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Abstract	  
The purpose of this thesis is to examine if and how the local press Nerikes Allehanda 

in Örebro chose to build a risk and threat image in the newspaper about the frequent 

rapes in 2010, and how young women in there twenties perceived these news. I have 

analysed this by applying the theory meaning making and discourse, and used the 

method critical discourse analyse (CDA) to study the newspapers.  

 

My analysis of the newspapers showed through an ideological perspective that the 

society’s construction of these articles in the reporting is conservative. The newspaper 

only lets the police comment the victims and nobody else. The victims are de-

identified and the journalist’s don’t blame the victims of the rape. The focus group 

analysis showed that my respondents were influenced by the newspapers. The 

respondents felt their freedom of movement was limited. The conclusion of this thesis 

is that these news built a risk and threat image to warn the society about the dangers. 

 

Keywords: Risk, risk society, threat, threat society, meaning making, gender, 

discourse, CDA.   
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1.	  Inledning	  
Nyhetspressen har funnits länge, långt innan vår postmoderna tid och 

nyhetsspridningen har alltid varit en del av vår vardag. Nyhetsmedia tenderar att 

uppvisa en snedvriden bild av samhället för att många gånger presentera oroligheter, 

vilket förmedlar en känsla av osäkerhet och hot (Nohrstedt, 2010, s. 10, 18). Detta gör 

att de människor som följer nyheterna dagligen får en bild av att vi lever i ett samhälle 

där det finns många risker (Nohrstedt, 2010, s. 17,18).  

 

Risker och hot reproduceras och sprids i samhället, främst genom massmedier och 

populärkultur. De faror och rädslor som finns för att råka ut för ett brott existerar 

redan i samhället från början. Detta är något som lockar publikens uppmärksamhet 

och därigenom är det ett kommersiellt intresse att skapa en risk-och hotbild 

(Nohrstedt, 2010, s. 36, 37).  

 

År 2010 drabbades Örebro av ett flertal våldtäkter under en relativt kort tidsperiod. I 

medierna skrevs det om en stad där en serievåldtäktsman härjade. Efter att 

våldtäktsmannen gripits beskrev Örebros lokala tidning Nerikes Allehanda (NA) 

våldtäkterna på följande sätt: ”Serievåldtäkterna i Örebro är ett av de mest 

uppmärksammade brotten i Sverige i modern tid.” (www.na.se ). Tidigare forskning 

visar att brottsnyheter i media började få allt mer uppmärksamhet i början av 1990-

talet, syftet med nyheterna var att bekämpa brottsligheten (Heber, 2011, s. 65). Det 

har även tidigare visats att kvinnor har en större rädsla för att bli utsatt för ett brott än 

män, till exempel våldtäkter (Heber, 2011, s. 69, 70,71, 74).  

 

Utifrån detta finns ett intresse att undersöka mediernas roll i skapandet av risk och 

hotbilder utifrån våldtäktsnyheterna i Örebro, men även hur unga kvinnor har skapat 

mening utifrån dessa nyheter. Eftersom medierna har en stor inverkan på samhället, är 

deras roll avgörande i situationer där det finns en rädsla för att man ska bli utsatt för 

ett brott (Nohrstedt, 2010, s. 10).  I detta fall är det medierna som varnar om en 

situation som hotar allmänheten (Furedi, 2002, s. 53). Intresset ligger även i att 

nyheter anses ha den mest kraftfulla inverkan på hur vi upplever det som händer i vårt 

samhälle (Altheide, 2009, s. 2). Även massmedia och populärkultur påverkar hur vi 

uppfattar världen (Altheide, 2007, s. 287)
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Min uppsats avser att undersöka mediernas roll i skapandet av en risk och hotbild av 

serievåldtäktsnyheterna, genom att analysera den diskursiva konstruktionen i 

nyheterna. Uppsatsen avser också att undersöka hur unga kvinnor har skapat mening 

utifrån dessa nyheter. Med denna studie vill jag bedöma relationen mellan hur 

medierna diskursivt konstruerar risker och hot för kvinnor utifrån de våldtäkter och 

överfall som faktiskt sker, samt hur kvinnor upplever dessa diskurser som risker och 

hot. För att genomföra denna undersökning har jag analyserat mediernas rapportering 

om serievåldtäkterna utifrån en kritisk diskursanalys. Jag har även utfört 

fokusgruppsintervjuer för att undersöka hur våldtäktsnyheten har tolkats av unga 

kvinnor. Undersökningen utgår från ett risk-och hot perspektiv. 

1.1	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka den diskursiva konstruktionen av risk- och 

hotbilden i nyhetsartiklarna i Nerikes Allehanda som handlar om våldtäkter. Jag gör 

detta genom att analysera hur händelserna och de olika aktörerna skildrades i 

nyhetsinslagen, samt hur unga kvinnor har skapat mening utifrån dessa diskurser, som 

våldtäktnyheterna präglades av.   

 

Frågeställningar 

Följande frågor kommer att undersökas i uppsatsen 

 

1. Hur har Nerikes Allehanda konstruerat den diskursiva risk och hotbilden i sin 

nyhetsrapportering? 

 

– Med vilka diskurser lyfter journalisten fram samhällets aktörer i sin rapportering, 

och på vilket sätt? 

 

– Med vilka diskurser uttrycker aktörerna risker och hot? 

 
 
2.  Har respondenterna förhållit sig till diskurserna av risker-och hot i 

nyhetsrapporteringen, och hur då i sådana fall?  

 



                                                               3 
 

– Har respondenterna uppfattat konsekvenserna av diskurserna av risker-och hot i 

nyhetsrapporteringen, och hur då i sådana fall? 

 

– Har respondenterna uppfattat behovet av eget ansvarstagande för sin egen 

säkerhet av diskurserna av risker-och hot i nyhetsrapporteringen, och hur då i 

sådana fall? 

 

– På vilket sätt ändrade nyhetsrapporteringen unga kvinnors syn på samhället och 

deras sätt att röra sig i samhället? 

 

 

1.2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till serievåldtäkterna i Örebro. Detta för att 

skapa en bild av hur många våldtäkter serievåldtäktsmannen begick samt hur många 

våldtäkter som anmäldes i Örebro. I bakgrundskapitlet vill jag även visa att det är ett 

fall jag undersöker, genom att redogöra för vilka händelser media presenterade under 

denna koncentrerade tid.  

 

1.2.1	  Nerikes	  Allehanda	  
Nerikes Allehanda (NA) kategoriseras in som en liberal dagstidning i Örebro och 

bildades av rektorn Otto Gumaelius år 1843. På webben har dem 197 000 läsare varje 

vecka och en räckvidd på 205 000 läsare (www.promedia.se) (www.na.se ).  

1.2.2	  Statistik	  över	  serievåldtäkterna	  i	  Örebro	  
År 2010 var en tid då Örebro drabbades av flera våldtäkter inom en kort tidsperiod. 

Gärningsmannen, Niklas Eliasson, häktades för 14 kvinnoöverfall (www.na.se ). Två 

grova våldtäkter, fem fall av försök till våldtäkt, fyra fall av kvinnomisshandel, två 

fall av sexuellt ofredande och ett rånförsök. Under år 2010 begick han sex utav dessa 

brott. Nerikes Allehanda presenterade under en koncentrerad tid att många av 

överfallen skedde både på dagtid och nattetid. Det skedde främst på väster i Örebro 

(www.na.se).   
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1.2.3	  Andra	  medier	  som	  presenterade	  serievåldtäktsfallet	  I	  Örebro	  
Bland annat uppmärksammade TV-programmet Efterlyst våldtäktsfallen i Örebro år 

2010. De beskrev gärningsmannen och berättade vem han var. De gav även fakta om 

hans uppväxt och skolgång, presenterade offrens tillstånd och gav exakta tider och 

platsangivelser av våldtäkterna. Våldtäktsfallen har varit med två gånger i Efterlyst 

(www.tv3play.se ). Även de stora tidningarna Aftonbladet, Dagens nyheter, Svenska 

Dagbladet och Expressen presenterade serievåldtäkterna och beskrev våldtäktsfallen i 

Örebro på sina löpsedlar.  

 

Aftonbladet betonade framför allt vikten av att det inte var säkert för kvinnor att röra 

sig fritt ute. De skrev att polisen började varna kvinnorna i Örebro för att gå ut 

ensamma och redogjorde för vilka tider som var farligast (www.aftonbladet.se). 

 

 
 
 

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  
 

Uppsatsen börjar med att presentera tidigare studier och teorier som ligger till 

underlag för min uppsats. Sedan redovisar jag materialet, det vill säga mitt urval och 

diskuterar varför de valda urvalen passar bäst till min studie.  

 

Efter detta presenteras metodavsnittet där jag redogör de valda metoder och hur jag 

har gått tillväga i min analys. Sedan redogör jag min analys som har analyserats 

utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna och metoderna för min studie. I analysen 

redovisar jag resultaten som har kommit fram samt svarar på mitt syfte och 

frågeställningar. Därefter för jag en diskussion om resultatet och drar slutsatser utifrån 

undersökningsresultatet. Slutligen redovisar jag en sammanfattning av de väsentliga 

delarna och resultaten av uppsatsen.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
	  
I detta kapitel redovisas den tidigare forskningen som ligger till grund för denna 

studie. Jag presenterar nio olika tidigare studier som på olika sätt är viktiga för min 

egen studie. Två olika studier presenteras utifrån ett riskperspektiv, som gäller hur 

media presenterar klimatförändringar. Fyra av de tidigare studierna handlar om 

våldtäktsmyter och är intressanta för min studie på grund av hur kvinnor kan skildras 

på olika sätt i våldtäktsnyheter. Två av de tidigare studierna handlar om kvinnans roll 

i brottjournalistiken, vilka regler som finns för att beskriva förövaren och det 

oskyldiga offret i ett brott. Den nionde tidigare studien handlar om hur unga kvinnor 

avkodar våldtäktsnyheter och är ett underlag för min studie på grund av att den visar 

hur kvinnor uppfattar och tänker kring våldtäktsnyheter.  

 

 

2.1 Våldtäktsmyter 

Studien ”Too drunk to say no”: Bringe drinking, rape and the Daily Mail ” av 

Anneke Meyer studeras inte riktigt utifrån ett riskperspektiv på sådant sätt som jag 

gör. Forskaren fokuserar på hur media framställer våldtäktsoffer som berusar sig med 

alkohol. Meyer menar att de är de kulturella diskurserna om våldtäkter med alkohol 

inblandning som tillåter Daily Mail att konstruera genus till ett socialt problem. Till 

exempel, orsaken till att en kvinna blir våldtagen är på grund av att hon dricker sig 

full, klär sig utmanande, flirtar med män och då tigger hon om att bli våldtagen. 

Istället för att fokusera på det sexuella våldet som mannen har utfört, fokuserar 

nyheterna på kvinnans beteende (Meyer, 2010, s. 20, 21). Dessa kulturella diskurser 

har enligt forskaren förstärkt våldtäktsmyterna som fortfarande existerar i samhället 

om att det är kvinnorna som ska ta på sig ansvaret för att inte bli våldtagna. Genom att 

skuldbelägga dem för våldtäkten betonar nyheterna inte vikten av männens 

ansvarslöshet (Meyer, 2010, s. 23).  

 

 

En student vid Örebro universitet Sara Nyrén, har skrivit en C – uppsats ”Det 

skyldiga offret och den oskyldiga förövaren – En kritisk diskursanalys av Aftonbladets 
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rapportering vid två sexualbrottsfall”. I denna studie visar man att offret 

skuldbeläggs genom att beskriva hennes beteende. Denna studie menar att 

journalisten rapporterar genom att belysa offrets moral och hennes karaktär på ett 

sådant sätt att man identifierar kvinnans handlingar som ett avvikande beteende, och 

därför får hon skylla sig själv för våldtäkten. Forskaren menar att medierna talar om 

för oss hur en kvinna ska bete sig eller vara utifrån Hirdmans genusordning (Nyrén, 

2014, s. 52). 

 

Detta är ett återkommande mönster i studien ”Framing Rape: An Examination of  

Public Relations Strategies in the Dukes University Lacrosse Case” av Barbara 

Barnett. Nyhetsrapporteringar målar upp män som våldsamma djur och kvinnor som 

antingen är en oskuld eller en hora (Barnett, 2008, s. 180, 181). När man 

skuldbelägger kvinnan för våldtäkter använder man sig av våldtäktsmyter till exempel 

att offret provocerade mannen till sex eller att kvinnor njuter av att bli våldtagna. 

Dessa våldtäktsmyter är en del av den existerande våldtäktskulturen, där man 

betraktar kvinnan som ett objekt (Barnett, 2008, s. 182, 183, 184).   

 

Våldtäktsmyter bidrar och lär ut till de båda könen att kvinnan är ansvarig för 

mannens aggressiva handlingar (Barnett, 2008, s. 181). Kvinnan som blir våldtagen 

ser man inte som ett ”offer” utan kategoriseras in som en medbrottsling. Hon blir 

ifrågasatt över sitt beteende och klädsel med resonemanget om att hon tigger om att 

bli våldtagen, i övriga fall förtjänar hon att bli våldtagen såvida hon inte kan göra 

motstånd (Barnett, 2008, s. 183, 184). Barnett ansåg i sin slutsats att media borde ta 

en större roll och hjälpa till att minska sexuella övergrepp/våldtäkter genom att sluta 

ta ställning till dessa våldtäktsmyter (Barnett, 2008, s. 195, 196). Denna studie är ett 

underlag för min studie då den visar hur våldtäktsmyter konstrueras i 

våldtäktsnyheterna. I mitt fall undersöker jag också hur kvinnorna framställs i 

våldtäktsnyheterna, men i mitt fall undersöker jag detta mer utifrån en risk-och 

hotbild.  

 

I studien ”Drink sluts, brats and immigrants as others” menar forskaren att mannens 

sexualitet visas i media på ett sådant sätt att deras beteende anses vara biologiskt, att 

de har en stor sexlust och aggressivitet. Genom denna skildring av genusbilden i 

media på man och kvinna får kvinnan skulden för en våldtäkt i nyheterna där man 
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resonerar kring att hon sökte efter uppmärksamhet, och om hon inte ville, varför sade 

hon inte nej? Nyhetsartiklarna som undersöktes i studien visade att de betecknade 

våldtäktsoffren med termen ”Drick slyna”, tjejer som klär sig i korta kjolar, urringade 

linnen och har silikonbröst, de har ingen moral och är därmed kvinnor som anses vara 

billiga (Bernhardsson & Bogren, 2012, s. 8, 9).  Nyheterna fokuserar inte på mannens 

handlingar utan fokuserar på aktörerna utifrån ett genusperspektiv. Det vill säga 

kvinnans klädsel och beteende (Bernhardsson & Bogren, 2012, s. 2,3). Jag går vidare 

med att undersöka någonting annat än vad dessa studier visar. Min studie bidrar med 

att undersöka hur unga kvinnor har skapat mening utifrån våldtäktsnyheterna i Örebro 

år 2010.  

 
2.2 Meningsskapande  
Artikeln ”Encoding and Decoding Rape News: How Progressive Reporting Inverts 

Textual Orientations” syftar till att undersöka läsarnas uppfattning av 

våldtäktsnyheter. Forskaren Nancy Worthington menar att våldtäktsdiskurser baseras 

på inkodningen av en text och dess avkodning. Worthington studerade de lokala Tv-

nyheterna och använde sig av semistrukturerade intervjuer. Fallet hon studerade 

handlade om ett flertal våldtäkter på ett campus (Worthington, 2008, s. 348).  

Denna studie erbjuder en möjlighet att visa hur våldtäkter och sexuella övergrepp 

framställs i nyheterna, samt även hur nyhetsrapporteringen karaktäriserar 

våldtäktsbrottet.  

 

När mottagarna avkodar budskapet, sker det via sina egna uppfattningar, som är 

präglade av läsarnas kulturella kompetens och av hur de tolkar budskapet utifrån sin 

egen identitet (Worthington, 2008, s. 346). Forskningen tyder på att läsarnas svar på 

det genusrelaterade våldet i media ligger oftast i att nyheterna samverkar med andra 

genrer, exempelvis underhållning. I detta fall jämför man våldtäkter i filmer med 

verkliga våldtäkter. Kvinnor som tidigare blivit våldtäktsoffer ifrågasätter sådana 

gestaltandet av våldtäkterna i sådana filmer. Sådana gestaltningar påverkar kvinnors 

uppfattning om att de bär ansvaret för att undvika våldtäkten (Worthington, 2008, s. 

346, 347).   

 

Kvinnorna som hade avkodat nyheterna dominant lade ett ansvar för sin egen säkerhet 

genom att hålla sig borta från det manliga våldet. Några exempel på detta är att man 



                                                               8 
 

måste tänka på vart man går, eller vem man väljer som vän. Man måste också ändra 

sina beteenden för att undvika risken att bli våldtagen (Worthington, 2008, s. 361, 

362). Denna forskning är grundläggande för min studie då den visar hur kvinnor har 

avkodat nyheterna. Till skillnad från min studie vill jag undersöka hur unga kvinnor 

har uppfattat risk-och hotbilden, och hur dem har skapat mening utifrån 

våldtäktsnyheterna.  

 

I artikeln ”We’re the ones to Blame”: Citizens Representations of Climate Change 

and the Role of the media” undersöker Ulrika Olausson hur allmänheten har uppfattat 

nyhetsrapporteringar av klimatförändringarna. Där använder hon sig av metoden 

fokusgrupper och utgår från teorierna social representation och kollektivt 

meningsskapande (Olausson, 2011, s. 281,282). Olausson undersöker förhållandet 

mellan mediernas rapportering om klimatförändringarna och hur invånarna uppfattar 

de globala riskerna. Hon analyserar detta utifrån hur respondenterna bland annat har 

uppfattat riskerna som orsak och konsekvens. Exempelvis ställde hon frågan om hur 

respondenterna förhåller sig till klimatförändringarna genom att göra en åtskillnad på 

vad de anser är en fara för dem och vad de anser inte är en fara för dem (Olausson, 

2011, s. 282, 283, 284).  

 

Den här studien är passande för mitt ämne eftersom forskaren fokuserar på effekterna 

av nyhetsrapporteringen och hur respondenterna har skapat mening utifrån dessa 

nyheter samtidigt som hon studerar hur respondenterna bedömer risker som 

klimatförändringar i media, vilket är relevant för min studie då jag har undersökt hur 

unga kvinnor förhåller sig till risker som våldtäkter i media. Skillnaden blir då att 

våldtäktshotet blir allvarligt och personligt för unga kvinnor, då hotet riktas direkt mot 

dem och kan förändra deras liv. Medan miljöhoten kan uppfattas mer diffusa på grund 

av att det inte drabbar alla på lika sätt.  

 

I slutsatsen menar forskaren att invånarnas meningsskapande om klimatförändringar 

är en blandning av deras egna erfarenheter och av nyhetsmediernas 

klimatrapportering. Men hon hävdar också att det är läsarnas egna engagemang som 

har en stor påverkan på hur mycket de tar till sig av nyhetsrapporteringen om 

klimatförändringarna, samt detta är en effekt av hur de skapar mening utifrån dessa 

diskurser. I vissa fall bläddrar läsarna till nästa sida eller hoppar över just 
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klimatrapporteringarna på grund av att denna rapportering inte berör dem (Olausson, 

2011, s. 293, 295, 296).  

	  
2.3	  Kvinnans	  roll	  i	  kriminaljournalistiken	  
Ester Pollack har skrivit en doktorsavhandling ”En studie i medier och brott”. I sin 

studie utgår hon från ett makt- och genusperspektiv och menar att brottsjournalistiken 

fokuserar på förövarens avvikande beteende som betraktas som ett hot mot lagen och 

moralen i ett samhälle (Pollack, 2001, s. 11). Vid rapporteringen av brottsligheten 

framställs kvinnor och män på olika vis. Till exempel visas kvinnan ofta som ett offer 

i våldsbrott och brottslingen oftast som en man. Detta trots att brottslingen är anonym, 

och man undangömmer dennes identitet, men i journalistiken belyser man männen 

som misshandlare, våldtäktsmän eller knarkare (Pollack, 2001, s. 11, 303).  

Brottslingen beskrivs genom sin ålder i medierapporteringar och åldern får en 

betydelse då det ger olika föreställningar om vilka som är inblandade i brottet 

(Pollack, 2001, s.11, 303, 76, 77). Brottsjournalisten ger olika roller till de inblandade 

i brottet (Pollack, 2001, s. 11, 303). Exempel, våldtäktsman, offer, vittne, polis.  

 

I Helen Sissons studie “Practical Journalism: How to write news” menar hon att 

våldtäktsoffer har rättigheten enligt lagen att vara anonyma (Sissons, 2006, s. 236). 

