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Tystnaden  
 

För alla röster vi aldrig hör  

För alla upplevelser av sexuellt våld som bärs ensam  

För alla som någon gång utsatts för sexuellt våld 

För alla barns rätt till säkerhet  

För alla flickor, tjejer och kvinnors rätt till säkerhet 

 

 

Tack! 
 

Tack till alla er som varje dag för en kamp - liten som stor, för bättre värld. Tillsammans kan 

vi skapa underverk!  

 

Tack till mamma och pappa som alltid enträget trott på mig och min förmåga.  

 

Tack till mina barn, Emil och Maja, ni för mig framåt och gör mig till en bättre människa.  

 

Tack till Viktor, du är allt jag någonsin drömt om.   

 

Tack till Lisa, för att du alltid har funnits och alltid finns när jag behöver dig.  

 

Tack till min handledare Helena Hermansson för din tid och ditt engagemang. Du har en 

förmåga ett entusiasmera som är få förunnat!  

 

 

 

Moa Torgén 

Stockholm, januari 2018 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Innehållsförteckning 
1.	Introduktion	 	 	 	 	 7	

1.1	Problemformulering	 	 	 	 8	

1.2	Syfte	och	frågeställningar	 	 	 	 9	

1.3	Könsmaktsperspektiv	 	 	 	 9	

1.4	Avgränsningar		 	 	 	 10	

1.5	Definitioner	 	 	 	 	 10	

1.6	Disposition	 	 	 	 	 11	

2.	Bakgrund	 	 	 	 	 12	

2.1	Våld	som	livsvillkor	 	 	 	 12	

2.2	Mäns	sexuella	våld	mot	kvinnor	–	ett	säkerhetsproblem	 12	

3.	Teoretisk	ram	 	 	 	 	 14	

3.1	Tidigare	forskning	 	 	 	 14	

3.1.1	Medias	makt	 	 	 	 14	

3.1.2	Medias	bevakning	av	mäns	våld	mot	kvinnor	 	 15	

3.1.3	”Andra	män”	 	 	 	 17	

3.1.4	Normaliseringen	av	sexuellt	våld	hos	unga	 	 18	

3.2	Teori	 	 	 	 	 18	

3.2.1	Framing	 	 	 	 	 18	

3.2.2	Det	feministiska	perspektivet	 	 	 19	

3.2.2.1	Radikalfeministisk	patriarkatsteori	 	 19	

3.2.2.2	Sexuellt	våld	 	 	 	 20	

3.2.2.3	Kritik	mot	patriarkatsteori	 	 	 22	

4.	Tillvägagångssätt	 	 	 	 	 23	

4.1	Metodval	 	 	 	 	 23	

4.2	För-	och	nackdelar	med	metod	 	 	 23	

4.3	Material	och	urval	 	 	 	 24	

4.4	Tillämpning	av	metod	 	 	 	 25	

5.	Resultat	och	analys	 	 	 	 27	

5.1	Resultat	 	 	 	 	 27	

5.1.1	Värde	eller	norm	 	 	 	 28	



 6 

5.1.2	Arketyp	 	 	 	 	 29	

5.1.3	Stereotyp	 	 	 	 30	

5.1.4	Våldtäktskultur	 	 	 	 31	

5.1.5	Kvinnors	utsatthet	 	 	 	 33	

5.2	Analys	 	 	 	 	 33	

5.2.1	Hur	beskrivs	våldet?	 	 	 	 33	

5.2.2	Hur	förklaras	våldet?	 	 	 	 35	

5.2.3	Hur	beskrivs	förövaren?	 	 	 35	

5.2.4	Hur	beskrivs	offret?	 	 	 	 36	

5.2.5	Kvantitativ	analys	 	 	 	 37	

6.	Diskussion	 	 	 	 	 38	

6.1	Kritik	mot	studien	 	 	 	 42	

7.	Avslutning	 	 	 	 	 43	

7.1	Slutsatser	 	 	 	 	 43	

7.2	Vidare	forskning	 	 	 	 44	

8.	Referenslista	 	 	 	 	 46	

8.1	Analyserade	artiklar	 	 	 	 46	

8.1.1	Aftonbladet	 	 	 	 46	

8.1.2	Svenska	Dagbladet	 	 	 	 47	

8.2	Litteratur	 	 	 	 	 49	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Introduktion 
 

Jag var 19 år. Jag och mina vänner hade lärt oss tidigt att det inte var bra som ensam tjej åka 

att hem själv sent på kvällen. Mamma och pappa var såklart beskyddande och oroliga. Och 

trots att jag var van att röra mig ute sent hade jag aldrig gjort det ensam som jag denna kväll 

var tvungen att göra. Mellan tunnelbanan och hem är det 15 minuters promenad, längs en lång 

parkväg, förbi ett höghusområde sedan genom en gångtunnel under vägen till det villaområdet 

där jag bodde alternativt en kort bussresa. Vid busshållplatsen gjorde jag valet att gå hem, 

dels var väntan lång tills bussen skulle avgå och att stå där ensam i natten kändes inte 

frestande, dels behövde jag inte oroa mig för vem som skulle gå av vid samma hållplats. 

Redan innan jag förstod hur det hela hängde ihop hade jag lärt mig att om det gick av en 

kvinna samtidigt som mig kunde jag känna mig lugn, om det var en man så blev jag direkt 

orolig. Jag kommer ihåg det eviga scannandet och analyserande av vem som skulle gå av 

samtidigt som en själv. Ofta satt jag och låtsades som ingenting för i sista sekund hoppa av 

vid hållplatsen och hoppas på att den potentiella gärningsmannen inte ska hinna reagera på 

min undanmanöver och hänga på. Hur som helst så börjar jag gå. Jag tänker ut den bästa 

vägen för att undvika alltför öde parkvägar i möjligaste mån. Jag ser mig omkring och går 

ensam över vägen mot parkvägen, styr riktningen mot höghusen. Från ingenstans kommer ett 

par killar upp bakom mig, jag böjar gå snabbare och det känns som de gör likadant. Jag gör en 

tvär sväng för att skaka av mig dem, in i höghusområdet. Min puls är så hög. Kroppen är 

inställd på flykt. Jag är så rädd! När jag för en kort stund är utom deras synhåll börjar jag 

springa. Jag springer runt en husknut och gömmer mig i en buske. Och där sitter jag. Livrädd. 

Som en kanin som precis flytt undan en räv och trycker.  

   Killarna, de kom aldrig min väg. Antagligen hade de knappt reflekterat över mig. Min 

historia är inte på något sätt unik utan snarare ett uttryck för en kollektiv rädsla tjejer och 

kvinnor besitter. En ständig överhängande påminnelse om våld eller hot om våld som 

begränsar kvinnors liv.  

 

”En tanke – men kanske bara en – som jag vågar påstå förenar alla kvinnor: ”’Tänk om jag 

blir våldtagen.’” (Eduards, 1997:21).  
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1.1 Problemformulering 
 

”En vanlig uppfattning är att våldtäkter främst handlar om överfallsvåldtäkter utomhus där 

förövaren och offret är helt obekanta med varandra. Den bilden sprids bland annat ofta av 

medier.” (Nationellt centrum för kvinnofrid, uå). 

 

När vi föreställer oss sexuellt våld är det oftast överfallsvåldtäkten vi tänker på: en kvinna 

överraskas genom att bli överfallen i en mörk park mitt i natten av en okänd man som lurar i 

mörkret. Det var säkert det jag såg framför mig när jag gick ensam hem den natten. Det är en 

vanlig uppfattning som sprids i media och har kommit att bli sättet vi uppfattar ”riktiga” 

våldtäkter på, men i själva verket utgör dessa ”riktiga våldtäkter” en mycket liten del av alla 

våldtäkter (Nilsson & Lövkrona, 2015:89). Överfallsvåldtäkter är ovanliga. I stället sker 

majoriteten av våldtäkter inomhus av en man som kvinnan har en nära relation till 

(Brottsförebyggande rådet, uå). 

   Det finns ett samband mellan hur mycket uppmärksamhet en företeelse får medialt och hur 

viktig människor anser frågan vara, detta gäller även sexuellt våld. Avhängt i vilken skepnad 

och i vilken frekvens förekomsten av mäns sexuella våld mot kvinnor framlyfts i media 

kommer det påverka vårt engagemang och attityder mot våldet och slutligen vårt agerande. 

Emellertid finns det en skillnad i verkligheten och den bild av verkligheten media ger oss 

(Strömbäck, 2014:131). Den som kommunicerar en händelse eller ett problem för oss tolkar 

och lyfter fram olika perspektiv i frågan. Detta är inte något som enkom sker i media utan 

även när vi samtalar med varandra, följaktligen är det en ofrånkomlig och naturlig process. 

Hur en företeelse presenteras för oss kommer att påverka hur vi uppfattar verkligheten 

(Strömbäck, 2014:131). Utifrån denna bakgrund är det viktigt att känna till medias 

rapportering och vilka konsekvenser den kan få (Dahlgren & Sandell, 2014:279).  

   Likväl kan vad som anses vara viktigt eller problematiskt variera över tid: under det Kalla 

kriget var rädslan för ett fullskaligt kärnvapenkrig mycket påtaglig. Men trots att denna rädsla 

är något som präglat många människors liv i decennier upplever vi inte kärnvapenhotet lika 

kraftfullt nu som då – hotbilden har förändrats (Eriksson, 2001:16). Vad som gör att vissa 

händelser får större genomslagskraft än andra beror på två faktorer: dels politiska intressen 

och dels händelsens inramning. Inramningen, som även är denna studies utgångspunkt, kan 

beskrivas som en maktkamp om en delad berättelse. Hur händelsen skildras eller konstrueras 

genom massmedia spelar roll för dess genomslagskraft (Eriksson, 2001:5).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Studien ämnar till att empiriskt undersöka hur mäns sexuella våld mot kvinnor framställs i 

media över tid ur ett feministiskt perspektiv i tidningarna Aftonbladet och Svenska dagbladet. 

Syftet med studien är att göra ett bidrag till den empiriska forskningen som beskriver 

innehållet i media och hur mäns sexuella våld mot kvinnor framställs däri. För att kunna 

besvara detta har följande frågeställning tagits fram:  

 

1. Hur framställs mäns sexuella våld mot kvinnor i tidningarna över tid? 

- Hur beskrivs våldet? 

- Hur förklaras våldet? 

- Hur beskrivs förövaren? 

- Hur beskrivs offret? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan tidningarna och hur kan detta ses i 

materialet? 

3. Finns det uttryck för någon form av bagatellisering av det sexuella våldet i texten 

utifrån ett feministiskt perspektiv? 

 

 

1.3 Könsmaktsperspektiv 
 

Denna studie har ett könsmaktsperspektiv vilket innebär att den utgår från idén om att det 

finns en strukturell obalans mellan könen där kvinnor är underordnade män. Genom våld eller 

hot om våld upprätthåller mannen kvinnans generella underordning i samhället och det finns 

ett samband mellan män och våld. Där vi i vardagen ofta använder oss av föreställningar om 

våld för att förstå mäns våld, exempelvis idén om att män har en inneboende aggressivitet. 

Utifrån detta hör våld ihop med vad det innebär att vara man, våldet är på så vis ”könat” 

eftersom det tillhör vad vi anser är manligt (Gottzen, 2013:19). Tillskillnad från 

individpsykologiska perspektiv utgår könsmaktsperspektivet från att grunden till mäns våld 

inte beror på psykiska störningar eller uppväxtvillkor utan istället råder en maktobalans där 

män som grupp utövar ett förtryck på kvinnor som grupp. Perspektivet förklarar främst mäns 

våld på en samhällelignivå men kan även ge förklaringar på en relationsnivå (Gottzén, 

2014:99). Med detta som bakgrund kommer studien att använda sig av termen ”mäns sexuella 
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våld mot kvinnor” och inte det könsneutrala ”sexuellt våld” för att synliggöra dessa 

strukturer. Fördelen med detta är att uppmärksamma denna maktobalans som råder mellan 

män och kvinnor och därmed synliggöra dessa strukturer. Nackdelen med detta perspektiv är 

att det utesluter vissa grupper, exempelvis våldet i homosexuella relationer.  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Avgränsningar är en nödvändighet i alla studier för att kunna undersöka det avsiktliga. Denna 

studie har avgränsats till att undersöka två tidningars rapportering kring sexuellt våld, 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet under en månad 2007 samt 2017. Frågeställningens 

avgränsning utarbetades utifrån syftet att undersöka hur det sexuella våldet framställs i media, 

för att besvara detta användes framing som teori och metod med ett feministiskt perspektiv. 

Teorin, framing, grundar sig i hur inramningen en företeelse ser ut medan det feministiska 

perspektivet utgår från radikalfeministisk patriarkatsteori där sexualitet anses vara ett centralt 

tema för upprätthållandet av patriarkatet. Syftet är att empiriskt undersöka hur det sexuella 

våldet beskrivs och om det sker någon form av bagatellisering av våldet ur feministiskt 

perspektiv.  

   Intersektionalitet är en sociologisk term som syftar till att synliggöra det komplexa system 

av förtryck, dominans och diskriminering som samverkar där flera faktorer kan påverka detta. 

