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En kritisk diskursanalys av genusnormer i 
dagstidningar gällande offer för sexuellt våld i 

konfliktområden 
Sammanfattning: 
Sexuellt våld i konfliktområden är en företeelse som drabbar såväl kvinnor som män. Med 

utgångspunkt i nongovernmental organizations informationsmaterial avseende sexuellt våld i 

konfliktområden kan dock fås bilden av att endast kvinnor drabbas av detta våld. Forskning 

visar att av 4076 nongovernmental organizations som arbetar med att hjälpa offer för sexuellt 

eller politiskt våld i konfliktområden är det endast 3 % som på något sätt nämner män som 

offer för detta sexuella våld och då i regel alldeles kort. Det pågår alltså en omfattande 

diskriminering mot män som utsätts för sexuellt våld i konfliktområden. 

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rapporteringen i svenska dagstidningar 

genusnormativt förhåller sig vid framställandet av offer för sexuellt våld och huruvida 

sexuellt våld mot män i konfliktområden är tabubelagt i desamma. 

  

Denna undersökning genomförs genom en genusteoretisk kritisk diskursanalys. Uppsatsens 

analytiska ram är den kritiska diskursanalysen. 

 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är diskursanalys och Norman Faircloughs 

tredimensionella modell. 

Resultatet visar på en diskrepans i rapporteringen om offer för sexuellt våld i 

konfliktområden. Dagstidningarnas rapportering är klart strukturellt associerad till kvinnor. 

Det sexuella våldet mot män beskrivs neutralt och utan värderingar medan sexuellt våld mot 

kvinnor beskrivs med en större mängd känsloord och värdeyttringar. 

 

Nyckelord: sexuellt våld, konfliktområden, genus, kritisk diskursanalys, 

socialkonstruktionism, media 
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A critical discourse analysis of gender norms in daily 
papers regarding victims of sexual violence in conflict 

situations 
Abstract: 
Sexual violence in conflict situations is a phenomenon which befalls women as well as men. 

On the basis of nongovernmental organizations reports regarding sexual violence in conflict 

situations one might get the picture that it only befalls women. Research show that out of 

4076 nongovernmental organizations which are aiding victims of sexual or political violence 

only 3 % mention men as victims of the previously mentioned violence. Consequently 

discrimination is taking place against men who are victims of sexual violence in conflict 

situations. 

 

The purpose of the thesis is to inquire into the gender normative nature of the Swedish daily 

papers reports regarding victims of sexual violence in conflict situations and whether sexual 

violence against men in conflict situations is taboo in the aforementioned papers. 

 

This inquiry will be carried out through a gender theoretical critical discourse analysis. The 

discourse analysis is the thesis’ analytical framework. 

 

The theoretical basis of the thesis is the discourse analysis and Norman Faircloughs three 

dimensional model. 

 

The results show a discrepancy in the reports of victims of sexual violence in conflict 

situations. 

The daily papers reports are clearly structurally associated with women. The sexual violence 

against men is described neutrally and without values while the violence against women is 

described with a greater amount of feelings and values. 

 

 

Keywords: sexual violence, conflict situations, gender, critical discourse analysis, social 

constructionism,  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

När hjälporganisationer som Amnesty, Röda korset eller andra Nongovernmental organizations 

(NGOs) släpper larmrapporter till media om konflikter i världen sker det ofta med någon form av 

passus till det sexuella våldet som en del av den humanitära katastrofen. Organisationerna talar om 

det sexuella våldet mot kvinnor, hur de våldtas eller blir utsatta för andra former av sexuella 

övergrepp. Av 4076 sådana NGOs som jobbar med våldtäkt och andra former av politiskt våld 

rapporterar hela 97 % om hur detta sexuella våld riktas mot kvinnor
1
. Som läsare kan tyckas att 

denna siffra på 97 % inte är något märkvärdigt då offer för sexuellt våld i konfliktområden i regel 

är kvinnor och den egna mentala stereotypiska bilden av ett offer för sexuellt våld i ett 

konfliktområde är en kvinna. Så är dock inte fallet. Dessa rapporter speglar inte hela spektrumet 

av de humanitära katastroferna i konfliktområden. I till exempel Liberia är drygt hälften av de 

vuxna offren för sexuellt våld i landet män.
2
 En undersökning gjord bland manliga politiska fångar 

i El Salvador på 1980-talet visade på att 76 % av fångarna svarade att de utsatts för minst ett fall 

av sexuell tortyr.
3
 I en studie gjord på över 6,000 fångar i koncentrationsläger i Sarajevo svarade 

över 80 % att de blivit våldtagna
4
. Detta är bara några exempel på omfattningen av de sexuella 

övergrepp som begås mot män i konfliktområden.  

Trots detta är det alltså av 4076 NGOs som jobbar med våldtäkt och andra former av politiskt våld 

bara 3 % som i sitt informationsmaterial berör sexuellt våld mot män i konfliktområden, och då i 

regel bara alldeles kort. 

1.2. Problemformulering 

 

Offer för sexuellt våld i konfliktområden tillskrivs, som redogörs för ovan, per automatik ett visst 

kön av NGOs som arbetar med att hjälpa offer för sexuellt våld. Detta leder till att problematiken 

med sexuellt våld i konfliktområden riskerar att förvärras ytterligare när det inte längre ses som ett 

könsneutralt fenomen utan någonting som är strukturellt associerat till kvinnor. Om samma 

strukturella förhållande även visar sig råda avseende dagstidningar finns det en stor risk för att 

manliga offer riskerar att marginaliseras än mer. Detta kan i förlängningen leda till att sexuellt 

våld mot män tabubeläggs och även att det får en påverkan på attityden i allmänhet avseende våld 

mot män, någonting som kan vara ytterst problematiskt för såväl försvarsmakter som hela 

statsmakter. Detta då media har en stor genomslagskraft och påverkar människor med värderingar 

                                                           
1
 DelZotto & Jones 2002 (rapporten saknar sidnumrering) 

2
 Stemple 2009 s. 613-614 

3
 Ibid s. 613 

4
 Ibid s. 614 
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och åsikter på ett sätt som är ytterst svårt att värja sig mot i förlängningen.
5
 Särdeles problematiskt 

är det i en situation likt denna, där gemene man har svårt att bilda sig en egen uppfattning då 

situationen ifråga är så pass geografiskt avlägsen och svårtillgänglig, vilket leder till att den av 

media förmedlade bilden är den enda verklighet som finns att förhålla sig till. Någonting som 

ytterligare problematiserar frågan är att ingen tidigare forskning, vad jag har kunnat återfinna, 

behandlar detta ämne kopplat till Sverige och eventuella missförhållanden är således praktiskt 

taget helt obelysta. 

 

1.3. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur rapporteringen i svenska dagstidningar 

genusnormativt förhåller sig vid framställandet av offer för sexuellt våld och huruvida sexuellt 

våld mot män i konfliktområden är tabubelagt i desamma.  

Genom en genusteoretisk diskursanalys kommer jag att undersöka på vilket sätt dagstidningar 

framställer offer för sexuellt våld i konfliktområden och vilka genusstrukturer som går att utläsa. 

 

Mina övergripande frågeställningar är: 

 

1. Är rapportering i dagstidningar om offer för sexuellt våld i konfliktområden strukturellt 

associerad till ettdera könet? 

2. Förekommer det skillnader gällande hur sexuellt våld i konfliktområden skildras i 

dagstidningar beroende på om det är män eller kvinnor som är offer? 

 

1.4. Avgränsningar 

Uppsatsen baserar sig på artiklar i de fyra största dagstidningarna; Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen samt Svenska Dagbladet. Detta då dessa genom sin storlek och sina anor får anses som 

normerande för det svenska medieklimatet i sin helhet. Dessa fyra dagstidningar ger även en viss 

spridning såväl ideologiskt som i uppdelning mellan morgon- och kvällstidningar.  

De utvalda artiklarna ryms inom tidsspannet 2007-2012. Avseende tidsspannet så har inriktningen 

varit att artiklarna skall vara publicerade i så pass nära tid som möjligt, dock utan att detta medför 

att det tillgängliga materialet blir för litet för att tillgodose uppsatsens behov. Anledningen till 

detta krav på publicering i närtid är att det är nu rådande genusnormer som skall avhandlas i 

uppsatsen. 