Media får inte identifiera ett våldtäktsoffer eller ge ut något några uppgifter som kan 

identifiera personen som har råkat ut för en våldtäkt (Sissons, 2006, s. 302). En annan 

viktigt aspekt av anonymiteten i våldtäktsnyheter är att om offret inte får vara anonym 

kan offret få stå ut med rykten om våldtäkten och att samhället skuldbelägger offret 

(Jones, Finkelhor, Beckwith, 2010, s. 359, 360). 

 

2.4	  Risksamhället	  i	  media	  	  
I artikeln ”News media and (de)construction of risk: How Flemish newspapers select 

and cover international disasters” undersöker forskaren Stijn Joye dekonstruktionen 

av flamländska nyhetsmedier med fokus på naturkatastrofer och tekniska katastrofer. 

Han hävdar att dessa katastrofer är en del av det risksamhälle vi lever idag i (Joye, 

2010, s 253,257). Denna studie påvisar att media har en avgörande roll för hur läsarna 

uppfattar risker och katastrofer, då det är media som presenterar riskerna och försöker 

ge dem en betydelse. Media medverkar till hur vi uppfattar risksamhället, där media 
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anses vara en viktig informationsspridare som informerar allmänheten och påverkar 

vår uppfattning av de globala riskerna (Joye, 2010, s. 254, 263).  

 

Joye delade in resultaten i fyra olika kategorier av nyhetsurvalet. Den första och andra 

kategorin visar att en nyhets genomslagskraft är beroende av hur kraftig en 

naturkatastrof är, vilket är avgörande för nyheten. (Joye, 2010, s. 259, 260). 

Nyhetsvärde ökar i samband med att rapporteringen visar krisen och konsekvenserna 

av en naturkatastrof i ett land och fokuserar på händelsen i sig (Joye, 2010, s. 261).  

 

I Slutsatsen Joye kom fram till är att nyhetsmedier har en avgörande och 

grundläggande roll i att ge publicitet för risker, vilket anses vara det centrala i media. 

Medierna visar en förvrängd bild av verkligheten i väst när man i hög grad belyser 

riskerna i ett land (Joye, 2010, s. 262.) Forskaren menar att medias konstruktion av 

risker är beroende av nyhetsvärdet, det vill säga att risker skapar ett nyhetsvärde 

(Joye, 2010, s. 263). Detta är en studie som visar mediernas likartade roll i risk-och 

hotsamhället, om det gäller en serievåldtäktsman på fri fot eller hotande 

översvämning i ett samhälle, behöver människorna media i båda fallen för att 

orientera sig i samhället. Denna studie är en hjälp för min egen undersökning då det 

visar medias roll i samhället.  

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I denna del redogör jag för de teorier som ligger till grund för min studie. De teorier 

jag har valt att använda mig av är diskurs, risk-och hotsamhället och 

meningsskapandet. Valet av dessa teorier grundar sig i att jag vill undersöka hur 

media diskursivt konstruerar risker och hot för kvinnor och hur unga kvinnor skapar 

mening. Därför har jag för den här uppsatsen använt mig av flera synsätt på hur 

nyheter skapar risk/-hotbilder, samt två synsätt på hur mottagarna i en grupp uppfattar 

ett medieinslag.  

3.1	  Kritisk	  diskursanalys	  
Vi människor använder och uttrycker oss genom språket (diskurs), både muntligt och 

skriftligt. Diskurser visar människors sätt att kommunicera med en eller flera i ett 

samtal. Till exempel när vi pratar i telefon med en kompis, skriver meddelanden till 

varandra på Facebook, eller kommenterar en nyhet på Nerikes Allehandas webbsida.  
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Diskurser är en social handling som berättar hur vi använder språket och hur vi 

formar verkligheten, till exempel producerar en journalist diskurser i en nyhet 

(Berglez & Olausson, 2008, s.133). En nyhet bedöms som en diskurs eftersom 

journalisterna använder språkliga uttryck för att forma den sociala verkligheten i 

nyhetsrapporteringen (Berglez, 2010, s. 271, 272)(van Dijk, 1988, s. 7, 8). 

 

Diskurser är dominerande och ledande betydelsemönster som visar oss hur vi ska 

förstå ett ämne genom språket. I en tidningsredaktion väljer journalisten med vilken 

diskurs man ska rapportera nyheten. Språket i diskursen är schemalagt av regler och 

praktiker som talar om för oss hur vi ska uttrycka eller genomföra våra språkliga 

yttranden. Diskurser understryker maktaspekterna av de regler och konventioner som 

inspekterar vad vi får säga och hur vi får säga det. I diskursen framträder ideologin 

som normal och det kan innebära att vi tar för givet hur vi ska handla socialt, men den 

kan också innebära att vi avslöjar diskursen eller att vi inte accepterar diskursen (van 

Dijk, 1988, s. 57).  

 

Dessutom ifrågasätter man inte nyheterna när de framställs som objektiva och 

neutrala och därför kan en nyhet undanhålla ett maktintresse eftersom informationen 

framställs som neutral. Nyheten kan ha ett dolt budskap, men denna framställs inte 

som en ideologi då den verkar vara baserad på fakta och objektivitet från redaktionens 

sida (Berglez, 2010, s. 269). På så sätt ser man vilken ideologi, värderingar, normer 

och maktintresse om samhället som texten präglas av (Berglez & Olausson, 2008, s. 

122). Till exempel, i webbartiklarna om våldtäktsnyheterna präglas texten av 

rättssamhällets ideologi, då nyheterna framställer polisens perspektiv på brottet, 

gärningsmannen och offren, genom att citera polisen. Denna ideologi framställs som 

en norm hos läsarna, då de inte ifrågasätter informationen och tar ideologin för givet. 

Detta visar att maktförhållanden neutraliseras om läsaren inte ifrågasätter nyhetens 

budskap (Berglez & Olausson, 2008, s. 133). 

 

Språket betonar de olika samhällsrollerna i samhället och vilka personer som har mer 

och mindre makt, beroende på deras yrkesstatus. Språket skapar samspelet mellan de 

olika institutionerna i samhället (Berglez, 2010, s. 271).  
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3.2	  Risksamhället	  
År 1986 lanserade Ulrich Beck teorin risksamhället. Där han menar att massmedierna 

bidrar till att ge riskerna en central roll i nyheterna genom att ge media makten att 

avgöra hur stor risk det finns för en fara som hotar vårt liv som människa och vår 

värdighet (Höijer, 2009, s. 251). Riskerna förknippas med en händelse och dess 

konsekvenser (Höijer, 2009, s. 246).  Beck menar att i ett risksamhälle uppstår det nya 

risker hela tiden som riktar sig mot alla i samhället. Han menar även att vi inte kan 

veta vad som kommer ske i framtiden, vilket gör att vi inte kan lita på vår egen 

kompetensförmåga och riskbedömning. Detta på grund av att vart vi än går känner vi 

oss otrygga och är medvetna om farorna och risken av konsekvenserna, därför är vi 

beroende av kunskapen om olika slags bedömningar och tolkningar. De ger oss ett 

tänkande och vägleder oss i vardagen då vi möter riskerna. Vi kan inte vara medvetna 

om de risker vi i verkligheten ännu inte vet om (Beck, 1986/1998, s. 17, 33,34). 

Nyheter om risker skapar ett medvetande i ett risksamhälle där denna kunskap är 

nödvändig för att upptäcka och definiera riskerna (Nohrstedt, 2010, s.21)(Beck, 

1986/1998, s. 11, 33, 34). Dessutom väljer media att rapportera om de händelser där 

risken är stor att drabba människor allvarligt (Furedi, 2002, s.17). 

 

3.2.1	  Hotsamhället	  
Nohrstedt talar om vårt postmoderna samhälle i sin teori hotsamhället. Det finns en 

föreställning om att vi inte är helt och hållet trygga och att allt inte är under vår 

kontroll. Historiskt och globalt sett är det få människor som har tänkt att det är möjligt 

att leva helt tryggt och att ha allt under kontroll. Ändå menar Nohrstedt att media i 

vårt samhälle är helt upptagna med att visa på de risker som finns. Han menar också 

att media har en dominerande roll och därför fått oss att tänka att vi lever i ett 

konstant risk– och hotsamhälle (Nohrstedt, 2010, s. 18). Nohrstedt argumenterar även 

att risksamhället har utvecklats till ett hotsamhälle som har blivit en del av kulturen 

och har växt fram till en global rädsla. En rädsla för att vi kan bli offer för någon som 

vill oss illa (Nohrstedt, 2010, s. 25,28). I sin teori av hotsamhället går Norhstedt in på 

bland annat en term som definierar hotsamhället, Mediatization. Med denna term 

menar han att en fara eller ett hot skapas och produceras i media och utav media, 

därför är det media som formar hot och faror (Norhstedt, 2010, s. 10, 41) 
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Brott och faror hotar människans fysiska säkerhet och medför för en del människor 

fruktan för att råka ut för ett brott i samhället. Detta hotar även vardagslivet på olika 

sätt och förtroendet för de samhällsnormer som existerar (Bauman, 2007, s.10, 172). 

Denna fara hotar ens egen position i den sociala hierarkin som kan bestå av identitet, 

klass, kön, etnicitet och religion (Bauman, 2007, s.10,11).  

	  

3.3	  	  Meningsskapande	  
Kulturstudier studerar hur massmedia presenterar det verkliga livet beroende på 

vilken kultur vi lever i. Verkligheten presenteras av den medierade diskursen och den 

meningsskapande processen som utgår från den kontexten som visar vår världsbild 

och dess maktrelationer som klass, genus, ras, sexuella läggning och etnicitet (Lewis, 

2008, s. 106). Media är en del av mottagarnas meningsskapandeprocess genom att 

media och mottagare samspelar med varandra utifrån en nivå där individens 

meningsskapande hänger på hur samhället är uppbyggt av den kultur vi lever i, 

tillsammans med dess vardagliga rutiner (Lewis, 2008, s. 4).  Inom 

meningskapandeprocessen interagerar produktionen av en nyhetstext och receptionens 

mottagare av nyhetstexten samt hur mottagarna observerar och skapar mening genom 

hur de upplever nyheten (Berglez & Olausson, 2008, s. 130). 

 

Den meningsskapande processen samspelar även mellan kultur och media. Det vill 

säga när medias produktion av information från en nyhetstext är skapad utifrån de 

betydelser som redan existerar i kulturen, som genomsyras av normer och 

värderingar. Denna nyhetstext är anpassad till sin mottagargrupp som inte är passiv 

för meddelandet. De betydelser som existerar hos det individuella och kollektiva 

medvetande av en viss social grupp är de meningar som redan existerar i en kultur 

från början där kunskapen om något uppfattas som naturligt. Däremot har de större 

medierna, som kan vara en lokal tidning eller en rikstäckande tidning, makten att 

kunna förmedla sin version av vad som händer i världen. Ett exempel kan vara om 

man bor i Irak och producerar en nyhet om en våldtäkt i kriget så genomsyras det 

utifrån de ideologier som finns i kulturen. Där presenterar man en nyhetshändelse 

med en särskild betydelse som genomsyras av de ideologier och sociala grupper som 

är dominerande, där kulturen avgör vilka betydelser som är formade i förhållande till 
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en social grupp som bär de värderingar, etik, intressen och ideologi en kultur har.  

(Lewis, 2008, s. 4,5).  

 

I kulturen delar man meningsskapande föreställningar där media och publik samspelar 

och där representationer i en bild, mening och kultur genom kollektivt delade 

föreställning möjliggör kommunikationen (Lewis, 2008, s. 5).  Där kan 

meningsskapandet betraktas som ett komplext fenomen och diskurser studeras i olika 

kontexter. Exempelvis kan en text vara en nyhetsartikel, men även konversationer och 

intervjuer där diskurserna re-kontextualiseras, det vill säga 

att betydelserna i ett yttrande och texter omvandlas när de byts ut från en kontext till 

en annan (Berglez & Olausson, 2008, s. 128, 129).   

 

Till exempel; en ung kvinna läser högt ur en webbartikel om våldtäktsnyheterna för 

en annan kvinna. Den kvinnan börjar återberätta våldtäktsnyheterna för ytterligare en 

annan person som kommer in i rummet. Meningen kan vidmakthållas eller förändras 

lite eller mycket (Berglez & Olausson, 2008, s. 128, 129).  

 

4. Metod 

Denna undersökning fokuserar på att analysera hur nyheten konstruerar händelsen 

genom vilka teman och aktörer som lyfts fram i våldtäktsnyheterna. Exempelvis med 

vilken diskurs som har ramat in ”våldtäktsöverfall”,” kvinnoöverfall”, och 

”våldtäktsförsök”, vilka kvinnor nyhetsdiskursen visar och hur nyhetsdiskursen 

beskriver den då okända våldtäktsmannen. På vilket sätt visar diskursen 

konstruktionen av risken och hotet? För att analysera det utvalda materialet utgår jag 

från en kritisk diskursanalys (CDA) av Teun Van Dijks socio-kognitiva modell. Jag 

kommer även undersöka hur unga kvinnor har påverkats och har skapat mening av 

våldtäktsnyheterna utifrån fokusgruppsintervjuer.  

 

4.1	  Kritisk	  diskursanalys	  	  
Den kritiska diskursanalysen (CDA) undersöker varför texten är uppbyggd som den är 

och studerar även hur diskurserna är uppbyggda i olika delar och hur rubriken hänger 

ihop med resten utav nyhetstexten. Van Dijks kritiska diskursanalys studerar texter på 

både en makro- och mikronivå som syftar till att analysera nyhetsdiskursen i 
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dagspressen(Berglez, 2010, s 273, 274, 275). Den kritiska diskursanalysen undersöker 

hur språket konstruerar samhället i media och fokuserar på hur relationen mellan 

samhälle och språk samspelas med varandra (Berglez & Olausson, 2008, s.122,123). 

CDA är en språkanalys och undersöker de språkliga handlingar en nyhetstext 

genomsyras av. Inom CDA ligger intresset även i att undersöka samhällets 

maktstrukturer genom att se vilka grupper eller vilken klass som får framträda mest 

och styra i texten (Berglez & Olausson, 2008, s. 122,123).  

 
Makroanalys 
Tematisk analys 

Ett ämne eller temat i en nyhetstext analyseras med hjälp av de semantiska 

makrostrukturerna där man undersöker hur yttranden om ämnen eller teman i en 

nyhetstext framkommer. Temat och ämnen som behandlas tillhör den globala 

makronivån av diskursbeskrivningen (van Dijk, 1988, s. 31).  Den kritiska 

diskursanalysen analyserar en nyhetstext utifrån frågan om varför texten är som den 

är (Berglez, 2010, s. 274), till exempel hur den är hieratisk uppbyggd samt vilken 

nyhetstext som får störst utrymme och är viktigast (Berglez, 2010, s. 275). 

 
Makronivån är även central för analysen av den tematiska strukturen. Makroanalysen 

strävar efter att undersöka hur nyhetstexten tematiskt är strukturerad i förhållande till 

dess tema eller ämne (van Dijk, 1998, s. 30, 31, 32). Exempelvis hur nyhetstextens 

huvudtema och deltemana ser ut, samt hur stort utrymme ett tema eller ett ämne får 

(Berglez, 2010, s. 275. ). I den tematiska analysen ställer man frågan: Hur exakt är 

temat organiserat i förhållande till den lokala eller tematiska strukturen? 

Nyhetstextens ämne eller teman är vad själva diskursen berättar om, exempel på ett 

ämne är en våldtäkt som vi läser om och därav talar vi om den nyheten på lika sätt, så 

som vi har förstått nyheten av dess diskurs (van Dijk, 1988: s. 30, 31, 41). Hur har 

journalisten lyft fram våldtäktsbrottet i rubriker och ingresser samt hur texterna 

relaterar till den verkliga händelsen?  

 

Schematisk analys 

I den schematiska analysen undersöker man vilken typ av nyhetstext det är och dess 

specifika egenskaper, exempelvis hur en nyhetstexts delar är uppbyggda och hur de 

relaterar till varandra. Det vill säga hur rubriken är förknippad med brödtexten eller 
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resten utav textens delar. Man gör den schematiska analysen genom att redovisa 

nyhetens teman genom att analysera hur rubriken och textens innehåll formar nyheten 

och uttrycker vad den handlar om (van Dijk, 1998, s. 49, 50). Med detta vill man även 

fånga nyhetsdiskursen, exempelvis analyseras de schematiska strukturerna genom att 

man undersöker hur rubriken och temat tar form i texten och hur de förhåller sig till 

varandra. Vilka aktörer är det som framträder i nyheten? Vad är det journalisten vill 

säga genom att presentera aktörens yttrande? Till vem tilltalar aktörerna? (Berglez, 

2010, s. 278).  

 
Mikroanalys 
Mikroanalysen undersöker nyhetstextens olika aspekter som koherens, både på en 

global och lokal nivå. Den globala nivå av koherens undersöker hur textens 

dominerande meningen utförs genom alla textens stycken och hur dessa olika delar är 

uppbyggda i förhållande till den lokala koherensen som undersöker hur journalisten 

argumenterar och beskriver genom texten. Med detta vill man förstå hur skrivandet 

och läsandet av en nyhet hänger ihop. Förstår man vad journalisten har sagt och hur 

lätt är det att följa med i journalistens resonemang? En nyhetstext består alltid av 

informationsluckor. Det vill säga att journalisten inte skriver ut all information i en 

nyhet eftersom vissa saker är självklara.  

 

Detta undersöker man för att förstå hur nyhetens produktion och konsumtion hänger 

ihop. I vissa kulturer är vissa sakförhållanden självklara och behöver inte förklaras för 

den tänkte läsaren. Men även vilken sociokulturell relation nyheten visar på och 

vilken ideologisk karaktär den genomsyras av (Berglez, 2010, s. 275, 276). Man 

undersöker även vilket budskap nyhetstextens ord, meningar och fraser uttrycker, 

exempelvis när ordet offer visar att någon har råkat ut för något kriminellt. Därför 

studerar man textens delar och hur texten är uppbyggd och hänger ihop. Där van Dijk 

menar att informationen i den andra meningen har en logisk följd av den första 

meningen (van Dijk, 1988, s. 61).  

 

Den andra aspekten som jag nämner är den lexikala stilen som undersöker aktörernas 

eller källornas ordval som i sin tur är utvalda av journalisten (Berglez, 2010, s. 278). 

Vilka ord beskriver journalisten aktörerna med? Den lexikala stilen är sammanfogad 

med stilen eller typen av diskurs nyheten präglas av. Exempelvis vilken stil av 
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diskursen har journalisten valt för att beskriva våldtäktsmannen? Vilka undangömda 

diskurser är det nyheten visar?  Är de positiva eller negativa i så fall för vem då? 

Beskrivs gärningsmännen som odjur? Med vilka ord kan man beskriva dem 

annorlunda? (van Dijk, 1988, s. 81-2).  

 

Ett annat sätt att analysera pronomen i den lexikala stilen är namngivning och 

referens. Namngivning och referens har en avgörande betydelse när det kommer till 

att bedöma aktörerna i en nyhetstext och deras status. En del av aktörerna i en 

nyhetstext är ofta namngivna i nyhetsdiskursen och det har en stor betydelse för hur 

man som läsare avkodar texten. På detta vis påverkas läsaren av den identitet, roller 

och karaktärer som nyheten presenterar och beskriver (Richard, 2007, s. 49).  

 

 

4.2	  Fokusgrupper	  
Fokusgrupper är en metod som studerar hur en grupp i samhället uppfattar ett visst 

ämne, vilka åsikter de har om ett ämne, vilka attityder och tankar de har. Metoden 

undersöker också påverkan och interaktion mellan gruppmedlemmar. Genom denna 

metod får man som forskare en uppfattning av hur kunskapen om ett ämne uppfattas 

och hur den appliceras i en kulturell kontext (Wibeck, 2010, s. 21, 22). I en 

fokusgrupp undersöker man en fråga mer på djupet, exempelvis hur unga kvinnor 

uppfattar risker som en våldtäktnyhet men även hur dessa unga kvinnor har skapat 

mening utifrån detta, hur de blivit påverkade av mediebudskapet och hur förståelsen 

av denna risk har formats hos dem. Tidigare studier har visat att fokusgruppmetoden 

fungerar effektivt när det gäller forskning om känsliga ämnen (Wibeck, 2010, s. 

21,22, 24).  

 

I denna metod undersöker man även hur varje deltagare i gruppen resonerar sig fram 

till en gemensam syn och/eller om de har delade åsikter (Wibeck, 2010, s. 24). 