Exempel på dessa faktorer är hudfärg, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund eller 

nationalitet. Det är ett komplext system där olika faktorer överlappar varandra och kan på så 

vis förstärka diskrimineringen. Exempelvis kan en person som könsdiskrimineras även 

tillhöra en viss religiös åskådning, dessa två faktorer kan samverka och därmed förstärka 

förtrycket (Ackerly & True, 2010:30). Detta perspektiv visar på viktiga dimensioner av en 

frågas komplexitet, emellertid kommer denna studie med utgångspunkt i frågeställningen inte 

se till fler faktorer än kön, däremot är det något som är viktigt att vara medveten om. 

 

 

1.5 Definitioner 
 

Sexuellt våld – Världshälsoorganisationen definierar sexuellt våld som ”any sexual act, 

attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or 
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otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of 

their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.” 

(World Health Organization, 2002:149). Definitionen är väldigt bred och inkluderar allt från 

våldtäkt till sexuella trakasserier. Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet 

definierar det sexuella våldet: ”Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp 

med sexuella förtecken. Det kan vara allt från att tjata sig till sex, till våldtäkt. Det kan också 

handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar.” (Nationellt centrum 

för kvinnofrid, uå) 

Våld – Världshälsoorganisationen definierar ”The intentional use of physical force or power, 

threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that 

either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, 

maldevelopment or deprivation.” (World Health Organization, 2002:5).  Detta inkluderar 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (World Health Organization, 2002:6). Därav utgår denna 

studie ifrån att när något benämns som våld syftar det på alla former av våld, inklusive 

sexuellt våld. 

 

1.6 Disposition 

Studien inleds med en kort bakgrund kring ämnet mäns sexuella våld mot kvinnor för att 

sedan fördjupa sig i ämnet genom en vetenskaplig översikt kring tidigare forskning. Därefter 

presenteras framing som både är en del av teorin och metoden samt det feministiska 

perspektivet följt av en redogörelse för resultatet. Detta analyseras sedan med hjälp av 

studiens frågeställning som sedan leder kring en diskussion där teoretiska aspekter tas in. 

Avslutningsvis sammanfattas slutsatserna och förslag på vidare forskning ges. 
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2. Bakgrund 
2.1 Våld som livsvillkor 
 

Rädsla för våld eller hot om våld är något som präglar kvinnors liv tidigt. Denna ständiga 

medvetenhet om mäns våld mot kvinnor har djupgående konsekvenser för kvinnors agerande 

(Valentine, 1989:386). Kvinnors val av vilken tid och var de rör sig kan ses som förgivet taget 

men egentligen handlar det om (o)medvetet skapande av strategier för att skapa säkerhet. 

Kvinnor anpassar sig i stor del till det offentliga rummets faror genom att planera, skapa 

strategier och ibland även undvika att vistas ute, beroende av tid och rum (Valentine, 

1989:385, Went Höjer, 2002:9). Kvinnor besitter en särskild rädsla för sexuellt våld och 

våldtäkt som hela tiden finns med i kvinnors medvetenande (Valentine, 1989:385, Went 

Höjer, 2002:9). Detta betyder inte att kvinnor hela tiden tänker på sin säkerhet, utan snarare 

att det är något som sker per automatik - det sitter i ryggmärgen. Dessa inskränkningar i 

vardagslivet uppfattas som så naturliga att de kan vara svåra att upptäcka (Went Höjer, 

2002:10). Och det är självklart inte alla män som slår eller våldtar men våldet påverkar 

kvinnor även fast de själva inte direkt utsätts för det (Went Höjer, 2002:11). När Hagamannen 

härjade i Umeå, en man som senare kom att bli dömd för flertalet grova våldtäkter ökade det 

kvinnors rädsla att röra sig i det offentliga rummet. På detta vis upprätthåller våldtäktsmannen 

mäns kontroll av kvinnor i det offentliga rummet (Gottzén, 2013:17).  

 

 

2.1 Mäns sexuella våld mot kvinnor - ett säkerhetsproblem 
 

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet är 97 % av dem 

som misstänkts för sexualbrott är män och majoriteten av de utsatta är kvinnor 

(Brottsförebyggande rådet, uå). Mäns våld, vilket inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuellt, 

mot kvinnor är ett globalt fenomen som skär igenom kulturella, religiösa och regionala 

gränser vilket konstateras i FN-rapporten The World’s Woman 1995 (United Nations, 1995). 

Utbredningen av våldet mot kvinnor är så omfattande världen över så att det kan beskriva som 

ett folkhälsoproblem (Went Höjer, 2002:11-12).  

   Även Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 2013:1) beskriver våldet mot 

kvinnor som ett omfattande hälsoproblem och dessutom ett brott mot kvinnors mänskliga 
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rättigheter. I FN:s Deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor från 1993 (United 

Nations, 1993) uppmärksammas det sexuella våld kvinnor utsätts för som ett stort och 

allvarligt samhällsproblem som har djupgående konsekvenser i kvinnors liv. Tidigare, i FN:s 

Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs 1948 används ett könsneutralt 

perspektiv och därmed uppmärksammas inte det våld och den diskriminering kvinnor utsätts 

för just för att de är kvinnor (United Nations, 1948). I den senare deklarationen synliggörs 

våldet mot kvinnor genom att se på problemet ur ett könsmaktsperspektiv (Gottzén, 2014:99). 

Att stävja våldet mot kvinnor anses vara angeläget av den enkla anledning att kvinnor har rätt 

att åtnjuta de mänskliga fri- och rättigheterna på samma plan som alla människor. 

Förklaringen till våldet som kvinnor utsätts för anses vara det historiskt ojämlika 

maktförhållandet mellan män och kvinnor, där män som grupp är överordnade kvinnor som 

grupp (United Nations, 1993). Samma år som FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot 

kvinnor fastslås tillsätter den svenska regeringen en kommission som ska behandla frågor 

som rör våld mot kvinnor ur ett kvinnoperspektiv och föreslå åtgärder för att motverka detta 

våld. Detta resulterar i utredningen Kvinnofrid SOU 1995:60, där läggs förslag fram att 

förändra sexualbrottslagstiftningen och kvinnofridsbrott föreslås som ett nytt brott i 

brottsbalken för att synliggöra kvinnans utsatta situation (SOU 1995:60:6-8). År 2016 

presenterar den svenska regeringen en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor som en del i att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringen, 2016:5). Mäns våld mot kvinnor anses således 

vara ett stort omfattande säkerhetshot. 
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3. Teoretisk ram 
3.1 Tidigare forskning 
 

Denna studie ämnar främst till att undersöka hur mäns sexuella våld mot kvinnor framställs i 

media ur ett feministiskt perspektiv. Därav är det av intresse med forskning kring medias 

inverkan men även forskning kring sexuellt våld.  

 

 

3.1.1 Medias makt 
 

Media är för de allra flesta den främsta källan till kunskap bortom den egna vardagen. Genom 

att konsumera media får vi kunskap och information om vår omvärld (Dahlgren & Sandell, 

2014:279, Strömbäck, 2014:131). Forskningsmässigt finns det två övergripande aspekter 

kring detta: dels handlar det om makten över media och dess innehåll: vad förmedlas till 

publiken och hur är det paketerat? Dels handlar det om hur människor påverkas av media och 

dess innehåll, även kallat ”mediernas effekter” (Strömbäck, 2014:83). Mediernas effekter 

delas övergripande upp i dagordningsteorin och gestaltningsteorin eller framing. Strömbäck 

(2014) beskriver vårt beroende av medierna som informationskälla som däri skapar dess 

makt: ”Behovet av medierna som informationskälla leder till mediernas dagordningsfunktion 

som leder till mediernas dagordningsmakt” (Strömbäck, 2014:101). Utgångspunkten ligger i 

att människor inte har kapacitet att tillskansa sig information om omvärlden på egenhand 

utöver det vi möter i vardagen, därför vänder vi oss till media för att få kunskap. Medierna å 

sin sida uppmärksammar olika frågor och händelser mycket eller lite, där de frågor som får 

stor medial uppmärksamhet blir frågor som människor kommer att uppleva som viktiga. Detta 

är makten över dagordningsfunktionen där medierna organiserar våra upplevelser av 

verkligheten, genom makten påverkar media vilka frågor människor anser är viktiga 

(Strömbäck, 2014:101-102). Gestaltningsteorin eller framing handlar om hur en händelse 

utformas, gestaltas eller inramas, vilket är utgångspunkten i denna studie som kommer 

beskrivas ytterligare under avsnittet om framing.  

   Nyhetsjournalistiken kan inte ses som en neutral spegel av verkligheten utan ska snarare ses 

en rekonstruktion av verkligheten. Varje dag sker miljontals händelser, stora som små: 

naturkatastrofer, olyckor, möten, politiska beslut, saker som sägs och sporthändelser som äger 
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rum. Av alla saker som sker är det bara en ytterst liten del som når fram till individen. Vad 

som publiceras handlar om nyhetsurval och nyhetsutvärdering. Nyhetsvärdering handlar om, 

precis som det låter, att olika företeelser värderas i den redaktionella arbetsprocessen medan 

nyhetsurvalet är det som faktiskt sedan publiceras (Strömbäck, 2014:157-158). Dock är det 

viktigt att belysa att media har å andra sidan en villkorad makt över innehållet då den är 

beroende av det sammanhang den ingår i men även avhängt vilket intresse människorna har 

för dess journalistisk och dess innehåll. Medier kan även ha olika ambitioner vad det gäller 

publicistiska- eller ekonomiska målsättningar, där en värderar det ena eller andra högt och 

något annat får således stå tillbaka (Strömbäck, 2014:135). 

      Mellbourn och Robertson (2001:34) har studerat nyhetsrapporteringen kring den våg av 

aldrig tidigare skådad våldskriminalitet som seglade upp under 1990-talet i Sverige utifrån 

Erikssons (2001) teori som skapandet av hotbilder. Undersökningen visar att i efterhand var 

inte hotet från nazisterna så stort som den massmediala apparaten ville påskina. Det fanns 

även skillnader i vad och hur händelsen rapporterades, troligtvis kopplat till mediernas 

ideologiska ståndpunkt (Mellbourn & Robertson, 2001:42-45). 

 

 

3.1.2 Medias bevakning av mäns våld mot kvinnor 
 

Petra Dahlgren och Karin Sandell (2014:279) har studerat mediebevakningen av mäns våld 

mot kvinnor. Med utgångspunkt i det faktum att bilden media förmedlar till oss påverkar hur 

vi ser på våldet och därmed skapar attityder och engagemang. Över årens gång har 

mediebevakningen kring mäns våld mot kvinnor förändrats. För drygt 30 år sedan ansågs våld 

som skedde i hemmet vara en enskild sak i och med denna syn på våldet så rapporterades det 

inte särskilt mycket om våld i hemmet heller. De gånger det ändå gjorde det så 

bagatelliserades våldet genom att använda förminskande ord som ”lägenhetsbråk” eller 

”familjetragedi” när det skett ett mord. Under 1970-talet började kvinnojourrörelsen bilda 

opinion för att synliggöra det våld kvinnor utsattes för. Under 1900-talets två sista decennier 

börjar synen på våld förändras. Våldet som hade setts på individnivå började istället ses på 

gruppnivå. Detta resulterade i skärpta lagar kring våld mot kvinnor, vilket ökade 

medvetenheten kring detta (Dahlgren & Sandell, 2014:279-280). Idag rapporteras det mer 

frekvent och tydligare om våldet. Mäns våld mot kvinnor är inte längre bara en ”kvinnofråga” 

utan har fått plats i den allmänna samhällsdebatten. Bagatellisering av allvarliga våldsbrott 
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kan påverka oss att tycka att det inte var så farligt. Väljer media att inte skriva om mäns våld 

mot kvinnor riskerar frågan att inte anses som viktig (Dahlgren & Sandell, 2014:281).  

   För att analysera media har de använt sig av fyra frågor: (1) hur beskrivs våldet? (2) hur 

förklaras våldet? (3) hur beskrivs förövaren? (4) hur beskrivs offret? Dessa fyra frågor 

kommer även att bli uppgångspunkt för analysen i denna studie. Våldet som undersöks i 

Dahlgren och Sandells studie beskrivs ofta som ett bråk eller en diskussion som urartat. Att 

det görs till ett familjedrama istället för ett brott är en förminskning av våldet. När reportrar 

skriver på detta sätt utan att problematisera våldet riskerar reportern att befästa de stereotypa 

roller där mannen är överordnad kvinnan. Andemeningen blir att om kvinnan inte hade bråkat 

hade mannen inte tappat humöret och tagit till våld. Ansvaret läggs (ofta omedvetet) på 

kvinnan som hade kunnat agera annorlunda och därmed undvika våldshandlingen. Detta gör 

det lättare för en utsatt kvinna att tänka att hon får skylla sig själv, som själv producerade 

fram våldet (Dahlgren & Sandell, 2014:286). Våldet förklaras ofta genom utomstående 

faktorer, där en man som är påverkad av alkohol eller lider av psykisk ohälsa brukar våld. 

Förövaren beskrivs vanligtvis som kriminell eller känd av polisen sedan tidigare. Ofta 

tillskrivs han egenskaper som aggressiv eller hänsynslös snarare än lugn och trevlig även om 

det förekommer (Dahlgren & Sandell, 2014:287). Offret, som är en kvinna beskrivs som rädd 

eller hjälplös. Förföljd eller hotad. Hon beskrivs alltså utifrån sina känslor eller hälsotillstånd 

medan förövaren beskrivs utifrån sitt beteende eller sina förmågor (Dahlgren & Sandell, 

2014:288).      