                                                           
5
 Fagerström & Nilson (2008) s. 36 
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Då det i uppsatsen finns ett tydligt uppsåt att undersöka såväl genusnormer som avsaknaden av 

desamma har ingen avgränsning gjorts beroende på om det går att vid en första anblick kan finna 

några hänvisningar till manligt eller kvinnligt. 

 

1.5. Disposition 

Under tidigare forskning presenterar jag den forskning som jag har kunnat återfinna relaterat till 

uppsatsens forskningsfråga. 

Därefter presenteras det teoretiska ramverket med tillhörande efterföljande teoretiska 

utgångspunkter. Dessa är uppdelade i diskursanalys som första del och genus som andra del. I 

diskursanalysdelen redogörs först för diskurs som begrepp och de gemensamma dragen för fältet 

för att sedan följas upp med just den teoretiska modell av diskursanalys som kommer att användas 

i denna uppsats. Avslutningsvis kommer jag att visa på en del av den kritik som finns mot 

diskursanalys som teori och hur jag ställer mig till denna kritik. 

Därpå följer metodavsnittet. Detta inleds med en presentation av uppsatsens forskningsdesign för 

att sedan ledas in till den vetenskapsfilosofiska positionen, socialkonstruktionism. Efter detta 

redogör jag för den specifika diskursanalytiska modell som kommer att användas som 

analysverktyg i uppsatsen; Faircloughs tredimensionella modell. Detta avsnitt avslutas med en 

redogörelse för urval och hur datainsamlingen har skett samt ett stycke om reliabilitet och 

validitet. 

Efter detta redogörs för analysen med efterföljande resultat. Dessa två delar är uppdelade på 

uppsatsens två frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion, förslag till fortsatt 

forskning samt referens- och datalistan. 

 

1.6. Tidigare forskning 

Trots att jag har lagt kraft på att hitta tidigare forskning har jag inte kunnat finna någon sådan i en 

större omfattning utan istället förefaller tidigare forskning på området vara klart begränsad på så 

sätt att det helt enkelt inte har forskats i uppsatsens forskningsfråga eller därtill relaterade frågor. 

Den forskning som finns belyser dels omfattningen av det sexuella våldet mot män och dels hur 

t.ex. NGOs rapportering systematiskt diskriminerar män då dessa sällan nämns i 

informationsmaterial. 

 

Lara Stemple, som för tillfället innehar titeln Director of Graduate Studies på UCLA School of 

Law, har en bakgrund som advokat och i 2009 publicerade hon i Hastings Law Journal 
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avhandlingen Male Rape and Human Rights där hon kartlägger och presenterar forskning om 

våldtäkt mot män och mänskliga rättigheter.  

Denna uppsats är relevant för arbetet då den på ett tydligt sätt visar hur omfattande det sexuella 

våldet mot män i konfliktområden de facto är, någonting som tidigare var okänt för mig. 

 

Adam Jones och Dr. Augusta Delzotto presenterade  2002 rapporten Male-on-Male Sexual 

Violence in Wartime: Human Rights’ Last Taboo på ett konvent i New Orleans. Där redogjorde de 

bl.a. för hur olika Nongovernmental Organizations informationsmaterial såg ut ur ett 

genusperspektiv. Denna rapport är relevant för uppsatsen då den pekar på hur liten andel av dessa 

NGOs rapportering och informationsmaterial som behandlar män som offer för sexuellt våld 

oavsett den faktiska omfattningen av män som offer. 

Adam Jones med en bakgrund på bl.a. Yale University har forskat på folkmord och genus och har 

publicerat ett flertal böcker på ämnet, bl.a. Gendercide & Genocide (2004). 

Dr. Augusta Delzotto är verksam på Syracuse University's Maxwell School of Citizenship and 

Public Affairs där hon forskar på trafficking med fokus på såväl kvinnor som män som offer.  

 

 

2. Teori 

2.1. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket i uppsatsen är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och mer 

specifikt hans tredimensionella modell. Denna modell har dock sin utgångspunkt i det allmänna 

fältet kritisk diskursanalys och teorier kring diskursordningar. Därmed kommer först 

gemensamma drag för kritisk diskursanalys att presenteras för att sedan följas av en redogörelse av 

Faircloughs tredimensionella modell och slutligen diskursordningar.  

I och med att jag använder mig utav Faircloughs teori såväl som metod kommer jag att löpande 

referera till hur Fairclough förhåller sig till vissa specifika frågor. Detta för att ytterligare definiera 

och tydliggöra Faircloughs teori och metod. 

Faircloughs modell som presenteras mer ingående senare i arbetet kommer alltså att användas som 

ett analysverktyg. Syftet med uppsatsen är på intet sätt att pröva Faircloughs teorier utan tvärtom 

att förlita sig på dem. 
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2.2. Diskursanalys 

2.2.1. Diskurs som begrepp 

Begreppet diskurs är ett nyckelbegrepp inom hela det socialkonstruktionistiska fältet. 

Faircloughs användning av begreppet är tudelat. Dels definierar han det som det abstrakta 

bruket av ”(…) substantivet diskurs som språkbruk såsom social praktik”.
6
 

Den andra definitionen är bruket av ”(…) substantivet med artikel (en diskurs; jfr diskurser, 

diskurserna) som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv”.
7
 Med detta menas alltså en eller flera specifika diskurser som kan separeras från 

en eller flera andra diskurser. Exempel på detta är en genusdiskurs, en högskolediskurs eller 

en militärdiskurs.
8
 

Enligt Faircloughs definition är diskurs bestående enbart av lingvistiska beståndsdelar och han 

ställer sig därmed i motsättning till exempelvis Laclau & Mouffe som inte har en sådan 

uteslutande inställning utan även inkluderar icke-lingvistiska beståndsdelar. 

 

2.2.2. Kritisk diskursanalys som teori 

När det talas om den kritiska diskursanalysen är det av stor vikt att det specificeras vilken del 

av den som avhandlas. Detta då kritisk diskursanalys är en väldigt vid benämning som är 

tudelad i det att den dels betecknar Norman Faircloughs egenutvecklade angreppssätt och dels 

betecknar en vid riktning inom diskursanalysen där ett flertal olika angreppssätt samsas inom 

samma beteckning. Faircloughs angreppssätt i sig är väldigt brett och innehåller såväl 

teoretiska metoder som lingvistiska analystekniker och rent filosofiska utgångspunkter. Den 

andra beteckningen av diskursanalys är även den mycket bred på så sätt att det dit tillräknas ett 

flertal teoretiker och angreppssätt utan att det råder någon större enighet om vem som 

egentligen hör dit. Exempel på dit tillhörande angreppssätt är socialsemiotik, Duisburgskolan 

samt diskurshistorisk metod.
9
 Inte alla anhängare eller teoretiker bakom dessa angreppssätt är 

heller nöjda med att kategoriseras inom kritisk diskursanalys vilket problematiserar det hela än 

mer. 

 

2.2.3. De fem gemensamma dragen i kritisk diskursanalys 

Som synes är det därför viktigt att vid författandet av en text specificera vad som egentligen 

kategoriseras som kritisk diskursanalys för att undvika begreppsförvirring. Nedan följer en 

                                                           
6
 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 72 

7
 Ibid. s. 72 

8
 Widerberg 2010 s. 157 

9
 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 66 
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karakteristik där det redogörs för fem drag som delas av den definition av kritisk-

diskursanalytiska angreppssätt som jag ställer mig bakom. 

