en svag tendens 

av detta då ändå flera våldtäktsmyter finns närvarande vid rapporteringen kring Tensta-

domen. För att kunna urskilja tydligare tendenser vore en analys av fler fall som handlar om 

sexuella brott en fortsättning på uppsatsen för att eventuellt kunna fastställa huruvida detta är 

märkbart i fler fall eller inte.  

8.2 Bakomliggande orsaker samt övergripande konsekvenser av 

Aftonbladets rapportering 

Uppsatsen har i resultatet konstaterat att flertalet våldtäktsmyter är närvarande vid 

Aftonbladets rapportering kring de två gruppvåldtäkterna i Tumba och Tensta. Det gör att 

frågan ställs varför Aftonbladet väljer att använda sig av våldtäktsmyter vid rapporteringen 

kring de två fallen.  

 

En av de faktorer som kan ligga bakom är det genuskontrakt som Yvonne Hirdman (2007) 

menar finns i samhället. Utifrån genuskontraktet står kvinnan för symbiosen och mannen för 
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den mer frihetsinspirerade delen av kontraktet. Detta går tillbaka många år i tiden. Hirdman 

tar även upp hur ett brott mot genuskontraktet kan göra att kvinnor och även män kan bli 

utsatta för brott eller utfrysning i samhället. Det här kan vara en av de anledningar till varför 

medier väljer att använda sig av våldtäktsmyter. För att kunna förklara varför vissa kvinnor 

blir utsatta för våld och för att poängtera hur kvinnor i allmänhet ska uppföra sig för att inte 

bli utsatta för våld tas våldtäktsmyterna till. Det syns särskilt i Benedicts (1992) myt Kvinnor 

förtjänar våldtäkt som är närvarande i båda fallen. Genom att poängtera de omständigheter 

som lett till våldtäkten visas offren i båda fallen fram som oaktsamma. De bryter 

genuskontraktet och de normer som finns för kvinnor genom att offret i Tumba-fallet är 

frigjord, sexuellt aktiv samt befinna på krogen och i Tensta-domen är offret på en fest. Båda 

offren framställs mer som mannen om en ser till genuskontraktet och inte som kvinnan som 

ska stå för symbiosen och därmed samlivet, hemlivet i dikotomin.  

 

Det syns även genom att se till Benedicts (1992) motsatspar Horan och Madonnan där båda 

symboliserar olika varianter av sexualitet. Genom att visa på kvinnans handlingar som ett steg 

till varför händelserna sker finns ett fokus på hur kvinnans allt större frihet i dagens samhälle 

straffar sig. Det sker som sagt ett brott mot genuskontraktet och därmed får kvinnan som 

Hirdman (2007) tar upp sitt ”straff”. På detta vis kan normen för hur en kvinna ska vara och 

inte vara reproduceras i medier. Ett annat sätt som medier väljer att reproducera skillnaden 

mellan kvinna och man är genom att i Tumba-fallet ta upp kvinnans handlingar i och med 

alkohol och hur den har påverkat händelseförloppet. Genom att inte ta upp hur männens 

alkoholintag medverkat till händelseförloppet finns ett större fokus på att ifrågasätta kvinnans 

val. Det ses som att kvinnor har mindre valfrihet än män då deras handlingar, även i Tensta-

domen, hamnar i fokus.   

 

Detta kan vara ett sätt som van Dijk (2001) tar upp att bidra till strukturer och även mönster 

om hur kvinnor och män ska vara och ett sätt att upprätthålla det isärhållande som Hirdman 

(2007) säger finns mellan könen. En man får vara på ett visst sätt, som en kvinna inte får. På 

detta vis bekräftas artiklarna om de två fallen den genusordning som finns i dagens samhälle 

där mannen är mer fri och kvinnan mer bunden. Det är även en del av att reproducera en 

maktordning genom nyhetsrapportering som Pollack (2001) tar upp. Det kan kopplas till att 

Connell (1999) med sitt andra steg i genusordningen tar upp att den sociala konstruktionen av 

maskulinitet kan ses till att det är till större delen män som innehar den större kontrollen över 
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bolag samt förmögenheter i samhället och att de då har makten att fastställa hur en kvinna 

enligt normen ska bete sig. Det visar på att det finns en hierarki i samhället som Hirdman 

(2007) och även Connell (1999) nämner där mannen är den överordnade och kvinnan står 

under honom i och med att han även är delaktig i att bestämma normen för hur en kvinna ska 

vara genom att bland annat ha stor tillgång till bolag som innefattar medier som Aftonbladet.  

 

Enligt Pollack (2001) fastställs normen för vad som är normalt beteende och inte utifrån 

kriminaljournalistiken gällande brott. Det är det som är avvikande som främst blir 

uppmärksammat i kriminaljournalistiken (Pollack, 2001). Genom att i båda fallen visa fram 

gärningsmannen, mer i Tumba-fallet men ändå närvarande i Tensta-domen, enligt Benedicts 

(1992) myt Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen framställs de förövare som är 

kapabla att genomföra en sådan här handling som avvikande andra män och därmed i enlighet 

med Pollack (2001) blir det mer uppmärksammat. Genom att påpeka det avvikande med 

männens beteende blir även de två fallen ett fall för större uppmärksamhet i medier. Det finns 

med andra ord en poäng att från Aftonbladets sida poängtera att det är män med en annorlunda 

kvinnosyn som genomfört dessa brott. Enligt Connells (1999) tredje steg i genusordningen 

handlar praktiker mellan män och kvinnor om åtrå samt om gemenskap eller tvång. I detta fall 

blir det en politisk fråga som Connell nämner om tvång eller möjligtvis gemenskap beroende 

på artiklarnas vinkel och även på detta vis ökar fallens nyhetsvärde då den ifrågasätter 

alternativt håller med i Connells genusordning. Genom att ta upp båda dessa frågor blir fallen 

intressanta i och med den mediedramaturgi som Pollack (2001) tar upp. Även våldtäktsmyter 

överlag syftar till att visa fram det avvikande. I Tumba-fallet är den största avvikelsen 

männens kriminella bakgrund som ger en hint om vilket slags område som Tumba är medan 

det avvikande i Tensta-domen är de inblandades låga åldrar och därmed dras dessa faktorer 

extra mycket upp. Det är de, i dessa fall, som är de faktorer som Barnett (2012) nämner som 

attraherar läsaren.   