    Emellertid menar Dahlgren och Sandell att dessa beskrivningar är fakta. Att kvinnan som 

utsatts för våld varit säkerligen varit rädd. Och mannen kan ha lidit av psykisk ohälsa. 

Däremot cementerar detta framställningen av kvinnan som hjälplös och mannen som aktiv 

gärningsman de traditionella könsrollerna och därmed finns en risk att en förstärker stereotypa 

föreställningar om kvinnor och män. Likväl som att reportern beskriver hur en kvinna flyr i 

rädsla skulle de kunna skriva att hon agerade och lämnade mannen (Dahlgren & Sandell, 

2014:289). I nyhetsrapporteringen tenderar förövaren få en framträdande bild som en galning, 

någon som avviker från normen. ”Det otäcka lockar läsare och därför beskriver medierna 

gärna sådana drag hos gärningspersoners karaktärer och utseende, ofta i detalj för att skapa ett 

monster åt läsarna.” (Dahlgren & Sandell, 2014:291). 
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3.1.3 ”Andra män” 
 

Våld är en kulturell företeelse vars innebörd och funktion formas i en viss kontext. Vad som 

uppfattas som våld i en tid gör inte det i en annan. Exempelvis räknas sexuellt tvång inom 

äktenskapet sedan 1965 under våldtäktsdefinitionen i Sverige, men än är det inom många 

länder inte en straffbar handling (Nilsson & Lövkrona, 2015:15).  

   Maskulinitet och våld hör nära ihop och det finns ett historiskt som såväl statistiskt samband 

(Gottzén, 2014:109, Nilsson & Lövkrona, 2015:71). Det är inte nödvändigtvis så att 

våldsutövande män eller de runtikring definierar dessa handlingar som våld trots att de är 

förbjudna (Gottzén, 2014:107, Nilsson & Lövkrona, 2015:16). ”Det är inte ovanligt att våldet 

bortförklaras, omförhandlas eller accepteras, både av enskilda individer och hela samhällen” 

(Nilsson & Lövkrona, 2015:16). En vanlig föreställning kring våldet mot kvinnor är att det är 

”andra män” som utövar det (Gottzén & Jonsson, 2012). Det är vanligt att placera våldet hos 

någon annan, det sker såväl i media som inom politiken men även när vi talar om våldsamma 

män i vardagen. Det är andra män som våldtar eller utövar grovt våld. Våldet individualiseras 

ofta och med detta kommer även stereotypa föreställningar att våldet utövas av män med 

psykiska eller sociala problem. Våldet anses inte heller ha något med svensk manskultur att 

göra. Utövas våld av invandrare däremot anses det vara ett uttryck för kulturella 

efterdyningar. Det våld som ”svenskar” utövar förklaras alltså genom tillfälliga åkommor så 

som alkoholproblem, dysfunktionell uppväxt eller en utsatt socioekonomisk position medan 

det våld ”invandrare” utövar är ett uttryck för strukturellt och systematiskt våld (Gottzén, 

2012:108-109).  

   Lucas Gottzén menar att män har ett kollektivt ansvar. ”Att lyfta fram frågan om relationer 

mellan maskulinitet och våld mot kvinnor väcker ofta starka känslor. Det är inte ovanligt att 

män känner sig anklagade, utpekade som potentiella förövare, eller tvingade att bära skulden 

för andra mäns handlingar. Då är det lätt att slå ifrån sig, att påpeka att man är emot våld och 

att man inte har något ansvar för vad andra män gör.” (Gottzén, 2012:109). Men, belyser 

Gottzén, våldet sker aldrig i ett vakuum utan i ett socialt sammanhang och därmed tillkommer 

även ansvar att ingripa om någon i ens närhet utövar våld, detta innefattar allt ifrån sexistiska 

skämt eller kommentarer till fysiskt våld och våldtäkt.  
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3.1.4 Normalisering av sexuellt våld hos unga 
 

För många flickor och tjejer är våld och trakasserier ett normalt inslag i vardagen. Hlavka 

(2014) har studerat varför unga flickor tenderar till att inte anmäla när de blir utsatta för 

sexuellt våld. En studie visade att 48 % av 2000 elever i låg- och mellanstadiet hade upplevt 

trakasserier men bara 9 % anmälde dessa. Flickor trakasserades oftare än pojkar. 

Objektifiering, sexuella trakasserier och utnyttjanden verkar vara ett vanligt inslag i unga 

kvinnors liv och det sker överallt (Hlavka, 2014:344). Det sexuella våldet är så utbrett och 

normaliserat att de unga inte ser på handlingen som ett brott och anmäler därför inte (Hlavka, 

2014:337). Hlavka utgår från det antagandet att sexuellt våld är ett instrument som skapas och 

upprätthålls i könade hierarkier och uppmärksamheten behöver riktas mot förståelsen om hur 

och varför dessa våldshandlingar produceras, upprätthålls och normaliseras från första början. 

Hlavka menar att flickors upplevelser av våld ofta blir negligerat från lagen (Halvka, 

2014:338). Heteronormativtet sammanlänkar kvinnlig sexualitet med passivitet, sårbarhet och 

undergivenhet, och manlig sexualitet med dominans, aggression och begär. Unga socialiseras 

in i denna patriarkala struktur som uppmuntrar manlig makt och aggression. Detta 

normaliseras bland annat genom tankesättet ”pojkar är pojkar”. Flickor får tidigt lära sig att 

deras sexualitet inte tillhör dem själva utan att killar och män när som helst kan ta sig friheten 

att kränka den. Flickor förväntas att stå ut med denna typ av aggression från män då det anses 

vara en naturlig del av dem (Hlavka, 2014:338-339). Manlig makt och privilegium anses vara 

naturligt och normala sexualiserade interaktioner, en flicka uttrycker det ”They grab you, 

touch your butt and try to, like, touch you in the front, and run away, but it´s okay, I mean… I 

never think it’s a big thing because they do it to everyone.” (Hlavka, 2014:344). Ovälkommen 

intimitet ses som normalt alldagligt beteende.  

 

 

3.2 Teori 
3.2.1 Framing 
 

Denna studie använder framing som teoretisk grund för att undersöka hur tidningarna ramar 

in sexuellt våld över tid. Framing betyder inramning och det är vad framingen som teori och 

metod syftar till: tydliggöra hur en händelse eller företeelse berättas för oss, vilka ord, 
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perspektiv och omständigheter presenteras för oss? Framing kallas även ibland för 

gestaltningsteori, i denna studie kommer ordet framing användas för att syfta på denna teori. 

   Robert Entman (1993:52) är tongivande forskare inom området och beskriver processen 

framing genom att vissa aspekter ramas in och görs mer framträdande på ett sådant sätt att 

man främjar en viss problemdefinition, orsaksförklaringar, värderingar och/eller sätt att lösa 

problem för det beskrivna objektet. Vissa sidor av verkligheten görs alltså mer framträdande 

genom de val som görs för att berätta om en företeelse. ”Medierna beskriver inte 

verkligheten; medierna (re)konstruerar och gestaltar verkligheten.” (Strömbäck, 2014:114). 

Hur media gestaltar verkligheten påverkar vår uppfattning om den. Det är ofrånkomligt att 

journalister väljer att vissa aspekter när de utformar sina texter och således gestaltar världen 

på visst sätt genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och betoningar (Strömbäck, 

2014:115). 

   Vi har således inte tillgång till den faktiska verkligheten, utan bara tillgång till medias bild 

av verkligheten som skiljer sig mot den verkliga verkligheten (Strömbäck, 2014:131). I 

framingen är det, enligt Entman (1991:6-7) viktigt att jämföra narrativ då många frames kan 

framstå som naturliga och svåra att upptäcka om de ses helt självständigt. Det är genom 

jämförelse vi kan utröna två historier om samma fenomen. Ramarna är de specifika 

egenskaperna i nyhetsberättelsen som gör att vi uppfattar och tänker om händelsen på ett visst 

sätt. Denna studie utgår från Baldwin Van Gorps (2010) framingmetod och kommer med 

hjälp av denna undersöka det empiriska materialet systematiskt. Genom denna systematik 

menar Van Gorp att en kan eliminera subjektiviteten i metoden. Hur framing som metod 

tillämpas samt kritik mot denna kommer att beskrivas mer ingående under avsnitt under 4.1 

Metodval, 4.2 För- och nackdelar med metod och 4.4 Tillämpning av metod.  

 

 

3.2.2 Det feministiska perspektivet 

3.2.2.1 Radikalfeministisk patriarkatsteori 
 

Under 1970-talet dominerade individualpsykologiska och biologiska teorier som 

förklaringsmodeller till det våld kvinnor utsattes för av män. Våldtäkt sågs som ett uttryck för 

vanmakt där mannen lever ut och projicerar hat, hämnd och aggressivitet på kvinnan. Eller 

som ett symptom på de oupplösta psykiska problem förövaren hade från barndomen. Detta 

individuella synsätt som förklaringsmodell började ifrågasattas av radikalfeminister som 
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istället menade att det handlade om strukturer där män besitter makt och privilegium just för 

att de är män – ett patriarkat. Detta är roten till alla former av ojämlikhet och där dess yttersta 

form är våld (Gottzén, 2013:15).  

   Sexualitet är ett centralt tema inom radikalfeminismen för upprätthållandet av patriarkatet 

där detta används som ett verktyg för att upprätthålla mäns kontroll av kvinnor och kvinnlig 

sexualitet genom våld och våldtäkt (Gottzén, 2013:15). Heterosexualiteten i samhället anses 

vara institutionaliserad där heterosexualiteten som institution förtrycker kvinnor. Detta 

innebär att heterosexualiteten inte kan ses som ett val eller begär utan snarare en tvingande 

ideologi som romantiserar könshierarkin. Den institutionaliserade heterosexualitetens grövsta 

uttryck är våldtäkt. Detta ständigt överhängande hot om våldtäkt skapar en rädsla hos alla 

kvinnor och detta är den viktigaste mekanismen för mäns dominans över kvinnor enligt 

radikalfeminismen (Gottzén, 2013:16). Inom radikalfeminismen finns det två grundläggande 

förklaringar till patriarkatet den ena bygger på biologiska faktorer såsom att män är fysiskt 

starkare än kvinnor och kan penetrera och således tvinga till sig sex. Den andra bygger på 

sociala faktorer där den patriarkala strukturen upprätthålls och reproduceras genom 

könssocialisering. Denna studie bygger på den senare: att patriarkatet är en socialt konstlad 

institution (Gottzén, 2013:16).  

 

 

3.2.2.2 Sexuellt våld  
 

Våldtäkt är ett universellt fenomen som skär igenom alla samhällsklasser och kulturer. Alla 

män är i egenskap av män potentiella våldtäktsmän enligt radikalfeminismen. Detta betyder 

givetvis inte att alla män våldtar men att våldtäktsmännen upprätthåller ett hot om våld och 

våldtäkt och därmed begränsar kvinnors liv. Våldet kan ses i ett samhälleligt och kulturellt 

sammanhang, där mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för de kulturella normer de 

föreställningar som råder kring manlighet (Gottzén, 2013:16).  Inom radikalfeministisk 

patriarkatsteori brukar en tala om ”våldtäktsideologi”, vilket är en mekanism för att 

upprätthålla kontrollen av kvinnor. Våldtäktsideologin innefattar bland annat att kvinnor 

förväntas ta ansvar för mäns sexualitet genom inte klä sig utmanande eller ”lura” eller 

”provocera” män till våld genom att först flörta och sedan neka till samlag (Gottzén, 

2013:16).  
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   Radikalfeministen Liz Kelly (1987) har studerat sexuellt våld genom att intervjua kvinnor 

där de fått berätta om vilken erfarenhet av sexuellt våld de har. Kelly använder sig av 

begreppet ”Det sexuella våldets kontinuum”, vilket anses vara användbart då ett kontinuum 

innehåller en serie element som följer omedelbart på varandra. Det finns inga klara 

definierade analytiska kategorier där kvinnors erfarenheter kan bli placerade, snarare är 

erfarenheterna kvinnorna besitter mer flytande och rör sig på kontinuumets delar som berör 

allt från sexuella trakasserier som inkluderar blickar och gester till överfall och våldtäkt. 