Även med denna karakteristik med de gemensamma dragen finns det självklart motsättningar 

inom kritisk diskursanalys men då en uppsats av denna omfattning inte rymmer alla dessa 

dimensioner i ett så avancerat område tvingas jag här återspegla en lätt förenklad bild av det 

diskursanalytiska fältet.
10

 

 

1. Sociokulturella dimensioner i relation till lingvistisk-diskursiv karaktär 

Som nämndes tidigare i uppsatsens teoridel är det diskursiva praktiker som fabricerar och 

konsumerar texter och dessa är en viktig typ av social praktik då dessa konstituerar såväl 

sociala identiteter som sociala processer och sociala relationer.
11

 Genom dessa diskursiva 

vardagspraktiker reproduceras och reformeras den sociala världen och kultur.
12

 I och med 

denna ståndpunkt är en premiss även att inte alla sociala fenomen har denna lingvistisk-

diskursiva karaktär. Då kritisk diskursanalys är ett relativt modernt angreppssätt rör dess 

forskningsobjekt främst i senmoderniteten och syftet är att ”(…) kasta ljus över den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och 

förändringsprocesser”
13

 i densamma. Diskurs som så består inte uteslutande av tal- och 

skriftspråk, även bilder är en del av diskurs. Vid analys av texter med tillhörande bilder eller 

vice versa måste hänsyn tas till den dimension som detta medför avseende såväl relation som 

semiotikiska egenskaper. Utmärkande i just denna arena socialsemiotiken vilken utvecklar 

teorier och metoder där flera semiotiska system nyttjas; till exempel det auditiva och det 

visuella. Kritisk diskursanalys i allmänhet tenderar att nyttja den sedvanliga 

skriftspråksanalysen även på bilder. 

 

2. Konstituerande kontra konstituerad 

För kritisk diskursanalys är det vitalt att diskurs som social praktik står i ett dialektiskt 

förhållande till övriga sociala praktiker. Detta då den är både konstituerande som 

konstituerad.
14

 Diskursen danar såväl som omdanar de sociala dimensionerna men speglar 

dem också. Detta gör att vid analyser av hur diskursiva praktiker i hur exempelvis medial eller 

politisk retorik bidrar till att skapa vår bild av nationens tillstånd även måste tas hänsyn till 

dimensioner som influerar utan att vara av diskursiv karaktär. För nämnda exempel kan detta 

vara institutionell struktur eller politiskt system. Detta är till viss del en trätofråga inom 

                                                           
10

 Boréus 2011 s. 153, Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 70,  
11

 Gee 2011 s. 106 
12

 Ibid., Börjesson & Palmblad 2003 s. 24 
13

 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 67 
14

 Gee 2011 s. 84 
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diskursanalys då vissa poststrukturalistiska grenar
15

 anser diskurs vara enbart konstituerande.
16

 

Det klassiska exemplet kritiska diskursanalytiker nyttjar för att visa på att diskurs både är 

konstituerande och konstituerad, som även använts av Fairclough, är familjen. Relationerna, 

identiteterna och praktikerna har sprungit ur diskursiv konstituering men har sedan under 

årens lopp omdanats till institutioner och andra praktiker och dimensioner som inte kan ses 

som diskursiva. 

 

3. Konkret lingvistisk textanalysav språkbruket i social interaktion 

”Den kritiska diskursanalysen gör en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social 

interaktion. Här skiljer den sig både från Laclau & Moffes diskursteori, som inte gör 

systematiska empiriska studier av språkbruk, och från diskursiv psykologi som gör retoriska 

men inte lingvistiska studier av språkbruket (…).”
17

 

 

4. Diskurs och ideologiska effekter 

Centralt för kritisk diskursanalys är att diskursiva praktiker är en del av produktion såväl som 

reproduktion av ojämlika maktförhållanden. Detta rör alla sociala grupper och är alltså inte 

begränsat till klassiska begrepp för maktförhållanden som sociala klasstillhörigheter, etnicitet 

eller kön. Detta gör att det fortfarande finns en viss anslutning till marxistiska traditioner
18

 

inom kritisk diskursanalys medan till exempel teoretiker som Foucault samt Laclau & Mouffe 

tagit avstånd från denna ståndpunkt.
19

 Viss splittring råder även inom den kritiska 

diskursanalysen då vissa grupperingar tillämpar en foucaultiansk maktföreställning där makt 

inte är en kraft som kan utövas över andra likt tvång utan snarare handlar som subjekts- och 

agentsproduktion.
20

 Dock är fältet ense om att lämna denna syn på makt då det handlar om 

konkret underkastelse mellan sociala grupper.
21

 

Det kritiska i kritisk diskursanalys handlar till största del om att ”klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållande av den sociala värld, inklusive de social relationer, som 

innebär ojämlika maktförhållanden”.
22

 Detta medför att fokus i forskningen ligger mot såväl 

konstruerandet som de diskursiva praktikerna bidrar till gällande sociala relationer och 

maktrelationer som dessa konstruktioners roll i gagnandet av specifika sociala grupper. 

 

5. Kritisk forskning 
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Med denna ståndpunkt i ryggen är kritisk diskursanalys alltså inte neutral och gör ingen ansats 

till att vara detta, till skillnad från många andra forskningsvetenskaper. Istället är det klart 

engagerat i att förändra de sociala dimensionerna. Kritisk diskursanalys ska belysa hur 

diskursiv praktik spelar en vital roll för att på otaliga områden upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden och står ofrånkomligen på den samhällsgrupps sida som blir utsatt för denna 

ojämlikhet.
23

 

 

2.2.4. Faircloughs tredimensionella modell 

Centralt för Faircloughs kritiska diskursanalys är den tredimensionella modell som ligger som 

teoretisk grund för metoden i uppsatsen. Nedan kommer en beskrivning av såväl denna som 

Faircloughs mest utmärkande skiljelinjer från övrig teori avseende kritisk diskursanalys eller 

därtill sammankopplad teori. 

 

Fairclough ser på diskurs både som konstituerande och som konstituerad och detta gör diskurs 

till en vital form av social praktik. Detta då den reproducerar, fabricerar och omdanar kunskap 

och relationer; sociala relationer, maktrelationer och identitetsrelationer. Samtidigt som detta 

sker formas den sociala praktiken av ytterligare andra sociala praktiker, strukturella praktiker 

och institutioner. I och med detta förhållande kan man tala om ett dialektiskt förhållande de 

sociala dimensionerna emellan. Med sociala strukturella praktiker menas praktiker som går att 

urskilja för hela samhället eller samhället i stort och dessa kan vara såväl diskursiva som icke-

diskursiva. 

Detta skall dock inte misstas för en ren strukturalism utan Fairclough förhåller sig snarare 

närmre det poststrukturalistiska då han hävdar att ”(…) diskursiv praktik inte bara 

reproducerar en redan existerande diskursiv struktur utan även ifrågasätter strukturen genom 

att ge beteckningar åt det som kan ligga utanför strukturen.”.
24

 Samtidigt går det att finna 

ytterligare skiljelinjer även kopplat till poststrukturalismen då Fairclough betonar systematiska 

analyser av semiotik inom vardagliga sociala interaktioner. 

 

Faircloughs perspektiv och angreppsförfarande baserar sig på en sammanflätning av tre 

traditioner: 

 ”Detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik (omfattande Michael 

Hallidays funktionella grammatik). 

 Makrosociologisk analys av social praktik (omfattande Foucaults teori som inte 

innehåller någon metodologi för analys av specifika texter). 
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 Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin (omfattande 

etnometodologi och samtalsanalys), där vardagen betraktas som något som 

människor själva skapar genom användning av en uppsättning gemensamma 

regler och procedurer av common sense-karaktär.”
25

 

 

Den första traditionen nyttjas för att få den rent lingvistiska insikten men Fairclough 

framhäver behovet av att inte ramla i fällan av att stirra sig blind på textanalysen och 

missa kopplingen till samhället. Till skillnad från andra diskursanalytiska teoretiker 

anser Fairclough att textanalysen allena endast kan ge en ytlig förståelse då relationen 

till sociala dimensioner inte går att urskilja. 

Den andra traditionen fyller funktionen att belysa de processer som formar de sociala 

praktikerna; sociala strukturer och maktrelationer. Den tredje traditionen är således 

analysen av de vardagliga processerna och vilken roll identiteter och relationer spelar 

på detta plan. På detta sätt menar Fairclough att textanalys och sociologisk analys 

kombineras till en större praktik. 

 

Själva modellens tre dimensioner är då text; textens karaktärsdrag, diskursiv praktik; 

produktions- och konsumtionsprocesserna som är kopplade till texten, och social 

praktik; den sociala praktik som analysobjektet tillhör.
26

 Vid en diskursanalys skall alla 

dessa tre dimensioner beaktas och förenas till en helhet. Text och diskursiv praktik är 

tätt sammankopplade även under de tvås enskilda analyssteg i modellen då det vid 

behandling av den ena oundvikligen arbetas med den andra och vice versa. Trots detta 

skall eftersträvas ett åtskiljande av dessa två i arbetet med modellen. 