Fördelen med fokusgrupps metod är även att gruppmedlemmarna skapar 

intervjumaterialet samt styr själva intervjun (Olsson, 2008, s.68). En annan anledning 

till att använda fokusgruppsintervjuer är fördelen med att undersöka hur mening 

skapas kollektivt under analysen (Bryman, 2011, s. 450).  
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Strukturerad och ostrukturerad intervju 
Fokusgrupper struktureras på varierande sätt, vilket beror på hur mycket moderatorn 

vill styra sina intervjuer. I en ostrukturerad intervju ska inte moderatorn behöva styra 

interaktionen allt för mycket utan ge deltagarna möjlighet att prata, diskutera och 

tänka fritt med varandra. Syftet är att lyssna på vad deltagarna har att säga (Wibeck, 

2010, s. 56). Den största fördelen med ostrukturerad intervju är att man verkligen får 

analysera deltagarnas egna intressen i frågan och ämnet (Wibeck, 2010, s. 57). En 

strukturerad intervju används när intervjuaren vill kontrollera att låta allas åsikter 

komma till tals i diskussionen och på så sätt styra gruppdynamiken (Wibeck, 2010, s. 

56, 57).  

 

Jag valde en kombination mellan en strukturerad och ostrukturerad intervju för att jag 

ville ställa vissa utvalda frågor kring det ämnet jag hade valt. Samtidigt ville jag att 

respondenterna skulle få möjlighet till att diskutera, tänka fritt och ställa frågor till 

varandra för att skapa en diskussion utan att jag skulle lägga i mig för mycket och 

hämma intervjun. Jag ville ändå kunna ställa följdfrågor och styra så att alla 

respondenterna fick tala, att alla fick säga något och ställa nya frågor så att 

diskussionen skulle hållas vid liv. Jag styrde intervjun så att de skulle hålla sig till 

diskussionsämnet.    

 
 
 
Formuleringen av intervjufrågorna 
När jag formulerade mina frågor utgick jag från öppna frågor. Detta för att ge 

respondenterna möjlighet att svara på en fråga utifrån sina egna ord och tankar än att 

man som intervjuare påverkar dem på ett sådant sätt att man styr svaret (Olsson, 2008, 

s. 53). Syftet med mina intervjufrågor var att respondenterna skulle känna att de var 

uppmuntrade och positiva till att berätta om deras uppfattningar, därför började jag 

mina intervjufrågor med ordval som ”berätta, beskriva eller förklara” (Olsson, 2008, 

s. 53, 54). Även i följdfrågorna försökte jag följa denna princip. Exempelvis: Kan du 

förklara vad du menar med gränser? Exemplet på hur jag valde att formulera min 

inledningsfråga: Berätta ifall ni minns nyheterna om våldtäkterna som skedde i 

Örebro år 2010? 
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Under intervjuns gång 
Innan jag satte igång med intervjun gick jag igenom två saker. Det första jag gjorde 

var att jag lät respondenterna läsa informationskravet så att de var väl medvetna om 

vad en fokusgruppsintervju innebar, vad min undersökning syftar till och vad jag 

kommer använda det till (se Bilaga). Jag såg till att även upplysa om att de var helt 

anonyma och att de hade tillåtelsen att avböja om en fråga kändes obehaglig. Därefter 

fick dem granska några av de webbartiklar jag har analyserat och återberätta klippen 

de sett om våldtäktsfallen från efterlyst. 

 

4.3	  Tillvägagångssätt	  

4.3.1	  Kritisk	  diskursanalys	  
I det här kapitlet redogör jag för hur analysen ska genomföras. Detta för att underlätta 

analysen och ge analysen en struktur. I webbartikelanalysen utgår jag från att studera 

fyra teman; risk- och hotbilden av polisen, tid och platsangivelser, gärningsmannen 

och offren. Genom detta vill jag undersöka på vilken nivå texternas koherens är 

uppbyggda och genom vilka ordval. Detta för att påvisa den lokala koherensen. Den 

kritiska diskursanalysen undersöks på följande sätt: 

 

Makronivå 

 
1. Tematisk struktur: Vilka är artiklarnas centrala teman? Hur byggs 

våldtäktsbrottet upp utifrån en risk och hotbild? 

 

2. Schematisk struktur: Hur lyfts våldtäktsbrottet fram i rubrikerna/underrubriken 

och ingressen? Hur redogörs våldtäktsbrottet utifrån vilka aktörers 

kommentarer som förekommer och hur bygger det våldtäktsbrottet i nyheten? 

 
 
Mikronivå 
 

1. Med vilka ord beskriver nyheten och förklarar våldtäktsmannen och offren 

genom den lexikala stilen? Till exempel, framställs offren som hjälplösa och 

våldtäktsmannen som ett djur? 

 



                                                               20 
 

2. Med vilka ord beskriver nyheten våldtäktsbrottet och aktörerna genom den 

lexikala stilen? 

 

3. Hur framställer journalisten aktörerna utifrån namngivning och referens i 

våldtäktsnyheterna?  

 

 

	  
4.3.2	  Fokusgruppsanalys	  
När jag analyserade fokusgruppsintervjuerna koncentrerade jag mig på 

respondenternas meningsskapande. För att undersöka respondenternas risk-och 

hotuppfattning utgick jag från meningstolkningen.  

 

Enligt Kvale och Brinkmans tillvägagångsätt ”sunda förnuftets kritiska förståelse” är 

forskningsintervjun beroende av hur läsaren skapar mening utifrån sin egen kunskap 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 231). Jag utgick från teman: Vardagsbeteende, 

ansvarstagande, rättssamhället, kvinnans frihet för att undersöka respondenternas risk-

och hot uppfattning. Jag ville även undersöka vilka tolkningar de mest fokuserar på 

utifrån dessa teman. Detta genom att se hur de relaterar till sina egna erfarenheter och 

hur de har tolkar sin egen självförståelse. Här utgår jag även från vilka kulturella 

inramningar de har och om det är avgörande för deras risk-och hot- uppfattning. Vad 

fokuserar deras yttranden på? Är det gärningsmannen eller offren i nyheterna? På så 

sätt visar det respondenternas kunskaper genom deras uttalanden och hur de har tolkat 

nyheterna (Kvale & Brinkman, 2009, s. 231). 

 

4.4	  Metodproblem	  
 
I detta avsnitt diskuterar jag om min studie har låg eller hög reliabilitet och validitet. 

Inom detta kapitel generaliserar jag arbetet genom att dra en generell slutsats om 

arbetet är pålitligt eller ej (www.ne.se ). För att studien ska ha giltighet och vara 

tillförlitlig redogörs kvaliteten på validitet och reliabiliteten i arbetet. 
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Nationalencyklopedin definierar reliabilitet som tillförlitlighet, något som undersöker 

hur starkt och pålitligt ett värde av ett mått har i en analys. Man bör alltid få samma 

rikliga och pålitliga värde för varje gång man analyserar (www.ne.se ). På detta vis 

markerar reliabiliteten hur pass noggrann man har varit med att välja material och 

metod för att studien ska visa ett pålitligt värde. I detta fall anser jag att jag kommer 

ha en hög reliabilitet i studien då jag analyserar nio webbartiklar och därefter utför tre 

olika fokusgruppsintervjuer. Denna interna reliabilitet innebär att personen som 

genomför studien är medveten om hur det användande materialet bör tolkas (Bryman, 

2011, s.162). 

 

Validitet definieras som en observation som identifierar undersökningen genom att 

mäta i vilken grad ett mått är giltigt (www.ne.se ).  

 

Jag anser att det finns en risk till att jag kommer ha validitetsproblem på grund av att 

mina respondenter kommer påverkats av varandra och därmed ge liknande svar, 

delvist på grund av att många känner varandra från början (Wibeck, 2010, s. 144). Jag 

som intervjuare kan bidra med både reliabilitets och validitetsproblem om jag inte är 

objektiv och eftersom dem jag har valt att intervjua, är personer jag känner, kan det 

hända att jag blir partisk till deras svar (Wibeck, 2010. S. 84). 

 

Jag avsåg att intervjua tolv personer i tre grupper, men bortfallet innebar att det blev 

två personer i en grupp (Bryman, 2010, s. 56, 57). Trots att jag intervjuade tio 

personer som gav olika svar, stärkte de olika svaren min studie. 

 

Kunskap från fallstudier ska i teorin kunna leda till generalisering där man ska kunna 

visa ett återkommande mönster i ett större sammanhang, vilket exempelvis kan gälla 

en definierad population. Denna typ av generalisering kan göras på två olika sätt. Det 

första är att man tar ett stickprov på ett lämpligt antal ur den population man vill dra 

generella slutsatser om (Ekströn & Larsson, 2010, s. 17, 18). I min studie kan jag inte, 

utifrån de få respondenter jag har, dra generaliserande slutsatser om en hel population. 

Jag kan tyda ytliga och generella mönster i hur mina respondenter, som är unga 

kvinnor, tolkade våldtäktsnyheterna i Nerikes allehanda och våldtäktsnyheter i 

allmänhet, genom sitt språkbruk. Det hade varit intressant att undersöka om dessa 

mönster även återkommer i en mycket större grupp respondenter, det hade då funnits 
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en större chans för att dra generaliserande slutsatser om en population bestående av 

unga kvinnor. 

 

Detta var jag medveten om när jag valde ett målinriktat urval och bekvämlighetsurval. 

Jag vill även belysa att detta var ett urval som kunde besvara mina frågeställningar. I 

och med att denna studie är en fallstudie är generaliserbarheten hög, då kan man uttala 

sig mer bestämt om sina undersökningsresultat är hållbara eller inte. Jag har haft 

överseende till att min forskning är en C-uppsats därav har tiden inte räckt till att göra 

en större studie. Där jag kunde ha analyserat fler webbartiklar och gjort fler 

fokusgruppsintervjuer.  När det gäller en liknande typ av tidning som Nerikes 

Allehanda tidning i en stad av Örebros storlek. Generaliserbarheten är begränsad till 

att förutsättningarna är ungefär som i Örebro. 

 

Metodproblemen när det gäller intervjuarna kunde ha uppstått gällande hur många det 

var som hade läst Nerikes Allehandas webbartiklar under den tiden och hur många 

som kom ihåg händelsen efter två år. Det visade sig att alla kom ihåg händelserna och 

alla hade läst webbartiklarna.  

	  

	  
5.	  Material	  	  
 
I detta kapitel redovisas det material och urval jag valt till min studie. Jag kommer 

svara på frågor om vilket urval jag tycker är lämpligast att använda för min 

undersökning och vilket material jag har samlat in för att kunna genomföra min 

undersökning och analys. 

 

 

5.1	  Urval	  av	  material	  

5.1.1	  Urval	  av	  webbtidningar	  
Jag har valt att undersöka nio webbartiklar från Örebros lokala tidning Nerikes 

Allehanda. Jag valde Örebros lokala tidning på grund av att respondenterna i 

fokusgruppen var bosatta i Örebro vid den här tiden och därav hade störst chans av att 
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ha följt Nerikes Allehanda. Ett annat skäl för att ha valt Nerikes Allehanda var för att 

undersöka den lokala journalistiken. Anledningen till att avgränsa webbartiklarna och 

vissa datum är på grund av att det är ett snabbare sätt att samla in data och material. 

Dessutom är det många unga som läser nyheterna på Internet. De flesta deltagare i 

mina intervjuer läste nyheterna på NAs webbsida. Jag har även utgått från ett 

målinriktat urval och valt enbart att analysera de artiklar jag anser behandlar de 

specifika händelser i min studie (Bryman, 2011, s. 392, 434). Detta kopplar jag även 

till min intervjuundersökning.  

 

Jag har valt att studera materialet som publicerades samma dygn som en våldtäkt ägde 

rum eller också dygnet därpå. Målet med det målinriktade urvalet är att 

undersökningen ska ske på ett strategiskt sätt och att syftet och frågeställningarna 

formar sig efter detta urval (Bryman, 2011, s. 392).  En annan anledning till att jag har 

valt ett målinriktat urval var för att det hjälpte mig att besvara på mina 

frågeställningar (Bryman, 2011, s. 392). Tabellen här nedan visar de antal 

webbartiklar jag har analyserat och är publicerade under perioden 28 mars 2010 till 

den 11 oktober 2010.  

 

 

Tidning Antal webbartiklar Bortfall Antal utvalda 

webbartiklar 

Nerikes Allehanda               20         11           9 

 

Inom denna tidsperiod har jag valt att undersöka de delar som handlar om själva 

brottet och allmänhetens roll, därför valde jag bort de elva artiklarna på grund av att 

de inte besvarade mitt syfte eller mina frågeställningar (Johansson, 2010, s. 94).  

 

5.1.2	  Urval	  av	  personer	  som	  deltagare	  i	  fokusgruppsintervjuer	  
När det kommer till fokusgruppsintervjuer har jag valt unga kvinnor i åldrarna 20-21 

år. Jag valde denna målgrupp för att när serievåldtäkterna var aktuella var offren i 20 

årsåldern. De som blev utsatta för våldtäkt eller våldtäktsförsök var också ungefär i 20 

årsåldern. Denna studie skulle bestå av fyra olika personer i tre olika grupper, det vill 

säga att jag skulle intervjua sammanlagt tolv personer. Enligt Bryman det starka skäl 
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som tyder på att för många och stora grupper onödiga och bortkastad tid (Bryman, 

2011, s. 450). Enligt Wibeck bör man undvika allt för stora grupper (Wibeck, 2010, s. 

61, 62). Det finns olika åsikter om hur många respondenter och grupper man bör ha 

(Olsson, 2008, s. 66). Men en rekommendation är att inte ha mer än fyra respondenter 

i en grupp för att låta allas röster komma till tal (Olausson, 2011, s. 284). I den 

tidigare studien av Olausson (2011)  hade hon tre till fem respondenter. Dock fick jag 

bortfall på två personer. I en grupp blev det bara två personer, vilket gjorde att jag 

fick styra diskussionen lite mer än vad jag skulle göra i denna intervjugrupp.  

 

Alla respondenterna i de olika grupperna kände varandra från början. Anledningen 

och fördelen med att jag valde personer som redan känner varandra var för att det 

skulle bli mer diskussion och bekvämare att prata om våldtäkter och om sina egna 

erfarenheter. Personer som känner varandra diskuterar fram till sina reflektioner på 

egen hand och med hjälp av varandra (Olsson, 2008, s. 63, 64). Dessa respondenter är 

en del av min umgängeskrets (se även metodproblem). Deltagarna är organiserade 

efter ålder och kön (Bryman, 2011, s. 455). 

 

Valet av unga kvinnor bland min umgängeskrets är ett bekvämlighetsurval eftersom 

att de är mest tillgängliga för mig (Bryman, 2011, s. 194). Dessa unga kvinnor har 

även följt nyheterna om serievåldtäkterna och har en klar syn på ämnet eftersom vi 

själva brukade diskutera mycket om det som stod i tidningarna. Valet av 

fokusgruppsintervju grundar sig i att jag vill få en djupare analys där man kan 

diskutera om ett fall eller en specifik händelse. Samtidigt vill jag även undersöka 

deras uppfattningar, attityder och hur det har påverkat deras beteende och livssituation 

samt hur de har skapat mening (Wibeck, 2010, s.13,14, 34). Fördelen med 

fokusgruppsintervjuer är att respondenterna tillsammans skapar själva 

intervjumaterialet då de diskuterar om ett ämne (Olsson, 2008, s. 68). Intervjuerna har 

skett i min gårdslokal. Jag ville skapa en avslappnad stämning där man kunde prata 

öppet om känsliga ämnen för att jag var intresserad av att få en fördjupad diskussion 

mellan respondenterna (Olsson, 2008, s. 70).   
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Tabellen här nedan visar valet av hur jag satte ihop grupperna.  

 

5.2 Avgränsningar 

I min studie har jag valt att avgränsa till att enbart behandla webbartiklar istället för 

att ta med tryckta tidningsartiklar och andra typer av medier, som exempelvis Tv-

nyheter och radioprogram. Valet av att endast behandla webbupplagor från 

tidningarna anser jag var det smidigaste valet då dessa var de mest lättillgängliga, 

vilket gör att jag kan lägga mer tid och energi på analysen av materialet. Fördelen 

med webbtexter är att de är tillgängliga för alla med Internet och därigenom skiljer sig 

från TV- eller radionyheter, eftersom det går att läsa dem när som helst och kan 

återläsas (Sari & Yusuf, 2012, s. 18). Jag har valt att avgränsa studien till att studera 

nio artiklar från Örebros lokala tidning Nerikes Allehanda. Fokusgruppintervjuerna är 

avgränsade till målgruppen unga kvinnor i 20-årsåldern. Detta för att när 

serievåldtäkterna var som mest aktuella så var det den målgruppen som var mest 

utsatta för faran av att bli våldtagen.  

 
 
  

 

 

Grupp 1 Fyra unga kvinnor 

 Respondent 1 Kvinna i 20-årsåldern, student, ensamhushåll 

 Respondent 2 Kvinna i 20- årsåldern, student, bor hemma med sina föräldrar 

 Respondent 3 Kvinna i 20-årsåldern, student, sambo 

 Respondent 4 Kvinna i 20-årsåldern, student, bor hemma med sina föräldrar 

 

Grupp 2 Två unga kvinnor 

Respondent 1 Kvinna i 20-årsåldern, student, bor hemma med sina föräldrar 

Respondent 2 Kvinna i 20-årsåldern, arbetar, bor hemma med sina föräldrar 

 

Grupp 3 Fyra unga kvinnor 

 Respondent 1 Kvinna i 20-årsåldern, arbetar, bor hemma med sina föräldrar 

 Respondent 2 Kvinna i 20-årsåldern, student, ensamhushåll 

 Respondent 3 Kvinna i 20-årsåldern, student, sambo 

 Respondent 4 Kvinna i 20-årsåldern, arbetar, bor hemma med sina föräldrar 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel analyserar jag både mina valda webbartiklar och intervjuerna. Analysen 

presenteras på ett systematiskt sätt utifrån frågeställningarna och teorierna jag tidigare 

presenterade. Analysen av webbartiklarna följer i en tematisk ordning från hur 

polisen, tid och platsangivelser, våldtäktsmannen och offren framställs utifrån en risk 

och hotbild. Då blir det intressantare att undersöka hur diskurserna förändrades 

tillsammans med risk-/hotbilden av händelserna och aktörerna.  

	  
	  
6.1	  Nerikes	  Allehanda	  

6.1.1	  Polisens	  perspektiv	  	  
 I den tematiska analysen får man se hur de olika temana behandlas i texten (Berglez, 

2010 s. 275). Huvudtemat i artiklarna berättar att det finns en serievåldtäktsman som 

polisen försöker sätta fast. De olika deltemana visar att nyheterna är ett språkrör för 

polisen på grund av att artiklarna är uppbyggda utifrån polismännens tal och polisens 

syn på brottsutredningen. Detta är även något som jag ser i den hierarkiska ordningen, 

då journalisten till och med har citerat polisen i både rubrikerna och ingresserna.  

 

I artikeln som publicerades den 28 mars 2010 visar nyheten att polisens sätt att tänka 

och söka efter ledtrådar bli allra viktigast i den tematiska analysen. Redan i rubriken 

citeras polisen (Eriksson & Carlsvärd, 2010): 

 

”. . . I samband med dådet måste gärningsmannen ha blivit rejält smutsig, säger 
polisens presstalesman Torbjörn Carlson.”  
 

Genom att lyfta fram polisens utredningsarbete allra främst dras läsarna in i polisens 

utredningsarbete. Dessutom betonar diskursen polisens egen bedömning på sitt eget 

arbete. På så sätt lyfter journalisten fram polisens status i samhället genom att citera 

polisen. Till exempel, genom att låta polisen ge en ledtråd av sitt eget arbete om 

gärningsmannen och brottet med ordvalen ”dådet” och “smutsig”, framhäver 

journalisten bilden från polisens perspektiv som visar brottets allvar, att det finns en 

brottsling där ute vars kläder är smutsiga, hittar dem de smutsiga kläderna så kan de 

kanske sätta fast gärningsmannen. Genom detta visar diskursen polisens rätt att tala 

om gärningsmannen och brottet. Detta ger en implicit förståelse till läsaren att 
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polisens ord är sanna och tillförlitliga, och därmed stärks risk-och hotbilden. Detta gör 

att man som läsare inte litar på ens egen kompetensförmåga och måste förlita sig på 

polisens ord (Beck, 1986/1998, s. 17, 33, 34). I en annan artikel hittade jag 

underrubriken ”Polisen: ”Nu gasar vi för fullt”, dessa diskurser visar i den lexikala 

stilen att polisen bedömer sitt eget utredningsarbete som inte tillräckligt bra, då 

våldtäkterna har eskalerat utan att de kunna sätta fast gärningsmannen. Journalisten 

ger bilden på att polisen inte har full kontroll över sitt arbete, och den implicita 

förståelsen för läsaren blir att de inte kan lita på polisen fullt ut, utan måste bedöma 

sin egen riskförmåga för att undvika att bli våldtagen. Journalisten börjar nästan alltid 

med en redogörelse för polisens arbete i rubrikerna eller ingresserna. Detta är ett 

återkommande mönster i den hierarkiska uppbyggnaden. Här nedan visar jag på detta 

återkommande mönster i rubrikerna och ingresserna som berättar om polisens insats:  

 
Rubrik: ”Våldtäktsmannen blev rejält smutsig” (Citat av polisen) (Eriksson & 

Carlsvärd, 2010) 

Rubrik: ”Nytt våldtäktsförsök utreds av polisen” (Berndtsson, 2010). 