Begreppet skapades för att synliggöra det faktum att sexuellt våld existerar i de flesta 

kvinnors liv men vilket uttryck det tar, hur kvinnor definierar händelser och hur de påverkar 

kvinnorna skiljer sig över tid och rum. Kontinuumet ska inte ses som en statistik mätning med 

klara definierade kategorier utan det finns olika dimensioner som inverkar på kvinnors 

erfarenheter av sexuellt våld just då eller senare i tiden (Kelly, 1987:129). Kelly framhåller att 

alla former av sexuellt våld allvarligt och har effekter. Aspekten ”mer eller mindre” av 

kontinuumet handlar endast om frekvens. Någon form av sexuellt våld har de flesta kvinnor 

upplevt någon gång i sitt liv. De mer vanliga former av sexuellt våld är mer sannolika att bli 

definierade av män som acceptabelt beteende. Exempelvis kan sexuella trakasserier vara 

”bara ett skämt” eller ”lite roligt” och dessa är mindre sannolikhet att bli definierade som ett 

brott enligt lag (Kelly, 1987:130). På våldets kontinuum finns alltså alla former av sexuellt 

våld, från det mest extrema som våldtäkt till mer lindriga former såsom sexistiskt språkbruk, 

sexuella trakasserier eller objektifiering. En viktig utgångspunkt i detta resonemang är att 

samtliga former av sexuellt våld är sammanlänkat, detta gör att dessa lindrigare former av 

sexuellt våld bidrar till acceptansen av att män genom våld eller hot om våld tvingar till sig 

sex. ”Långt ifrån alla män utövar grovt sexuellt våld, men många är delaktiga i det när de talar 

om och till kvinnor på en nedlåtande och sexistiskt sätt. Även att inte säga något innebär ett 

indirekt godkännande av dessa handlingar.” (Gottzén, 2014:110). Detta bidrar till att 

upprätthålla en sexistisk kultur genom att bidra till sexuellt våld även fast man inte 

nödvändigtvis accepterar denna form av våld. Dock belyser Gottzén den kulturella 

förändringsprocessens potential - maskulinitet är historiskt och kulturellt föränderligt, därav 

går det även att förändra dessa våldsnormer.  

   Sociologen och radikalfeministen Sylvia Walby (2015) redogör i boken ”Stopping rape: 

towards a comprehensive policy” strategier för hur sexuellt våld kan upphöra och då främst 

dess yttersta form: våldtäkt. Media är en delaktig aktör i att konstruera och reproducera en 

”våldtäktskultur”, vilket innebär att våldtäkt och sexualiserat våld blir normaliserat och ibland 

även tolererat. Allmänt utbredda normer i våldtäktskulturer är skuldbeläggande och sexuell 



 22 

objektifiering av offret snarare än förövaren. Studier av rapportering kring våldtäkter i 

Sydafrikanska tidningar visar att dessa reproducerade ”våldtäktsmyter” som beskyller offret 

samtidigt som förövarens skuld tonas ner samtidigt som en vidmakthåller könsstereotypiska 

fördomar. I kulturer där dessa attityder existerar underlättar för en fortsatt tolerans av våld 

mot kvinnor och därmed sexuellt våld. Karaktäristiska för dessa myter utöver att skulden 

läggs på offret i stället för förövaren är att förövaren ses som en ”ensling”, att kvinnor inte 

kan bli våldtagna om de inte vill, att de klätt sig kulturellt opassande och således ”bett om 

det”. Dessa myter upprätthålls av både män och kvinnor och innefattar förnekandet av att 

våldtäktsoffer faktiskt har blivit våldtagna, lika så förnekandet av att förövaren faktiskt är en 

våldtäktsman. Det finns en korrelation mellan acceptans av våldtäktsmyter och en tendens att 

våldta. Samhällen som har existerande myter kring våldtäkt kommer detta att avspeglas i 

rättsprocessen. Offrets benägenhet att anmäla våldtäkten är lägre i samhällen med utbredda 

våldtäktmyter och om en anmälan görs påverkar myterna hur domstolen behandlar fallet och 

även sannolikheten för en fällande dom. Media har en betydande roll i reproduktionen av 

könsstereotypiska fördomar men även sättet hur de väljer att rapportera kring 

uppseendeväckande sexualbrott för att behålla läsare. Den ökande och lättillgängliga 

våldspornografin och medias roll i objektifieringen av flickor och kvinnor är problematiskt, 

där produkten blir normalisering av kvinnohat och våld mot kvinnor genom att tona ner 

förövarens roll eller ge en abnorm bild av förövaren: kvinnors upplevelser av sexuellt våld 

trivialiseras. Det sexuella våldet i samhället är ofta dolt, och media tenderar att bara 

rapportera kring det som enskilda skandaler (Walby, 2015:192-193).  

 

 

3.2.2.3 Kritik mot patriarkatsteorin 
 
Patriarkatsteorin har främst fått kritik för att den tenderar till biologisk determinism (Gottzén, 

2013). Exempelvis så ser Brownmiller (1976) inte våldtäkt som en social fråga utan i grunden 

en biologisk, där mannen genom att vara fysiskt starkare än kvinnor och kan penetrera och 

således tvinga till sig sex där mäns sexuella drivkraft är den bakomliggande faktorn till 

våldtäkt. Detta tillbakavisas av många forskare då genus och således maskulinitet inte anses 

vara av naturen givet (Butler, 2006, Connell, 2009, Gottzén, 2014 & Pateman 1988). 

 

 

 



 23 

4. Tillvägagångssätt 
4.1 Metodval 
 

För att undersöka hur tidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet ramar in mäns sexuella 

våld mot kvinnor används framing som är en kvalitativ textanalys. Varje text gås igenom 

grundligt för att utröna vilka frames som dominerar de olika artiklarna. Studien har en 

induktiv ansats (Bryman, 2001:20), vilket innebär att texten angrips för att hitta och 

identifiera vilka frames som är dominanta i artiklarna istället för att utgå från redan 

förutbestämda frames. Emellertid görs vissa kvantitativa ansatser av materialet där antalet 

skrivna artiklar kommer att bidra till analysen, vilket innebär att frekvensen av förekomsten 

av ord räknas och analyseras. Framing används både som teori och metod med hjälp av denna 

kunna beskriva hur sexuellt våld framställs i media. Studien har även ett feministiskt 

perspektiv. Denna studie utgår från Bladwin Van Gorps (2010) framingmetod. Van Gorp 

använder sig av termen ”frame package” där varje frame package innehåller ”framing device” 

och ”reasoning device” som demonstrerar hur ett frame representerar ett specifikt problem. 

De tydliga elementen i en text som fungerar som påvisbara indikatorer av ett frame tillhör 

kategorin framing devices vilket kan bestå av metaforer, historiska exempel från vilka läxor är 

lärda, slagord eller klyschor, skildringar och visuella bilder. Även teman och subteman, 

aktörer, handlingar och kontext, resonemang, källor och statistik. Allt som bidrar till 

narrativet och den retoriska strukturen av texten är av intresse. Reasoning device är de 

definierade funktioner av frames när de förknippas med vissa frågor. Den största skillnaden 

mellan reasoing device och framing device är att reasoning device inte måste framstå explicit 

i en text utan komma fram i tolkningen av texter och frames hos läsaren själv när läsaren 

tolkar texten (Van Gorp, 2010:91).  

 

 

4.2 För- och nackdelar med metod 
 

Framing får ofta kritik för att vara alldeles för subjektiv som metod. Van Gorps (2010) metod 

försöker att eliminera eller åtminstone så gott det går att minska subjektiviteten. Van Gorp 

menar att genom att strikt följa metodens grundstenar kan subjektiviteten reduceras (Van 

Gorp, 2010:103). Utifrån detta har studien utifrån Van Gorps metod noggrant följt de steg 
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som finns i framingen för att på så sätt få fram ett så pass objektivt resultat som möjligt. 

Framingens fördelar består i dennes mångsidighet, där den går att använda på vitt skilda 

områden och ämnen. 

 

 

4.3 Material och urval 
 

För att kunna genomföra framingen som är en kvalitativ textanalys är avgörandet av material 

bedömt ur ett lämplighetsperspektiv: det skall passa dels metod och dels teori. Eftersom det 

berörda ämnet är hur sexuellt våld framställs i media finns det ingen naturlig början eller slut 

som det kan göra vid specifika händelser som vid exempelvis en naturkatastrof. Att undersöka 

allt material blir en för stor börda därav måste en lämplig avgränsning göras. Valet kan göras 

snävt eller bredd, det finns inget svar på vad som är bäst menar Esaiasson (2012:220-221).  

   Denna studie begränsar sig till att undersöka tidningarna Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet. Aftonbladet som är en kvällstidning och Svenska Dagbladet som är en dagstidning 

valdes för att nyansera hur olika tidningsformat uttrycker sig i frågan. Eftersom studien ämnar 

till att undersöka om det skett någon förändring över tid valdes åren 2017 och 2007. En 

slumpmässig månad, mars, valdes för att begränsa urvalet ytterligare. Avgränsning av antalet 

artiklar antogs på grund av tidsåtgången, vid större studier kan det vara av intresse att 

undersöka fler artiklar.  

   Framtagningen av empirin gjordes genom att använda mediearkivet Retrivers databas. 

Sökningen skedde med nyckelord kopplade till ämnet: sexuellt våld, förgripit sexuellt, 

sexuellt ofredande, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, sexualbrott, våldtäkt, våldta, 

våldtas, våldtagen, våldtagna, våldtog, våldtogs, våldtäktsman, våldtäktsmannen, våldtagna 

samt våldtäktsoffer. Träffar med dessa nyckelord som sammanföll med den bestämda 

tidsperioden marsmånad under 2007 samt 2017 plockades ut. Det kvantitativa resultatet av 

sökningen som gjordes sammanställs i tabell nedan (se 5.1 resultat). Urvalet baserades således 

på dessa sökord, att det var relevanta artiklar för ämnet och att de sammanföll med 

tidsperioden som valts. Kortare notiser plockades bort och artiklar där ämnet endast berördes i 

enstaka mening då de inte är givande utifrån studiens syfte. Från varje år och tidning 

undersöktes åtta artiklar. Det optimala hade varit att undersöka samtliga artiklar som uppkom 

men då det ofta är rent praktiskt omöjligt användes ett slumpmässigt urval. Ett korrekt gjort 

slumpmässigt urval blir nästan som en mini-kopia av verkligheten (Esaiasson, 2012:171-177). 
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Detta i kombination med att strikt följa de grundstenar Van Gorp förespråkar (2010:103) 

skapar en hög reliabilitet i studien. Samtidigt som studien eftersträvar att så tydligt som 

möjlig på alla plan redovisa tillvägagångssätt och därmed skapa möjlighet för replikation 

(Bryman, 2002:43). Validitet i en studie innebär att studien undersöker det den är ämnad till 

att studera (Esaiasson, 2012:57), för att åstadkomma detta har en precisas frågeställning 

utarbetats med tydliga urvalskriterier.  

 

 

4.4 Tillämpning av metod 
 

Här följer en redogörelse för hur metoden har tillämpats. Dessa steg sker inte rimligtvis inte i 

följd utan är snarare en iterativ process (Van Gorp, 2010:93). 

 

Steg 1 - insamling av källmaterial: de valda tidningarna undersöks utifrån den aktuella 

tidsperioden samt de kodord som används (se 4.3 Material och avgränsningar). Samtliga 

artiklar lästes för att kontrollera dess relevans för studien. Alla artiklar som föll inom ramen 

för detta samlades in.  

 

Steg 2 – öppen kodning av material: varje text analyseras separat utan ett förutbestämt 

kodningsinstrument. Det viktigaste är inte att fokusera på vad texten handlar om utan istället 

den historia som berättas. Essentiellt handlar det om hur historian berättas, vilka val 

journalisten har gjort. Exempel på hur steg 2 går till finns nedan (Tabell 1). För varje artikel 

skapas en separat tabell. Resultaten kommer dock presenteras i löpande text (se 5.1 Resultat).  

 
Tabell 1. Exempel på hur framing- och reasoning device identifieras och tolkas i texterna. Texten är hämtad från 
Aftonbladet skriven av Zozan Inci 2017. 
Källtext Framing device Reasoning device 
Tjejer kallas för hora i 
klassrummen 

Skildring Tyder på bristande respekt för 
tjejer i detta fall i skolan. Att de 
blir kallade för hora i klassrummet 
kan betyda att lärarna/skolan inte 
har förmåga/vilja nog att stävja 
problemet eller att de inte bryr sig. 
Detta kan även betyda att detta 
ordalag är normaliserat inslag för 
eleverna i skolan.  

Könsmaktsordningen är ingen 
naturlag och vi kvinnor och tjejer 
är trötta på att trampa i lera utan att 
komma framåt. 

Resonemang 
 
 
 

Naturlag är något som inte går att 
förändra, således kan alltså 
könsmaktsordningen förändras 
enligt författaren. 
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Metafor 

 
Lera är något som är tjockt och kan 
vara svårt att ta sig ifrån, du kan 
sjunka ner och fastna ännu mer om 
du försöker komma loss.  

Varför ska vi vara tacksamma bara 
för att det finns ställen på jorden 
där det är ännu värre?  
 

Resonemang Kvinnor i Sverige är inte nöjda bara 
för att vi har grundläggande 
rättigheter på pappret. Vi måste ta 
mäns våld mot kvinnor på allvar.  

Så långt i resonemanget kan man 
redan höra larmet från 
kommentatorer som anser att vi 
överdriver. 

Skildring Det finns antagonister som inte tar 
problemet på allvar. Förminskning 
av problemet. 

 

Steg 3 – kategorisering av koder utifrån mening: framing och reasoning devices plockas ut 

från texterna för att se om de skapar något mönster i hur de används och om de kan användas 

till i texter som berör något annat. Ett exempel är ”Så långt i resonemanget kan man redan 

höra larmet från kommentatorer som anser att vi överdriver” (Inci, 2017), vilket är en mening 

som även kan komma att användas i andra syften där någon inte fullt ut delar mening om ett 

problems existens. Antagonisterna gör försök i att förminska problemet och menar på att 

förespråkarna av problemet överdriver. Något som kan användas på helt andra områden, 

vilket, enligt Van Gorp, gör den till en utmärkt device att använda.   