 

Textanalysen är inriktad på textens egenskaper och är fokuserad på det lingvistiska 

såsom grammatik, satsanvändning, specifika ordval och så vidare, alltså den 

lingvistiska konstruktionen av diskurser. 

I analysen av diskursiv praktik ligger fokus istället på hur texten produceras och 

konsumeras. Detta innebär att det ses till vilka redan befintliga diskurser som används 

för att fabricera en text men det ses även till mottagarsidan och vilka redan befintliga 

diskurser som är en del av konsumentens tolkning och omdaning av kommunikationen. 

Den diskursiva praktiken kan ses som en länk mellan den sociala praktiken och texten 

på så sätt att det utan produktion och konsumtion av texten inte kan ske någon formning 

av den sociala praktiken. På samma sätt som att diskurs såväl konstituerar som är 
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konstituerande som slagits fast tidigare kan således inte heller texten formas av den 

sociala praktiken utan den diskursiva praktiken. För att ytterligare fläta samman de tre 

dimensionerna går det inte att isolera produktion och konsumtion av texten utan dessa 

formas även av textens lingvistiska egenskaper.
27

 

 

Fairclough insåg att då det finns icke-diskursiva beståndsdelar i den sociala praktiken är 

diskursanalysens nytta begränsat.
28

 Istället måste ett sökande till sociologisk och kulturteori 

ske för att kunna hantera denna dimension. Viktigt är att hela tiden se användandet av språket i 

de fall som väljs som en del av en maktrelation då den antingen bekräftar och för vidare 

diskursordningen eller kritiserar densamma. Det måste alltså ses till hur relationen mellan 

språkets nyttjande och den sociala praktiken ser ut, vilket är den kritiska diskursanalysens 

huvudsyfte.
29

 

 

2.2.5. Diskursordningar 

För att kunna göra en analys enligt ovanstående är det vitalt att identifiera olika 

diskursordningar.
30

 En diskursordning kan ses till som ett system, dock ej strukturalistiskt då 

även omdaning sker, som formar och formas av vissa fall av språkbruk.
31

 I och med detta är 

det inte bara en struktur utan även en praktik. Hur diskurser nyttjas i kommunikationen 

bestäms av diskursordningen då det är diskursordningen som definierar de tillgängliga 

resurserna. Detta leder till att diskursordningen även sätter upp ramar för vad som går att 

nyttja, alltså vad som de facto går att säga i en viss diskurs. Detta är inte hugget i sten utan kan 

förändras över tiden.
32

 Ett sätt att göra det är ett kreativt använda redan befintliga diskurser 

men det lättaste är att se bortom den egna diskursordningen och istället försöka föra in nya 

element från andra diskursordningen. Detta då diskursordningar i regel är mer öppna för 

diskurser som kommer från andra diskursordningar är den egna.
33

 

 

Fenomenet att tala om diskurser mellan såväl som inom skilda diskursordningar benämns 

interdiskursivitet. I och med det ovan nämnda sättet att förändra diskursordningar varierar 

gränser mellan diskursordningar. Om denna förändring sker på ett kreativt och nytt sätt, 

genom någon form av interdiskursiv sammanflätning och sammanblandning är det ”(…) både 
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31

 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 76 
32

 Börjesson & Palmblad 2007 s. 14 
33

 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 76 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-27  
Ludvig Karlberg 

15 
 

ett tecken på och en drivkraft i diskursiv och därmed sociokulturell förändring.”.
34

 Om denna 

förändring däremot sker på ett konventionellt vis tyder detta istället på ”(…) en drivkraft i 

upprätthållande av den domineranded iskursordningen och därmed den härskande sociala 

ordningen.
35

. Det ska också betonas att kreativiteten i den första typen av förändring är 

sammankopplad med sociala förhållanden som är gynnsamma för förändring och inte enskilda 

kreativa individer. Interdiskursivitet är en typ av intertextualitet och just intertextualitet visar 

på ”(…) historiens inverkan på en text och till textens inverkan på historien”.
36

 Med detta 

menas det förhållande som föreligger till exempel mellan detta teoriavsnitt och de källor som 

refereras till; det går aldrig att börja om från början utan man tvingas alltid till att använda ord 

som andra har använt tidigare. Just en uppsats är ett extremt exempel, manifest intertextualitet 

även kallat, då den så explicit bygger på andras texter men samma förhållande råder oavsett 

text. Därmed kan talas om intertextuella kedjor då texttyper kopplas samman genom ett 

införlivande från texter till andra texter. En traditionell poststrukturalistisk ståndpunkt är att 

intertextualitet är ett uttryck för hur oerhört instabilt språket är medan Fairclough menar på att 

intertextualitet visar på både kontinuitet och förändring.
37

 Med ett nydanande användande av 

redan befintliga diskurser skapas förändring men denna är begränsad av hur maktrelationer 

inverkar, t.ex. genom att utestänga aktörer från specifika diskurser. 

 

”[D]iskursordningarna kan ses som en domän för potentiell kulturell hegemoni, där de 

dominerande grupperna kämpar om att hävda och bevara bestämda strukturer i och 

mellan dem”.
38

 

 

Ovanstående citat skall dock inte tolkas som att det råder jämlikhet mellan diskurserna bara 

för att en viss diskurs inte är förhärskande. Tvärtom råder ofta ojämlikhet mellan diskurserna.  

När Fairclough talar om ideologi så definierar han det som ”(…) ideologier som 

betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, reproduktion och transformation av 

dominansrelationer.”
39

. Han menar att vårt samhälle inhyser ett flertal dominansrelationer, 

bland annat baserat på kön eller social klasstillhörighet.
40

 I och med denna definition och den 

beskrivning av diskurs som har getts tidigare fås en viss inblick i hur Fairclough ser på makt 

då i princip alla diskursiva uttryck på något sätt kan kopplas till sociokulturella maktrelationer 

på något sätt. Detta synsätt kommer i sin tur från John Thompson som menar att ”(…) 

                                                           
34

 Ibid. s. 77 
35

 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 77 
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ideologi är en praktik som opererar betydelseproduktionsprocesser i vardagen, varigenom 

betydelse mobiliseras för att upprätthålla maktrelationer.”
41

. Här skiljer sig Thompson och 

Fairclough från Marx
42

 då marxister ”(…) i allmänhet inte [har] intresserat sig för bestämda 

ideologiers strukturer eller hur ideologier artikuleras i bestämda sociala sammanhang utan har 

i stället betraktas ideologi som ett abstrakt värdesystem som binder ihop människor och 

därmed säkrar den sociala ordningens sammanhang.”
43

. 

 

Vidare anser Fairclough att: 

”subjekt är ideologiskt positionerade, men de är också i stånd att handlar kreativt och 

skapa sina egna förbindelser mellan de olika praktiker och ideologier som de utsätts för, 

och de är i stånd att omstrukturera de praktiker och strukturer som de positioneras av.”
44

 

 

Individer kan alltså göra motstånd och texter kan tolkas på ett flertal sätt. Det förutsätts heller 

ingen specifik ideologisk medvetenhet för detta. 

Fairclough menar att hegemoni är ett verktyg för att analysera diskursiv praktik i förhållande 

till den sociala praktiken och därmed även maktrelationer.
45

 

 

2.2.6. Kritik mot kritisk diskursanalys som teori 

En del av den kritik som riktas mot just Faircloughs kritiska diskursanalys är bristen på 

gränsdragning mellan diskursanalysen och den efterföljande analysen av den sociala 

praktiken.
46

 Fairclough ger inga fingervisningar om hur pass långt den sociala analysen skall 

gå vilket gör att två diskursanalyser på samma forskningsfråga kan skilja sig oerhört mycket 

sett till vilket djup som uppnås i den sociala analysen.
47

 Han ger inte heller några exempel på 

eller förslag om vilka sociologiska eller kulturella teorier som kan vara passande att nyttja 

vilket spär på de skillnader som kan uppstå mellan diskursanalyser. Något som ytterligare 

komplicerar frågan är att Fairclough baserar sin kritiska diskursanalys på teoretiker med vitt 

skilda ståndpunkter och teorier. Det handlar om teoretiker från Foucault till Marx och vidare 

till Giddens
48

 och detta kan för en novis såväl som en väl insatt individ vara högst 

problematiskt ifråga om att avgöra vilka teorier som harmoniserar med den kritiska 
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diskursanalysen. Vissa menar att detta blir extra svårt då Fairclough inte på ett tydligt sätt 

specificerar sina teorier i förhållande till andra samtida teorier. 