Rubrik: “Polisen: Samma man överföll fyra kvinnor” (Berndtsson, 2010). 

Underrubrik: ”Polisen: ”Nu gasar vi på för fullt” (Nilsson, 2010). 

Ingress: ”En 20-årig kvinna utsattes tidigt på söndagsmorgonen för en grov våldtäkt 

vid bussbron nära Eurostop. I samband med dådet måste gärningsmannen ha blivit 

rejält smutsig, säger polisens presstalesman” (Eriksson & Carlsvärd, 2010).  

Ingress: ” Samtidigt som polisen utreder våldtäkterna i Örebro sprids rykten – det 

ena våldsammare än det andra. – Många av dem är kraftigt överdrivna, säger Mats 

Nylén.” (Åberg, 2010) 

Ingress: ”Polisen utreder ett nytt kvinnoöverfall i Örebro och två fall där kvinnor 

känt sig förföljda. Allt inom området vid Universitetet” (Berndtsson, 2010). 

Ingress: ” Överfallslarm och självförsvarssprejer säljer mer i Örebro nu än för ett år 

sedan. Polisen ställer sig dock skeptisk till sprejerna” (Åkesson, 2010). 

Ingress: ”Polisen ser nu ett klart samband mellan fyra ouppklarade kvinnoöverfall i 

Örebro. Utredarna är övertygade om att samma gärningsman är den skyldige” 

(Berndtsson, 2010). 
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Ingress: “Polisen anser att allt tyder på att samma man står bakom 

söndagsmorgonens två kvinnoöverfall i Örebro, då en 64-årig kvinna utsattes för 

våldtäkt och en 23-åring för våldtäktsförsök” (Berndtsson, 2010).  

Ingress: ”Nu rubricerar polisen söndagskvällens överfall som försök till våldtäkt. 

Och mycket tyder nu på att det är samma våldtäktsman som på söndagsmorgonen 

utsatte två kvinnor för våldtäkt och våldtäktsförsök” (Hazianastasiou, 2010). 

Brödtext: ” Det finns en hel del som tyder på att det är samma gärningsman. Vi har 

ett signalement vid de tre överfallen på söndagen som överensstämmer ganska bra. 

Även tillvägagångssättet gör att man kan misstänka att det är samma man, säger 

Anders Wallin, vakthavande befäl vid Örebropolisen” (Hazianastasiou, 2010). 

 

”Vi och Han” 
I de schematiska strukturera får man se vilken slags nyhetstext det är genom att 

undersöka vilka aktörer som finns i nyheten och hur rubriken förknippas med temat 

(Berglez, 2010: s. 278). Journalisten låter våldtäktsbrottet definieras utifrån polisens 

syn på brottet och låter polisen vara en aktör: 

“Det finns en hel del som tyder på att det är samma gärningsman. Vi har ett 

signalement vid de tre överfallen på söndagen som överensstämmer ganska bra. Även 

tillvägagångssättet gör att man kan misstänka att det är samma man, säger Anders 

Wallin, vakthavande befäl vid Örebropolisen.” 

 

Eftersom journalisterna låter polisen och deras redogörelser få stor plats i 

våldtäktsnyheterna, bygger nyheten av rättssamhällets ideologi (Berglez & Olausson, 

2008, s. 122, 123, 124). Diskursen visar våldtäktshändelserna i en serie, att det finns 

en våldtäktsman som utsätter kvinnor för våldtäkter gång efter gång. Detta ser jag 

även genom polisens uttalande av ordvalen ”offret” och ”gärningsmannen”, som är 

rättsvetenskapliga och juridiska laddade ordval av den oskyldige och förövaren, 

polisen skuldbelägger inte kvinnan utan fokuserar på gärningsmannens avvikande 

beteende. Genom att journalisten belyser polisens perspektiv på brottet, bryter 

journalisten mot de våldtäktsmyter som bland annat forskaren Barnett (2008) tog upp 

i sin studie, hur medierna gav offret skulden, genom att kategorisera in dem som en 

medbrottsling och inte som ett ”offer” (Barnett, 2008, s. 183, 184).  
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Gärningsmannen som beskrivs dels med neutrala ord; Gärningsmannen, men 

samtidigt som den som alla vill ha fast till slut. Till slut blir denotationerna av detta att 

vi är allmänheten och polisen som jobbar mot honom, han är hotet och den avvikande 

delen i vårt samhälle (van Dijk, 1988, s. 81, 82).  Journalisten väljer att göra en 

åtskillnad på polisen, offren och gärningsmannen. 

I och med att journalisterna låter polisen få ett stort utrymme i nyhetstexterna, ger 

journalisten makten till polisen i den lexikala stilen, där namngivningen är rak och 

klar. Genom namngivningen av polisen visar journalisten polisens makt, polisens 

status, polisens karaktär och moral till brottet. Polisen presenteras alltid med namn 

och titel. Till exempel: ”Polisen, Torbjörn Carlson”, ”Polisens presstalesman Mats 

Nylén”,”Polisens informationschef Torbjörn Carlson”. 

På så sätt formar journalisten den sociala verkligheten utifrån polisens perspektiv i 

nyhetstexterna, och leder till att läsaren får den implicita förståelsen över att ett brott 

har skett, men även allvaret i brottet när journalisten låter polisen definiera det. Detta 

visar även de språkstrukturer för vad en polis får säga och hur mycket.  

 
Vems ansvar är det egentligen? 

I endast två artiklar hittade jag en kritisk fråga från en journalist till en polisman 

(Nerikes Allehanda, 2010): 

 

Varför har polisen inte gått ut med information tidigare om de nya 

anmälningarna?  

-Anmälan om våldtäktsförsöket kom en tid efter att det hänt. De andra fallen fick vi 

reda på i samband med att vi började utreda försöket till våldtäkt. 

 

Och: 

 

När det gäller senaste våldtäktsförsöket har polisen valt att inte gå ut med 

signalement på gärningsmannen. 

Varför? 

-Vi har av olika skäl gjort det valet, säger Torbjörn Carlson. 
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Journalisten ifrågasätter inte polisens svar utan lämnar det okommenterad. På så sätt 

äger polisen diskursen och visar på polisens professionalism i nyheterna. Det 

framkommer varken hur offren mår eller något annat. Ett annat sätt att se detta 

mönster är i artikeln 11 oktober beskrivs hur allmänheten själva försöker försvara sig 

med överfallslarm och sprej (Åkesson, 2010). I den lexikala stilen ser jag att 

journalisten återigen ger polisen makt i nyheterna där polisen äger diskursen: 

 

”Polisen ställer sig dock skeptisk till sprejerna” (Åkesson, 2010).  

 

Här ger Journalisten återigen makten till polisen, när brottet definieras utifrån polisens 

perspektiv, och varnar invånarna om att de inte får använda sprejerna hur som helst. 

Journalisten låter polisens tal styra i nyheterna och neutraliserar polisens perspektiv. 

På så sätt att diskursen i nyheterna lägger ansvaret på allmänheten för att de ska 

bedöma sin egen risk-och hotförmåga (Nohrstedt, 2010, s.21)(Beck, 1986/1998, s. 11, 

33-4).  

 

Journalisten låter endast polisens talan få komma fram. Utan att ha någon överseende 

att folk blir våldtagna så riskerar invånarna att också bli medskyldiga till brott, och 

låter den faktan vara normal i nyheterna. Journalisten fördjupar sig inte genom att 

fråga om de som känner sig utsatta i samhället skulle känna sig tryggare med 

självförsvarsprejen utan vänder sig direkt på mot polisen. Det visar sig att 

allmänheten försöker ta makten och accepterar inte alltid diskursen (Van Dijk, 1988, 

s. 57).  

 

Allmänheten 
Polisen ger allmänheten stor makt och ansvar genom att man i så hög grad ber om 

allmänhetens hjälp att man till och med skriver ut på vilket telefonnummer man kan 

kontakta dem på i nyhetstexten. Som allmän person får man följa med i skeendet 

samtidigt som man också uppmanas att påverka skeendet genom att komma med 

vittnesmål och bli aktör. Diskursen omvandlas, och betydelsen av diskursen byts när 

den sociala verkligheten omvandlas, då journalisten ger makten till polisen i 

nyheterna, som är ett återkommande mönster, samtidigt som polisen lägger en del av 

sitt utredningsarbete på allmänheten.  
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 Polisen förlitar sig på allmänheten och på deras tips: 

 

“. . . En hustru, flickvän, föräldrar, en kompis, arbetskamrat eller någon annan i 

omgivningen kan ana saker, och går och bär på det, utan att ta steget att ringa 

polisen, säger Torbjörn Carlson.” 

 

 

Att journalisten använder ordval som ”Flickvän”, ”Föräldrar”, ”Kompis”, 

”Arbetskamrat” ger bilden av att alla i samhället borde hjälpa till att stoppa 

våldtäktsmannen och därmed behöver polisen ALLAS hjälp i samhället. Polisen 

uppmanar allmänheten att hjälpa till, de vet att allmänheten behöver den hjälpen 

eftersom risken att bli våldtagen vid den tiden var stor:  

 

”… Den som har uppgifter att lämna kan ringa polisen på telefon 019-35 48 98. 

(Berndtsson, 2010).” 

 

I den schematiska analysen får man se att diskursen och den hierarkiska ordningen 

förändras när man ber läsarna att bli aktörer, när journalisten drar in läsarna i skeendet 

och uppmuntrar dem att komma med tips. Analysen visar att ansvaret för att se till så 

att man går säker delas mellan allmänheten och polisen. Media är också en aktör då 

de förmedlar polisens redogörelser, på det viset samverkar polisen, media och 

allmänheten för att sätta fast våldtäktsmannen (Berglez & Olausson, 2008, s. 122-3). 

Som läsare har man stor tillit till polisen när journalisten presenterar nyheten utifrån 

polisens perspektiv. På så sätt skapas en risk och hotbild i nyheterna när man talar om 

för allmänheten om risken att bli våldtagen (Nohrstedt, 2010, s.21)(Beck, 1986/1998, 

s. 11, 33-4). 

 

 

6.1.2	  Tid	  och	  område	  
 
Området Örebro 
Hotbilden förstärks när texterna rör oss här och nu. Platsangivelserna är detaljerade 

och noggrant angivna, och något media ständigt lyfter upp i nyhetstexterna 

genomgående. Exempel: 
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Strax före 06 30 på söndagen utsattes en 64-årig kvinna, som var på väg till jobbet, 

för våldtäkt vid Egnahemsgatan nära Vallmoplan, på väster i Örebro. 

En stund tidigare hade en 23-årig kvinna överfallits på Karlslundsgatan (Berndtsson, 

2010). 

 

Platsangivelserna är i det här fallet i fyra led. 

 
1. Vid Egnahemsgatan  

2. Nära Vallmoplan 

3. På väster 

4. I Örebro 

 

 

 

Den tematiska analysen visar att platsangivelserna får mest utrymme redan i 

brödtexten på grund av att det är ett brott som rapporteras (van Dijk, 1988: s. 30-1, 

41). Den hierarkiska ordningen visar att området av våldtäkterna placeras redan i 

brödtexten.  

 

I den schematiska analysen ser jag att journalisterna har skrivit området med långa 

och utförliga platsangivelser.  Journalisten belyser att brotten sker på platser där 

Nerikes Allehandas läsare känner igen sig, att det är nära områdena där läsarna känner 

till eller själva bor i, utifrån detta stärks risk-och hotbilden. I den lexikala stilen visar 

ordvalen i meningen “i närheten av Järntorget”. Järntorget är en central och trygg 

mötesplats i Örebro för att träffa någon eller ta busen hem för många personer. Ett par 

andra exempel på liknande ordval som är trygga områden i Örebro: ”Väster”, 

”Eurostop”, ”USÖ”, ”Universitetssjukhus”. Många av dessa platser kategoriseras in 

som trygga områden där mycket folk rör sig, diskursen har förändrat dessa områden 

till ”hotfulla områden”, då områdena har blivit otrygga i samband med alla 

våldtäkter. Journalisten målar bilden att inget område i Örebro är säkert och genom 

polisens uttalanden visar diskursen att ansvaret ligger på allmänheten att undvika 

dessa ställen, och därmed neutraliserar journalisten dessa fakta, då han/hon inte 

ifrågasätter polisens arbetsinsats, eller ifrågasätter inte igen varför mannens brott har 

eskalerats. Journalisten låter rättssamhällets ideologi bli normal, nyheterna lägger 
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ansvaret av sin egen riskbedömning på allmänheten, genom att belysa diskursen av 

områdena.  

 

Det är även en del av både polisens och journalistens jobb att belysa och varna 

allmänheten om vart våldtäkterna sker. 

 

”Polisen misstänker att det rör sig om en av de två våldtäktsmän som satt skräck i 

Örebro det senaste året.”   

 

I denna mening som är ett utdrag ur en artikel, visar hur diskursen av 

platsangivelserna förändras när journalisten ger makten åt polisen i nyheten. I den 

lexikala stilen får man se att ordvalet ”skräck” låter som ett uttal från polisen, vilket 

det inte är, då det inte är ett citat från polisen, utan något journalisten själv har skrivit. 

Men diskursen har förvandlat Örebro till en ”hotfull stad” tillsammans med en 

våldtäktsman som hotar samhällets kvinnor för våldtäkter. Utifrån detta ser jag även 

att det finns ett undangömt maktintresse, och anledningen till att man som läsare 

genomskådar faktan som neutral (Berglez, 2010, s. 269). Då syftet med nyheterna är 

att varna allmänheten från denna våldtäktsman.   

 

Även en tidigare studie visar att geografisk närhet har en stor påverkan gällande hur 

stor genomslagskraft en publicering kan få och det visar sig också här (Joye, 2010, s. 

259, 260). Detta gör att läsaren får en bild och förståelse av vad våldtäkterna sker och 

hur pass nära det sker dem. Risk-och hotbilden förstärks när man får klart för sig om 

den geografiska närheten i brotten (Joye, 2010, s. 263). 

 

Brottets tid 
Här vill jag belysa tidsangivelserna av samma exempel som jag lyfte fram av 
områdena i exemplaret ovan.   
 
Strax före 06 30 på söndagen utsattes en 64-årig kvinna, som var på väg till jobbet, 

för våldtäkt vid Egnahemsgatan nära Vallmoplan, på väster i Örebro. 

En stund tidigare hade en 23-årig kvinna överfallits på Karlslundsgatan (Berndtsson, 

2010). 

 

Även tidsangivelserna är i fyra led. 



                                                               34 
 

 

 
1. Strax  

2. före 

3. 06.30 

4. på söndagen 

 

För många som börjar sina arbeten klockan sju är just tiden strax före 06.30 den tiden 

då man är på väg till jobbet. Diskursen betonar konsekvenserna med att röra sig ute 

vid den tiden och just under en helg, antingen att någon som planerar på att cykla eller 

gå SJÄLV till jobbet, bör inte göra det. Diskursen betonar även helgdagen söndag, 

innebär lite folk ute. Alltså känner man igen sig i den situationen och därmed 

förstärks risk-och hotbilden (Beck, 1986/1998, s. 17, 33,34). På så sätt skapas en 

osäker plats kring den tiden, och hotar friheten till att kunna ta sig till jobbet under en 

helg. Polisen ger över denna makt till allmänheten genom att tala om tiden och att de 

ska höra av sig om de har sett något vid den tiden och platsen (Berglez & Olausson, 

2008, s. 122-3): 

  

”. . . två cyklister som passerade över bron någon gång mellan klockan 05.15 och 
05.40. Vi vill att de ger sig till känna oavsett om de tror sig ha intressanta uppgifter 
eller ej, säger Torbjörn Carlson.”  
 

Diskursen förändras när polisen ger över makten till allmänheten, då man lägger 

ytterligare ansvar på att allmänheten ska uppmärksamma sig vid brotten och komma 

med tips till polisen.  

 

I den lexikala stilen ser man att ordvalen av tidsangivelserna är raka och enkla. Det är 

inget man kan ta fel på. Det är lättförståeligt så att folk kan ta till sig det.  På så sätt 

ger journalisten en bild av faran att bli utsatt för en våldtäkt vid den tiden. När 

journalisten ständigt lyfter fram tiden av ett brott tillsammans med området ger det 

bilden av att läsaren uppfattar tiden och området som otryggt, och när journalisten 

skriver tiden tillsammans med vart offret var på väg, stärker det risk-och hotbilden, 

bilden av att det är osäkert att ta sig ut vid den tiden när någon ska gå till jobbet, just 

det området brottet har skett. Journalisten lägger återigen ansvaret på allmänhet 

gällande bedömningen av riskerna och hotet (Beck, 1986/1998, s. 11, 33-4).  
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Detta till skillnad från tidigare studier som visar att rapportering av miljörisker är 

diffusa på grund av deras geografiska avstånd. De har inte lika stor påverkan på 

läsaren då de inte känns lika laddade på grund av att händelserna inte sker i samma 

land eller stad (Joye, 2010, s. 256). Dessa våldtäktsnyheter belyser de närliggande 

områdena med exakta tidsangivelser i hög grad och rapporterar ständigt om att det 

sker våldtäkter varje dag. Detta ger en ökad risk-och hotbild då en våldtäkt hotar en 

person oavsett tid på dygnet.  

 

Just tid och platsangivelserna i dessa våldtäktsnyheter ger bilden av otrygga och 

hotande platser i Örebro. Detta är skillnaden gentemot miljöjournalistiken där diffusa 

angivelser är mindre hotande på grund av att man inte vet den exakta tiden av när en 

översvämning eller klimatförändring kommer ske (Joye, 2010). I varje nyhet kunde 

man se de exakta tidsangivelserna. På mikronivå visar detta att tid och 

platsangivelserna är en norm vid brottsrapporteringar och att tid och platsangivelser 

varnar allmänheten för brottet. Detta för att de ska känna igen platsen. Som jag 

tidigare har visat i den schematiska analysen så vinklar journalistiken nyheten utifrån 

polisens syn vid brottsutredningar, alltså talar journalisten om tid och plats för brottet, 

vilket visas även i ingresserna ovan. 

	  
6.1.3	  Våldtäktsmannen	  	  
 
Våldtäktsmannens beteende 
Den tematiska analysen visar att journalisten sätter polisens ledtråd redan i rubriken 

och på så sätt låter han inte det viktigaste komma först. Journalisten förklarar inte att 

det är en våldtäkt som har skett och att det finns ett offer, utan fokuserar på att citera 

polisen och låter polisens ledtråd bli det allra viktigaste i nyheten. Den hierarkiska 

uppbyggnaden blir lite diffus då journalisten bara slänger in polisens citat. Till 

exempel rubriken som publicerades den 28 mars 2010 (Eriksson & Carlsvärd, 2010): 

 

”Våldtäktsmannen blev rejält smutsig”   

 

I den tematiska ordningen ser jag att mannen eller gärningsmannen kommer gående i 

texten då han är huvudämnet. Just ordvalen i meningen ”han har betett sig på ett 
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likartat sätt” ger svar på hans beteende. Detta visar även att nyheterna går emot 

våldtäktsmyterna som jag tog upp i den tidigare studie, där normen är att kvinnans 

beteende är avvikande (Nyrén, 2014, s. 52), men i detta fall är det mannens beteende 

som är normbrytande.  Som tidigare nämnt låter journalisten polisen styra i 

nyhetstexterna, detta gör att polisens syn på gärningsmannen går rakt in i nyhetstexten 

utan att fördjupa sig mer i det, vilket är ett återkommande mönster. Tillsammans med 

den lokala koherensen får man se ett påstående eller argument från polisen om att det 

handlar om samma gärningsman och nyheten visar att man vill sätta fast 

våldtäktsmannen. I mikroanalysen ser jag att journalisten inte lägger så mycket vikt 

på att låta någon annan få komma till tal eller berätta om gärningsmannen utan 

makten går till polisen. Mycket fokus ligger på polisen och mindre på 

gärningsmannens skamliga brott (Berglez & Olausson, 2008, s. 122-3). Här gör man 

även en annan skildring av genusbilden. Man tar upp mannens aggressiva beteende 

men förknippar inte det till att det skulle vara biologiskt och går emot genusbilden i 

de tidigare studier jag har tagit upp (Bernhardsson & Bogren, 2012, s. 2,3). Mannens 

brott och handling är ett hot mot samhällets kvinnor, och därmed stärks risk och 

hotbilden (Se fokusgruppsanalysen). 