 

Uppsatsens resultat tyder som sagt på att våldtäktsmyter existerar i svensk 

kriminaljournalistik. Vissa av de resultat som uppsatsen har fått fram visar även på att dessa 

våldtäktsmyter är mer utspridda i samhället. Det kan ses i att i Tumba-fallet kan vissa av 

gärningsmännen inte se skillnad mellan faktisk och fiktiv verklighet då han sett så många 

porrfilmer. Porrfilmer verkar här vara ett upphov till att han i detta fall inte kan förstå när en 

kvinna vill och inte vill. Männens syn på sex går här att se till den underordning av kvinnor 



47 
 

som genusstrukturen enligt Connell (1999) bygger på. Här är det männen som bestämmer då 

det är de som innehar den största makten i enlighet med hierarkin i samhället. Våldtäkten är 

här bara ett sätt att ytterligare underkuva kvinnan. Det tas upp i Connells (ibid.) tredje steg 

som handlar om på vilket sätt den emotionella bindningen mellan könen sker. I Tumba-fallet 

utövas makt mot kvinnan som därmed innefattar tvång och enbart ensidig njutning. Genom att 

medier reproducerar bilder av våldtäkt på detta sätt reproduceras även bilder av hur man och 

kvinna ska vara och vad som är acceptabelt enligt genusordningen. I Tumba-fallet finns 

flertalet irrelevanta detaljer som visar på att denna typ av maktillustration inte är otagbar 

enligt samhällets regler. Här tas porrfilmer upp som ett bevis på varför detta felsteg kunnat 

ske. I detta fall blir våldtäktsmyter ett sätt att reproducera normen för hur en man ska bete sig 

i ett förhållande. 

 

Kvällstidningar som Aftonbladet har, som tidigare nämnts i uppsatsen, ett särskilt sätt att 

rapportera kring nyheter. Det innebär att kvällstidningars kriminaljournalistik även är 

påverkade av sättet att skriva vilket resultatkapitlet (se kap. 7) är ett bevis på. Det finns en 

tendens att ta upp obehagliga detaljer om både offer och förövare i sexualbrott samt onödig 

information för själva händelseförloppet, i och med det sker i artiklarna även en spekulation i 

vems handlingar som lett till att händelsen blev som den blev och vem som egentligen talar 

sanning. Det här får givetvis konsekvenser utanför medievärlden, till exempel tar Heath, 

Gordon och LeBaillys (1981) upp hur mediers rapportering är delaktiga i att vinkla samhällets 

syn på såväl offer som förövare och attityden gentemot dem.  

 

De obehagliga detaljerna om offret och på vilket vis våldtäkterna skett som syns i 

resultatkapitlet gör att Aftonbladet i och med sin rapportering är delaktiga i att ta upp detaljer 

som offren troligtvis vill glömma. Inte nog med att de tar upp sådana detaljer, det sker även 

ett spekulerande om vems handlingar och vems fel det är att händelsen ägt rum. Det sker trots 

att det i brott är tydligt vem som är förövare och vem som är offer. Det finns vid sexuella brott 

mot kvinnor ett särskilt fokus mot vad kvinnans roll i sammanhanget är. Genom det sätt som 

journalisterna i både Tumba och Tensta har valt att beskriva händelserna utifrån flertalet 

våldtäktsmyter som syftar till att skylla på offret och delvis frånta männens ansvar för att 

våldtäkterna ägt rum sker ytterligare en kränkning av offret. Då artiklarna tar upp flera 

osmakliga detaljer om händelserna som på vilket sätt offren blev våldtagna, att domaren väljer 

att kalla våldtäkten för ”tjatsex” i ett uttalande i Tensta-domen samt att ta upp aspekter som 
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alkohol är även Aftonbladet delaktiga i att indirekt skuldbelägga offret genom att ta upp de 

handlingar som kringgärdade våldtäkterna. Trots att det kanske inte är den direkta meningen 

med texten sker trots det en värdering om offrets roll i händelserna. Offren framställs som 

viljelösa i båda fallen och i Tumba som att kvinnan druckit alldeles för mycket för att vara 

helt medveten om händelserna. Genom att även beskriva förövarna i enlighet med Benedicts 

(1992) myt Förövaren är pervers, psykiskt sjuk eller galen ges även de en viss roll i 

sammanhanget. Här är Aftonbladet delaktiga i att reproducera normer om vem som blir offer 

och vem som blir förövare. Då Aftonbladet väljer att följa den mediedramaturgi som Pollack 

(2001) nämner för att öka försäljningssiffrorna används här offrens utsatthet som ett sätt att 

sälja.  

 

Vid våldtäktsrapportering finns en ambivalens i hur brotten beskrivs i nyhetsrapportering där 

ingen ännu är fälld men heller inget offer uttalar sig. Trots det tas det i Tumba-fallet upp 

kvinnans handlingar och som ett bevis mot männen tas deras kriminella bakgrund upp. 

Journalistens sätt att beskriva händelserna är implicit ett sätt att förmedla en viss 

skuldbeläggning på offret genom att ta upp faktorer som offrens berusning, de motsägande 

perspektiven om vad som hände egentligen samt att fokusera på att i Tumba följde kvinnan 

självmant med hem med förövarna. Artiklarna tar upp otäcka detaljer som framställs som 

nyhetsrapportering trots att det finns dolda antaganden i texterna. Genom att till exempel 

språkligt referera till offrens berusning visas en positionering från journalistens sida fram att 

offret var oansvarigt och därmed skuldbeläggs kvinnan. Det här är ett problem då kvinnors 

skuld i ett brott som hon blivit utsatt för inte är relevant i sammanhanget. Det leder snarare till 

att kvinnor, som tror på Benedicts (1992) våldtäktsmyter om kvinnans roll vid sexuella brott, 

inte väljer att anmäla då de vet detaljer om sig själva som kanske inte är fördelaktiga förutom 

för medier att spekulera i. Som ett bevis på detta går det att se till statistiken som visar på att 

endast 23 procent av alla våldtäkter anmäls (Brå, 2012:12). Något beror denna bristande 

anmälningsstatistik på.  