Den allra svagaste delen i Faircloughs teori anses vara den socialpsykologiska delen där han 

visserligen till viss del skriver om hur diskurser konstruerar sociala identiteter och relationer 

men bortser ifrån subjektivitet och människors medvetenhet om sitt eget språkbruk. Denna 

bristande teoretiska förståelse är ett problem han inte är ensam om utan det kännetecknar hela 

den kritiska diskursanalysen som fält.
49

 För att få större förståelse för detta är Laclau & 

Mouffes diskursteori till stor hjälp och även teoretiker inom diskurspsykologin har arbetat 

med gruppbildningsprocesser och diskursiva konstruktioner därinom.
50

 En avslutande svaghet 

hos den kritiska diskursanalysen
51

 är att det är så pass brett och omfattar en mängd teoretiker 

med angreppssätt som skiljer sig vitt ur vissa specifika aspekter. Ett exempel är Van Dijk som 

ser på makt som maktmissbruk istället för att likt Foucault se på makt som produktiv.
52

 

Den ovan påtalade svagheten avseende att Fairclough inte identifierar lämpliga sociologiska 

eller kulturella teorier samt att han inte definierar hur långt analysen av den sociala praktiken 

skall gå kan självklart vara en begränsning men för denna uppsats medför det inga 

begränsningar utan ökar istället bara friheten i att anpassa metod och teorier efter den valda 

forskningsfrågan. 

 

2.3. Genus 

2.3.1. Genus som begrepp 

Då genusnormer är ett centralt begrepp i denna uppsats är det av vikt att en begreppsdefinition 

görs av ordet genus. Eftersom genusforskningen på intet sätt är ett samlat fält ger olika 

discipliner ordet olika innebörd och för att på ett adekvat sätt kunna besvara frågeställningarna 

krävs en definition. 

Genus (eng. gender) kom att börja användas över hela fältet på 1970-talet och den har sitt 

ursprung i den engelska grammatiken och även om ordet först började användas på 1400-talet 

var det först då genusfrågor kom på dagordningen i den omfattning som sågs på 1970-talet 

som det fick den innebörd som de flesta av oss känner idag.
 53

 När genus diskuteras i samhället 

handlar det ofta om dikotomier och genus som en sociopsykologisk skillnad mellan de 
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biologiskt definierade hanarna och honorna.
54

 Denna definition är dock omdiskuterad och jag 

använder mig istället av nedanstående definition: 

”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den 

reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in 

reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer.”
55

 

Detta då man med denna definition, till skillnad från den tidigare nämnda, kan använda sig av 

genus som en social process då den reproduktiva arenan introduceras och man kommer då 

ifrån problematiken med att det inte kan sägas finnas någon klart definierad biologisk grund 

för genus som social process.
56

 

 

2.3.2. Genusteori 

I arbeten som rör genusnormer är det brukligt att ta upp vanligt förekommande genusteorier 

avseende till exempel hur det genussystem som råder i samhället kategoriserar kvinnor som 

underordnade mannen och skillnader i vad som tillskrivs könen.
57

  

Genusteorier av detta slag kommer dock inte att att användas som förklaringsmodeller eller 

analysverktyg i denna uppsats. Den underliggande orsaken till detta är bristen på utrymme 

som begränsar forskningsfrågornas omfattning. Detta leder till det faktum att 

frågeställningarna i uppsatsen inte ställer upp män och kvinnor som offer för sexuellt våld i 

konfliktområden som dikotomier utan det handlar endast om den kategorisering som görs av 

dagstidningarna. Det som skall undersökas är således inte ett maktutövande ur ett 

genusperspektiv och teorier av detta slag är inte relevanta.  

3. Metod 

3.1.  Forskningsdesign 

Det är i denna metoddel som det i detalj redogörs för hur Faircloughs tredimensionella 

modell kommer att användas som ett analysverktyg.  

Denna modell är alltså en vidareutveckling av Faircloughs teori om den tredimensionella 

modellen, som i sin tur till stor del bygger på de fem gemensamma dragen för det 

diskursanalytiska fältet som beskrevs under teoriavsnittet, som han har utvecklat till ett 

praktiskt analysverktyg som går att använda sig av vid faktiska diskursanalyser. Där vi i 
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teoriavsnittet fick veta vad som ligger bakom de olika dimensionerna i modellen redogörs här 

för hur det praktiskt går att använda sig av dem vid en analys. För att genomföra en analys av 

detta slag fick läsaren i teoriavsnittet erfara att det var vitalt att identifiera olika 

diskursordningar. Detta är någonting som har tvingats ske löpande under arbetet med att 

formulera frågeställningar, avgränsningar och så vidare då jag redan innan analysen sker 

måste ha identifierat relevanta diskursordningar, i detta fall dagstidningars diskursordning, 

för att kunna veta vad som senare ska analyseras. Arbetet med att identifiera diskursordningar 

kommer således inte att redogöras vidare för utan visar sig för läsaren genom de 

avgränsningar och det urval som redan har skett. 

 Forskningsdesignen i arbetet bygger på Faircloughs arbetsplan med de fem faserna vilka 

beskrivs i detalj senare under metodavsnittet. Detta dock med undantag för att det inte 

kommer att förekomma några samtal eller intervjuer i uppsatsens material och således 

kommer fasen transkription inte att tillämpas vilket gör att det i just denna uppsats rör sig om 

endast fyra faser. 

Den vetenskapsfilosofiska position som jag kommer att använda mig av är 

socialkonstruktionismen. Det som ger socialkonstruktionismen dess attraktionskraft för just 

denna uppsats är alltså möjligheten att dekonstruera verkligheten på ett annat sätt än vad som 

ges möjlighet med andra vetenskapsfilosofiska positioner.
58

 Istället för att studera 

verklighetens karaktär som den kan te sig vid en första anblick rymmer den möjligheter att 

studera verkligheten på ett djupare sätt genom en kritisk demaskering.
59

  

Med detta sagt kommer jag däremot inte att använda mig av de fyra premisser som nämns i 

avsnittet om socialkonstruktionism som ett specifikt analysverktyg eller dylikt utan det måste 

ses som mer övergripande än så; som ett förhållningssätt och en syn på kunskap och vetenskap 

som kommer att genomsyra varje del enskild del av arbetet med analysen. 

 

3.2. Vetenskapsfilosofisk position – Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen består likt många teorier inte av ett ensat fält utan det finns ett flertal 

olika angreppssätt som alla skiftar. Det finns dock fyra huvudteser som är premisser för i 

princip hela fältet.
60

 

 

 Den första premissen är den om att kunskap om världen inte kan ses som en objektiv sanning. 

Vi måste inta en kritisk ställning mot den förståelse för världen som vi tar för given, och det 

innefattar hur vi ser på oss själva. Man måste vara kritisk till idén om att våra observationer av 
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världen helt oproblematiskt visar sin natur för oss och man måste även utmana uppfattningen 

om att vår konventionella kunskap är baserad på ojäviga och objektiva observationer av 

världen.
61

 Häri finns alltså en direkt motsättning mot exempelvis positivism vilkens grundtes 

är att världens natur kan avslöjas genom observationer och att det som existerar är det som vi 

förnimmer existerar.
62

 Socialkonstruktionismen uppmuntrar ett förhållningssätt där det alltid 

iakttas misstänksamhet mot våra uppfattningar om hur världen förefallar att vara. 