 

Ålder och personifiering  
I dessa webbartiklar ser jag att journalisten fokuserar på gärningsmannens beteende. 

Journalisten låter polisen beskriva våldtäktsmannen och låter honom ge deras ledtråd 

om honom till allmänheten. I mikroanalysen ser jag att journalisten låter polisen 

beskriva honom med namngivningen ”våldtäktsman”, “gärningsman” eller ”man” 

(Nerikes Allehanda, 2010).  Namngivningen bedömer aktören (Richard, 2007, s. 49) 

med neutrala ordval och ger en bild på bara en brottsling och inte en grov 

våldtäktsman, med tanke på hans grova brott. Namngivningen visar även att 

journalisten följer de rätta principerna vid beskrivandet av aktörerna inom 

brottsjournalistik (Pollack, 2001, s. 11, 303). Detta för att bland annat visa vilket brott 

gärningsmannen har begått. Men journalisten fördjupar sig inte i frågan om varför han 

begår detta brott eller resonemanget om hans beteende. Detta ger en anonym bild av 

våldtäktsmannen: 

 
”. . . Mannen beskrivs i båda fallen som ljushårig, omkring 25 år mellan 170 och 175 
centimeter lång. Han cyklade och hade en mörk luvtröja.”. 
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Citatet här ovan visar att journalisten har följt de regler man bör följa för när man ska 

beskriva en brottsling. Ester Pollack skriver i sin avhandling att brottslingen ska alltid 

beskrivas anonym för att man inte ska identifiera vem det är och därför beskrivs 

gärningsmannen neutral och okänd i webbartiklarna (Pollack, 2001, s. 11, 303).  Och 

han ska beskrivas utifrån sin ålder för att läsaren ska få en förståelse om vilka som är 

inblandade i ett brott (Pollack, 2001, s. 11, 303, 76, 77). För att beskriva mannen 

använder sig journalisten av polisens uttalande. De är aldrig positivt eller negativt 

laddade ord, utan alltid neutrala eller så är det signalementet, vilket också visar att 

våldtäktsmannen i nyheterna präglas utifrån rättssamhällets syn på brottslingar som 

tidigare nämnt: 

 

 Mannen beskrivs i båda fallen som ljushårig, omkring 25 år mellan 170 och 175 

centimeter lång. Han cyklade och hade en mörk luvtröja. 

-Det är en beskrivning vi känner igen också från vissa av de tidigare överfallen, säger 

Torbjörn Carlson. 

 

Dessa beskrivningar är återkommande i alla webbartiklarna. 

 

6.1.4	  Offret	  	  
 
Ålder och personifiering 
I den tematiska analysen ser jag att offret nämns redan i rubriken eller ingressen. 

Nyhetstexten är hierarkisk uppbyggd då det viktigaste kommer först, som rubriken: 

Ytterligare två kvinnor har känt sig förföljda vid USÖ” (Berndtsson, 2010). Offren 

lyfts fram i rubriken på ett sådant sätt att det inte har hänt något för allvarligt utan de 

bara har känt sig förföljda.  

 

Här nedan visar jag på hur offren nämns och hur mycket plats dem får i den 

hierarkiska ordningen: 

 

Rubrik: ”Två nya kvinnoöverfall” (Berndtsson, 2010). 

Rubrik: ”Polisen: Samma man överföll fyra kvinnor” (Berndtsson, 2010). 

Rubrik: ”Ännu ett kvinnoöverfall” (Nilsson, 2010). 
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Underrubrik: ”Ytterligare två kvinnor har känt sig förföljda vid USÖ” (Berndtsson, 

2010). 

Ingress: ”En 20-årig kvinna utsattes tidigt på söndagsmorgonen för en grov våldtäkt 

vid bussbron nära Eurostop” (Eriksson & Carlsvärd, 2010). 

Ingress: ”Ytterligare ett våldtäktsförsök har inträffat i Örebro. Det är en kvinna i 20-

årsåldern som utsatts” (Berndtsson, 2010). 

Ingress: ”Polisen utreder ett nytt kvinnoöverfall i Örebro och två fall där kvinnor 

känt sig förföljda” (Berndtsson, 2010). 

Ingress: ”Polisen ser nu ett klart samband mellan fyra ouppklarade kvinnoöverfall i 

Örebro” (Berndtsson, 2010). 

Ingress: ”(UPPDATERAD) Polisen anser att allt tyder på att samma man står 

bakom söndagsmorgonens två kvinnoöverfall i Örebro, då en 64-årig kvinna utsattes 

för våldtäkt och en 23-åring för våldtäktsförsök” (Hazianastasiou, 2010). 

 

Den hierarkiska strukturen visar att journalisten ger minimalt med information om 

offren, men visar att det är viktigt att nämna dem. Journalisten fokuserar mycket på 

offren men på ett anonymt sätt, vilket även är självklart eftersom det är offren som är 

utsatta. I mikroanalysen ser jag en informationslucka i nyheterna då journalisten inte 

fördjupar sig i offrens tillstånd genom till exempel att fråga en bekant till dem hur 

dem mår. Utan journalisten fokuserar på polisens uttalanden och låter det bli implicit 

att de mår dåligt. 

I mikroanalysen ser jag att namngivningen av offret beskrivs neutralt då kvinnan 

avidentifieras och inte heller skuldbeläggs, däremot ger det bilden av henne som 

hjälplös. I den lexikala stilen får man se att namngivning är rak och klar. Journalisten 

beskriver personerna medan vissa personer är anonyma. Dessa är neutrala och 

anonyma ord då journalisten väljer att beskriva offren som även visar respekt för det 

de har gått igenom, journalisten skyller inte heller på offret för att hon blev våldtagen.   

På så sätt visar nyheterna att de följer skrivreglerna för lagen att offren har rätt att 

vara anonyma och på så sätt avidentifieras deras skuldbeläggning (Sissons, 2006, 

s.302).  
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Hon blir en i mängden och kunde ha varit vilken kvinna som helst. Namngivningen 

och ordvalen är neutrala eftersom man beskriver offret med orden ”kvinnan”, ”64-

årig”, eller ”en 23-årig. Om man skulle resonera med hjälp av de tidigare studierna 

som betecknar våldtäktsoffren med termen ”Drick Slyna” eller en medbrottsling 

(Bernhardsson & Bogren, 2012, s. 8, 9) (Barnett, 2008, s. 183, 184). Bryter 

journalisten mot alla typer av våldtäktsmyter i dessa artiklar, till exempel, varken 

journalisten eller polisen ger kvinnan skulden för våldtäkten utifrån hennes klädsel 

eller beteende (Meyer, 2010, s. 23, 24) 

 

Rättssamhället syn på kvinnan 
Ingresserna och rubrikerna uttrycker tydligt om vad som har hänt med offret med de 

korrekta juridiska uttrycken ”utsatta för våldtäkt” och ordvalet ”utsattes” visar 

rättssamhällets syn på våldtäkter i den lexikala stilen. I den schematiska analysen får 

man se att journalisten skymmer offret som en aktör och låter polisen beskriva offret. 

Det är aldrig någon bekant som får beskriva offret utan det är alltid polisen. På 

mikronivån får man se att det inte är förrän i artikeln som publicerades den 10 oktober 

(Berndtsson, 2010) som man får veta att offren mår dåligt, vilket är även ett citat från 

polisen. Detta visar ett återkommande mönster på makro och mikronivå, att 

journalisten ger polisen makten i nyheterna: 

 

”. . . Båda kvinnorna mår naturligtvis dåligt.” 

 
Diskursen innebär att man har förhållit sig på en förhållandevis konkret fakta nivå, en 

formell nivå. I den schematiska analysen vill jag även lyfta fram att Nerikes 

Allehanda i hög grad speglar rättssamhällets syn på våldtäkter, vilket man också får se 

i artikeln som publicerade den 15 september 2010. Nyheten beskriver offret genom 

ordvalen i meningen “hon jobbade som tidningsbud” (Berndtsson, 2010), vilket visar 

henne som hjälplös och speglar hotet och risken om att bli våldtagen när man är på 

sitt jobb (Furedi, 2002, s. 17).  

 
Kvinnans frihet 
Den lexikala stilen visar att dessa ordval hotar kvinnors rätt att röra sig ensamma 

valfri tid på dygnet utan att behöva riskera att bli våldtagna eller överfallna.  
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Detta beskriver journalisten även i meningen: ”Strax före 06:30 på söndagen utsattes 

en 64-årig kvinna, som var på väg till jobbet för våldtäkt”. Just ordvalen i meningen 

”på väg till jobbet” visar igen att våldtäktsmannen hotar kvinnans frihet och rätt till 

att kunna röra sig när som helst på dygnet utan att bli våldtagen, vilket är ett 

återkommande mönster. Däremot är ordvalen ”utsattes” och ”överfallits” både 

allvarliga och känsligt laddade ord. Att bli våldtagen skadar både kvinnans psykiska 

och fysiska tillstånd och det är inget man vill bli utsatt för. Då dessa ordval hotar 

kvinnornas rätt att röra sig fritt ute visar nyheterna att det är deras ansvar att se till så 

att de inte blir våldtagna. Till exempel i nyheten som publicerades den 11 oktober och 

handlade om överfallslarm (Åkesson, 2010). Där hittade jag ordval i meningen 

”Larmen är bra i en hotad situation och sprejen i själva överfallet” (Åkesson, 2010) 

som är hotfullt laddade och visar om hotet man kan hamna i. Det pekar på att det är 

ens eget ansvar att se till att man har ett överfallslarm i en sådan situation (Beck, 

1986/1998, s. 17, 33-4).  

 

I artikeln som publicerades den 3 september (Nerikes Allehanda, 2010) valde man 

ordval i meningen ”hon lyckades sparka och slå omkring så att hon blev fri” som 

visar i den lexikala stilen att kvinnan var modig som kämpade för att inte bli 

våldtagen, inte hjälplös som i den tidigare artikeln. Nyheten är laddad med positiva 

ord och visar att kvinnan är stark. Brottsjournalistiken är återhållsam. Bara den 

konkreta beskrivningen av kvinnans öde kan väcka starka känslor.  

 

Några av ordvalen ger även en risk-och hotbild. Till exempel ordvalet kvinna i 

meningen ”kvinna på väg mot personalparkeringen vid sjukhuset”.  Diskursen ger 

bilden av att hotet att till och med att till och med sjukhuspersonal blir våldtagna på 

sitt jobb, eller ett besök på sjukhuset. Implicit ger förståelsen att vara bland folk, och 

vara på sin vakt. Journalisten neutraliserar nyheten genom att inte ifrågasätta 

kvinnornas rörelsefrihet eller deras hinder för att vara på jobben. 

Nerikes allehanda har skrivit om våldtäkterna på en annan nivå än vad de tidigare 

studierna visade. Det finns ingen talan om vad kvinnan hade på sig eller något annat 

som skulle kunna associera till våldtäktsmyter. Däremot berättar journalisten vart 

offret blev våldtagen eller vart offret var på väg. Dessutom namnger journalisten vad 
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offret jobbade som, till exempel: Tidningsbud. Detta visar i den lexikala stilen vilken 

karaktär nyheterna presenterar offret som. I detta fall relaterar man offret till hennes 

jobb. Brottsjournalistiken är återhållsam och håller sig till brottsjournalistikens regler 

som Ester Pollack och Helen Sissesons tar upp i sina studier (Se tidigare studier).  

 
 
 

6.2.	  Fokusgruppsanalys	  

6.2.1	  Unga	  kvinnors	  risk-‐och	  hotbild	  av	  våldtäktsnyheterna	  del	  1	  
 
Två av mina fokusgruppsintervjuer fick läsa nyhetstexterna innan jag startade 

intervjun. I den tredje intervjun, som var min sista, läste inte deltagarna några 

nyhetstexter alls, utan dem fick prata fritt kring hur dem uppfattade 

våldtäktsnyheterna i allmänhet. Jag börjar med att redovisa analysen av de två 

fokusgrupperna som läste våldtäktsnyheterna jag själv har analyserat. 

 
Vardagsbeteende 
I intervjuerna får man se att respondenterna skapar mening utifrån nyheterna, 

exempelvis förändrades deras bild av sin stad när de inte vågade gå hem ensamma så 

fort det blev mörkt eller att de gärna ville gå eller cykla hem genom ett upplyst 

område som kändes tryggt. Detta för att de visste att det fanns en serievåldtäktsman i 

Örebro.  En utav respondenterna svarade att hon alltid planerade när hon skulle gå till 

någon sent på kvällen eller skulle ta sig hem. Hon övervägde alltid när hon skulle hem 

och vilken väg hon skulle ta. Utifrån detta ser jag att media har skapat nyhetstexten 

utifrån de normer och värderingar som existerar i vår kultur (Lewis, 2008, s. 4,5). Det 

vill säga att det är farligt för kvinnan att röra sig hur som helst ute när samhället består 

av våldtäktsmän. I vår kultur speglar risken av att gå ut ensam som kvinna, då brottet 

hotar hennes fysiska säkerhet och medför sig en fruktan. Nyheterna förmedlar att 

risken för att bli våldtagen är nu större och presenterar de ”hotfulla områdena” (Se 

kapitlet: Området Örebro), därför måste respondenterna planera hur de ska ta sig hem 

från någonstans.  

 
”Ja, det var mycket. Jag kommer ihåg hur man var tvungen att alltid planera när man 

skulle ut eller om man skulle göra någonting eftersom det var mer än vanligt och då 

fick man verkligen tänka sig för”. – Respondent A1  
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”Det kändes som att det trappades upp hela tiden. För först var de en våldtäkt eller 

våldtäktsförsök, och sen blev det bara mer och mer våldtäkter. Jag kommer ihåg att 

man blev väldigt rädd allteftersom.” – Respondent A2  

 

Ett annat exempel på hur respondenterna har skapat mening utifrån dessa nyheter är 

att de kände sig mer begränsade: 

 
”Man blev ju försiktigare. Min mamma jobbade obehagliga tider då var hon tvungen 

att cykla till jobbet tidigt på morgonen och cykla hem sent på kvällen. Då fick jag och 

pappa möta upp henne så hon slapp gå hem eller cykla hem själv. Man var tvungen 

att vakta andra och vakta sig själv på så sätt att alltid ta sällskap så att alla kommer 

hem säkert”. – Respondent B2  

 

”Ja, det vart ju så. Jag tog sällskap hem med kompisar och ringde hem innan jag 

skulle hem. Bad kompisarna att smsa så att man visste att alla hade kommit hem 

säkert. Så att man visste att sina kompisar också har kommit hem och inte lämnar 

någon i sticket”. – Respondent B1  

 

 

 

Nyhetstexten är inkodad i en kulturell kontext och speglar på de ideologiska och 

hegemoniska perspektiven. De ideologiska och hegemoniska perspektiv jag ser hos 

mina respondenter är att kvinnan är maktlös när det kommer till våldtäktsnyheter. 

Detta på grund av att deras rättighet att kunna röra sig fritt i samhället hotas och 

därmed blir begränsad. I detta fall ser jag att respondenterna har tagit till sig av 

diskursen att det är farligt för kvinnor som går hem ensamma, för att risken att bli 

överfallen finns och respondenterna har den förmågan att bedöma risker, därav får 

gärningsmannen makten i samhället när kvinnans frihet blir underordnad, och 

medierna berättar för respondenterna när de bör gå ut. Detta visar att språket bidrar till 

att samhället då skapar interaktionen mellan medieinnehållet och samhället (Berglez 

& Olausson, 2008, s.122,123). De tidigare studier visar att medierna talar om för sina 

läsare hur de ska bete sig, vart de ska gå och hur de ska klä sig (Worthington, 2008, s. 

361, 362) (Nyrén, 2014, s. 52). Språket bidrar till att skapa interaktion mellan det som 

händer i samhället och invånarna. Tack vare rapporteringen så får läsarna veta vad 

som står i polisrapporteringen, men får samtidigt en förstärkt risk och hotbild som de 

måste förhålla sig till. Man förhåller sig på olika sätt. Men flertalet av respondenterna 
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anpassar sitt liv efter risk och hotbilden och blir mycket försiktigare än vad de är i 

vanliga fall; vart dem rör sig, ser till att någon vet vart de är och när de kommer. På 

detta sätt ser jag att diskursen har skapat synen på samhället åt dem, och att de ger 

dessa risker och hot en betydelse utifrån den diskursiva bilden media ger på deras rätt 

att röra sig i samhället (van Dijk, 1988, s. 31).  

 

Ett annat hot man har skapat mening utifrån är att nyheterna började jämföra 

serievåldtäktsmannen med Hagamannen, vilket ansågs vara Sveriges värsta 

våldtäktsman. Medierna fick också större roll och hotet fick en större uppmärksamhet. 

Exempel på hur deras vardagsbeteende skapade mening av nyheterna i vardagslivet 

finns här nedan: 

  
”Jag blev misstänksam på så sätt att jag alltid tittade på folk och vilka det var som 

gick efter mig och så vidare. Man blev lite misstänksam”. – Respondent A2 

 

”Ja”. – Respondent A4 

 

”Man tittade lite på folk vart man än gick. Kom det en ensam man tänkte man om han 

är elak eller kan han vara våldtäktsmannen? Det kändes som om man misstänkte 

alla hela tiden till slut”. – Respondent A2 

 

”Men det har du rätt i. Man blev misstänksam över den personen som gick bakom en 

och tänkte att det är någon som går bakom mig”. – Respondent A3 

 

”Precis”. – Respondent A2 

 

”Just sånt är jag paranoid över”. – Respondent A4 

 ”Vilket också känns lite taskigt att tänka på så sätt eftersom de flesta män är 

oskyldiga och ändå så misstänker man dem”.- Respondent A2 

 ”Ja, speciellt när det härjade EN våldtäktsman och alla visste att det var någon här i 

stan som är våldtäktsmannen”. – Respondent A3 

 

”ja, jag kunde tycka att det blev så speciellt när man var inne på krogen. Då kunde 

jag titta lite extra hur personerna såg ut där och var det var för typer. För jag tänkte 

oftast att jag skulle känna igen personen om de skulle följa efter sen”. – Respondent 

A1 
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Detta visar att man skapar mening utifrån ett hotsamhälle där man misstänker en 

annan medmänniska och ser personen som ett potentiellt hot, samtidigt som man är 

rädd för att råka ut för en våldtäkt (Norhstedt, 2010, s. 25). Respondenternas diskurser 

visar att de har bildats utifrån våldtäktsnyheternas diskurs, då deras syn på mannen 

har ändrats, och beteende till mannen. De uppfattar vardagslivet och händelsen på 

samma sätt som media förmedlar det till dem (Lewis, 2008, s. 4). Som tidigare nämnt 

visar respondenterna att de låter media ge makt över dem, de låter nyheter forma 

deras riskuppfattning och tankar (Berglez & Nohrstedt, 2009, s. 34,35), vilket visar att 

detta ligger djupt hos respondenterna och är ett återkommande mönster i intervjuerna. 

Detta har sin grund i att det finns någon som hotar dem i samhället. Respondenterna 

visar att de vill skydda sig själva från hotet om att någon vill skada deras fysiska och 

psykiska tillstånd (Norhstedt, 2010, s. 10, 25, 40-1).  

 

 

Ansvarstagande 
I detta fall åskådliggör respondenterna att de ger media ett större utrymme och makt i 

vardagen än tidigare. Det vill säga att de tillåter att risker och hot får mer 

uppmärksamhet för att trygga sin säkerhet. Det här tyder på att de förlitar sig på de 

diskurser media rapporterar om och låter sin riskbedömning formas av medias diskurs 

då de lyfte upp både våldtäkterna och våldtäktsmannen utifrån ett riskperspektiv 

(Lewis, 2008: s. 106).  De tillåter media att lägga ansvaret på dem, som jag även 

visade i tidigare i analysen av webbartiklarna, lägger polisen ansvaret på allmänheten. 