 

Steg 4 – sker en selektiv kodning: utifrån allt kodat material skapas en frame matrix, en tabell 

där de frames som är framstående och återkommande delas in i olika grupper (Tabell 2). 

Kategorisering av koder sker utifrån mening där de dominerande och frekvent använda frames 

plockas ut. Resultatet av detta kommer dock presenteras i löpande text (se 5.1 Resultat).  

 
Tabell 2. Exempel på hur typ av frame, exempel på frame samt användning av frame kan se ut i ett frame 
matrix. 
Typ av frame Exempel på frame Exempel på användning av frame 
Värde eller norm Alla har samma grundläggande 

rättigheter; rättvisa;  
[…] en kvinna ska ha friheten att 
själv bestämma över sin kropp och 
sitt liv. Den rätten ska vara 
okränkbar (Lifvendahl, 2017). […] 
till rättvisa för kvinnor och flickor 
som är brottsoffer (Svenska 
Dagbladet, 2007a).  

Arketyp Överfallsvåldtäkts; förövaren har 
psykiska problem; 

Två för kvinnan helt okända män 
[…] (Tronarp, 2017). Fulla, 
aggressiva och psykiskt labila män 
[…] (Svenska Dagbladet, 2007c). 

Stereotyp Invandraren som lagbrytare; offret 
som rädd och handlingsförlamad;  

De är illegala invandrare (Nilsson, 
2017). Hon låg kvar, rädd och 
chockad (Aftonbladet, 2007b).  

Våldtäktskultur Gärningsmannens ansvar för sitt 
handlande förminskas; Svenska 
samhällets problem i jämförelse 

Det bekräftar gärningsmannens 
egen, skeva bild av verkligheten. 
Om han är ett offer - vad är då 
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med andra; flickan? (Nordlund, 2017)? 
Lyxproblem (Bohman, 2007) 

Kvinnors utsatthet Kvinnors och flickors kroppar 
används i krigsföring;  

Kvinnors och flickors kroppar har 
blivit slagfält (Svenska Dagbladet, 
2007a). Drygt 25 procent av 
kvinnorna i Sverige har någon 
gång utsatts för våld i nära relation 
[…] (Inci, 2017).  

 

 

5. Resultat och analys 
5.1 Resultat 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mäns sexuella våld mot kvinnor framställs i 

tidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet och om en kan se någon förändring i 

materialet över tid användes framing för att plocka ut de mest frekventa och dominanta 

ramarna i materialet för att analyseras. Först kommer varje frame presenteras var för sig för 

att sedan analyseras utifrån de fyra frågorna i frågeställningen: (1) Hur beskrivs våldet? (2) 

Hur förklaras våldet? (3) Hur beskrivs förövaren? (4) Hur beskrivs offret?  

   Fem olika frames kom att dominera artiklarna i studien. Dessa frames innehåll kommer kort 

beskrivas här:  

 

Värde eller norm - kulturella värderingar/normer som råder och ger uttryck. Exempel: alla 

människors rätt grundläggande fri- och rättigheter.  

 

Arketyp - universella föreställningar av offret eller förövaren. Exempel: urbilden av något, 

den goda modern, arga frun eller monstret.  

 

Stereotyp - förenklad och ofta allmänt uppfattad bild av vissa utmärkande egenskaper som 

tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön. Exempel: invandraren som barbar, 

kvinnan som hjälplös eller det oskyldiga barnet.  

 

Våldtäktskultur - bagatellisering av våld, utsatta får inte den hjälp de behöver eller tas inte 

på allvar. Exempel: pojkars våld bortförklaras med att ”de är sådana”.  
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Kvinnors utsatthet - den specifika utsatthet kvinnor besitter just för att de är kvinnor. 

Exempel: flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt som en form av krigsföring. 

 

Arketyp och stereotyp är två närbesläktade frames och det två kategorierna går bitvis in i 

varandra. Andra frames fanns även i texten men var inte frekvent återkommande.  

 

 

5.1.1 Värde eller norm 
 

I detta frame är de grundläggande rättigheterna alla människor besitter en central punkt dock 

framgår det att kvinnors mänskliga rättigheter inskränks gång på gång. ”[…] en kvinna ska ha 

friheten att själv bestämma över sin kropp och sitt liv. Den rätten ska vara okränkbar.” 

(Lifvendahl, 2017). En självklarhet som ändå är så pass långt ifrån självklar, där verkligheten 

visar en annan sida: ”[…] våldet mot kvinnor och flickor fortsätter på alla kontinenter, i alla 

länder och kulturer.” (Svenska Dagbladet, 2007a) konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-

Moon. ”Ingen, inklusive FN självt, gör tillräckligt för att få slut på denna hemska situation.” 

(Svenska Dagbladet, 2007a). Mäns våld mot kvinnor lyfts fram som ett stort omfattande 

problem (Bohman, 2007, Inci, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a), vilket bland annat beskrivs 

som en folkhälsofråga och det största hotet mot jämställdhet (Inci, 2017).  

   Kvinnor och barn beskrivs som utsatta i fredstid men de beskrivs som än mer utsatta i 

väpnade konflikter, även här är det på det klara att det är ett ”brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser enligt folkrätten och de ska behandlas som sådana” (Svenska Dagbladet, 

2007b). Men även att vara kvinna i Sverige idag beskrivs som en kamp (Söderlund, 2017, 

Inci, 2017). Det finns en viss frustration i texterna att inte tillräckligt görs för att skydda 

kvinnor mot det våld de systematiskt utsätts för (Bohman, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, 

Svenska Dagbladet, 2007a & Svenska Dagbladet, 2007b,). ”Könsmaktsordningen är ingen 

naturlag och vi kvinnor och tjejer är trötta på att trampa i lera utan att komma framåt” (Inci, 

2017). Trots att problemet adresseras som något som angår alla, där kvinnors grundläggande 

fri- och rättigheter kränks handlar det till stor del om ”kvinnofrågor”. Feministiska frågor förs 

i stor del av kvinnor men varför verkar det som i princip bara kvinnor är intresserade av dessa 

frågor? (Bohman, 2007, Inci, 2017). ”Men det där med den feministiska kampen - är de 

vidrigheter som beskrivs i boken verkligen bara en feministisk fråga?” (Bohman, 2007). 
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5.1.2 Arketyp 
 

Förövarna beskrivs i texterna ofta som väldigt avvikande i Aftonbladet. Utmärkande för 

Aftonbladet artiklar är även att de belyser flertalet extremfall: ”[…] flickorna som hade hållits 

fångna som sexslavar i en jordhåla” (Aftonbladet, 2007a), ”Maken våldtog henne över 200 

gånger medan hon sov” (Aftonbladet, 2007f), ”[…] kan vara den värsta serievåldtäktsmannen 

i Sveriges historia […]” (Micic, 2017), ”De är kända för att mörda med machete och deras 

motto är "döda, våldta - och kontrollera”” (Nilsson, 2017), ”[…] dömdes Schiefelbein till 96 

års fängelse. Men han överklagade, hävdade att han var oskyldig och lyckades pruta ner 

straffet till 36 år.” (Vikås, 2017) eller ”[…] upprepade våldtäkter på en förståndshandikappad 

flicka (Aftonbladet, 2007c). Extremfallen kan ses som ett tydligt återkommande tema i 

Aftonbladets rapportering (Aftonbladet, 2007a, Aftonbladet, 2007c, Aftonbladet, 2007f 

Aftonbladet, 2017a , Micic, 2017, Nilsson, 2017, Tronarp, 2017), vilket inte ses i materialet 

från Svenska Dagbladet, däremot finns föreställningar om förövaren som ”Fulla, aggressiva 

och psykiskt labila män har i alla tider slagit sina fruar och sina barn.” (Svenska Dagbladet, 

2007c). Aftonbladets rapportering tenderar till att ha mer målande beskrivningar om hur 

händelserna gått till, förövarna framställs som gränsöverskridande och känslokalla. Män som 

har gått grova brott mot kvinnor som ”[…] skrattade och vinkade framför kamerorna i 

rättssalen när de häktades” (Nilsson, 2017) eller inte verkar påverkas av vad de misstänks för 

”[…] såg likgiltiga ut när åklagaren läste upp misstankarna” (Aftonbladet, 2017a). 

Aftonbladet har ett längre reportage om Sveriges kanske värsta våldtäktsman där det beskrivs 

grundlig hur han överfallit sina offer. ”Den andra kvinnan överföll han på samma ställe en 

timme senare” (Micic, 2017) eller ”Han tog tag i hennes kavaj och sparkade henne rakt i 

magen. Sedan sa han: "Stick”” (Micic, 2017). Förövaren har även brutit sig in på en förskola 

och överfallit en kvinna som var där för att öppna denna (Micic, 2017). 

   Aftonbladet rapporterar även om en häpnadsväckande våldtäktsman där han kunnat våldta 

offer medan han väntade på att hans straff för våldtäkt skulle verkställas. Offren var i särskilt 

utsatt situation där de inte har kunnat värja sig: ”Den 13-åriga flickan hade opererats och var 

rullstolsbunden och tungt medicinerad när vårdaren våldtog henne […]” (Aftonbladet, 2007c), 

”[…] våldtog mannen en förståndshandikappad flicka vid flera tillfällen […]” (Aftonbladet, 

2007c). Även mystik kring gärningsmännen är något som används i skildringarna hos 

Aftonbladet ”Bönderna i området kallade honom för `vålnaden`. De sa att han kunde ändra 

form och försvinna i tomma intet. Han gick ofta genom floder och vattendrag för att undvika 
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lämna spår” (Aftonbladet, 2007a). Dessa extremfall och målande beskrivningar av 

händelseförlopp återfinns inte i Svenska Dagbladets rapportering alls.  

   ”Även de starkaste kvinnor har vittnat om det helvete som livet utvecklas till i dessa hem.” 

(Svenska Dagbladet, 2007c). En kvinna beskrivs hur hon använts som ett objekt genom att ha 

blivit given som gåva till en annan förövare (Nilsson, 2017) eller att hon var helt 

handlingsförlamad ”[…] hon var i princip medvetslös när hon utnyttjades. Det var "inget liv i 

henne alls" och hon "rörde inte en fena”” (Aftonbladet, 2017b). ”Hon låg kvar, rädd och 

chockad” (Aftonbladet, 2007b). Offret beskrivs även som ordningsam med ”ett ansvarsfullt 

arbete i den offentliga sektorn” (Aftonbladet, 2007b). 

 

 

5.1.3 Stereotyp 
 

Det finns en viss medvetenhet kring stereotyper i rapporteringen, något som diskuteras och 

problematiseras i Svenska Dagbladet men inte alls på samma sätt i Aftonbladet. ”Det sprids 

mycket påståenden om att det bara är invandrare som våldtar” (Andersson, 2017). Men de kan 

lika gärna vara feministkillar från söder, där det finns en väldigt svartvit syn på de dömda 

sexförbrytarna (Andersson, 2017).  

   Vissa artiklar visar på ett ambivalent förhållande kring huruvida den ”svenska kulturen” 

skiljer sig från andra gruppers kulturer, i detta fall handlar i återkommande fall om 

hederskultur som inskränker kvinnors fri- och rättigheter i Sverige. Hederskulturen framlyfts 

och problematiseras, men även problematiseringen av att hederskulturen lyfts och att en då 

missar problemets kärna: den patriarkala strukturen i samhället. ”Men ibland verkar det så 

mycket lättare att tala om de övergrepp som sker i invandrarfamiljer - jämfört med vad som 

kan hända i vilken familj som helst, oavsett kulturell bakgrund.” (Thunberg, 2007), 

”Samhället har en plikt att bekämpa allt våld mot kvinnor, och att skydda dem som utsätts. 

Om det uppdraget ska kunna skötas krävs en ansats som ser våldet för vad det är ett 

samhällsproblem, inte ett invandrarproblem” (Larsson & Rågsjö, 2007), ”[…] ensidig 

fokusering på heders våld att hänföra våldet till främmande kulturer, vilket underblåser främ-

lingsfientlighet, och samtidigt göra våldsutsatta invandrade kvinnor en otjänst genom att 

osynliggöra det våld som är det mest utbredda” (Larsson & Rågsjö, 2007) samt ”Faktum är ju 

att svenska män står för majoriteten av all kvinnomisshandel.” (Larsson & Rågsjö, 2007). 

Våldet som försiggår i invandringstäta områden framlyfts (Svenska Dagbladet, 2007c). 
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Kulturella skillnader belyses som problematiska och något opassande i det svenska samhället: 

”En uppfostran som systematiskt inskränker flickors och unga kvinnors rätt att förverkliga sig 

själva kan inte tolereras i Sverige” (Svenska Dagbladet, 2007c) och ”Alla som väljer att 

bosätta sig i Sverige ska också förstå vilka villkor det är förknippat med” (Svenska Dagbladet, 

2007c). Författarna talar om att i den svenska kulturen i vilken kvinnan erkänns som 

fullvärdig människa, och är mannen jämbördig (Lifvendahl, 2017). ”Där Kvinnors mest 

grundläggande frihet - att äga sitt liv och röra sig fritt - inskränks i Sverige. Den friheten 

måste tas tillbaka” (Lifvendahl, 2017).  