 

O`Hara (2012) menar att ett problem med myter är att våldtäkt blir mer av en slumpmässig 

handling än ett socialt problem. Den bristande anmälningsstatistiken är en del av detta sociala 

problem. En av Helen Benedicts (1992) myter tar tydligast upp detta problem. Genom att 

genomgående i artiklarna peka ut Förövaren är pervers, psykiskt sjuk eller galen skapas en 

bild av förövaren som avvikande övriga samhället. Det i sin tur ger upphov till en ny myt om 
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att Våldtäktsmän är avvikande andra män. Denna myt leder till att medier reproducerar en 

bild av att män som våldtar inte är vanliga män och att vanliga män inte våldtar. Det är ett 

problem då ingen kan se vilken man som är kapabel till en våldtäkt och inte. Något som i sin 

tur kan göra att kvinnor som blir våldtagna av den ”snälle” killen som alla känner inte vågar 

anmäla, då vanliga män inte våldtar. Det kan vara en anledning till varför kvinnor inte väljer 

att anmäla då myter om våldtäkt gör att vissa våldtäkter inte ses som våldtäkter av samhället 

på grund av myter. Berrington & Jones (2002) tar upp ett liknande problem där samhället 

genom mediers rapportering kring våldtäkter ofta fokuserar på kvinnans handlingar, som även 

denna uppsats visar på, och det gör att kvinnor fås att tro att de har möjligheten att förhindra 

våldet.  

 

I artiklarna om både Tumba-fallet och Tensta-domen finns ett tema som visar på motsägande 

perspektiv gällande offer och förövare. Det framställs som en Vi och Dom-konstruktion där 

de båda sidorna ställs mot varandra och innebär att två olika grupper skapas som grundar sig 

på vem som har rätt. Benedict (1992) tar upp att medier gör ett åtskiljande mellan Vi som inte 

är ett offer och Dom som är ett offer. I det här fallet blir istället åtskiljandet mellan Vi som är 

ett offer och Dom som är förövare. I båda fallen får inget av offren komma till tals trots det 

diskuteras deras handlingar i texten, vilket görs av texternas aktörer. Dessa är bland annat 

polisen och rättsväsendet. Båda dessa aktörer ger en tyngd åt texterna och därmed ger deras 

uttalande en hänvisning om vilken grupp som har rätt i sammanhanget. Som ett exempel kan 

nämnas domarens uttalande i Tensta-domen som sammanfattar gruppvåldtäkten som ”tjatsex” 

vilket gör att offrets sida förlorar kraft. I Tumba-fallet ger däremot polisens uttalande om 

männen som kriminella kraft åt kvinnans sida, där hon pekas ut som ett offer. Det här är inte 

den enda Vi och Dom-konstruktionen som är närvarande i artiklarna.  

 

En annan Vi och Dom-konstruktion framträder i och med artiklarnas fokus på att porträttera 

områdena där gruppvåldtäkterna ägde rum. Genom att benämna händelserna som Tumba-

fallet och Tensta-domen sker från Aftonbladets sida en vinkling på hur sådana här områden 

ser ut där sådana här saker händer. Det är genomgående i artiklarna viktigt att påpeka var 

händelserna ägt rum. Dessutom sker det ett poängterande i Tumba-fallet att det är kriminella 

män i Tumba som genomfört handlingen. Genom att Aftonbladet skriver på detta vis skapas 

en Vi och Dom-konstruktion. Där Vi är de som bara läser om fallen i tidningen och tar ett 

avstånd till det som händer där borta men ändå inte kan låta bli att läsa om Dom där borta. 
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Dom är däremot några andra som lever på ett annorlunda vis. Genom att visa på hur 

kriminaliteten dominerar i Tumba och hur kvinnosynen hos männen i dessa områden ser ut 

skapas en bild för läsaren om att det är där sådana saker händer och inte här i våra egna 

kvarter. Även i Tensta-domen är det synligt genom att benämna gruppvåldtäkten som dådet. 

Det är i områden som Tumba och Tensta sådana dåd sker. Genom att visa upp denna bild av 

områdena blir det en tydlig klassmarkör om vilka slags människor som bor där men även ett 

sätt separera vår verklighet med deras verklighet, där deras är mer otäck och gräslig. Det är ett 

sätt att reproducera maktrelationer mellan områden och klasser i samhället och att reproducera 

en bild av att det finns ett Vi och ett Dom. van Dijk (2001) tar upp hur diskurser i samhället är 

delaktiga i att reproducera förhållanden i samhället vilket är vad som händer i detta fall. Det är 

i detta fall medier som Aftonbladet, i och med deras kriminaljournalistik, som är delaktiga i att 

reproducera att klasskillnader finns mellan människor. På sätt och vis kan det kopplas till 

Benedicts (1992) myt Onda ting sker inte goda människor då det genom att tydligt poängtera 

var någonstans dessa människor rör sig och visa på deras kriminalitet och på vilket vis deras 

handlingar har lett till att händelsen skett gör att journalistiken ger ”oss” som inte bor i 

områdena en tro om att detta inte händer ”oss” goda människor. Det överensstämmer med 

Heath, Gordon och LeBaillys (1981) studie som visar på att myter i medier kring våldtäkt ofta 

är felaktiga. Då det avvikande är säljande i kriminaljournalistik enligt Pollack (2001) är det 

dessa detaljer som tas upp och förstoras. Det avvikande är i dessa fall områdena där 

gruppvåldtäkterna äger rum.  

 

Sammanfattningsvis visar artiklarna om båda fallen, dock främst Tumba, ett fokus på 

kvinnans handlingar. De våldtäktsmyter som finns närvarande i Aftonbladets rapportering 

tyder på att det sker en reproducering av maktrelationer, där mannen har större makt än 

kvinnan. Det kan ses till att i Tensta-domen sammanfattar domaren gruppvåldtäkten som 

”tjatsex” trots att offret sagt nej flera gånger vilket även tagits in i domslutet. Hirdman (2007) 

tar upp att det finns regler för vem som förför vem, här syns att sådana dominerande 

förutfattade meningar är med och påverkar genom våldtäktsmyter. En kvinnas nej är inte i alla 

situationer lika med ett nej, beroende på vad som hänt innan det nekande svaret kom.  

8.3 Övrig diskussion 

I tidigare avsnitt i Diskussion-kapitlet har kritik framförts mot kriminaljournalistikens sätt att 

rapportera kring sexuella brott och på det sätt journalisterna väljer att formulera sig gällande 
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bland annat osmakliga detaljer. Trots denna kritik mot hur en återspegling av händelsernas 

gång och de spekulationer som detta innebär ytterligare en kränkning av offren, har även 

denna uppsats varit delaktig i att ännu gång ta fram och spekulera i de ofta obehagliga 

detaljerna i fallen och även detaljerat beskrivit dem. Genom att i analysen dragit fram dessa 

detaljer har även uppsatsen till viss del varit delaktig i att förlänga offrens kränkning. Dock 

har aldrig avsikten varit denna utan den har istället varit att bidra till en förändring gällande 

hur rapportering sker om sexuella brott överlag. För att det ska vara möjligt måste vissa fall 

och de detaljer som rapporteringen visar undersökas. Analysen har gjorts ur ett kritiskt 

perspektiv för att visa på hur språket kan leda till våldtäktsmyter. Genom att ta fram de 

detaljer som leder fram till de våldtäktsmyter som funnits i artiklarna hoppas 

uppsatsförfattaren att problemet om att journalistiken är delaktig i att skuldbelägga offret 

synliggörs.  