Kategoriseringar av världen är en central del av denna premiss och typexempel på det typ av 

kritiska förhållningssätt som hänvisas till ovan är hur vi har en tendens att i samhället dela in 

människor i två kategorier; män och kvinnor. Med ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 

skulle kunna hävdas att detta bara är ett uttryck för normativa fastställanden och att vi lika 

gärna skulle kunna dela in människor i korta och långa eller efter olika typer av navlar, 

speciellt med tanke på hur studier visar att det kan förekomma större skillnader inom könen än 

mellan dem.
63

 

 

 Den andra premissen är den om att vår förståelse för världen, alltså bland annat de 

kategoriseringar vi använder oss av, är historiskt och kulturellt specifika.
64

 Den tidigare 

nämnda kategoriseringen av män och kvinnor, det förgångna och framtiden osv är bundna till 

var och när i världen som individen ifråga lever. Ett tydligt exempel är hur det ses på barnens 

roll i samhället där det går att dels i nutid kan se skillnader mellan olika delar av världen men 

även historiskt hur barnens roll har förändrats. Ska ett barn arbeta eller är barnarbete något 

tabubelagt, är barnet en stark individ som ska ta tillvara på sig själv eller en svagare individ 

som måste skyddas av sina föräldrar tills det blir äldre. Motsättningarna är många och de visar 

på hur det enligt socialkonstruktionismen inte kan förutsättas att det egna sättet att förstå 

världen är mer sanningsenligt än någon annans då allt detta är manifestationer av de 

socioekonomiska förhållandena varit rådande under just den tiden. Ytterligare ett exempel är 

det fenomen som vi kommit att kalla för diagnosen ADHD, något som för ett antal år sedan 

var i princip okänt. Individer som tidigare kan ha ansetts vara tokiga, eller ännu längre tillbaka 

besatta, har nu genom vår kategorisering klassats med en diagnos trots att världens natur i sig 

inte har förändrats.
65

 

 

 Den tredje premissen är den om att kunskap skapas och upprätthålls genom sociala processer. 

I och med att socialkonstruktionismen som påtalats tidigare inte anser att vår kunskap om 
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världen baseras på hur världen faktiskt är måste denna kunskap komma någon annanstans 

ifrån. Socialkonstruktionismen menar att människor konstruerar denna kunskap genom social 

interaktion. Genom alla former av social interaktion, med en viss tyngdpunkt på språket, 

fabriceras kunskapen och det vardagliga livet brukar ses som praktikerna där denna kunskap 

sedan delas och konstrueras.
66

 Det är inte bara här kunskapen skapas och utan även här den 

upprätthålls genom en kamp om vad som är sanning och vad som är osanning. 

För att exemplifiera kan nämnas politisk retorik där partiföreträdare ofta försöker fabricera 

och skapa en viss diskurs och sanning om vilket tillstånd som råder i ett land medan dessas 

meningsmotståndare ofta vill framställa tillståndet som något väsensskilt. Det är bland annat 

genom dessas kamp som vår egen uppfattning av verkligheten fastställs.
67

 Detta fastställande 

är alltså inte resultatet av en rent objektiv observation av världen utan av de sociala 

processerna och interaktionerna individer emellan.
68

 

 

 Den fjärde och sista premissen är den om att kunskap och sociala processer är oskiljbara. Då 

resultatet av de tre ovanstående premisserna blir ett oräkneligt antal sociala konstruktioner i 

världen för dessa även med sig olika möjligheter och begränsningar för individers 

handlande.
69

 Ett exempel är synen på vad vi idag ser som rasism men som för ett antal år 

sedan inte var några som helst konstigheter. Att idag benämna individer som kortskallar eller 

långskallar likt Anders Retzius med sitt skallindex på 1800-talet eller Europaeus och 

Monstrosus likt Linné med sitt rasbegrepp för människor på 1700-talet och utifrån detta 

behandla nämnda individer på ett ojämställt sätt skulle idag med stor sannolikhet framkalla ett 

ramaskri men var i dåtidens Sverige inte kontroversiellt; det var så dåtidens socioekonomiska 

förhållanden hade konstruerat världen och i förlängningen våra kategoriseringar. Våra 

konstruktioner av världen är därmed sammanbundna med maktförhållanden eftersom de för 

med sig en undermening av vad som är accepterade ageranden för individer och hur de ska 

förhålla sig till andra. Detta är i sin tur sedan en grund för hur vidare konstruktioner ser ut.
70

 

 

3.3. Kritisk diskursanalys 

Fairclough ger i Discourse and Social Change en ansats till en arbetsplan med fem faser i den 

kritiska diskursanalysen vilken redogörs för nedan. Tyngdpunkten ligger här på analys- och 

resultatdelen då det är denna metoddel som skiljer sig markant från övriga 

samhällsvetenskapliga metoder. 
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Problemformulering är det första steget i att använda Faircloughs kritiska diskursanalys som 

metod. Som under teoriavsnittet har konstaterats är den diskursiva praktiken betingad av den 

sociala praktikens ram. Utgångspunkten i en problemformulering måste därför alltid utgå 

ifrån den sociala praktik som ringar in forskningsområdet. Den disciplin som ägnar sig åt den 

sociala praktik som är intressant för just denna uppsats frågeställning är genusläran. Analysen 

kombinerar dessa praktiker för att sätta den diskursiva praktiken i texterna i förhållande till 

genusläran och därmed visa på sociokulturella tendenser eller strukturer.
71

 

Härnäst kommer valet av material och där menar Fairclough att det beror på ett flertal olika 

faktorer såsom forskningsfrågan, tillgängligheten samt förkunskaper om relevant material. 

Nästa steg ska enligt Fairclough vara transkription men då materialet i denna uppsats varken 

består av samtal eller intervjuer kommer detta steg inte att beröras vidare. 

Steget efter detta är analysen med den under teoriavsnittet beskrivna tredimensionella 

modellen. Nedan följer en något specifikare redogörelse för hur metoden skall nyttjas 

analytiskt samt vissa metodståndpunkter. 

 

 Diskursiv praktik 

Då den diskursiva praktiken analyseras ligger fokus på produktion och konsumtion av texten. 

Med detta som utgångspunkt kan texten sedan undersökas ur ett flertal olika perspektiv.
72

 

Exempel på detta är intertextuell kedja av texter vilket innebär att texter som kan återfinnas i 

ett flertal olika utformningar undersöks för att sedan se hur dessa har transformerats och 

utifrån detta kan hypoteser ställas om vilka produktionsförhållanden som dessa har varit 

underkastade.
73

 Den angreppsvinkel som jag använder i min uppsats är interdiskursivitet, 

identifikation av vilka diskurser texterna bygger på. Detta är en mer lingvistisk utgångspunkt 

än de andra analyser som förekommer, t.ex. analyser av texternas tillblivelsevägar.
74

 

 

 Text 

För att underbygga sin tolkning av texter, och i ett tidigare skede överhuvudtaget komma fram 

till en tolkning, kan bestämda verktyg användas till att göra en detaljerad analys av 

textegenskaperna.
75

 Det finns ett flertal verktyg som lämpar sig för detta. Exempel på verktyg 

är transitivitet, etos, metaforer och modalitet.
76

  Det verktyg som kommer att användas i denna 

uppsats är modalitet, sätt. I detta sammanhang avses den grad av affinitet som en talare intar 
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med en sats. I och med ett val av en viss modalitet kan konsekvenser uttydas för hur diskursen 

konstrueras avseende sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem. Sanning är ett slags 

modalitet och kan verka för att viss kunskap konstrueras som oomtvistlig. Beroende på diskurs 

används olika modaliteter och i massmedia återfinns ofta att tolkningar eller påståenden 

genom kategoriska och objektiva modaliteter konstrueras till fakta.
77

 Det är denna aspekt som 

jag i min uppsats kommer att se på, hur medias texter konstruerar en viss framställning. 