Respondenternas diskurser visar att de styrs av sitt ansvarstagande som media bidrar 

med: 

 

 
”Det var ju en nyhet om en tjej som gick igenom en mörkgränd vid Eyrabadet och 

blev våldtagen. Det skulle jag aldrig själv göra om jag visste att det pågick våldtäkter 

och risken för att bli våldtagen ute var större i vanliga fall.” – Respondent B2  

 

”Exakt, eller medierna får en att tänka att man får skylla sig själv. ” – Respondent B1 

”Vilket man egentligen aldrig borde tänka för att det aldrig är offrets fel.” – 

Respondent B2 
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 ”Men just att det sker sådana här våldtäkter börjar man tänka mycket på att jag 

kanske inte ska gå i en park utan att jag väljer att cykla hem. Då cyklar jag alltid mitt i 

vägen på den största vägen som finns.” – Respondent B1  

 

”Där det finns mycket hus och är i ett upplyst område.” – Respondent B2   

 

”Ja, till och med när man cyklade eller gick tänkte man hela tiden att på att titta  

bakom sig för om det var någon som gick där. Hörde man någon gå bakom sig 

började man höja takten och gå snabbare eller ta upp mobilen och ringa någon.” – 

Respondent B2  

 

 

Detta visar att respondenterna har skapat mening utifrån den kontext som nyheterna 

visar av vår världsbild, vilket är att de som ung kvinna borde ta ansvar för att undvika 

en våldtäkt ute. Men även att polisen lägger ansvaret av egen risk-och 

hotbedömningen på allmänheten. Då nyhetsartiklarna präglas av rättssamhällets 

ideologi, normaliseras denna ideologi hos respondenterna. Respondenterna definierar 

risken utifrån sitt meningsskapande. Värderingarna och etiken är att en kvinna inte 

ska gå ut själv när det blir mörkt, då risken för att hon kan råka ut för ett brott finns. 

Bilden av kvinnans frihet förstärks av våldtäktsnyheterna. Det här visar även att 

media har haft en stor makt i respondenternas vardagsliv då nyheterna har styrt deras 

åsikter och tänkande kring våldtäkter, respondenterna har därmed själva låtit sig 

påverkas av media (van Dijk, 1988, s. 31).  . Medierna uppmärksammade dessa 

specifika våldtäktsfall under en lång period och det blev en mer intensivare 

mediabevakning, eftersom våldtäkterna började öka allt oftare. Riskerna och hoten 

bildades både individuellt men även kollektivt hos respondenterna. Därför har de gett 

risken och hotet för att bli våldtagen mycket uppmärksamhet eftersom att nyheterna 

har exponerat risken och hotet för tidningsläsare, bland dem också respondenterna. 

Våldtäktsnyheterna har hotat respondenternas frihet att röra sig fritt ute under valfri 

tid på dygnet, därav måste de förlita sig på nyheterna för att kunna orientera sig i 

samhället.  

 

Norhstedt (2010) menar även att hotsamhället har blivit en del av kulturen och växt 

fram till en global rädsla. Respondenterna gör en egen mening utifrån 

våldtäktsnyheterna tillsammans med de normer och värderingarna nyheterna 
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präglades av. Respondenterna i grupp två visar att det är delvis deras eget ansvar att 

se till så att ingen blir våldtagen, de definierar risken utifrån deras meningsskapande. 

Därför är det som Norhstedt (2010) säger att hotet byggs upp beroende på hur 

medvetna vi är om riskerna i samhället och vilka konsekvenser de för med sig. Detta 

visar att respondenterna tillät sig påverkas av medias representation av 

våldtäktsnyheterna. Ju mer våldtäkterna började öka, desto större hot upplevde 

respondenterna av denne våldtäktsman i Örebro, då de svarade att de blev bara mer 

räddare och räddare när våldtäkterna började trappas upp (Se citatet nedan). Medierna 

talade om för respondenterna vad de skulle uppfatta som ett hot och vad de skulle akta 

sig för. Då menar Norhstedt (2010) att ett hot skapas utav media.  

 

Fokuset hos respondenterna låg i att våldtäktsnyheterna började presentera våldtäkter 

som skedde hela tiden. Media förstärkte deras hotuppfattning och de skapade mening 

utifrån våldtäktsmannens brott. Men hotet existerade redan i deras vardagsliv innan 

(Bauman, 2010, s. 10, 172). 

 

 
” Det kändes som att det trappades upp hela tiden. Först var det en våldtäkt eller 

våldtäktsförsök och sen blev det bara mer och mer och mer våldtäkter. Jag kommer 

ihåg att man blev väldigt rädd allteftersom”.   – Respondent A1 

 

”Ja, för det kom nya nyheter in den hela tiden”. – Respondent A3 

 ”Ja, man visste att våldtäkter kan ju hända någon gång eller en gång. Men här 

skedde det våldtäkter hela tiden”. – Respondent A4 

”Precis, tillslut kändes det som att det aldrig kommer ta slut och kommer hända fler 

gånger”. – Respondent A2 

 

”Det kändes som att risken att bli våldtagen kändes större allteftersom”. – 

Respondent A4 

 

”Ja, ja, eftersom man läste om det en hel del i nyheterna och många som prata om 

det så man fick höra det hela tiden”. – Respondent A1 
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Det här visar en förstärkt hotbild, då respondenterna skapade mening utifrån att de 

blev rädda. Samtidigt som media upplyst och varnat om våldtäkterna har 

respondenterna låtit dem göra det för att skydda sig själva från faran: 
 

 

”Jag brukar inte läsa på Nerikes Allehanda hemsida så mycket. Men när jag hade 

hört att det hade skett en till våldtäkt så jag gick jag alltid in direkt på deras hemsida 

och läste”. – Respondent A1   

 

”Ja, det gjorde jag också. Först hörde man det från andra och sen gick man in i 

hemsidan för att själv titta. Det var på NA jag tittade först eftersom det var de lokala 

nyheterna som medierna uppmärksammande innan det blev till nationella nyheter”. – 

Respondent A4 

 
”När våldtäkterna började trappas upp ännu mer började jag följa nyheterna ännu 

mer”. – Respondent A2 

 
 

 

Respondenterna ägnar mer tid åt tidningsläsning och ger på det viset media mer makt, 

men detta är för att de ska kunna förhindra att bli våldtagna (Lewis, 2008, s. 106). 

Respondenterna har re-kontextualiserat nyheterna på sådant sätt att deras frihet att 

kunna röra sig fritt ute är begränsad och att ideologin om att man ska tänka sig för 

vart man går förstärks i deras tankar. Det är deras ansvar att se till att de är säkra och 

se till att de hela tiden är uppmärksammade på hotet. Respondenterna ger makten till 

medierna.  

 
 
 
 
Rättssamhället 
Ett annat sätt att visa respondenternas ansvarstagande över sin säkerhet är att belysa 

rättssamhällets syn hos dem. 

 

Diskursen dem förhåller sig till är samma diskurs som präglas i nyheterna, 

rättssamhällets ideologi som jag visar nedan i intervjun samtalet, och som är ett 

återkommande mönster hos respondenterna:  
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”Det var vissa tider. Klockan två på dagen kände jag mig inte jätterädd för då är det 

så ljust. Det är mycket folk ute så man kan lätt få hjälp om det skulle hända något.” – 

Respondent B1  

 

”Det skedde aldrig någon våldtäkt på den tiden heller.” – Respondent B2 

 

”Nej, precis. Det var på morgonen eller kvällen man undvek att gå ut. Gick man ut så 

var man alltid på sin vakt eftersom man har respekt för det som kan hända.” – 

Respondent B1 

 

”Man har ju respekt för det är någon från första början som har sagt att det kan ske 

våldtäkter då. Hade vi istället lärt oss från början att klockan två mitt på dagen sker 

det flest våldtäkter på stan. Då skulle man vara rädd då och kanske inte mitt i natten.” 

– Respondent B2  

  

Detta visar framför allt hur respondenterna kändes sig maktlösa, hur de förhöll sig till 

nyheterna, och hur de förtröstade på den information som nyheten gav dem. Utifrån 

den meningsskapande processen ser jag att diskursen vidmakthålls på samma nivå 

som nyheterna förmedlar till dem (Berglex & Olausson, 2008, s. 128, 129). 

Respondenterna visar respekt för rättssamhället och normaliserar rättssamhällets 

synvinkel hos dem. Ett annat sätt att se hur respondenterna har normaliserat 

rättssamhällets ideologi är genom denna diskussion:  

 
”Man instinktiv tänker att är hon dum eller varför valde hon att gå igenom en mörk 

gränd. Fast hon har ju rätt att gå i en mörkgränd utan att bli attackerad. Bara för att 

hon gick i den där gränden så bad hon ju inte om att bli våldtagen. Det är oftast offret 

som får skulden. Antingen att hon hade druckit för mycket eller så gick hon i en 

mörkgränd. Då tycker jag att man beskyller offret.” – Respondent B1  

 

”Dem skrev inte i nyheterna hur rå han var. Dem skrev mest vilken tid det var och vart 

det hade hänt. Jag tycker inte att Nerikes Allehanda aldrig specificerade hur hemsk 

han var som våldtäktsman, utan man fick höra det från andra håll. Jag kan tycka att 

tjejen som gick i den mörka gränden har ju hur mycket rätt som helst att gå där, men 

jag tycker att hon borde ha tänkt att inte gå där, trots att hon vet om att det har skett 

en hel del våldtäkter den senaste terminen. Man kan ju alltid tänka att det har hänt en 

hel del våldtäkter i Örebro, så därför kanske jag inte borde gå där nu.” – Respondent 

B2   
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Kvinnan som valde att gå igenom den mörka gränden är en återkommande diskussion 

hos grupp 2. Vems ansvar är det att undvika en våldtäkt? Enligt rättssamhällets 

ideologi som präglas i nyheterna ligger ansvaret på allmänheten. Som jag tidigare 

nämnt visar detta ett återkommande mönster hos respondenterna. Den 

meningsskapande processen visar att respondenterna tolkar ansvaret på sig själva. Då 

dem tycker att kvinnan som valde att gå igenom den mörka gränden var hennes 

ansvar att tänka efter, där jag ser att värderingarna och moralen att en kvinna borde 

inte röra sig själva ute vid nattetid fortfarande existerar i vårt samhälle. Diskursen 

vidmakthålls på samma nivå som i nyheterna och hos respondenterna i grupp två 

(Lewis, 2008, s. 4, 106). 

 
 

Kvinnans frihet  
Respondenterna menade även att de blev medveten om situationen på grund av 

medierna: 

 
”Jag tänker på att nyheterna hade skrivit att de vanligaste våldtäkterna sker ute och 

eftersom det bara var dem man läste och antog att det är vanligaste att våldtäkter 

sker ute, vilket gjorde att man blir räddast när man är ute över att någon ska överfalla 

mig. Men i verkliga fallet är sannolikheten att någon ska överfalla mig kanske fem 

procent, och sannolikheten att jag blir våldtagen i mitt hem kanske är åttio procent. 

På så sätt kände jag mig begränsad av nyheterna genom att de skrev när tiderna på 

våldtäkterna skedde och vart de skedde, vilket påverkade mig och jag kände mig 

begränsad och mycket räddare för att gå ut”.  – Respondent B1  

 
 

De accepterade inte alltid riskerna och hoten som presenterades för dem: 

 
”Nej, inte jag heller. Jag gick inte och var rädd hela tiden utan vågade ju även gå ut”. 

– Respondent B1 

 

”Det kan bero på att jag alltid ringer hem innan jag cyklar hem och tänker alltid att jag 

ska cykla vid ett upplyst område, så har jag alltid tänkt. Sen brukade jag även tänka 

att det är kallt ute och jag orkar inte cykla till någon. Men inte att jag kommer bli 

överfallen, och ibland känner jag att jag inte orkar vara rädd. Det blir jobbigt att gå 



                                                               50 
 

runt och vara rädd”. – Respondent B2 

 

 

Det här visar att det inte är media som alltid formar respondenternas riskuppfattning 

utan de har skapat mening utifrån deras egen syn på risker och har format en egen 

riskuppfattning av händelsen. Detta då respondenterna går emot rättssamhällets 

ideologi och menar att man har rätt till att kunna röra sig fritt ute utan att behöva 

känna sig rädd för bli våldtagen, men att man ändå behöver vara medveten om risken 

för att bli våldtagen. Detta är något som de har skapat betydelse av utifrån att 

samhället försöker präglas av en sådan kultur som anser att kvinnan ska kunna har rätt 

att kunna röra sig fritt när som helst på dygnet utan att bli våldtagen, vilket är en 

ideologi som har förstärkt respondenternas meningsskapande. Men denna ideologi 

genomsyras inte i de artiklar jag har analysera. I detta fall finns det en våldtäktsman 

som hotar denna ideologi. Detta är något som har förstärkt deras riskuppfattning 

(Höijer, 2009, s.251).  

 

 

 

 

6.2.2	  Unga	  kvinnors	  risk-‐och	  hotbild	  av	  våldtäktsnyheterna	  del	  2	  
	  
Dessa respondenter har diskuterat deras uppfattning om våldtäktnyheter i allmänhet, 

detta för att jag ville jämföra skillnader och likheter i uppfattning av våldtäktsnyheter 

i allmänhet och våldtäktsnyheterna som skedde år 2010. Jag vill se om dessa 

respondenter förhåller sig till våldtäktsnyheter i allmänhet på samma sätt som 

respondenterna som diskuterade om våldtäktsfallet som skedde år 2010. Vad finns det 

för återkommande beteende hos respondenterna gällande våldtäktsnyheter? 

 

Vardagsbeteende och ansvarstagande 
I dessa intervjuer såg jag hur respondenterna hade skapat mening utifrån deras 

uppfattning om våldtäktsnyheter i allmänhet. Framför allt förändras respondenternas 

diskurs och beteende när de behövde ta ansvar för deras säkerhet, som jag även såg 

hos respondenterna i grupp ett och två: 
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”Vad är det är första ni fokuserar på i våldtäktsnyheter?” – Intervjuaren 

”Att det är så nära en.” – Respondent C2 

”Jag tror det är lättare att minnas det också. Speciellt när det blir så nära inpå en. Då 

kanske man blir mer rädd om det är så nära en.” – Respondent C4 

”Man tittar ju alltid vart det har skett någonstans, när man läser nyheten. Jaha, vart 

då tänker man.” – Respondent C2 

”Hur det har gått till.” – Respondent C4 

”Vilken tid på dagen, det brukar jag titta på.” – Respondent C1 

”Plats och tid brukar jag titta på.” – Respondent C2  

”Det är det dem går ut med” – Respondent C3 

”Ja, det står inte så mycket utan det blir en insändare” – Respondent C2 

 ”Den här tiden, den här tjejen, så här många var med.” – Respondent C3 

 

Enligt Van Dijk berättar diskurser för de regler över vad vi får säga och inte säga 

(Van Dijk, 1988, s. 57). Detta är en maktstruktur som visar att våldtäktsnyheter 

dominerar respondenternas meningsskapande när det kommer till information om tid 

och område av en våldtäkt. Respondenterna uppfattar de normer och värderingar som 

finns i vår kultur, och utifrån det ger vi makten till nyheter och låter nyheterna tala om 

för oss vad vi bör uppfatta som risk och hot i media (Norhstedt, 2010, s. 10, 41). 

Tiden och området av våldtäktsnyheter är avgörande för dessa respondenter, de måste 

veta vart de bör undvika att röra sig och när. De minns våldtäktsnyheter för att det är 

nära en, och diskursen på sitt egna område förändras när det skapas till ett ”hot-

område”. Den tidigare studien av Joye (2010) visade samma resultat, att geografisk 

närhet har en avgörande faktor för hur mycket en risk skapar ett nyhetsvärde. 

Respondenternas meningsskapande visar att vi lever i en kultur som framför allt är 

influerad av media som informations-avgörare, samtidigt bor vi ett samhälle som 

präglas av de normer och värderingar som talar om för allmänheten vart unga kvinnor 

inte bör röra sig eller när de bör undvika att gå ut. Värderingarna och moralen i vårt 

samhälle finns fortfarande om att en kvinna inte borde röra sig själv ute vid nattetid, 

då risken för att hon kan råka ut för ett brott finns. Och på så sätt lägger nyheterna 

ansvaret på allmänheten. Detta är ett återkommande mönster i denna intervju, och 

även i grupp ett och två. I samhället som vi lever i blir rättssamhällets ideologi normal 

i vissa skeenden, och språket bidrar till att respondenterna skapar denna syn på 

samhället(van Dijk, 1988, s. Sida 7, 8). 
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När respondenternas vardagsbeteende ändrar sig tar de mer ansvar för sina handlingar 

i sitt vardagsliv. Till exempel: 

 
”Jag kan tänka så när jag läser våldtäktsnyheter att där brukar jag gå, typ den tiden. 

Fast jag brukar. Jag kan liksom, jag kanske inte går, men jag cyklar. Och de här som 

är cykelövergrepp är ännu värre, för då relaterar jag dem själva till mig själv. Jag kan 

ju cykla själv typ två på natten liksom. Det måste jag göra ibland. Så för annars blir 

hela livet liksom hindrat och det ska det inte vara.”  - Respondent C2  

 

”Man blir ju mer rädd också, man tittar ju när man cyklar också.” – Respondent C4 

”Man tittar ju.” – Respondent C2 

”För jag har alltid tänkt att säkrare om jag cyklar än när jag går. Men nu känns det 

som att man inte är säker när man cyklar.” - Respondent C4 

 

”Jag och åker och tittar som en tok, sen åker jag på sådana ställen där det är mycket 

folk, och gator som är upplysta och då känns det hyfsat bra ändå. Så det är väl det 

att man tittar liksom hur mycket som, eller är det ett ställe jag skulle kunna gå på. Är 

det en tid jag skulle kunna vara där.” – Respondent C2 

 

Detta visar att våldtäktsnyheter i allmänhet också ger en ökad risk och hotbild, som 

respondenterna tar till sig av. Desto närmare en våldtäkt sker, desto mer ansvar tar de 

för att undvika att bli våldtagna. Respondenterna förhåller sig till nyheterna på så sätt 

att de ger nyhetsdiskursen en betydelse genom att uppfatta diskursen på samma sätt 

och föra diskursen som finns i våldtäktsnyheter vidare. Analysen visar att de 

begränsar sina vardagsvanor och ändrar sin rörelsefrihet. Det finns redan ett faktiskt 

hot från början, men analysen visar att våldtäktsnyheter i allmänhet har en avgörande 

effekt på hur respondenterna uppfattar tid och plats av brottet. Kvinnans frihet blir 

alltid hotad när det kommer till våldtäktsnyheter som sker i närgående områden, vilket 

är ett återkommande mönster, och något jag även såg i grupp ett och två.  

 

Kritik mot våldtäktsnyheter  
 
I kapitlet vardagsbeteende och ansvarstagande diskuterade jag hur respondenterna 

förhåll sig till diskurserna av deras rörelsefrihet och säkerhet. Men i detta kapitel 

tänkte jag diskutera när och hur de definierar risken och hoten i våldtäktsnyheter i 
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allmänhet. Innan jag redovisar min analys, vill jag dela med ett exempel: 

 
1A: ”Men jag tycker det är lite missvisandet att i tidningar skriver man bara om 

överfallen som sker ute, men att flest våldtäkter sker ju inomhus och utav någon du 

känner. Men de borde skriva mer om våldtäkter som inte sker ute gatan, utan även 

de våldtäkter som sker på fester, så att man tänker lika mycket på om man är på en 

fest, med folk man inte känner. Eller liksom som att man är, där sker det ju oftare, än 

att man blir överfallen på gatan. Det är så många som redan är livrädda för att gå ute 

själva. Och så många som har. Man tar nyckeln mellan fingrarna, eller pepparspray. 

Så det är jättemånga där som är rädda. Så är det inte så många som blir överfallna. 