 

Sexuella brott är ett svårt ämne att skriva om då det kommer nära på grund av att det är en del 

av många kvinnors vardag och även en rädsla som många av oss bär på. Förhoppningen är att 

denna uppsats ska bidra med en förnyad syn på hur medier som Aftonbladet skriver om 

sexuella brott och även att medier själva ska tänka till hur de kan vara budbärare av 

våldtäktsmyter genom att vara en kommersialiserad bransch som många i samhället tar del av.  

9. Slutsatser 

Våldtäktsmyter är närvarande när svensk kriminaljournalistik genom Aftonbladet rapporterar 

kring sexuella brott. Dock verkar en förändring ha skett hur Aftonbladet väljer att rapportera 

kring våldtäktsmyter mellan Tumba-fallet 2003 och Tensta-domen 2013. Det kan finnas olika 

anledningar till förändringen mellan fallen, dels är det tio år emellan dem och dels finns det 

vissa väsentliga skillnader gällande offer och förövare i fallen. I Tumba-fallet handlar det om 

offer och förövare över 18 år, det vill säga myndig ålder. Medan i Tensta-domen handlar det 

om offer och förövare runt 15-16 år. Anledningen till att Aftonbladet väljer att rapportera 

annorlunda kan vara denna åldersskillnad som innebär att i Tumba blir den högre åldern en 

faktor som möjliggör att fler våldtäktsmyter är mer passande för att kunna attrahera en läsare, 

medan i Tensta blir den låga åldern på de inblandade ett sätt att vinkla artiklarna annorlunda 

men som används för att locka läsaren som Barnett (2012) nämner. Dessa faktorer passar 

olika in i nyhetsproduktionens villkor som Pollack (2001) tar upp.   
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Våldtäktsmyter är inte explicit utsagda i texterna utan ligger undangömda i språket, därför är 

här journalistens val av språk, citat och aktörer i artiklarna intressanta. Det resultat uppsatsen 

kommit fram till tyder på att våldtäktsmyterna existerar på grund av genusordningen som 

både Hirdman (2007) och Connell (1999) menar finns. Genom att ta upp kvinnans handlingar 

omkring gruppvåldtäkterna visar artiklarna fram bilden av offren som normbrytande mot hur 

en kvinna ska vara enligt genusordningen och det är därför dessa kvinnor straffas. På så vis 

kan medier fortsätta reproducera normer för hur en kvinna ska bete sig och därmed locka in 

andra kvinnor i en trygghet att de inte kommer bli utsatta för våld om de beter sig på ett visst 

sätt. Det är en av de konsekvenser som kriminaljournalistikens sätt att rapportera får, det finns 

dock fler konsekvenser. En av dem är mediers val att dela upp områdena där sådana här saker 

händer, och den andra världen. Det blir en Vi och Dom-konstruktion. En annan konsekvens är 

att Aftonbladets rapportering som skuldbelägger offren för varför händelsen ägt rum kan göra 

att kvinnor, och även män, väljer att inte anmäla sexuella brott med risk för att samma sak ska 

hända dem. Avslutningsvis visar uppsatsens resultat som sagt att våldtäktsmyter är närvarande 

vid mediers, i och med Aftonbladets rapportering om gruppvåldtäkterna i Tumba och Tensta, 

rapportering om sexuella brott i Sverige. Det visar på att våldtäktsmyter i medier, men även i 

samhället, är en global företeelse om en ser till tidigare forskning inom området som även den 

visar på att våldtäktsmyter är närvarande i medier runtom i världen. Det innebär att de 

konsekvenser som kriminaljournalistik får när de rapporterar på det sätt de gör troligtvis 

existerar över hela världen. Den påverkan som detta har på kvinnors möjligheter i världen och 

på genusordningen går att diskutera. Dock går det att se till det Pollack (2001) nämner om att 

medier har makt att påverka olika slags frågor i samhället. Om rapporteringen hade sett 

annorlunda ut kring sexuella brott är frågan om det finns en möjlighet att samhällets syn på 

dem kan förändras och därmed även att fler sexualbrott skulle anmälas. 

Utifrån Benedicts (1992) våldtäktsmyter visar uppsatsen, som sagt, på att våldtäktsmyter 

existerar i svensk kriminaljournalistik. Denna uppsats visar dock tendenser på att vissa 

våldtäktsmyter idag är mer vanliga än andra av de elva våldtäktsmyter som Benedict (1992) 

tar upp. Det är intressant då det visar en tendens på att en förändring har skett mellan de 

våldtäktsmyter som Benedicts synliggjorde för 22 år sedan och de som synliggjorts i denna 

uppsats. De våldtäktsmyter som finns i nyhetstexterna kring Tumba-fallet och Tensta-domen 

är följande; Våldtäkt är sex och skadar inte offret mer än frivilligt sex gör, Kvinnor 

provocerar fram våldtäkt, Förövaren motiveras till våldtäkten av lust, Våldtäkt är ett straff 

för tidigare handlingar, Kvinnor förtjänar våldtäkt, Kvinnor provocerar fram våldtäkt, 
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Kvinnor anklagar män för våldtäkt för hämnd, Onda ting sker inte goda människor och 

Förövaren är pervers, psykiskt störd eller galen. De myter som uppsatsen visar tendenser på 

inte är vanligt förekommande är Förövare av sexuella brott mot kvinnor är oftast mörkhyade 

eller av lägre klass, Endast kvinnor som är lössläppta blir utsatta för sexuella brott och En 

sexuell attack smutsar ner offret. Ett förslag är att via en större undersökning se ett vidare 

resultat på om de tendenser som synliggörs i denna uppsats även går att finna i rapportering 

kring fler fall samt i andra medier än Aftonbladet.  

10. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, Aftonbladet använder sig av 

våldtäktsmyter vid sin rapportering kring två gruppvåldtäkter som skedde i Tumba 2003 och 

Tensta 2013. Syftet är även att, i de fall de förekommer, föra en diskussion varför våldtäktsmyter 

eventuellt används i svensk kriminaljournalistik samt att se vilka konsekvenser denna slags 

rapportering kan få. De nyhetsartiklar som undersöks är fyra från Aftonbladets rapportering kring 

Tumba-fallet och fyra från Aftonbladets rapportering kring Tensta-domen. Tillsammans utgör 

dessa åtta undersökningsenheter. Då uppsatsen enbart undersöker två specifika fall handlar det om 

en fallstudie.  

 

Analysen utgår från den kritiska diskursanalysen utifrån van Dijks sociokognitiva variant och 

analysmodellen är en, för den denna uppsats anpassad, variant av Peter Berglez’ analysmodell för 

nyhetstexter. Den kritiska diskursanalysen används för att den har möjligheten att hjälpa till att 

undersöka hur språk kan inneha makt, vilket i uppsatsen är viktigt för att se hur eventuella 

våldtäktsmyter är närvarande i språket och se varför de eventuellt är närvarande. De teorier som 

används i uppsatsen behandlar ämnena kriminaljournalistik, genus samt våldtäktsmyter. Ester 

Pollack (2001) tar upp hur kriminaljournalistiken är till för att rapportera om brott till 

allmänheten. Hon tar upp hur gränsen mellan nyheter och underhållning alltmer blivit uppluckrad 

och hur det lett till att nyhetsproduktionens villkor förändrats gällande vad som leder till en ökad 

försäljning och inte (Pollack, 2001: 13, 303). Ämnet genus tas upp genom Yvonne Hirdmans 

(2007) och R.W Connells (1999) två sätt att beskriva genusordningen och den hierarki som finns 

mellan man och kvinna i samhället. Dessa används för att se varför eventuella våldtäktsmyter är 

närvarande vid Aftonbladets rapportering samt se de konsekvenser som kriminaljournalistiken sätt 

att skriva kan få. Avslutningsvis tas Helen Benedicts (1992) våldtäktsmyter upp som är de som 

undersöks om de är närvarande i Aftonbladets rapportering kring de två gruppvåldtäktsfallen.   
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Uppsatsen resultat visar på att våldtäktsmyter är närvarande vid Aftonbladets rapportering kring 

gruppvåldtäkterna i Tumba 2003 och Tensta 2013. Det finns dock ett större antal våldtäktsmyter 

närvarande vid rapportering kring Tumba-fallet 2003. Orsaken till det kan vara den skillnad på 

ålder som offer och förövare har i de två fallen. Resultatet visar även på att våldtäktsmyter är 

närvarande för att peka på offrens skuld vid sexuella brott. Det kopplas till genusordningen och på 

vilka sätt offren bryter mot normen för hur en kvinna ska vara. Genom att Aftonbladet vinklar 

händelserna på detta vis kan normer för hur en kvinna bör vara reproduceras i medier och ut i 

samhället. Uppsatsen visar även att Aftonbladet reproducerar klasskillnader i Vi och Dom-

konstruktioner om var sådana här händelser sker, samt att de genom sitt sätt att rapportera är 

delaktiga i att skuldbelägga offren för det sexuella brottet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Aftonbladet 2003-03-11 

Kvinna drogad och våldtagen av gäng 

Tre unga män häktade - ytterligare fyra kan ha deltagit 

Tre män har häktats – misstänkta för att ha drogat och våldtagit en 35-årig kvinna. 

Polisen uppger att de tillhör ett våldsamt gäng i Botkyrka – kända för våld och 

knarkbrott. 

– I gängmiljön är det tyvärr ganska vanligt med sexuella övergrepp mot tjejer, säger 

Fredrik Gårdare, chef för Fittjakommissionen, till Aftonbladet. 

Den 35-åriga småbarnsmamman träffade männen på krogen, en kväll i mitten av februari. De 

pratade och drack – och lämnade stället gemensamt. 

Efter det är hennes minnesbilder suddiga. Polisen är övertygad om att gängmedlemmarna 

drogade henne. 

Barnen inte hemma 

De tre männen följde med kvinnan hem. Hennes barn var inte hemma och övergreppen 

misstänks ha börjat direkt. De tre misstänks ha våldtagit kvinnan – och det handlar om mycket 

grova övergrepp. 

– Det finns misstankar om ytterligare gärningsmän. Jag vill inte gå in på antalet, säger Fredrik 

Gårdare som är chef för den särskilda gänginsatsen, SGI. 

Men källor uppger för Aftonbladet att det kan röra sig om fem eller sju våldtäktsmän. De tre 

häktade männen ska ha ringt efter sina kompisar när de var färdiga med kvinnan. 

De tre männen – 20, 21 och 22 år gamla – har suttit häktade en tid på sannolika skäl 

misstänkta för våldtäkt alternativt grovt sexuellt utnyttjande. Flera av deras kamrater är 

misstänkta, men polisen har inte gripit någon av dem. 

Ett våldsamt gäng 

De tre männen finns i utkanten av ett våldsamt gäng. 

– Det är en central grupp i gängmiljön i Tumba som håller på med mycket grov brottslighet, 

säger Fredrik Gårdare. 



 
 

Männens brottsregister som innefattar både vålds- och narkotikabrott. Och polisen lägger stor 

kraft på att lösa våldtäkten. 

– All personal från SGI jobbar nu mer eller mindre med att utreda detta. Vi lägger ned mycket 

tid på det, säger Fredrik Gårdare. 

Offret mår i dag mycket dåligt. Övergreppen ska, enligt Aftonbladets källor, ha varit mycket 

grova. 

Fredrik Gårdare berättar att övergrepp inte är ovanliga i de kretsar männen ingår i. 

– Det är tyvärr ganska vanligt med sexuella övegrepp mot tjejer i gängmiljön i Botkyrka. 

Tjejer utnyttjas hänsynslöst på olika sätt, även sexuellt, säger han. 

De tre männen förnekar brott. 

Bilaga 2 Aftonbladet 2003-03-12 

35-årig mamma våldtogs av gäng - i flera timmar 

Männen drogade kvinnan innan övergreppen 

I timmar blev tvåbarnsmamman våldtagen av män från det kriminella gänget Fuck for 

life, FFL.  

När de var färdiga stal de barnens sparbössor. 

– Tjejer utnyttjas på ett hänsynslöst sätt i gängmiljön i Botkyrka, säger Fredrik 

Gårdare, chef för särskilda gänginsatsen. 