 

 Social praktik 

Efter att ha hanterat texterna med hjälp av de två tidigare dimensionerna diskursiv praktik och 

text nås den sista dimensionen: social praktik. I denna skall texterna kontextualiseras och 

alltså placeras i förhållande till den sociala praktiken.
78

 Detta för att kunna finna de slutliga 

konklusioner som sökes och göra uppsatsen såväl kritisk som politisk.
79

 

 

Den sista punkten är således resultat. Här lägger Fairclough stor vikt vid att 

forskningsresultaten skall användas på ett upplysande sätt som främjar jämlikhet och frihet.
80

 

Fairclough anser att det ligger ett stort värde i att påvisa ojämlika maktrelationer för att 

förhoppningsvis medvetandegöra människor om vad diskurs som social praktik kan ha för 

betydelse i en sociokulturell dimension. Kritisk språkmedvetenhet är vitalt för att människor 

skall få en djupare insikt i hur språkbruket kan påverka de sociokulturella förhållanden som 

råder och vilka ramar och begränsningar de ofta själva sätter på sig själva.
81

 

 

3.4. Urval 

I arbetet med urvalet av material har jag inte gjort några begränsningar kopplat till vilken typ 

av text det är som har publicerats i tidningarna. Detta då de konstruktioner som media bidrar 

till att reproducera eller skapa inte är ensidigt kopplade till exempelvis ledare eller 

debattartiklar utan även rena nyhetsartiklar är högst relevanta ur den aspekt som undersöks i 

denna uppsats. 

Med samma argument som ovan har heller inga som helst begränsningar gjorts kopplat till 

texternas författare. I de fall då bilder förekommer i texterna kommer dessa inte att analyseras 

då dessas tillgänglighet är bristande i ett flertal artiklar. Att analysera dessa bilder skulle då 

ge en ofullständig bild av vilka förhållanden som råder och såväl reliabilitet som validitet 

skulle vara låg. 
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Texterna är alla publicerade under tidsperioden 2007-2012. Det är 48 texter totalt och 

fördelningen sett till tidningstillhörighet är som följer: Dagens Nyheter 23, Svenska 

Dagbladet 11, Expressen 6 och Aftonbladet 8. 

 

3.5. Datainsamling 

Datainsamlingen har skett med hjälp av databasen Mediearkivet. Denna databas innehåller alla 

texter ur de utvalda dagstidningarna; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. 

För att urskilja relevant material har jag i databasen använt mig av olika kombinationer av följande 

sökord: krig, våldtäkt, sexuellt våld, övergrepp samt konfliktområden. Detta innebär även 

böjningar av sökorden, till exempel våldtäkt, våldtagna, våldtagen osv. 

Jag har därefter översiktligt gått igenom texterna i databasen för att direkt sålla bort de sökresultat 

som inte har någon relevans till ämnet, alltså texter som behandlar någonting annat men råkar 

innehålla några av sökorden. Därefter har en andra mer noggrann genomläsning skett för att sålla 

bort de texter som vid en första anblick förefaller vara relevanta men som ändock visar sig 

behandla något annat ämne. 

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

En möjlig felkälla i analysen är att själva bedömningen av de olika texterna har varit bristande. 

Detta kan leda till felaktiga slutsatser såväl som att hela arbetet med kategorisering blir 

undermåligt. För att komma ifrån detta problem och därmed uppnå en hög reliabilitet
82

, såväl 

extern som intern
83

, har jag läst igenom texterna ett flertal gånger. Först översiktligt för att få ett 

grepp om helheten och sedan mer djupgående för att kunna analysera diskursen i detalj. 

Trots att jag har fastlagt mig om att vara objektiv i min analys är jag självklart ingen helt och 

hållet objektiv uttolkare. Jag är präglad av min förförståelse och eventuella personliga åsikter och 

detta spelar in under analysens gång, speciellt under just en diskursanalys som är så baserad på 

forskarens egna tolkningar och bedömanden. 

Vartefter som analysen har fortgått har jag gått tillbaka till data som analyserats i ett tidigare skede 

för att se vilka bedömningar jag gjort tidigare och hur detta skiljer mot de texter som jag 

analyserat i just det ögonblicket. Detta har varit av stor vikt för objektiviteten då det är lätt att bli 

präglad av mönster som man tror sig ana, speciellt om den data som man har haft tillgänglig har 

                                                           
82

 Esaiasson et al 2012 s. 63 
83

 Bryman 2006 s. 257 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
OP 09-12 2012-05-27  
Ludvig Karlberg 

25 
 

varit väldigt likriktad eller tydligt pekar i en viss riktning vilket bitvis har varit fallet under denna 

analys. Att då få perspektiv på analysarbetet och återkoppla till tidigare bedömanden har varit till 

stor hjälp. 

Avseende expliciteten
84

 anser jag att denna är god hela uppsatsen igenom. Det förekommer 

medvetandehet och systematik. Paradigmet är klargjort och det förekommer inga dolda 

värdeantaganden. 

Alla dessa faktorer tillsammans med ett grundligt arbete med att definiera begrepp för att uppnå 

begreppsvaliditet 
85

 gör att jag anser att resultatvaliditet i uppsatsen uppnås på ett fullgott sätt. 
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4. Analys & resultat 

4.1. Analys 
I denna del redogörs för utdrag ur de analyserade texterna, dels för att ge exempel på hur analysen 

har gått till och dels för att ge läsaren en bild av den av media nyttjade diskursen. Då en 

diskursanalys av även brottstycken ur en text kan vara mycket omfattande i textmassa
86

 kommer 

inte alla texter att presenteras i analysen. Istället har ett urval av de analyserade texterna skett på 

basis av att dels presentera texter som representerar den större massan och dels presentera de 

texter som avviker från normen alternativt på annat sätt är anmärkningsvärda. 

Analysdelen är delad i två efter uppsatsens två frågeställningar. 

Av praktiska skäl kommer endast de mest intressanta och mest analysvärda citaten ur texterna att 

återges med medföljande analys direkt följande. Detta kan medföra att vissa citat ter sig svårtydda 

för läsaren då de inte presenteras i sitt fulla sammanhang. I analysen pekas på fenomen såväl som 

frånvaron av desamma då båda dessa kan komma att krävas för att besvara frågeställningarna. 

4.1.1. Strukturell associering till ettdera könet? 

”Det är helt enkelt våldtagna kvinnokroppar, trasiga barnsoldater och nerbrända byar som har 

möjliggjort de miljardvinster som pumpas in i svenska fickor.”
87

 

Detta citat är avslutningen på en ledare om Lundin Petroleums inblandning i Sudan. Ledarens 

rubrik är ”Våldtagna kvinnor gör svenskar rika”. Redan där görs en koppling mellan våldtäkt och 

kvinnor utan någon som helst referens till huruvida våldtagna män gör svenskar rika. I ledarens 

avslutning finner vi återigen denna kategorisering där de våldtagnas kroppar per automatik är 

kvinnokroppar utan någon som helst mansaspekt. 

 

”Brutala våldtäkter mot Kongo-Kinshasas kvinnor begås inte bara av milisstyrkor. Även 

regeringssoldater kan ha begått övergrepp. Det säger FN:s sändebud Margot Wallström i en rapport 

till säkerhetsrådet. Hon manar nu FN till skärpta insatser för att hindra att våldtäktsmän går fria. -En 

död råtta är värd mer än en kvinnas kropp.  

 

Med de orden, som hon hört från ett av Kongos många våldtäktsoffer, inledde Margot Wallström sin 

rapport till FN:s säkerhetsråd på natten till fredagen svensk tid. Wallström, som är FN:s särskilda 

sändebud om sexuella övergrepp mot kvinnor i konflikter, lämnade sin rapport efter att ha besökt 
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Kivuprovinsen i östra Kongo.  

 

Där har hon mött kvinnor som utsatts. Hon har hört ohyggliga berättelser om massvåldtäkter där 

varken de yngsta eller de äldsta skonats, där kvinnor våldtagits till döds, trasats sönder med flaskor 

och käppar eller bränts med hett vax.”
88

 

Texten inleds med en ingress om hur kvinnorna i Kongo-Kinshasa blir brutalt våldtagna. Läsaren får 

också veta att en död råtta är värd mer än en kvinnas kropp. Hur mycket en mans kropp är värd får 

läsaren inte veta. Därefter skrivs det om hur Margot Wallström är FN:s särskilda sändebud om 

sexuella övergrepp mot kvinnor i konflikter, en titel som inte stämmer. Den korrekta tituleringen är 

FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikter. Att det är just sexuella övergrepp mot 

kvinnor som kräver ett särskilt sändebud från FN är alltså någonting som textförfattaren själv har 

utgått ifrån. Slutligen får läsaren veta hur Wallström har mött kvinnor som utsatts. Det sexuella våldet 

mot män i Kongo-Kinshasa tas inte upp och texten förstärker därmed bilden av hur sexuellt våld i 

konflikter är någonting som drabbar enbart kvinnor. 