 

 

5.1.4 Våldtäktskultur 
 

Detta frame är mycket framträdande och dominant i samtliga tidningar från båda årtalen. Ofta 

handlar det inte om att journalisterna själva bagatelliserar sexuellt våld utan snarare 

skildringar kring hur de som utsätts för sexuellt våld tas emot i samhället på ett sätt 

godtyckligt sätt. En händelse som skapade debatt under 2017 var en flicka som blivit mobbad 

och våldtagen av två pojkar, där pojkarna får gå kvar i skolan trots händelsen och rektorn 

resonerar att alla tre är offer i denna händelse (Aftonbladet, 2017b, Nordlund, 2017). ”Killen 

som nu blivit dömd har ju fått ett ganska kännbart straff och är på det sättet ett offer tyckte 

rektorn.” (Nordlund, 2017). Detta skapar debatt kring hur gärningsmän och offer hanteras av 

samhället, där skammen ofta tenderar att läggs på offret. ”Gärningsmännen kunde skryta om 

sin erövring. Hon var däremot äcklig, vidrig, smutsig - en hora” (Nordlund, 2017). Förlegade 

tankar om att kvinnan som utsatts för ett allvarligt brott är den som sanktioneras och 

skämmas. ”Också i min högstadieskola fanns en flicka med horrykte, hon hade blivit 

våldtagen - men kunde man vara säker på att hon inte hade varit med på det?” (Nordlund, 

2017)? ”I en skola på andra sidan stan var det min kompis som var den flickan, efter en 

gruppvåldtäkt som aldrig ledde till åtal. Gärningsmännen kunde skryta om sin erövring. Hon 

var däremot äcklig, vidrig, smutsig - en hora. Min kompis flyttade för att komma undan 

ryktena. De som våldtog henne gick kvar i samma skola. Signalen blev att det var hon som 

gjort fel. Samma mönster upprepas gång på gång” (Nordlund, 2017). De som skriver om 

händelsen är enade om att skolan har agerat fel som inte flyttat på gärningsmännen 

(Aftonbladet, 2017b, Nordlund, 2017, Ohlsén Petterson, 2017). Och att detta inte är ett enskilt 

fall utan återkommande händelser att gärningsmännen får gå kvar och offret får byta skola, 
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något som skickar fel signaler till ungdomarna (Aftonbladet, 2017b, Nordlund, 2017). ”Den 

som förgriper sig på någon annan är en förövare, punkt. En våldtäktsmans eventuellt svaga 

självkänsla eller svårigheter i livet minskar inte ansvaret för det han gjort. Det kan - kanske - 

vara en förklaring, men aldrig en ursäkt. Samhället och vuxenvärlden måste sluta upp bakom 

offret, utan tvekan eller förbehåll” (Nordlund, 2017). ”Domen mot pojken motiveras bland 

annat med […] tingsrätten domen med att den dömde pojken har "svårt att förstå att hans 

handlade skulle kunna vara fel” (Nordlund, 2017).  

   Den upplevda bagatellisering och förminskning av det våld kvinnor upplever är starkt 

genomgående tema för båda tidningarna under 2017 (Inci, 2017, Nordlund, 2017, Ohlsén 

Petterson, 2017, Söderlund, 2017). ””Men jag menar inget illa.” […] Säger att ”det är så han 

är uppväxt” och ”det är så det alltid har varit”” (Söderlund, 2017). Män måste börja lyssna på 

när kvinnor pratar om sexism och objektifiering, det handlar helt enkelt om tolkningsföreträde 

från de som upplevt diskrimineringen (Söderlund, 2017). Men kvinnorna upplever motstånd i 

sin kamp mot ett mer jämställt samhälle, där de inte blir tagna på allvar  

”Så långt i resonemanget kan man redan höra larmet från kommentatorer som anser att vi 

överdriver” (Inci, 2017) och ”Varför vi suckar uppgivet när män måste kontra med det finns 

faktiskt män som blir slagna av kvinnor också?” (Inci, 2017). Det finns även en genomgående 

ilska och frustration som uttrycks, där andra tycks vilja att svenska kvinnor ska vara 

tacksamma för att det finns andra ställen på jorden som har det värre. Vi bor i världens mest 

jämställda land men än är vi långt ifrån målet med ett jämställt samhälle, där mäns våld mot 

kvinnor anses vara det störta hotet mot detta (Inci, 2017). ”Så länge mäns hat och våld mot 

kvinnor består kommer vi inte röra oss framåt en endaste centimeter. Och det blir svårt för 

kvinnor och tjejer att känna tacksamhet över att leva i ett land som är mer jämställt än andra. 

Det räcker inte.” (Inci, 2017). Kvinnor som tar plats i samhällsdebatten får stå ut med mycket: 

”Kvinnliga artister och idrottare som Zara Larsson och Linnéa Claeson får dick-pics och 

dödshot av det enkla skälet att de är tjejer som tar för sig.” (Inci, 2017). Agneta Sjödin får 

frågan om hon har förlåtit förövaren: ”- Det är svårt att säga, jag tänker inte så mycket på det 

[…]” (Aftonbladet, 2007b). 
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5.1.5 Kvinnors utsatthet  

 

Det råder en konsensus kring att kvinnan har en utsatt position i samhället, där hon utsätts för 

ständiga kränkningar: ”Kvinnor används som handelsvaror, kvinnor kränks och 

omyndigförklaras, kvinnor mördas av ingen annan orsak än att de råkar vara kvinnor. Det 

händer hela tiden och det bara fortsätter och fortsätter.” (Bohman, 2007). Det finns en bred 

medvetenhet om att kvinnor är utsatta just för att de är kvinnor och att det i högsta grad är 

män som är förövarna (Aftonbladet, 2007b, Bohman, 2007, Inci, 2017, Larsson & Rågsjö, 

2007, Lifvendahl, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a, Svenska Dagbladet, 2007b, Svenska 

Dagbladet, 2007).  

   Våldet som berörs handlar om hedersrelaterat våld (Lifvendahl, 2017), men även det våld 

som inte är förknippat med utanförskapsområden och förorter (Lifvendahl, 2017, Inci, 

2017). ”Allt våld mot kvinnor sker i ett patriarkalt sammanhang, och det finns inga svenska 

värderingar som skyddar mot det.” (Larsson & Rågsjö, 2007). Även det våld kvinnor utsätts 

för i krig och konflikt problematiseras: ”Våldet som kvinnor utsätts för i fredstid förvärras i 

konflikter. Våldtäkt används i stor omfattning som vapen i krig […]” (Svenska Dagbladet, 

2007a). ”Kvinnor och unga flickor utsätts för systematiska sexuella övergrepp” (Svenska 

Dagbladet, 2007b). Men främst handlar skildringarna om de problem som finns närmast oss: 

”[…] främst kvinnor och barn som drabbas av våld i hemmet, utövat av människor som står 

dem nära. Men det är många.” (Svenska Dagbladet, 2007c). Samt hur omfattande mäns våld 

mot kvinnor är i dagens samhälle. ”Drygt 25 procent av kvinnorna i Sverige har någon gång 

utsatts för våld i nära relation […]” (Inci, 2017). ”[…] driver drygt 100 kvinno- och tjejjourer 

och skyddade boenden över landet, något vi gjort i över 30 år. Förra året hade våra jourer över 

50 000 stödsamtal med kvinnor och tjejer som hörde av sig till oss. Och vi tvingas ofta säga 

nej till hjälpsökande på våra skyddade boenden för att det är fullt” (Inci, 2017).  

 

 

5.2 Analys 

5.2.1 Hur beskrivs våldet? 
 

Våldet beskrivs som en kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga fri- och rättigheter 

(Bohman, 2007, Lifvendahl, 2017, Inci, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a). Dock visar 
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samhället kanske inte samma självklara ståndpunkt i denna fråga, detta är något som även 

lyfts fram: ”De flesta samhällen förbjuder sådant våld [våldtäkt], ändå är verkligheten allt för 

ofta sådan att det döljs eller godtas i tysthet” (Svenska Dagbladet, 2007a). Inte ens FN anses 

göra tillräckligt för att stoppa våldet som skär igenom alla kontinenter, länder och kulturer 

(Svenska Dagbladet, 2007a). Uppfattningen om att våldet mot kvinnor beskrivs som ett 

omfattade problem. Och att kvinnan, som kvinna, beskrivs ha en särskilt utsatt position 

(Bohman, 2007, Hernandi, 2007, Inci, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a, Svenska Dagbladet, 

2007c, Thunberg, 2007), något som förvärras i krigstid (Svenska Dagbladet, 2007b).  

”[…] 104 av världens 192 länder lagar som förbjuder våldtäkt, men dessa lagar tillämpas 

dåligt […]” (Svenska Dagbladet, 2007a). Det sexuella våldet som å ena sidan anses vara 

förkastligt kanske å andra sidan upplevs inte alltid tas på så stort allvar. ”Som att det skulle 

finnas någon, man eller kvinna, feminist eller icke-feminist, som skulle kunna hävda att de 

uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna som beskrivs gång på gång i boken inte är 

problem som angår alla?” (Bohman, 2007). Flertalet artiklar lyfter fram gång på gång olika 

fakta och resonemang om kvinnors utsatthet för mäns sexuella våld och vad konsekvenserna 

av detta blir. Och det finns ett genomsyrande tema att författarna har stött på ute i samhället 

situationer där deras ståndpunkter bagatelliseras eller inte tas på allvar (Bohman, 2007, 

Hernandi, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, Thunberg, 2007). ”`Måste det gå till 

genomförda samlag för att man ska få tillräckligt starka bevis?” (Hernandi, 2007).  

   Frustration över att situationen för kvinnor föga har förändrats till det bättre uttrycks. ”Jag 

hör samma historier nu som för 25 år sedan och det gör mig förtvivlad” (Hernandi, 2007) och  

”Könsmaktsordningen är ingen naturlag och vi kvinnor och tjejer är trötta på att trampa i lera 

utan att komma framåt.” (Inci, 2017). ”Det enda avgörande som de är överens om är att de 

hade sex” (El Mahdi, 2007) skrivs det om ett fall där en 17-åring har haft samlag med en 14-

åring. En ändring i sexualbrottslagstiftningen hade trätt i kraft och man ville åtala 17-åring 

mot våldtäkt mot barn men han frias. ”Samlaget, skriver HD i domen som får stor betydelse 

för framtida fall, var frivilligt, åldersskillnaden var liten och de båda hade en nära relation till 

varandra. Sexet var därför lagligt.” (El Mahdi, 2007). 17-åringen hävdar att 14-åringen var 

med på samlaget något som tingsrätten och hovrätten godtar då ”Ungdomarna fortsatte 

nämligen att umgås dagarna efter händelsen” (El Mahdi, 2007). "Flickor har hunnit längre i 

utveckling och mognad än pojkar i samma ålder", som ett skäl till att 17-åringen frias (El 

Mahdi, 2007). 
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5.2.2 Hur förklaras våldet? 
 

Det konstateras att mäns våld mot kvinnor är ett fundamentalt omfattande problem (Bohman, 

2007, Hernandi, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a, Svenska 

Dagbladet, 2007c, Thunberg, 2007). Det hedersrelaterade våldet eller ”En uppfostran som 

systematiskt inskränker flickors och unga kvinnors rätt att förverkliga sig själva” lyfts fram 

som något som inte hör hemma i det svenska samhället och bör därför inte toreras (Svenska 

Dagbladet, 2007c). Kritikerna menar däremot att det är problematiskt att se problemet bara ur 

den vinkeln då det dels handlar om ett större perspektiv där kvinnor som grupp är 

underordnade män som grupp och det är problemets kärna. ”[…] ensidig fokusering på heders 

våld att hänföra våldet till främmande kulturer, vilket underblåser främlingsfientlighet, och 

samtidigt göra våldsutsatta invandrade kvinnor en otjänst genom att osynliggöra det våld som 

är det mest utbredda” (Larsson & Rågsjö, 2007). ”Faktum är ju att svenska män står för 

majoriteten av all kvinnomisshandel.” (Larsson & Rågsjö, 2007). Således ska problemet ses 

som ett samhällsproblem och inte invandrarproblem (Andersson, 2017, Larsson & Rågsjö, 

2007, Thunberg, 2007). ”Fulla, aggressiva och psykiskt labila män brott […]” (Svenska 

Dagbladet, 2007c) ges som en förklaring till mäns våld mot kvinnor och barn. Kvinnohat är 

en annan förklaring där könsmaktsordningen inte ska ses som en naturlag (Inci, 2017). ”Mäns 

våld mot kvinnor är största hotet mot jämställdheten.” (Inci, 2017).  