I mitten av februari var den 35-åriga mamman på TB:s Sportsbar i Tumba med en väninna. 

Där träffade hon tre män, 20, 21 och 22 år, som hon känner till sedan tidigare. 

Sällskapet lämnade baren gemensamt. Därefter lyckades männen på något sätt droga kvinnan. 

Preparerad cigarett 

Enligt uppgifter till Aftonbladet bjöd de henne på en preparerad cigarett och efter det är 

kvinnans minnesbilder bitvis oklara. 

Så fort männen tagit sig in i hennes lägenhet började de utnyttja henne sexuellt. Hon försökte 

värja sig, men kombinationen av alkohol och den okända drogen gjorde henne svag. 

När trion var färdig ringde de efter sina kompisar. Övergreppen ska ha fortsatt i flera timmar. 



 
 

Innan männen gick stal de sparbössorna från kvinnans barn. De innehöll ett par tusen kronor. 

Inget av barnen var hemma. 

Förövarna lämnade många spår och tre män har sedan en tid suttit häktade misstänka för 

våldtäkten. De är väl kända av polisen. 

– De finns i gängmiljön i Botkyrka och tillhör en gruppering med beteckningen FFL, säger 

Fredrik Gårdare. 

FFL står för Fuck for life som är ett kriminellt gäng som bildades för ett par år sedan i 

Botkyrka. De rånar, stjäl och begår narkotikabrott och de allra flesta av de unga 

medlemmarna är dömda för grov kriminalitet. 

"Alla tjejer är horor"s 

Ett annat kännetecken är en förnedrande kvinnosyn. 

– Tjejer utnyttjas hänsynslöst på olika sätt, även sexuellt. De ses mer eller mindre som 

leksaker som de kan behandla illa, säger Fredrik Gårdare. 

Aftonbladet har talat med personer som känner till FFL och de häktade killarna. 

– Det här förvånar mig inte, de har ingen respekt alls för tjejer. I deras värld är alla tjejer 

horor, säger en man i Tumba. 

Vid SGI har gruppvåldtäkten fått högsta prioritet. Av utredningstekniska skäl är Fredrik 

Gårdare förtegen om detaljerna i utredningen. 

Men enligt Aftonbladets källor har männen förnekat brott. I förhör har de förklarat att de ringt 

sina vänner för att kvinnan aldrig fick nog. 

Kvinnan mår enligt uppgift mycket dåligt. Hon får stöd i form av terapi. Personer som känner 

henne beskriver henne som en snäll, hjälpsam och social tjej med många vänner. 

Polisen bekräftar att hon aldrig haft med de kriminella gängen att göra. 

Bilaga 3 Aftonbladet 2003-10-14 

De hade sex med kvinnan i fyra timmar 

35-åriga tvåbarns- mamman berättar om skräcknatten 

Offret vittnade plågat om natten då männen i timmar turades om att ha sex med henne. 

De fyra misstänkta påstod att hon tvingat dem. 



 
 

Trots att hon var redlös och ensam. 

I går inleddes hovrättsförhandlingarna mot de fyra män som Huddinge tingsrätt tidigare friat 

från anklagelserna om grova sexuella övergrepp mot en 35-årig tvåbarnsmamma i Tumba. 

Samtliga har erkänt att de haft sex med 35-åringen var för sig och tillsammans. Samtliga har 

dessutom kunnat bindas till lägenheten med DNA från en mängd spermafynd. 

När den 35-åriga tvåbarnsmamman skulle vittna fick åhörarna och de tilltalade lämna 

rättssalen. 

Mår mycket dåligt 

Inför öppna dörrar skulle hon inte ha orkat minnas en gång till. 

– Hon mår mycket dåligt och känner att det är alldeles för påfrestande och personligt att 

behöva berätta om det som hänt inför de här killarna, säger hennes målsägandebiträde Nils 

Uggla. 

Bakom de stängda dörrarna berättade kvinnan tyst om de fyra timmarna i februari då flera för 

henne kända och okända män hade en stor mängd orala och vaginala samlag med henne. 

I hennes lägenhet. 

Kvinnan var full 

Enligt SKL:s beräkningar var hon rejält berusad med över två promille alkohol i blodet. 

Berusningen gjorde att hon har svårt att komma ihåg vad som egentligen hände, men hon 

minns förvirringen och en förlamande känsla. Förtvivlan och förnedringen morgonen efter. 

– Är det någon som har blivit utnyttjad här så är det jag. Hon fick aldrig nog, säger en av 

männen, 20 år, som medverkade. 

"Inget konstigt" 

En annan är bekymrad över sin ställning i fängelset. Han har tidigare dömts för bland annat 

rån, misshandel och grova stölder. 

– Det är inget kul att sitta på kåken för våldtäkt, jag sitter ju i förtroenderådet, säger 22-

åringen. 

Han säger att han tyckte att det var äckligt att hon var med alla killarna i lägenheten. Men 

reflekterade inte över att 35-åringen kanske var hjälplös, för full för att göra motstånd. 



 
 

– Jag har sett många porrfilmer, det är inte så konstigt att tjejer ligger med många samtidigt, 

säger han. 

På torsdag ska två nya vittnen höras om det som hände i lägenheten och två experter ska 

berätta hur 35-åringens berusningsgrad påverkat hennes beteende. 

Åklagaren kommer att yrka på fleråriga fängelsestraff för de åtalade männen. 

 

Bilaga 4 Aftonbladet 2003-11-04 

Rätten: Männen kan ha trott att hon ville ha sex 

Kvinnan var redlöst berusad. 

Männen hade sex med henne i flera timmar. 

Men enligt hovrätten är det inte säkert att männen förstod att hon inte ville ha samlag. 

Därför frias de från grovt sexuellt utnyttjande. 

I februari i år tackar den 35-åriga tvåbarnsmamman i Tumba ja till skjuts hem. 

I flera timmar har sedan olika män samlag med henne i hennes lägenhet. Polisen har hittat 59 

spermafläckar från sex olika män på lakanen. 

Kvinnan var redlöst berusad med runt två promille i blodet. Hon har sagt att hon "inte kunde 

tänka klart". 

Erkänner samlag 

Fyra män åtalades för grovt sexuellt utnyttjande. Tre män har erkänt att de haft samlag med 

kvinnan, men sagt att hon var med på det. 

Huddinge tingsrätt friade dem. I går fastställde Svea hovrätt domen. 