Men det är inte många som är speciellt rädda för att hänga med någon främling hem 

eller så. Där man kanske borde tänka ett litet steg extra.” – Respondent C1 

 

 

”Man vågar gå själv. Men man vågar inte gå själv ute. Men man vågar ta hem okända 

män, som man egentligen inte känner.” – Respondent C4  

 
 
Det här är det första exemplet där jag ser hur respondenterna i grupp tre resonerar 

kring våldtäktsnyheter och hur de definierar risken och hoten. I den kultur- 

meningsskapande processen går man emot de normer och värderingar som talar om 

för oss hur en kvinna ska bete sig, samt hur de tidigare studierna har visat att kvinnans 

beteende är avgörande för hur hon är ansvarig själv för en våldtäkt (Se kapitel: 2.1 

Våldtäktsmyter). Risken att bli våldtagen på en fest än ute är större menar 

respondenterna. De menar även att de våldtäkter som sker inomhus inte 

uppmärksammas i media och att det är ett stort mörkertal bland dessa. I denna 

diskussion ger respondenterna kritik mot att nyheterna borde ta upp risken och hoten 

av de våldtäkter som sker inomhus, hos en kompis eller på en fest. Respondenternas 

meningsskapande är uppbyggd utifrån den kultur vi lever i, att vart man än går som en 

kvinna, finns det alltid en risk för att man kan råka ut för ett brott, därför tycker de att 

det är viktigt att media talar om att det även finns andra ställen våldtäkter sker än bara 

utomhus (Worthington, 2008, s. 361, 362). Detta visar även att deras syn på 

våldtäktsnyheter präglas utifrån ett rättssamhällets syn och att de re- kontextualiserar 

nyhetsdiskursen på samma sätt. De låter media få makt eftersom att media är en 

avgörande informationsförmedlare för dem. Detta vill jag även visa i ett annat 

exempel som visar att det är ett återkommande mönster i grupp tre. 
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”Det var ju en som var borta vid Eyrabadet.” – Respondent C1 

 

”Jag blev så arg! Att hon gick där. Hur kan man svänga in där? Jag tyckte hon var så 

korkad som gick där.” – Respondent C3 

 

”Jag vet. Det fanns ingen mening med att gå in där.” – Respondent C1 

 

”Fast så kan man inte heller tänka.” – Respondent C2 

 

”Jag blir så irriterad över att man ens tänker tanken att det skulle vara hennes fel, hon 

har ju rätt att gå där.” – Respondent C1 

 

”Ja, men under den här tiden, när det finns en härjande våldtäktsman i stan, det är 

då. Hade det inte vart under den här tiden hade hon inte varit lika korkad. Men nu just 

när det var under den här tiden tänker.” – Respondent C3 

 

”Varför tycker du att hon var korkad?”  - Intervjuaren 

 

”För hon svängde in där, hon kunde ha tagit en liten liten omväg, där det hade varit 

helt upplyst.”  - Respondent C3 

 

 ”Man själv kanske inte hade gått där.” – Respondent C1 

 

”Alltså, egentligen när man tänker. Men samtidigt ska man kunna gå där, men man 

vågar kanske inte gå där. Så egentligen är inte hon korkad men man kanske tänker 

så, för man själv skulle aldrig våga gå där.” – Respondent C2  

 

”Men det är så dumt. Det är ju egentligen inte hennes fel.” – Respondent C1 

 

”Det är klart det inte är hennes fel, men det var ett dumt val av henne att gå in där.” – 

Respondent C3  

 

”Men då är det dumt av hela samhället att det har blivit så att hon inte ska kunna gå 

där.” – Respondent C1 

 
Meningsskapandet av detta är att respondenterna inte vill ge offret skulden för att hon 

gick där. Utifrån de nyheter jag har analyserat ser jag att nyheterna varnar oss för 

risken och hot som finns för en våldtäkt (Beck, 1986/1998, s. 17, 33, 34). Men här 

visar det sig att det inte alltid är nyheterna som skuldbelägger offren utan vissa av 

respondenterna skuldbelägger offrets val av tid och plats. Diskursen förändras när 
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respondenterna definierar risken och hoten utifrån ett rättssamhällets ideologi, 

samtidigt som de tar till sig av diskurserna som presenteras för dem. Men deras syn på 

rättssamhällets ideologi går alltid i vågor, då vissa menar att en kvinna har rätten har 

gå igenom en mörk gränd utan att bli våldtagen, men en annan respondent menar att 

hon borde vara mer medveten om risken och därav undvika den mörka gränden. 

Medierna har makt, och den makten tar respondenterna till sig av när de bedömer sina 

egna risk-och hot kunskaper. Analysen visar att medierna bland annat finns till för att 

lära oss att orientera sig i samhället och berättar hur vi kan undvika att bli våldtagna 

(Joye, 2010, s. 261). Respondenternas meningsskapande process visar att de tar till sig 

av de normer och värderingar som finns i vår kultur, men går emot det på ett och 

annat sätt när ansvaret läggs på dem själva. De nyheter jag har analyserat visar att 

polisen varnar allmänheten rakt igenom texten, nyheterna bygger på  

 ideologi. Men de belyser inte hur de ska stoppa våldtäkterna eller hur de kan skydda 

unga kvinnor i samhället utan ansvaret läggs direkt på allmänheten, och därav får 

allmänheten skulden. Men även respondenterna har normaliserat rättssamhällets 

ideologi hos sig själva: 

 

 
”Jag har blivit bättre på att låta det gå förbi. Efter att ha läst det så många gånger. Så 

blir det inte lika hemskt varje gång. På något sätt.” – Respondent C1  

 

”Varför känns det inte lika hemskt längre?” - Intervjuaren 

 

”För jag har läst samma sak så många gånger.” – Respondent C1 

 

”Det blir som normalt.” – Respondent C2 

 

Här ser jag att även respondenterna själva har neutraliserat våldtäktsnyheterma utifrån 

sina diskurser och tillåtit det vara normalt för dem att våldtäkter sker. Faktan som 

presenteras för respondenterna uppfattas som naturligt i vissa skeenden. Diskursen 

visar att rättssamhällets ideologi är något som framställs som normalt och därför tar 

de för givet att de ska begränsa sig i vissa fall och undvika vissa områden, därför 

fokuserar de på plats och tid i nyheterna. De tolkar diskursen på samma sätt som de 

pratar om nyheterna och rekontextualiserar inte diskursen i någon större nivå, 
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samspelet mellan våldtäktsnyheterna och respondenterna hänger på hur rättssamhället 

är uppbyggd i vår kultur. Risken och hotbilden blir vardaglig för dem.  

7.	  Slutsats	  och	  diskussion	  
	  
I det här avsnittet diskuterar jag slutsatsen utifrån vad jag har kommit fram till i 

analysdelen och resultatet. Detta gör jag även utifrån mina tankegångar, tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter som har diskuterats i analysen och resultatet. 

Jag har delat upp mina slutsatser tillsammans med diskussionen i två olika teman: 

vardagsbeteende och skuldbeläggning samt rättssamhälle och brottsjournalistik. Jag 

börjar med att diskutera om hur unga kvinnor har skapat mening och därefter kopplar 

jag det till hur nyhetsrapporteringen har skapat en risk – och hotbild under olika 

teman, som jag har sett i Nerikes Allehanda.  

 
Vardagsbeteende och skuldbeläggning 
En intressant slutsats jag har kommit fram till är även en del av citatet här nedan: 

 
“På grund av att medierna berättar vad som händer så är man medveten om 

kunskapen och informationen” – Respondent A2 

 
Jag tycker detta är en passande beskrivning på hur dessa webbartiklar har skapat en 

risk-och hotbild, samt hur unga kvinnor som läsare har skapat sina egna meningar 

utifrån detta. Detta visar även att vi är beroende av kunskapen om hur vi ska bedöma 

eller tolka ett mediebudskap, samt hur vi handlar när vi möter risken och hotet (Beck, 

1986/998, s. 17, 33, 34). Om man utgår från min frågeställning: Har respondenterna 

förhållit sig till diskurserna av hot-och risker i nyhetsrapporteringen, och hur då i 

sådana fall? Är detta en del av svaret. 

 

Respondenterna skapade mening på ett sådant sätt att de fokuserade på tid och plats i 

nyheterna för att säkra sin egen riskbedömning. Citatet här ovan visar att den 

informationen media ger har en påverkan. Däremot tillät respondenterna att ge 

makten till media och lät sig bli påverkade av media, bland annat för att media medför 

kunskapen som krävs för att skapa en egen bedömning utifrån det vi läser (Beck, 

1986/1998, s. 11, 33-4).  Det här är även ett mönster jag såg i den tidigare studien av 

Worthington (2008), där de kvinnliga respondenterna upplever att medierna talar om i 
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våldtäktsnyheterna vem man INTE ska interagera med eller vart man ska gå 

(Worthington, 2008. s. 361, 362). 

 

Våldtäktsnyheterna präglades redan utav ett risk-och hotsamhälle på grund av 

samhällsnormerna (Bauman, 2007, s. 10,11). Fokuset i dessa nyheter låg i att sätta 

fast våldtäktsmannen och varna kvinnor om denna våldtäktsman. Brottsjournalistiken 

var återhållsam. Kvinnorna beskrevs som enligt lagen med anonymitet och utan några 

våldtäktsmyter som tidigare studier visade (Sissons, 2006, s. 302) (Barnett, 2008, s. 

183, 184). På så sätt tog man bort skuldbeläggning på kvinnan helt och fokuserade 

istället på risken och hotet om att bli våldtagen. Nerikes Allehanda visade att de inte 

tog ställning till några våldtäktsmyter som i den tidigare studien av Barbara Barnett, 

där hon menade att media inte borde stödja våldtäktsmyter för att minska sexuella 

övergrepp (Barnett, 2008. s. 195, 196).  I dessa våldtäktsnyheter såg jag att Nerikes 

Allehanda’s fokus låg i att varna folk för denna våldtäktsman. Med denna anledning 

lät de nyheterna byggas utifrån polisens uttalanden, av denna anledning är 

våldtäktsmannen och offren anonyma genom alla webbartiklar. Men jag fann ett annat 

mönster där jag såg att nyheterna lägger ansvaret på allmänheten för deras risk och 

hotbedömning, följer de inte de varningar som journalisten och rättssamhälle ger kan 

de råka ut för en våldtäkt. Vem får skulden för våldtäkten då? Detta var något jag såg 

att mina respondenter diskuterade intensivt. 

 

Men det jag tyckte var bra var att i dessa våldtäktsnyheter lägger journalisten skulden 

på gärningsmannen och fokuserar på dennes avvikande beteende och inte något om 

kvinnan. Journalisterna belyser aldrig kvinnans handlingar, hennes beteende, hur hon 

var klädd eller om hon var berusad. Fokus låg istället på att hon bara var på väg till 

jobbet eller hennes yrke som tidningsbud. Nerikes Allehanda var tydliga med att inte 

utmärka kvinnorna på det sättet och lägger inte skulden på dem när det gäller risken 

för att bli våldtagen (Meyer, 2010, s .23). Detta visar en annan syn än på hur 

miljörisker uppfattas av läsare och hur risker för våldtäkter uppfattas av unga kvinnor. 

Medierna ger riskerna i samhället en betydelse vilket ger läsarna samma betydelse 

(Höijer, 2009: s. 243). Men deras vardagsbeteende ligger även i hur de uppfattar 

brottets tid och rum i nyheterna. Desto närmare en våldtäkt sker dem, desto mer ökar 

deras risk – och hotbild.  
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Rättssamhälle och brottsjournalistiken 
Den tidigare studien av Joye visar att risker ger ett slags nyhetsvärde (Joye, 2010, s. 

263). Den tidigare studien av Olausson (2011) visade en annan syn på hur miljörisker 

uppfattas av läsare. Medierna ger riskerna i samhället en betydelse vilket ger läsarna 

samma betydelse (Höijer, 2009: s. 243).  

 

Ju mer man låter händelsen uppmärksammas desto mer kommer läsare styras av 

media eftersom man som läsare tillåter media att forma sina egna tankar beroende på 

att man ger media makten att göra det (Berglez & Olausson, 2008: s. 122, 123).   

I det här fallet handlade det mycket om synen på rättssamhället och polisens syn på 

deras egna arbete där man ville sätta fast brottslingen. I en tidigare studie av Stijn 

Joye visades det att nyheter som handlade om naturkatastrofer skapade risker 

beroende på hur stark katastrofen var och vilken geografisk närhet den hade, ett 

mönster jag ser i dessa våldtäktsnyheter (Joye, 2010, s. 261).  

 

I detta fall, när jag studerar ett våldtäktsbrott utifrån ett risk-och hotperspektiv, så 

finns det en risk och en hotbild. Nerikes Allehanda skapade en risk-och hotbild utifrån 

ett rättssamhällets-perspektiv för att läsarna skulle uppfatta nyheterna som att de 

försökte varna och upplysa dem. Samtidigt följde läsarna nyheterna aktivt på grund av 

att våldtäkter skedde inom en kort tid. Detta till skillnad från hur det skrivs om 

miljörisker där man driver på ur ett kommersiellt syfte (Olausson, 2011, s. 292, 293). 

Nerikes Allehandas fokus låg på att hitta gärningsmannen och inte på att skuldbelägga 

kvinnan genom att beskriva hur hon var klädd och därmed själv ökade risken för att 

bli våldtagen.  

 

Här beskrev de istället risken och hotet ifrån våldtäktsmannen, han beskrevs som 

hotet mot rättssamhället. Nyheterna talade om för kvinnor vart det var otryggt att 

vistas och detta hotade unga kvinnors frihet till fri rörelse samt deras möjligheter till 

att kunna jobba sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Det jag har kommit fram till 

är att unga kvinnor tillät media att varna dem och därmed lät risk-och hotbilden som 

formades i media bli naturlig för dem (Berglez, 2010: s. 269). Diskursen re- 

kontextualiserades ibland när respondenterna vägrade att begränsa sin frihet alltför 

mycket, för övrigt så naturaliserades diskursen i våldtäktsnyheterna och hos 

respondenterna. Nerikes Allehanda skapade en risk och hotbild i nyheterna för att 
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varna allmänheten om denna våldtäktsman i Örebro.  Eftersom journalisterna i 

nyhetsrapporteringen ger mycket makt till polisen och polisen i sin tur ger makten till 

allmänheten för att ta sitt eget ansvar så skapas risken och hotet hos läsarna när de 

måste avgöra deras egen risk och hotbedömning. Samt vad som kommer ske om jag 

nu blir våldtagen? Detta hotar unga kvinnor och därför väljer de att bli påverkade av 

media. Trots att brottsjournalistiken är återhållsam så låter journalisterna polisen att 

förmedla riskerna och hoten när man får ta del utifrån rättssamhällets syn på brott och 

utredningar. Dessutom skiftar aktörrollerna i nyheterna. Brottsjournalisten följer de 

etiska principerna och rätten för anonymitet (Sissons, 2006, s.302). Journalisten ger 

makten till polisen. Nyheterna lägger ansvaret på polisen, men polisen lägger ansvaret 

på allmänheten. Och därmed stärks risk-och hotbilden.  

 

 

 

 

 

7.1	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Resultaten från denna studie har öppnat upp för en rad spännande aspekter som skulle 

vara intressanta att undersöka vidare. Ett område som jag tycker vore intressant att 

undersöka vidare är hur risker och hot konstrueras i andra våldtäktsfall. Några 

exempel är våldtäktsfallen i Indien. Hur har riskerna och hoten konstruerat hos 

kvinnor där? Vilka konsekvenser har nyheterna lett fram till? Det vore intressant att 

kunna jämföra det mot denna studie. Man kan även fortsätta studera om och hur risker 

och hot byggs upp för ett kommersiellt syfte, exempelvis hos dem som tar upp 

miljörisker, hälsorisker eller allvarliga brott som rån, mord och kidnappning. Däremot 

tycker jag att det skulle vara intressant att se en fortsatt forskning på hur 

våldtäktsnyheter som sker inomhus, på en fest eller hos en kompis skapar risker och 

hot, och hur unga kvinnor som rör sig på sådana fester upplever dessa risker och hot.  

 



                                                               60 
 

8.	  Sammanfattning	  
Denna C-uppsats undersöker hur den lokala nyhetstidningen Nerikes Allehanda (NA) 

har skapat en risk-och hotbild utifrån våldtäkterna som skedde i Örebro 2010 samt hur 

unga kvinnor har avkodat och skapat mening utifrån dessa nyheter. Jag har analyserat 

nio webbartiklar från NA utifrån en kritisk diskursanalys (CDA) och analyserat 

sammanlagt tio respondenter i fokusgruppsintervjuerna, utifrån teorierna diskurs och 

kollektivt meningsskapande. Resultatet av analysen och undersökningen av 

webbartiklarna visar riskerna och hoten konstruerades i media (NA) på ett neutralt 

sätt för att varna allmänheten om serievåldtäktsmannen i Örebro. Resultatet av 

fokusgruppsanalysen visar att respondenterna har skapat mening på liknande sätt och 

mer eller mindre tillåtit media att forma deras uppfattningar. Alla tog hoten om att bli 

våldtagen på stort allvar. Alla blev mer försiktiga när de skulle röra sig i Örebro. När 

det var mörkt, menade några att de alltid inte ville begränsa sig, men alla använde sig 

av media för att vara medvetna om vad som skedde i deras stad.  
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9.2	  Bilaga	  
	  
Bilaga 1 
Fokusgruppsintervju frågor:  

  

Intervjufrågor med grupp 1 och 2 
1. Berätta ifall ni minns nyheterna om våldtäkterna som skedde i Örebro år 2010? 

2. Vad är det viktigaste ni kommer ihåg av dessa nyheter? 

 a) Berätta hur ni hörde nyheterna? 

 

3. Minns ni era reaktioner kring den information ni hörde eller läste på nyheterna? 

4. Berätta hur ni relaterade nyheterna till er själva?  

a) Efter att ha läst nyheterna. Trodde ni att ni kunde råka ut för en våldtäkt?  

b) Ändrade nyheterna er syn på våldtäkter? 

c) Påverkade nyheterna era åsikter kring våldtäkter? 

 

 

5. Berätta om nyheterna påverkade er i vardagslivet? Om JA, på vilket sätt?  

a) Kan ni beskriva när och hur nyheterna påverkade er som mest?  

b) Påverkade nyheterna er syn på män i vardagslivet? 

c) Påverkade nyheterna er syn på kvinnan?  

e) Påverkade nyheterna er på ett sätt som fick er att bli aktiva i demonstrationer eller 

kring diskussioner på Facebook? 

e) Är det något ni vill tillägga/ Fanns det något annat som påverkade er? 

 
6. Minns ni någonting om hur ni tyckte att nyheterna beskrev offren/offret?  

7. På vilket sätt uppfattade ni offren/offret i nyheterna? 

8. Minns ni någonting om hur ni tyckte att nyheterna beskrev händelserna?  

9. Fanns det något specifikt som ni reagerade på gällande hur offren och 

våldtäktsmannen som presenterades i nyheterna? 

 

 
10. Berätta om ni brukade prata om nyheterna med varandra? om JA, hur mycket skulle ni 

säga att ni pratade om det?  

a) Hur och när förde ni samtalen samt med vilka? 
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b) Var det något specifikt av nyhetsrapporteringen som ni samtalade om? 

 

11. Beskriv hur ni uppfattade våldtäktsnyheternas syfte? 

12. Har dessa händelser av nyhetsrapporteringen fortfarande någon påverkan på er 

idag? 

 
13. Finns det liknande nyheter om våldtäkter ni har läst på sistone? 

 
 
Intervjufrågor med grupp 3 

 
1. Berätta om ni minns någon våldtäktsnyhet ni läst under den senaste tiden, och 
varför? 
2. Berätta hur ni uppfattar våldtäktsnyheter? 

3. Berätta det viktigaste ni kommer ihåg av våldtäktsnyheter? Och varför? 

4. Berätta vad ni reagerar på när ni läser våldtäktsnyheter? Och Varför? 

5. Berätta hur ni relaterar nyheterna till er själva? 

6. Berätta om våldtäktsnyheter har ändrat er syn på er vardag och på er själva någon 

gång? 

 

7. Berätta om nyheterna har förändrat er syn på våldtäkter? 

 

8. När ni läser nyheter som handlar om våldtäkter. Berätta vad ni fokuserar på i 

våldtäktsnyheterna? Eller var är det första ni fokuserar på i våldtäktsnyheter? 

9. Efter att ha läst våldtäktsnyheter, tror ni att risken är större för att ni kan råka ut för 

en våldtäkt än innan ni har läst texten? 

 

 

10. Berätta hur ni uppfattar karaktärerna i våldtäktsnyheter? 

 

11. Berätta hur ni tycker att våldtäktsnyheter beskriver offren/offret 

12. Berätta hur ni tycker att våldtäktsnyheter beskriver gärningsmannen 

13. Berätta hur ni tycker att våldtäktsnyheter beskriver brottet? 

 

14. Hur uppfattar ni gärningsmannen i nyheterna? 

15. Hur uppfattar ni offret? 
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16. Hur uppfattar ni kvinnorna i nyheterna? 

17. Har nyheterna ändrat er syn på kvinnan? På vilket sätt i sådana fall? 

18. Hur uppfattar ni männen i nyheterna? 

19. Har nyheterna ändrat er syn på mannen? På vilket sätt i sådana fall? 

 

20. Hur uppfattar ni polisen? 

21. Hur uppfattar ni brottet? 

 

22. Hur uppfattar ni brottets tid? 

23. Hur uppfattar ni området av brottet i nyheterna? 

 

24. Fanns det något specifikt som ni reagerade på gällande hur offren och 

våldtäktsmannen som presenterades i nyheterna? 

 

25. Vem uppfattar ni som ett hot i våldtäktsnyheterna? Och vad? 

 

26. Vad uppfattar ni som en risk i våldtäktsnyheter?  

 

27. Vem får skulden för våldtäkten i nyheterna? 

 

28. Hur får de skulden för våldtäkten i nyheterna? 

 

29. Hur förhåller ni nyheterna till er vardag? 

 

30. Vad reagerar ni mest på? 

 

31. Vad säger nyheterna? 

 

32. Beskriv hur ni uppfattar våldtäktsnyheternas syfte?  
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Bilaga 2 

Konfidentialitetskravet 

Hej! 

Tack för att du vill vara med och delta i intervjun för min C – uppsats studie. 

 

Vad innebär en fokusgruppintervju? 