 

 

5.2.3 Hur beskrivs förövaren? 
 

Det finns dels en uppfattning om att det kan vara den vi kanske minst anar eller de som vi inte  

tänker på i första hand som kan vara förövaren som exempelvis ”feministkillar från söder” 

(Andersson, 2017). Denna medvetenhet kring stereotyper finns främst hos Svenska 

Dagbladet. Dels finns den mer klassiska bilden av ett känslokallt och gränsöverskridande 

monster som lurar på oss i mörkret. Full, aggressiv, psykiskt labil (Svenska Dagbladet, 

2007c), illegala invandrare (Nilsson, 2017) men även som vårdare (Aftonbladet, 2007c), 

pappa (Thunberg, 2007) eller make (Aftonbladet, 2007f). ”Det sprids mycket påståenden om 

att det bara är invandrare som våldtar” (Andersson, 2017). ”[…] ibland verkar det så mycket 

lättare att tala om de övergrepp som sker i invandrarfamiljer - jämfört med vad som kan hända 

i vilken familj som helst, oavsett kulturell bakgrund” (Thunberg, 2007). ”Det är mänskligt att 
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säga att det är de andra som har problem, att skjuta problemen bort från sig själv. Men när jag 

gjorde research om våldtäkter inför pjäsen hamnade jag väldigt nära mig själv […]” 

(Andersson, 2017). ” […] våldet för vad det är ett samhällsproblem, inte ett 

invandrarproblem.” (Larsson & Rågsjö, 2007).  

   En ambivalens kring förövaren finns när den är en nära anhörig: ”Pappa är så mycket annat, 

inte bara en som kissar henne i håret..." (Thunberg, 2007). Det uppmärksammade fallet där 

två pojkar får gå kvar på en skola där de våldtagit och mobbat en flicka väcker känslor och 

reaktioner. Dels avsky kring handlingarna i sig men även frånvaron av de vuxnas 

ansvarstagande. ”[…] och inte minst resonemanget om att han är ett offer, direkt skadligt. Det 

bekräftar gärningsmannens egen, skeva bild av verkligheten. Om han är ett offer - vad är då 

flickan?” (Nordlund, 2017) 

   Aftonbladet tenderar till att ta upp extremfall med målande berättelser, tidningen skildrar 

Sveriges kanske värsta våldtäktsman där det uppmålas berättelser kring våldtäktsmannens 

härjande i Sverige under decennier (Micic, 2017). Även extrema fall från USA tas upp där en 

flicka blivit utsatt av sin idrottslärare under lång tid, mannen beskrivs som vänligt men 

”Samtidigt var han arg och kontrollerande” (Vikås, 2017). Ett kriminellt gängs framfart i 

Texas lockar och de beskrivs som hänsynslösa ”skrattade och vinkade framför kamerorna i 

rättssalen när de häktades (Nilsson, 2017). ”De är kända för att mörda med machete och deras 

motto är "döda, våldta - och kontrollera”” (Nilsson, 2017). Samtliga tre fall är längre artiklar 

där det beskrivs ingående hur övergreppen skett; överfall (Micic, 2017), drogande och 

tvångstauerande (Nilsson, 2017)., filmande av övergreppen (Vikås, 2017). Aftonbladet 

rapporterar även om flickor som hålls ”fånga som sexslavar i en jordhåla” (Aftonbladet, 

2007a). Mannen som hållit dem fånga beskrivs med viss mystik: ”Bönderna i området kallade 

honom för `vålnaden`. De sa att han kunde ändra form och försvinna i tomma intet. Han gick 

ofta genom floder och vattendrag för att undvika lämna spår” (Aftonbladet, 2007a).  

 

 

5.2.4 Hur beskrivs offret? 
 

Offret, som i samtliga fall är kvinnor beskrivs som sårbara, hjälplösa och utsatta (Aftonbladet, 

2007b, Aftonbladet, 2017b, Bohman, 2007, Castelius, 2007, Svenska Dagbladet, 2007a, 

Svenska Dagbladet, 2007b, Svenska Dagbladet, 2007c). Det framgick också att kvinnan som 

våldtäktsoffer betraktas som smutsig och en hora (Nordlund, 2017, Svenska Dagbladet, 
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2007b). Kvinnor beskrivs ibland som objekt: ”Kvinnor används som handelsvaror, kvinnor 

kränks och omyndigförklaras, kvinnor mördas av ingen annan orsak än att de råkar vara 

kvinnor” (Bohman, 2007). Flickor hålls borta från att förverkliga sig själv genom en 

uppfostran som systematiskt inskränker deras frihet ses som ett problem: ”Flickor som aldrig 

får åka med på skolresor, som inte får välja sin make själv och som inte får röra sig utanför 

hemmet utan en följeslagare - de är inte kidnappade i lagens mening, men ingen kan påstå att 

de är fria.” (Lifvendahl, 2017). En artikel i Svenska Dagbladet uppmärksammar offret på 

detta vis: ”Även de starkaste kvinnor har vittnat om det helvete som livet utvecklas till i dessa 

hem.” (Svenska Dagbladet, 2007c). Och Aftonbladet kan beskriva offret såhär: ”Kvinnan har 

ett ansvarsfullt arbete i den offentliga sektorn.” (Aftonbladet, 2007b). 

 
 

5.2.5 Kvantitativ analys 
 

Nedan presenteras den kvantitativa del undersökningen resulterade i, detta kommer vidare 

diskuteras under avsnitt 6. Diskussion. 

 
Tabell 3. Antal artiklar för respektive sökord mars, 2007.  

	
Aftonbladet	 																			SvD	

Sexuellt	våld	 6	 15	
Förgripit	sexuellt	 3	 3	
Sexuellt	ofredande	 11	 8	
Sexuella	trakasserier	 4	 3	
Sexuella	övergrepp	 18	 32	
Sexualbrott	 3	 11	
Våldtäkt	 63	 74	
Våldta	 11	 1	
Våldtas	 3	 4	
Våldtagen	 29	 18	
Våldtagna	 4	 4	
Våldtog	 13	 11	
Våldtogs	 21	 10	
Våldtäktsman	 6	 0	
Våldtäktsmannen	 8	 0	
Våldtagna	 4	 4	
Våldtäktsoffer	 0	 2	
Totalt	 207	 200	
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Tabell 4. Antal artiklar för respektive sökord mars, 2017.  

	
	Aftonbladet	 																	SvD	

Sexuellt	våld	 23	 15	
Förgripit	sexuellt	 4	 1	
Sexuellt	ofredande	 21	 0	
Sexuella	trakasserier	 9	 10	
Sexuella	övergrepp	 45	 30	
Sexualbrott	 19	 12	
Våldtäkt	 137	 72	
Våldta	 13	 4	
Våldtas	 0	 8	
Våldtagen	 39	 0	
Våldtagna	 4	 13	
Våldtog	 23	 14	
Våldtogs	 20	 3	
Våldtäktsman	 4	 4	
Våldtäktsmannen	 4	 5	
Våldtagna	 4	 13	
Våldtäktsoffer	 2	 3	
Totalt	 371	 207	
 
Tabell 5. Totalt antal artiklar kvar efter urval. 

	
2007	 2017	 Totalt	

Aftonbladet	 38	 96	 158	
Svenska	Dagbladet	 31	 18	 61	
 

 

6. Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur sexuellt våld framställs i media över tid och om det 

finns några likheter och skillnader i materialet samt om det ger uttryck för någon form av 

bagatellisering av det sexuella våldet däri utifrån ett feministiskt perspektiv. Studiens metod 

och teori ebbade ut i fem dominerande frames i det empiriska materialet: värdering och norm, 

arketyp, stereotyp, våldtäktskultur och kvinnors utsatthet. Utifrån detta analyserades empirin 

med de fyra grundfrågorna: Hur beskrivs våldet? Hur förklaras våldet? Hur beskrivs 

förövaren? Samt hur beskrivs offret? För att kunna besvara studiens huvudsakliga 

frågeställning.  

   Våldet beskrivs genomgående som en kränkning mot kvinnors grundläggande mänskliga 

fri- och rättigheter (Bohman, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a). 

Det råder en konsensus kring våldets stora omfattning och att kvinnor utsätts i hög grad av 
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män (Bohman, 2007, Hernandi, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, Svenska Dagbladet, 

2007a, Svenska Dagbladet, 2007c, Thunberg, 2007). Våldet anses vara ett stort hälsoproblem, 

där det delvis finns en frustration att det inte görs tillräckligt för att skydda kvinnorna mot det 

våld de utsätts för (Bohman, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a, 

Svenska Dagbladet, 2007b).  

   Aftonbladet tenderar till att beskriva förövarna ofta som väldigt avvikande (Aftonbladet, 

2007a, Nilsson, 2017, Micic, 2017, Vikås, 2017) på ett sätt som inte alls är lika framträdande 

i Svenska Dagbladet. Våldet förklaras ofta genom att det adresseras tillhörande ”andra män”. 

Ett ämne som diskuteras i Svenska Dagbladet under 2017 är att det finns en medvetenhet 

kring den stereotypa föreställningen att ”invandrare” våldtar (Andersson, 2017). Den 

”svenska kulturen” anses vara värd att värna om. Den svenska kulturen som inte kränker 

kvinnors mänskliga rättigheter. Hederskulturen lyfts fram och problematiseras, men även 

problematiseringen av detta perspektiv problematiseras då problemets kärna inte anses ligga 

endast i hederskulturen utan måste snarare ses i ett större patriarkalt sammanhang, som ett 

samhällsproblem. Den ensidiga fokuseringen på våldet underblåser snarare 

främlingsfientlighet och osynliggör det mest utbredda ”svenska” våldet. 

   Offret, som i samtliga fall är en kvinna, beskrivs som sårbara, hjälplösa eller utsatta 

(Aftonbladet, 2007b, Aftonbladet, 2017b, Bohman, 2007, Castelius, 2007, Svenska 

Dagbladet, 2007a, Svenska Dagbladet, 2007b, Svenska Dagbladet, 2007c). Kring dessa 

könsstereotypa fördomar finns inte alls lika stor medvetenhet kring som det gör kring 

förövaren (även om hans våld ändock placeras hos andra). Emellertid finns det en stor 

medvetenhet att kvinnan som kvinna, har en särskilt utsatt position (Bohman, 2007, Hernandi, 

2007, Inci, 2017, Svenska Dagbladet, 2007a, Svenska Dagbladet, 2007c, Thunberg, 2007). 

Kvinnan som offer beskrivs av samhället ibland som smutsig och en hora skildrat av 

författarna (Nordlund, 2017, Svenska Dagbladet, 2007b). Kvinnan beskrivs även används 

som ett objekt, en handelsvara (Bohman, 2007, Nilsson, 2017). En artikel i Svenska 

Dagbladet menar att ”Även de starkaste kvinnor har vittnat om det helvete som livet utvecklas 

till i dessa hem.” (Svenska Dagbladet, 2007c). Inte ens de ”starkaste” kvinnorna klarar av det. 

Betyder det att kvinnan i normalfallet anses vara svag? Eller att svaga kvinnors helvete inte 

väger lika tungt som starka kvinnors helvete?  

   Således visar materialet både på likheter och skillnader. Det finns en grundläggande 

uppfattning på att våldet är ett universellt fenomen som påverkar kvinnor. Hur förövaren 

beskrivs skiljer sig åt då Aftonbladet i högre grad tenderar till att måla upp spektakulära 

händelser och har en detaljrikedom i sina rapporteringar som inte alls återfinns på samma sätt 
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i Svenska Dagbladet. Mannen som utför våldet är ofta en ”annan man” dock finns det en 

medvetenhet kring denna stereotypa syn på mannen som våldsbrottsling då detta debatteras i 

Svenska Dagbladet. Emellertid finns inte denna medvetenhet kring kvinnan som offer och de 

stereotypa antaganden som följer med det.  

   Ur ett feministiskt perspektiv kan detta ses i en kontext av att vi lever i ett patriarkat där 

männen som grupp är överordnade kvinnor som grupp och våld eller hot om våld är ett sätt att 

upprätthålla detta. Ett kännetecken för ett patriarkat är att det finns en våldtäktskultur där 

våldet kvinnor utsätts för bagatelliseras och förminskas. Walby (2015) menar att media är en 

delaktig aktör i att konstruera och reproducera våldtäktskultur, genom media kan sexualiserat 

våld blir alltså normaliserat och ibland även tolererat. Offret beskylls samtidigt som 

förövarens roll tonas ner. Karaktäristiskt för dessa våldtäktsmyter är att förövaren är en 

abnorm individ - det är någon annan som utför våldet, någon vi kan placera bortom oss själva 

(Gottzén, 2002, Walby, 2015). Aftonbladet tenderar till att måla upp scenarion och förövare 

med stor detaljrikedom och det kan därmed anses att Aftonbladet i högre grad bidrar till att 

cementera stereotypa bilder genom detta genom att gång på gång framlyfta förövaren som ett 

gränsöverskridande monster. Dessa stereotypa och målande föreställningar återfinns inte alls i 

samma grad i Svenska Dagbladet. Enligt Walby (2015) skulle alltså detta kunna vara ett 

uttryck för att det finns en högre grad av våldtäktsmyter som sprids genom Aftonbladet än 

Svenska Dagbladet. Vid ett tillfälle beskrivs männen som utövar våld mot kvinnor i Svenska 

Dagbladet som ”Full, aggressiv, psykiskt labil” (Svenska Dagbladet, 2007c), emellertid är det 

en beskrivning långt ifrån Aftonbladets mer spektakulära beskrivningar av förövarna. Walby 

(2015) menar att flickors och kvinnors upplever av sexuellt våld trivialiseras genom att 

medier visar en abnorm bild av förövaren och att produkten av detta är normalisering av 

kvinnohat och våld mot kvinnor genom att tona ner förövarens roll. Det sexuella våldet i 

samhället är ofta dolt och media tenderar att rapportera kring enskilda skandaler. Utifrån 

Walby’s perspektiv gör Aftonbladet alla flickor och kvinnor en otjänst genom att rapportera 

om enskilda skandaler, då det vardagliga mest förekommande våldet inte uppmärksammas 

och benämns för vad det faktiskt är. Det råder en tystnad kring det mest utbredda sexuella 

våldet, vilket gör dessa frågor kan upplevas som inte lika viktiga som de faktiskt är (Dahgren 

& Sandell, 2014:281). Att våldet placeras hos ”andra män” är en vanlig myt kring förövaren 

(Gottzén, 2014, Walby, 2015:193) något som även det bidrar till en tystnad kring det utbredda 

sexuella våldet.  