I domen står: "Att ha samlag med någon som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på det sätt 

som kvinnan gjort den aktuella natten är att betrakta som otillbörligt utnyttjande." 

Men hovrätten anser inte att det är säkert att männen förstått att kvinnan inte ville ha samlag 

med dem. Enligt männen var hon sexuellt aktiv och tog även initiativ. 

Ny lag förbereds 

Justitieminister Thomas Bodström förbereder en ny sexualbrottslag. Han uttalar sig inte om 

det enskilda fallet, men om sexualmål i allmänhet. 



 
 

Kan den som har en viss kvinnosyn, och därför missuppfattar om kvinnan vill ha sex 

eller inte, bli frikänd lättare? 

– Jag kan säga så här: regelverket för domstolarna finns redan, men det följs inte alltid. Det 

som är problemet i vissa fall är attityderna. Till exempel synen på om en kraftigt berusad 

kvinna verkligen skulle vilja ha sex med ett stort antal personer. Detta är inget som behöver 

vänta på en ny lag. 

Thomas Bodström poängterar att domarna ska se till att inget oviktigt dras in i målet. Och att 

offrets målsägarbiträde måste påpeka när försvarsadvokaterna ställer kränkande frågor. 

Vad vill du säga till de flickor som tvekar att anmäla sexbrott av rädsla för att inte bli 

trodda? 

– Att det är oerhört viktigt att de anmäler. De ska kräva ett målsägandebiträde som hjälper 

dem med alla frågor. De kan också vända sig till kvinnojourer och brottsofferjourer för att få 

hjälp. Och de ska inte behöva svara på frågor som inte har med saken att göra. 

Hur gör en vettig karl? 

Kammaråklagare Karolina Olsson är besviken: 

– Hovrätten har missat en viktig sak - att bedöma uppsåtet hos var och en av männen. Någon 

kanske har tänkt "wow, hon är helt väck!" I stället har man bedömt alla ihop, det är olyckligt. 

Man borde ha dragit resonemanget: "Vad gör en vettig karl som kommer in i en lägenhet där 

flera har sex med en berusad kvinna med spermafläckar i håret? Jo, han undrar hur hon mår." 

Det är inte klart om domen kommer att blir överklagad till Högsta domstolen. 

 

Bilaga 5 Aftonbladet 2013-03-05 

Flera anhållna för gruppvåldtäkt 

Flera ungdomar ska ha gruppvåldtagit en tonårsflicka i västra Stockholm i 

helgen. 

En pojke har gripits och flera andra har anhållits i sin frånvaro. 

– Det kan eventuellt bli fler frihetsberövanden, säger Mats Eriksson på 

Västerortspolisen. 



 
 

Åtta unga män ha varit inblandade i gruppvåldtäkten i Tensta i helgen, skriver Expressen. 

En av de misstänkta gärningsmännen greps i går och under dagen har flera personer anhållits i 

sin frånvaro. 

Ungdomar misstänkta 

Varken polis eller åklagare vill uppge hur många som ska vara inblandade i våldtäkterna, men 

alla ska vara i tonåren. 

Detaljerna kring dådet är oklara. 

Mats Eriksson, informationsansvarig på Västerortspolisen, säger till Aftonbladet att 

våldtäkten rubriceras som grov. Han bekräftar att en person greps under måndagen och att 

flera andra anhållits i sin frånvaro under tisdagen. 

Våldtäkten ska ha ägt rum inomhus. På brottsplatsen har man, enligt uppgifter till Expressen, 

beslagtagit sängkläder. Polisen ska också ha genomfört husrannsakan hos de anhållna 

pojkarna. 

Mats Eriksson säger till Aftonbladet att polisen fick vetskap om händelsen "ganska kvickt” 

efter att det hänt. 

”Är väldigt känsligt” 

Mer vill han inte berätta. 

– Det är ett väldigt känsligt utredningsläge just nu. Med hänsyn till målsägande och 

utredningen kan jag inte säga något mer, säger Mats Eriksson. 

– Men det kan eventuellt bli fler frihetsberövanden. 

Inte heller jouråklagare Pontus Bergsten vill lämna några detaljer kring ärendet och hänvisar 

till förundersökningssekretess. 

– Jag kan inte säga någonting om detta, säger han. 

Advokat Magnus Eriksson har blivit förordnad som målsägandebiträde för den utsatta flickan. 

Han har under dagen träffat sin klient men vill inte uttala sig i ärendet med hänvisning till 

hennes låga ålder. 

De två gripna pojkarnas advokater vill inte heller uttala sig på grund av ärendets känsliga 

natur. 

 



 
 

Bilaga 6 Aftonbladet 2013-03-07 

Åtta pojkar gripna för gruppvåldtäkt 

Åtta pojkar, bara 15 och 16 år gamla, ska ha gruppvåldtagit en ung flicka i 

Stockholm i helgen. 

Under veckan har de gripits – en efter en. 

Två av dem har begärts häktade för brottet. 

Natten mot i söndags blev en mardröm för den unga flickan. Åtta pojkar ska då ha 

gruppvåldtagit henne i en bostad i Tensta i västra Stockholm. 

Polisen larmades ganska snart efter händelsen och flickan togs omhand. Det är oklart om hon 

också skadades fysiskt. 

"Kan inte säga någonting" 

I måndags grep polisen två av de misstänkta och dagen efter anhölls flera andra i sin frånvaro. 

I går kväll gjordes det senaste gripandet. 

Sammanlagt åtta pojkar är nu misstänkta för grov våldtäkt. Fem av dem är 16 år gamla, de 

andra tre bara 15. 

De två som greps under måndagen har i dag begärts häktade, men åklagare Carolina Eklund, 

förundersökningsledare i ärendet, är mycket förtegen. 

– Jag kan inte säga någonting om det här på grund av förundersökningssekretess, säger hon. 

En av pojkarna häktades efter en häktningsförhandling i dag, ytterligare en 

häktningsförhandling kommer att hållas i morgon. 

Sängkläder i beslag 

Enligt uppgifter till Expressen har polisen bland annat beslagtagit sängkläder från 

brottsplatsen. Husrannsakningar har också genomförts hemma hos de misstänkta pojkarna. 

Johanna Kavlemo, utredare på Västerortspolisen, vill inte bekräfta uppgiften, men säger att 

polisen har "fullt upp". 

– Det är många som ska höras, både de misstänkta och andra som ska få komma till tals, säger 

hon. 

Polisen tror i nuläget inte att fler personer kommer att frihetsberövas. 