En fokusgruppintervju innebär att du kommer få samtala och diskutera om ett ämne 

med tre andra personer inom en timma. Syftet med intervjun är att få kunskap om hur 

du upplever och uppfattar ämnets fråga. 

Denna intervju kommer att endast användas för min C-uppsats studie inom medie- 

och kommunikationsvetenskap. Jag spelar in vårt samtal för att i efterhand kunna 

sammanställa intervjumaterialet och analysera.  

 

Kommer jag vara anonym? 

Självklart kommer du vara anonym. Inspelningen används enbart för att sammanställa 

materialet och endast jag som lyssnar på det inspelade materialet. Dessutom har du 

rätten till att avböja en fråga om den inte skulle kännas bekväm.  

 

Vad handlar min C – uppsats om? 

 

Uppsatsen avser att undersöka om nyheterna om våldtäkterna som skedde i Örebro år 

2010 har skapat en risk – och hotbild. Detta genom hur nyheten har beskrivit 

våldtäktsbrottet och gärningsmannen, samt hur nyheten riktar sig mot unga kvinnor 

och hur kvinnorna i fråga påverkades av nyheterna. Med denna studie vill jag bedöma 

relationen mellan hur medierna skapar risker för kvinnor i form av våldtäkter och 

överfall, samt hur kvinnor upplever och tolkar dessa som risker. 

Hur länge kommer intervjun att ta? 

Samtalet förväntas att ta cirka en timma.  

 

Som tack bjuder jag på hembakat! 
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Med Vänliga Hälsningar 

Priscilla Ganda Mall 

 
 

Bilaga	  3	  

"Våldtäktsmannen	  blev	  rejält	  smutsig"	  	  
En 20-årig kvinna utsattes tidigt på söndagsmorgonen för en grov våldtäkt vid 
bussbron nära Eurostop. I samband med dådet måste gärningsmannen ha blivit rejält 
smutsig, säger polisens presstalesman Torbjörn Carlson. 

Det var strax efter halv sex på morgonen som polisen fick larm om att en ung kvinna 
överfallits och våldtagits. Två personer hittade henne strax öster om Eurostopområdet. 
- Kvinnan ska ha blivit våldtagen utomhus och hon har förts till sjukhus för 
läkarundersökning och vård, berättar polisens presstalesman Torbjörn Carlson som 
också kan bekräfta att kvinnan fått vissa skador. 
Han berättar också att ett område har spärrats av och undersökts. Polisen har kunnat 
säkra vissa bevis men vilka kan han dock inte gå ut med. 
 
Kunde hon ge något signalement? 
- Ja, det var en man i 20-25-årsåldern. Han ska vara cirka 170 centimeter lång och har 
normal kroppsbyggnad. Mannen ska också ha haft på sig en ljusare jacka eller tröja, 
och jeans, svarar Torbjörn Carlson. 

Finns det några fler detaljer om gärningsmannen som kan vara intressanta? 
- Ja, han blev förmodligen rejält smutsig vid dådet. Både offret och gärningsmannen 
har ju legat på marken och där brottet begicks är det blött och smutsigt. 

Det har under söndagsförmiddagen börjat komma in en del tips till polisen, men 
Torbjörn Carlson vill ha in mera.  

- Vi vill till att börja med ha kontakt med två cyklister som passerade över bron någon 
gång mellan klockan 05.15 och 05.40. Vi vill att de ger sig till känna oavsett om de 
tror sig ha intressanta uppgifter eller ej, säger Torbjörn Carlson.  

Polisen vill också prata med så många som möjligt som mellan klockan 01.00 och 
06.00 passerade eller befann sig på Holmen eller i Eurostopområdet. 

Personer ska höra av sig till polisen på telefonnumret 0738-114114. 
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Bilaga	  4	  

Rykten	  kring	  våldtäkterna	  dementeras	  	  

Samtidigt som polisen utreder våldtäkterna i Örebro sprids rykten – det ena 
våldsammare än det andra. 
– Många av dem är kraftigt överdrivna, säger Mats Nylén. 

I måndags kväll rapporterade polisen i Örebro att ännu ett våldtäktsförsök anmälts. 
Den här gången på Teaterplan i närheten av Järntorget. Polisens presstalesman Mats 
Nylén sade till NA att våldtäkten kunde ha koppling till vinterns överfall. 
– Polisen kan aldrig utesluta att det finns ett samband, men jag ser inget direkt 
samband med tidigare händelser. Det som var i måndags ser ut som en isolerad 
händelse, säger Kalle Wallin, länspolismästare i Örebro län. 
 
På mindre än ett år har elva kvinnor överfallits i Örebro, men ännu har ingen 
misstänkt gripits för överfallen. Och i takt med att tiden går sprids allt fler rykten om 
våldtäktsmannen, eller våldtäktsmännens, tillvägagångssätt. 
– Varje våldtäkt är naturligtvis oerhört allvarlig och kränkande, men det finns oerhört 
mycket ryktesspridning som inte har något med verkligheten att göra, säger Kalle 
Wallin. 
 
Ett av alla rykten är att våldtäktsmannen ska ha använt sig av verktyg. 
– Det kan jag absolut dementera, några verktyg har aldrig använts, säger Kalle 
Wallin. 
Han uppger att ryktesspridningen är ett problem för polisen, men att man inte kan 
göra mycket åt det. 
– Skulle vi dementera alla rykten skulle vi inte hinna med något annat. Men det 
händer att vi går ut och kommunicerar med dem som sett och hört något och 
dementerar en del av ryktesspridningen. 
Polisen har fått in en handfull tips angående våldtäktsförsöket på Teaterplan, men vill 
gärna ha in fler. Vad tipsen som kommit in säger vill man däremot inte avslöja. 

 

Bilaga	  5	  

Nytt	  våldtäktsförsök	  utreds	  av	  polisen	  Ytterligare	  två	  kvinnor	  
har	  känt	  sig	  förföljda	  vid	  USÖ	  
Örebro  

Polisen utreder ett nytt kvinnoöverfall i Örebro och två fall där kvinnor känt sig 
förföljda. Allt inom området vid Universitetssjukhuset. 

Vid 22-tiden onsdagen 11 augusti var en kvinna på väg mot personalparkeringen vid 
sjukhuset. 
När hon närmade sig parkeringen överfölls hon av en man som drog ner henne bland 
bilarna och började slita i hennes kläder. 
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-Det var ett våldtäktsförsök som avbröts genom att några personer kom gående i 
närheten. Då mannen hörde dem prata blev han uppenbart rädd och släppte taget och 
sprang därifrån, säger Mats Nylén informatör vid Örebropolisen. 
 
Chockades 
Kvinnan chockades av händelsen men uppfattade att mannen var klädd i en ljus jacka. 
Polisen misstänker ett samband med en annan händelse en timme tidigare samma 
kväll. 
Då var en kvinna på väg till barnkliniken vid sjukhuset. Hon hade en barnvagn med 
sig och klockan var omkring 21 00. 
-Hon kände sig förföljd och vände sig om att för att se efter. Bakom henne fanns en 
man som hon uppfattade var klädd i en ljus jacka, säger Örebropolisens informatör 
Mats Nylén. 
Kvinnan gick snabbt in i sjukhuslokalerna och kom bort från mannen. I vilken 
riktning han försvann är oklart. 
-Vi har ytterligare ett fall där en kvinna känt sig förföljd av en man som möjligen kan 
vara samma person, säger Mats Nylén. 
 
Kan det finnas samband med tidigare kvinnoöverfall i Örebro? 
-Nej det tror vi inte. 
 
Varför? 
-Därför att vi har några uppgifter vi inte vill gå ut offentligt med men som talar för att 
den eller de som står bakom de tidigare kvinnoöverfallen inte har samband med det 
som hänt vid sjukhuset. 
Tidigare överfall har skett från september förra året och fram till maj i år. Det är fyra 
våldtäkter och sju våldtäktsförsök i olika delar av Örebro. I de fallen misstänker 
polisen att det finns två olika gärningsmän. En stor polisutredning pågår i samarbete 
mellan Örebropolisen och Rikskriminalen.  
 
Varför har polisen inte gått ut med information tidigare om de nya 
anmälningarna? 
-Anmälan om våldtäktsförsöket kom en tid efter att det hänt. De andra fallen fick vi 
reda på i samband med att vi började utreda försöket till våldtäkt. 
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Polisen:	  Samma	  man	  överföll	  fyra	  kvinnor	  Nya	  uppslag	  i	  
våldtäktsutredningarna	  	  
Örebro  

Polisen ser nu ett klart samband mellan fyra ouppklarade kvinnoöverfall i Örebro. 
Utredarna är övertygade om att samma gärningsman är den skyldige. 

Det handlar om två våldtäkter och två våldtäktsförsök från 2005 och framåt. 
Torsdagen 11 augusti 2005 inträffade ett våldtäktsförsök i korsningen 
Trängkårsvägen-Stenhuggarevägen. Det var tidigt på morgonen och 
tillvägagångssättet överensstämmer med de övriga tre överfallen. 
9 april 2009, skärtorsdagens morgon, överfölls en kvinna på Ekersgatan och utsattes 
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för våldtäktsförsök. Hon jobbade som tidningsbud. 
Söndagen 1 november 2009 utsattes en kvinna för våldtäkt på Ullavigatan.  
I mars i år våldtogs en kvinna nära Eurostop tidigt söndagen28 mars. 
Polisens informationschef Torbjörn Carlson säger att utredningen visat att det finns 
tydliga samband. 
 
Vilka? 
- Det kan vi inte säga men gärningsmannen har betett sig på ett likartat sätt. Vi är 
övertygade om att någon i den här personens omgivning vet eller anar vad som hänt, 
men av olika skäl inte hör av sig till oss. Vår förhoppning är att personen , vem det nu 
är, ringer polisen. Det är viktigt att få de här brutala överfallen uppklarade. 
 
Varför tror ni att någon vet? 
- En hustru, flickvän, föräldrar, en kompis, arbetskamrat eller någon annan i 
omgivningen kan ana saker, och går och bär på det, utan att ta steget att ringa polisen, 
säger Torbjörn Carlson. 
Han säger att ett mönster är att samtliga överfall inträffat under natten eller mycket 
tidig morgon, i två fall torsdagar och i de övriga två fallen söndagar. 
- När det gäller våldtäkten vid Eurostop var gärningsmannen med all sannolikhet 
mycket lerig. En undran är naturligtvis vad som hände med kläderna, gjorde sig 
gärningsmannen av med dem utan att någon märkte något? Vår övertygelse är att 
någon vet men inte hört av sig, säger Torbjörn Carlson. 
Han berättar att enbart i utredningen om våldtäkten vid Eurostop har polisen hållit 1 
070 förhör. 
- Det är med tipsare personer som arbetar i området, boende i närheten och många 
andra som haft uppgifter i utredningen.  
I utredningen totalt om fyra våldtäkter och sju våldtäktsförsök finns 31 pärmar fyllda 
med material. 
Den som har uppgifter att lämna kan ringa polisen på telefon 019-354898. 
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Nytt	  våldtäktsförsök	  i	  Örebro	  	  

Ytterligare ett våldtäktsförsök har inträffat i Örebro. Det är en kvinna i 20-årsåldern 
som utsatts. 

Hon hittades liggande nära korsningen Fredsgatan Alnängsgatan i centrala Örebro. 
Våldtäktsförsöket inträffade vid 02 00-tiden natten mot tisdagen men har enligt 
polisen anmälts i efterhand. 
 
Kvinnan överfölls av en man som tog tag i henne och höll fast samtidigt som han 
påbörjade våldtäktsförsöket. 
-Men hon lyckades sparka och slå omkring sig så att hon blev fri och mannen flydde 
då därifrån. I vilken riktning är oklart, säger Örebropolisens informationschef 
Torbjörn Carlson. En närstående till kvinnan sökte efter henne eftersom de skulle 
träffas nära platsen där hon utsattes. 
 
Då han fann kvinnan vid Fredsgatan Alnängsgatan stod en stor silverfärgad, eller 
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ljust grönmetallicfärgad, bil där. 
-Intill bilen fanns en man som undrade om den som kom till platsen var bekant med 
kvinnan. Då han svarade ja förklarade bilägaren att han hade stannat och skulle larma 
polisen men eftersom kvinnan nu fått hjälp tänkte han åka därifrån. 
-Den mannen vill vi mycket gärna komma i kontakt med. Han kan ha sett saker som 
är av stort värde i utredningen. Vi hoppas han tar kontakt med oss snarast, säger 
Torbjörn Carlson. 
 
Det går att ringa polisens utredare på telefon 019-156160 eller 070-6880152. 
Polisen har nu ytterligare ett fall i utredningen om sju tidigare våldtäktsförsök och 
fyra våldtäkter sedan september förra året. 
Örebropolisen och Rikskriminalen arbetar tillsammans i utredningen där mera än 400 
män i 20-30 årsåldern topsats i försöken att få fram ett dna som stämmer in på 
gärningsmannen. 
När det gäller senaste våldtäktsförsöket har polisen valt att inte gå ut med signalement 
på gärningsmannen. 
Varför? 
-Vi har av olika skäl gjort det valet, säger Torbjörn Carlson. 
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Två	  nya	  kvinnoöverfall	  	  

(UPPDATERAD) Polisen anser att allt tyder på att samma man står bakom 
söndagsmorgonens två kvinnoöverfall i Örebro, då en 64-årig kvinna utsattes för 
våldtäkt och en 23-åring för våldtäktsförsök. 

Men det kan också finnas ett samband med de många tidigare överfallen på kvinnor i 
Örebro senaste året, fyra våldtäkter och åtta våldtäktsförsök. I de fallen misstänker 
polisen två olika gärningsmän. 
-Det kan vara en av de två männen som nu på nytt slagit till, säger polisens 
informationschef Torbjörn Carlson. 
 
Strax före 06 30 på söndagen utsattes en 64-årig kvinna, som var på väg till jobbet, 
för våldtäkt vid Egnahemsgatan nära Vallmoplan, på väster i Örebro. 
En stund tidigare hade en 23-årig kvinna överfallits på Karlslundsgatan. 
-I det fallet blev gärningsmannen skrämd av en person som kom gående i närheten 
och våldtäktsförsöket avbröts. 
 
Mannen beskrivs i båda fallen som ljushårig, omkring 25 år mellan 170 och 175 
centimeter lång. Han cyklade och hade en mörk luvtröja. 
-Det är en beskrivning vi känner igen också från vissa av de tidigare överfallen, säger 
Torbjörn Carlson. 
En stor grupp med poliser från Örebro, Rikskriminalen och Dalapolisen arbetar nu 
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med utredningen om alla kvinnoöverfallen. 
-Under söndagen hölls flera förhör och en stor dörrknackning organiserades i området 
där söndagsmorgonens överfall inträffade. 
 
Torbjörn Carlson säger att de båda kvinnorna naturligtvis mår dåligt efter det som 
hänt men att några inledande förhör hållits. 
-Vi är mycket angelägna om att kunna lösa fallen snarast. Länspolismästare Kalle 
Wallin har ordnat så att vi fått ytterligare förstärkning genom poliser från Dalarna. 
 
Den som har uppgifter att lämna kan ringa polisens nationella nummer 114 14. 
-Vi hoppas att alla som har något att berätta verkligen hör av sig. Det den enskilde 
tycker är oviktigt kan för oss vara mycket angeläget. Bäst är att låta oss avgöra tipsets 
värde. 
De tolv tidigare överfallen i Örebro har skett sedan september förra året. Men det 
finns också ouppklarade överfall längre tillbaka i tiden där polisen heller inte utesluter 
ett samband med överfallen senaste året. 
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Ännu	  ett	  kvinnoöverfall	  Polisen:	  "Nu	  gasar	  vi	  på	  för	  fullt"	  	  

SOS fick ännu ett larm om ett kvinnoöverfall på söndagskvällen. Nu förstärker 
polisen sin bevakning av Örebro. 

SOS fick ännu ett larm om ett kvinnoöverfall på söndagskvällen, klockan20.32. 
- En kvinna i 20-årsåldern som skulle gå in i sin bostad när en man kom och trängde 
sig in i lägenheten och hon blir utsatt för misshandel. För henne ska mannen vara helt 
okänd och hon har ingen förklaring till vad som händer eller vem han kan vara, säger 
Torbjörn Carlson, informationschef på Örebropolisen till na.se 
 
Händelsen inträffade på Tunnelgatan i norra Örebro. 
Kan det här kopplas samman med de tidigare överfallen det senaste dygnet? 
- Jag kan inte spekulera i det, men vi kan inte utesluta att det skulle vara så. 
 
Vilken ålder var mannen i? 
- Det rörde sig om en yngre man. 
 
Vad händer nu? 
-Vi tar naturligtvis detta på största allvar och gasar nu på för fullt. Vi har tagit in extra 
personal och kommer att intensifiera patrulleringen i centrala Örebro under natten. 
 
Både polis och ambulans blev kallad till platsen. Enligt polisen saknas just nu 
signalement på mannen från kvinnan. 
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Tre	  våldtäktsöverfall	  på	  mindre	  än	  ett	  dygn	  	  

Nu rubricerar polisen söndagskvällens överfall som försök till våldtäkt. Och mycket 
tyder nu på att det är samma våldtäktsman som på söndagsmorgonen utsatte två 
kvinnor för våldtäkt och våldtäktsförsök. 

– Det finns en hel del som tyder på att det är samma gärningsman. Vi har ett 
signalement vid de tre överfallen på söndagen som överensstämmer ganska bra. Även 
tillvägagångssättet gör att man kan misstänka att det är samma man, säger Anders 
Wallin, vakthavande befäl vid Örebropolisen. 
Polisen  misstänker att det rör sig om en av de två våldtäktsmän som satt skräck i 
Örebro det senaste året.  
 
Tre överfall 
På söndagsmorgonen utsattes en kvinna för ett våldtäktsförsök på Väster. En stund 
senare utsattes ytterligare en kvinna för en våldtäkt.  
Strax efter halv nio på kvällen var det dags igen. En man skall då ha trängt sig in i en 
kvinnas lägenhet på Tunnelgatan och sedan slagit ned henne.  
Under natten medgav alltså polisen att det finns saker som tyder på att det skulle 
kunna vara samma gärningsman. Men polisen var fortsatt förtegen om detaljer kring 
händelsen.  
– Det råder strikt förundersökningssekretess. Vi kan inte släppa på detaljer eftersom 
vi behöver spara på dem av utredningstekniska skäl, säger Anders Wallin.  
 
Stor styrka 
Under natten deltog tolv polispatruller i sökandet efter gärningsmannen. Polisen vill 
inte säga hur många polismän som är i tjänst - men uppger att det är ett ”betydande 
antal”. 
– Det är länspolismästaren personligen som satt ned foten och sagt att vi nu måste 
göra vad som står i vår förmåga för att få stopp på överfallen. Vi har stora resurser 
igång, säger Torbjörn Carlson, Örebropolisens informationschef. 

Varför eskalerar mannens överfall? 
– Vi vet inte om det är så och om det rör sig om samma gärningsman.  
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Ökad	  försäljning	  
av	  larm	  och	  sprejer	  	  

Överfallslarm och självförsvarssprejer säljer mer i Örebro nu än för ett år sedan. 
Polisen ställer sig dock skeptisk till sprejerna. 
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Sedan våldtäktsvågen i Örebro inleddes i september förra året har försäljningen av 
överfallslarm ökat, menar Tobias Andersson, vice butikschef på Clas Ohlson på 
Krämaren i Örebro. Populärast är de ”tjutande” larmen som aktiveras genom att en 
sprint dras ut. 
– De billigaste av dem säljer vi 10 gånger fler av nu, säger Tobias Andersson. 

Han tror att helgens överfall kommer att leda till att försäljningen ökar ytterligare. 
Susanna Pettersson, butikschef på Teknikmagasinet i Örebro, har även hon märkt av 
en ökning av överfallsalarm men också av så kallade självförsvarssprejer. 
– Många köper båda. Larmen är bra i en hotad situation och sprejen i själva överfallet, 
säger hon. 

Självförsvarssprejen förblindar förövaren på ett par meters håll. Det finnas även 
sprejer med färg som fastnar på hud och kläder och är svår att få bort. 
Torbjörn Carlson, informationsansvarig på Örebropolisen, är skeptisk till 
självförsvarssprejen. 
– Om man använder sådant som kan skada andra måste man ha en stor respekt för det, 
säger han. 

Varför då? 
– Det måste finnas en stor restriktivitet kring detta. Om man riktar den mot någon 
måste man vara säker på att den personen är ute i ett ont syfte. Det kan bli helt fel. 
Om det rör sig om ett överfall menar Torbjörn Carlson att självförsvarssprejerna ska 
användas proportionerligt. 
– Man får använda icke uppenbart oförsvarligt våld enligt lag för att försvara sig, 
säger han. 



 
 

	  