   Trots att det tillsynes råder en konsensus om att detta är ett problem som inte bara berör 

kvinnor eller feminister finns ett uttryck i texterna för ett bristande engagemang från andra. 
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Flertalet artiklar lyfter fram fakta och resonemang av mäns sexuella våld mot kvinnor och vad 

konsekvenserna av detta blir. Det är tydligt i texterna att författarna har stött på situationer där 

deras våld bagatelliseras av andra (Bohman, 2007, Hernandi, 2007, Inci, 2017, Lifvendahl, 

2017, Thunberg, 2007). Feministiska frågorna förs främst av kvinnor men varför är i princip 

bara kvinnor intresserade av dessa? (Bohman, 2007, Inci, 2017). Resonemanget Dahlgren och 

Sandell (2014) för rörande att kvinnors frågor nu har fått en plats i den allmänna samhälleliga 

debatten kan utifrån detta ses ur två perspektiv. Dels det faktum att det numera är frågor som 

faktiskt berörs och får plats i den allmänna debatten men trots detta kanske inte i verkligen har 

den plats i samhällsdebatten som det resonemanget ger sken av. Bara för att en får plats 

betyder det att någon lyssnar?  

   ”Vi är förbannade – inte tacksamma.” skriver Inci (2017) och menar på att det finns ingen 

anledning till att kvinnor i Sverige ska vara tacksamma bara för att det finns ställen som har 

det värre. Det finns en frustration hos författarna 2017 kring detta ämne som inte återfinns 

2007. Kvinnorna känner sig inte hörda och deras samtal om sexism inte tas på allvar. Svaren 

kan då vara: ”det var väl inte så farligt?” (Söderlund, 2017) eller ”Jag har alltid gjort så” 

(Söderlund, 2017). Kelly (1987:130) menar att vanligare former av sexuellt våld mer sannolik 

kommer bli definierade som ett acceptabelt beteende. Sexuella trakasserier kan förklaras som 

”bara ett skämt”. Gottzén (2014) menar på att detta förminskande av sexuellt våld bidrar till 

upprätthållande av en våldtäktskultur. En anledning till denna högre medvetenhet kan även 

bero på det uppmärksammade fallet 2017 med en våldtagen flicka där de två pojkarna som 

våldtog henne fick gå kvar på skolan nästan ett år innan skolan beslutade om att flytta på dem 

– efter påtryckningar utifrån. Rektorn uttrycker det som att alla tre är offer i denna händelse, 

för att förövaren blivit dömd och fått ett kännbart straff (Nordlund, 2017). Detta skulle kunna 

vara ett uttryck för bagatellisering av det våld flickan upplevt, då våldtäktsmyter innefattar 

förnekandet av att våldtäktsoffer faktiskt har blivit våldtagna, såsom förnekandet av att 

förövaren faktiskt är en våldtäktsman (Walby, 2015:192-193). Att kalla våldtäktsmannen för 

offer för att han fått ett kännbart straff är att förminska våldet. Hlavka (2014:338) menar att 

flickors upplevelser av våld ofta blir negligerat från lagen. Detta syns i motivationen i domen 

i tingsrätten mot pojken som motiveras bland annat med ”(förövaren) har svårt att förstå att 

hans handlade skulle kunna vara fel.” (Nordlund, 2017). Detta cementerar tankesättet ”pojkar 

är pojkar” där flickorna får lära sig att deras sexualitet inte tillhör dem själva (Hlavka, 

2014:338-339).  

   Just en större kunskap kring bagatellisering och förminskning av det våld kvinnor upplever 

är starkt genomgående tema för båda tidningarna under 2017. Något som inte alls är lika 
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framstående 2007 i någon av tidningarna. Således har det skett en förändring i medvetenheten 

kring detta.  

   Aftonbladet använder i högre grad bagatelliserande språkbruk 2007 än 2017, det samma 

gäller för Svenska Dagbladet men i något mindre utsträckning. Aftonbladet rapporterar 2007 

om en 17-åring frias för att ha haft samlag med en 14-åring. Detta för att de dagen efter 

händelsen hade fortsatt att umgås, detta gör att rätten ställer sig på 17-åringes sida. Ett 

resonemang speglar väl föreställningen att offret och förövaren måste ha en komplicerad 

relation efter brottet ägt rum. En stereotyp att offret inte kan umgås med förövaren efter en 

våldtäkt, det hade mycket väl kunnat ha varit så att efter händelsen så definierade inte flickan 

det som våldtäkt innan hon hunnit förstå själv. I likhet med det både Gottzén (2014:107) och 

Nilsson och Lövkrona (2015:16) menar på att våldsutövarna eller samhället nödvändigtvis 

behöver definiera sina handlingar som våld. Således inte heller den som utsätts. Vet en inte att 

en har blivit utsatt är det svårt att definiera något som våld.  

   Studiens kvantitativa del visar på att under 2007 skrev Aftonbladet 207 artiklar relaterat till 

nyckelorden och Svenska Dagbladet 200. Av dessa bedömdes 38 respektive 30 var av 

relevans för studien. Under 2017 skrev Aftonbladet 371 och Svenska Dagbladet 207 där 96 

respektive 18 var av relevans för studien. Aftonbladet visar alltså en kraftig ökning i antalet 

skrivna artiklar mellan 2007 och 2017 medan Svenska Dagbladets frekvens består. Strömbäck 

(2014:101-102) menar att det finns ett samband mellan hur mycket uppmärksamhet en 

företeelse får i media och hur viktig människor upplever frågan, utifrån detta skulle 

Aftonbladets läsare anse att vikten av frågor kring sexuellt våld tilltagit. Dock går det inte att 

utesluta att det finns andra påverkansfaktorer till denna ökning.  

 

 

6.1 Kritik mot studien 
 

Framingen som metod har till dess fördel att det är en väldigt dynamisk metod, detta har gjort 

att den går väl att använda för att se hur tidningar rapporterar om en viss händelse och ger 

forskaren möjligheter att på ett strukturerat men öppet sätt angripa empirin för att kunna 

utröna mönster. Men detta kan också anses vara dennes största nackdel. Det är möjligt att en 

vanlig kvalitativ textanalys hade givit samma resultat som framingen gjorde, men utan de 

upprepningar som delvis sker när frames och analysfrågorna redovisas separat. Å andra sidan 

blir studien väldigt tydlig med detta upplägg och det är enkelt för den som granskar att följa 
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varje steg processen och det skapar därmed en transparens i materialet som kanske inte endast 

en kvalitativ textanalys hade gjort. Patriarkatsteorins största kritik är att den bortser från 

biologiska faktorer och det är mycket ett adekvat resonemang. För att förstå helheten och 

komplexiteten i det sammanhang vi verkar kan vi rimligtvis behöva se till fler dimensioner än 

bara socialt skapade strukturer.  

 

 

7. Avslutning 
7.1 Slutsatser 
 

Studien visar på fem dominerande frames i rapporteringen kring sexuellt våld: värde eller 

norm, arketyp, stereotyp, våldtäktskultur samt kvinnans utsatthet. Dessa var mest frekvent 

återkommande i rapporteringen. Med hjälp av dessa frames analyserades empirin utifrån 

studiens syfte och frågeställningarna besvarades: hur beskrivs mäns sexuella våld, vilka 

likheter och skillnader finns samt om det finns uttryck för någon form av bagatellisering av 

det sexuella våldet ur ett feministiskt perspektiv.  

   Materialet visade att det fanns både likheter och skillnader i hur mäns sexuella våld 

framställs både mellan tidningarna och över tid. Aftonbladet har en mer framstående roll vad 

det gäller att dramatisera kring sexuellt våld och förövarna – det är inte ovanligt att de 

rapporterade om spektakulära och ovanliga fall där gärningsmannen beskrevs i abnorma 

termer. Detta menar Walby (2015) tyder på en våldtäktskultur där stereotypa bilder av 

förövaren cementeras. Aftonbladet beskriver gärna gärningsmannen gestaltad som en väldigt 

avvikande individ – känslokall och gränsöverskridande, ett monster i många fall. Förövaren är 

i många fall någon ”annan man”, någon som vi kan placera bortom vår egen person som utför 

våldet, detta gäller för båda åren och tidningarna. På detta vis menar Walby (2015) att våldet 

flickor och kvinnor upplever trivialiseras, genom att media visar en bild av en skräckfigur 

samtidigt som det vanligaste våldet får men mindre framträdande roll. Genom att rapportera 

om extrema fall gör Aftonbladet samhället en otjänst genom att det utbredda, vardagliga mest 

förekommande våldet inte uppmärksammas och benämns för vad det faktiskt är. Detta kan 

göra att frågan inte upplevs lika viktig som den faktiskt är (Dahlgren & Sandell, 2014:281). 

Denna målande skildring av enskilda fall återfinns inte alls på samma sätt i Svenska 

Dagbladet.  
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   Våldet kvinnor utsätts för beskrivs som en kränkning av de grundläggande mänskliga fri- 

och rättigheterna och är ett omfattande problem. Att kvinnor är utsatta just för att de är 

kvinnor ses i materialet från båda tidningar från båda åren. Emellertid finns uppfattningen att 

trots medvetenheten kring detta stora säkerhetsproblem så finns det ett bristande engagemang 

och en bristande tilltro som författarna verkar stöta på. Gång på gång lyfts argument, statistik 

och resonemang fram. Och trots att både statistiken och fakta talar sitt tydliga språk verkar 

ändå författarna kämpa i motvind, där de inte blir trodda på eller att deras problem 

förminskas. Detta ses i materialet över båda åren och i båda tidningarna. Dock finns det 2017 

en större medvetenhet kring bagatellisering av sexuellt våld hos båda tidningarna som inte är 

lika framträdande 2007. En anledning till detta kan vara ett uppmärksammat våldtäktsfall men 

det kan också tyda att det finns en större medvetenhet.  

   Sammanfattningsvis har studien visat att nyhetsrapporteringen består av både likheter och 

skillnader. Den största skillnaden är Aftonbladets målande beskrivningar av fallen och 

förövarna som inte alls återfinns i Svenska Dagbladet på samma sätt. Det finns en stor 

medvetenhet kring mäns sexuella våld mot kvinnor och att det är en grundläggande rättighet 

med avsaknaden av våld men trots detta uttrycker författarna att de får slåss för sitt 

resonemang, att de inte blir trodda och lyssnade på. Artiklarna visar på att det i båda tidningar 

finns en större medveten kring bagatellisering av sexuellt våld 2017.  

 

 

7.2 Vidare forskning 
 

Som nämnt inledningsvis i avgränsningar så berör inte denna studie vid det intersektionella 

perspektivet i större utsträckning än till en faktor vilket är kön. Det hade varit av intresse att 

titta på fler faktorer och hur dessa skulle kunnat samverka och därmed få ytterligare 

dimensioner och därmed ökad förståelse. En sak om var tydlig i det empiriska materialet var 

avsaknaden av förklaringar till våldet i tidningsartiklarna, ibland adresserades det till 

hederskultur eller alkoholproblem men många gånger var det osagt med vad som faktiskt 

förorsakade våldet, det fanns sällan förklaringar till våldet mer än konstaterandet att män 

utövar våld mot kvinnor. Framtida forskning skulle även kunna fokusera på vad det blir för 

effekter utav dessa: hur upplever läsare av Aftonbladet sexuellt våld respektive Svenska 

Dagbladets läsare då framställningen av sexuellt våld i tidningarna skiljde sig åt? Är 

Aftonbladets läsare i högre grad rädda för att bli utsatta än Svenska Dagbladets? Eller är det 
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så kanske att Aftonbladets läsare ser tidningens målande beskrivningar av sexuellt våld som 

en form av underhållning och kanske inte alls upplever samma rädsla? Det kan även vara av 

intresse att studera enskilda fall av händelser, precis som tidigare där studier av hur 

Hagamannen påverkade kvinnorna i staden där han verkade, där tidningarnas skildringar om 

honom säkerligen haft inverkan på dessa upplevelser. Med dagens stora tillgänglighet av 

internet och sociala medier sprids nyheter och idéer på ett annat sätt. Det är enkelt för vem 

som helst att uttrycka en åsikt och publicera den och potentiellt nå en stor massa. Hur 

påverkar detta våra upplevelser av sexuellt våld när den klassiska nyhetsjournalistiken inte på 

samma sätt har monopol på nyhetsförmedling? Och hur pratar vi om sexuellt våld efter 

#metoo?  
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