 
 

– Inte som det ser ut just nu, säger Johanna Kavlemo. 

Flickans målsägarbiträde, advokat Magnus Eriksson, vill inte heller säga något om händelsen 

med hänvisning till flickans låga ålder. 

 

Bilaga 7 2013-09-27a 

Pojkar var dömda för våldtäkt – nu frias de  

De skulle ha turats om att våldta en 15-årig flicka i ett låst rum – och 

dömdes till ungdomsvård. 

Nu frias de sex tonårspojkarna helt av hovrätten. 

Den anmälda våldtäkten ska ha ägt rum under en ungdomsfest i en lägenhet i Tensta i 

Stockholm i mars i år. Enligt tingsrätten turades de sex tonårspojkarna om att förgripa sig på 

den unga flickan. 

Kort efter händelsen greps åtta pojkar och sex av dem åtalades. 

Fyra av dem sa i rätten att de haft samlag med flickan, men samtliga förnekade brott. 

Alla frias helt 

I juni dömde Solna tingsrätt alla sex, som var mellan 15 och 16 år gamla när brottet 

begicks, till ungdomsvård. Fem av dem för grov våldtäkt och en av dem för försök till grov 

våldtäkt. Flera av pojkarna skulle också utföra ungdomstjänst, meddelade tingsrätten. 

Domen överklagades och nu har Svea hovrätts dom fallit. 

Och alla sex frias. 

Åklagaren ville i andra hand se dem fällda för sexuella ofredanden, men också på den punkten 

friades ungdomarna. 

Tingsrätten bedömde flickans berättelse som helt trovärdig samtidigt som man ansåg pojkarna 

mindre trovärdiga eftersom deras berättelser ändrades. Inledningsvis nekade flera av pojkarna 

till att ens ha varit på festen i lägenheten under den kväll våldtäkterna ska ha ägt rum. 

Olika bedömningar 

Svea hovrätt gör däremot en annan bedömning och menar att det är förståeligt att pojkarna till 

en början ljög eftersom de var rädda att bli anklagade för något efter att en av pojkarna gripits. 



 
 

Man tycker visserligen, liksom tingsrätten, att flickans berättelse är trovärdig men menar att 

det finns faktorer som måste tas i beaktande. Bland annat att händelserna ska ha skett i ett 

mörkt rum och att hennes möjlighet att göra "helt tillförlitliga iakttagelser" därför måste ha 

varit nedsatta, och att det måste ha varit svårt för flickan att ha en klar minnesbild från kvällen 

eftersom så många passerade in och ut i rummet. 

Hovrätten skriver i domen att flickan "mycket väl kan sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt 

situation", men att det inte kan ställas utom rimligt tvivel att hon befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd "i den snäva mening som detta begrepp anses ha". 

Bilaga 8 Aftonbladet 2013-09-27b 

Domaren: Hon kan mycket väl ha sagt nej 

Sex pojkar frias från grov våldtäkt – av gammal lag 

Hon sa nej flera gånger men fick sin mobiltelefon stulen och sina kläder avslitna i ett låst 

rum. 

Gällande lag säger att 15-åringen blev våldtagen av sex pojkar. 

Men hovrätten använde en gammal lagtext - och friade samtliga. 

De sex pojkarna är skyldiga till grov våldtäkt, menar åklagare, målsägarbiträde, Solna 

tingsrätt och en 15-årig flicka som inte längre vågar gå ut när det är mörkt. 

Nu frias alla pojkarna av Svea hovrätt. Orsaken är hovrättens tolkning av en lagtext som 

byttes ut första juni i år. 

”Kände dödsfruktan” 

2 mars 2013 kom den 15-åriga flickan till festen i Tensta i Stockholm vid 20-tiden på kvällen. 

Mot slutet av festen var det bara flickan och hennes kraftigt berusade kompis kvar i 

lägenheten tillsammans med sex, för henne okända pojkar som kom in, låste rummet, tog 

hennes mobiltelefon och drog av henne kläder. 

– Hon kände dödsfruktan, säger hennes advokat Magnus Eriksson, som menar att flickan inte 

vågade göra motstånd av rädsla för pojkarna och i stället låg blickstilla. 

Efter det första samlaget gick pojken ut. De andra pojkarna berättar i förhör att de stod utanför 

rummet och väntade på sin tur. En efter en hade de sex med flickan. 

Faller mellan lagar 



 
 

I tingsrätten fälldes grabbgänget för grov våldtäkt, men nu frias de i Svea hovrätt. 

"Vid en samlad bedömning av målsägandens tillstånd finner hovrätten att hon väl kan 

sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt situation", skriver rätten. Hade händelsen skett tre 

månader senare hade det varit ett direktcitat ur lagtexten om vad som ska ses som våldtäkt. 

Men då händelsen inträffade 2 mars i år – fyra månader innan lagändringen trädde i kraft – 

använde Svea hovrätt den gamla lagtexten där offret måste ha befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd: 

– Uttrycket ("i en mycket utsatt situation") inbjuder naturligtvis till tanken att domen skulle ha 

blivit fällande, om den nya lagtexten hade tillämpats. Det är fullt möjligt att domen hade blivit 

fällande om den nya lagtexten tillämpats, säger Suzanne Wennberg, professor i straffrätt vid 

Stockholms universitet. 

Domaren: ”Tjatsex” 

Flickan ska ha sagt nej flera gånger, tagit på sig kläderna och varit på väg att gå när hon 

puttades ned i sängen och kläddes av. Men enligt domen räckte inte det: 

– Hon kan mycket väl ha sagt nej, men även om det varit så blir det inte per automatik 

våldtäkt. Så kallat tjatsex är inte något som faller inom våldtäkt. De samlag som ägt rum kan 

mycket väl ha skett mot hennes uttryckliga vilja men om det inte varit utnyttjande av ett 

hjälplöst tillstånd är det inte våldtäkt, säger domaren Sven Jönson. 

Nu funderar kammaråklagarna Carolina From och Jenny Clemendtson på om de ska be 

Riksåklagaren ta fallet till Högsta domstolen. Den 15-åriga flickans advokat Magnus Eriksson 

menar att domstolens tolkning lämnat moralen bakom sig: 

– Hon säger nej och gråter. Det faller på sin egen orimlighet att en 15-årig tjej vill ha sex med 

sex okända män i ett låst utrymme. Hon är försatt i vanmakt genom att de inte låter henne 

lämna rummet. Det här stämmer inte överens med de flesta människors värderingssystem. 

 

 