 

”I krig är det ofta civilbefolkningen som drabbas hårdast, särskilt områden med kvinnor, barn och 

gamla. Systematiska och bestialiska våldtäkter används också som ett effektivt vapen. Kvinnor skyddas 

inte när mäns adrenalinnivåer stiger i höjden, när deras ära, makt eller liv står på spel. Det är en myt 

det också.”
89

 

Här gör artikelförfattaren den för författaren okomplicerade kategoriseringen att systematiska och 

bestialiska våldtäkter i krig är något som drabbar kvinnor. Män som offer för sexuellt våld nämns 

varken här eller senare i artikeln. 

 

”Våldtäkt är ett brutalt vapen som under förra året riktades mot tusentals kvinnor, män och 

barn i konfliktområden världen över, visar en ny FN-rapport.”
90

 

Våldtäkt som ett vapen i krig rapporteras här som någonting som drabbar såväl kvinnor som män. Till 

skillnad från övriga artiklar som på något sätt har nämnt sexuellt våld mot män görs här heller inga 

stora åthävor över att denna rapport skulle visa på någonting som avviker från normen att sexuellt våld 

enbart är riktat mot ettdera könet. 
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”Även män och pojkar utsätts för sexuellt våld i krigets Kongo. Den ensidiga rapporteringen om 

kvinnor som våldtas av soldater gör bara att det blir svårare att se - och angripa - de 

grundläggande orsakerna bakom alla övergrepp. Vilket kan leda till en fortsatt ond cirkel av 

våld.  

Detta är en av slutsatserna i en Sida-finansierad rapport om könsrelaterat våld i Demokratiska 

republiken Kongo […]. 

[…] 

Mediernas rapportering från Kongo har handlat mycket om våldtäkter på kvinnor som ett vapen 

i konflikten, som en medveten strategi. Men omvärldens fokus på könsrelaterat våld mot kvinnor 

[…] 

 

Men även män och pojkar har våldtagits, de har tvingats ha sex med familjemedlemmar, 

tvingats titta på när släktingar våldtas, tvingats utföra våldsamma och förödmjukande sexuella 

handlingar. 

 

- Att erkänna att män och pojkar också är utsatta för sexuellt våld kan också stärka kampen mot 

könsrelaterat våld mot kvinnor eftersom det leder till ett ifrågasättande av könsstereotyper, 

säger Maria Eriksson Baaz. 

 

[…] 

 

Biståndsminister Gunilla Carlsson, som deltog vid presentationen, påpekar att hela frågan  om 

sexuellt våld har kommit att "feminiseras". 

 

- Se bara hur få män det är runt bordet här, sade hon. Jag tror att reaktionen hade varit 

starkare om det hade rört sig om systematiska övergrepp mot män. 

 

Hon ser en risk att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar, dels för att kvinnans ställning är så 

svag i Kongo […] 

 

Våldtäkter och sexuellt våld mot kvinnor har varit en systematisk del av konflikten i 

Demokratiska Republiken Kongo ända sedan slutet av 1990-talet. […]”
91

 

 

Direkt får läsaren erfara hur män och pojkar utsätts för sexuellt våld i ett konfliktområde, Kongo i 

detta fall. Vidare pekar artikeln därefter direkt på att medierapporteringen är strukturellt associerad 
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till det kvinnliga könet och att även omvärlden, alltså mer än bara mediernas rapportering, 

fokuserar på könsrelaterat våld mot kvinnor.  Det sexuella våldet mot män nämns ytterligare ett 

antal gånger och Gunilla Carlsson citeras med åsikten om att frågan om sexuellt våld har kommit 

att feminiseras. Innebörden av detta citat är svårtolkat utan vidare förklaring men där tar artikeln 

en annan vändning. Vad som inledningsvis kan ses som att Carlsson menar att denna feminisering 

är olycklig kompletteras nu istället med att hon menar att det hade varit en starkare reaktion och 

fler manliga deltagare vid presentationen om det hade rört sig om systematiska övergrepp mot män 

(Gunilla Carlsson brukar här den för henne i sammanhanget självklara dikotomin män-kvinnor), 

någonting som vi precis har fått berättat för oss är fallet. Artikeln avslutas med att 

artikelförfattaren berättar hur det är våldtäkter och sexuellt våld mot kvinnor som har varit en 

systematisk del av konflikten i Kongo. Detta alltså trots att artikeln handlar om en rapport där 

forskarna, Maria Eriksson Baaz och Maria Stern, har kommit fram till att även män drabbas av 

detta sexuella våld. 

 

4.1.2. Skillnader i skildring beroende på kön? 

”I konflikten mellan rebellerna och regeringsstyrkorna i Kongo har övergrepp mot kvinnor blivit ett 

vapen som används av båda sidorna. Anna Husarska ser en våldtäktsepidemi sprida sig i landet med 

fasansfulla konsekvenser.  

 

[…] 

 

Här är hon, våldtäktsoffret. Jag ser upp och får syn på en fyrtioårig kvinna som ammar sitt barn. Jo, 

jag vet, vi har bett kvinnor som ville tala med oss att komma hit. Min kollega Marie-Honorine från 

International Rescue Committee, specialist när det gäller människor som överlevt sexuellt våld, 

avbryter mig: Nej, du begriper inte. Det är hon som är offret. När jag inser mitt felslut rodnar jag av 

skam och fasa. Den lilla, storögda flickan som ammas är fjorton månader gammal. För tre månader 

sedan våldtogs hon, berättar hennes mor. Hennes lilla livmoder förstördes. Hon har redan opererats 

flera gånger, men är ännu inte  reparerad.  

 

[…] 

 

Såväl rebellerna som regeringssidan använder sig av detta vapen. Men de tvingar också andra att 

utföra själva våldtäkterna. Esperance var sjutton år när hon genomled sitt korta livs värsta ögonblick. 

Morfar blev ihjälskjuten när han vägrade att våldta min mor, som milisen ville tvinga honom att göra. 

Sedan berättar hon hur hennes morföräldrar, föräldrar och ena bror mördades inför hennes ögon när 

de vägrade att lyda angriparnas befallningar.  
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Själv våldtogs hon av sju hutusoldater […]. På sätt och vis hade hon ändå en aning tur - hon fick inte 

hiv, blev inte gravid och drabbades inte av inre blödningar. Hela hennes familj består nu av hennes 

lillebror och hennes lillasyster, som bor hos två olika släktingar eftersom hon inte kan ta hand om dem 

själv.  

 

Efter att ha talat med mer än trettio offer för detta barbari tvingas jag dra slutsatsen att östra Kongo 

drabbats av en renodlad våldtäktsepidemi.  

 

[…] 

 

En annan skrämmande sida av Kongos våldtäktsepidemi är att förövarna ofta använder olika föremål - 

käppar, flaskor, gevärspipor, knivar - som de sticker in i kvinnans vagina efter våldtäkten: ibland 

skjuter man också. Sådant våld resulterar ofta i en speciell sorts skador, en öppning mellan vaginan 

och urinblåsan och/eller ändtarmen, vilket leder till svårartad inkontinens av både urin och avföring. 

[…] i Kongo är de mycket vanliga - och i åttio procent av fallen resultatet av sexuellt våld. 2007 fanns 

det bara två sjukhus i hela landet som kunde utföra operationer för att laga den sortens skador, men 

över 631 patienter, varav 330 i Goma och 301 i Bukavu. (Alla skador är dock inte resultatet av 

våldtäkt.  

 

Antalet patienter kunde vara betydligt högre, men alla vet att den sortens operationer inte alltid lyckas 

och att man ibland får räkna med flera ingrepp.  

 

Ovanpå allt fysiskt lidande - ofta förstärkt av hiv-infektioner och andra sexuellt överförda sjukdomar, 

och oönskade graviditeter - kommer de själsliga och sociala smärtorna. Våldtäkt förknippas med ett 

sådant socialt stigma att många kvinnor i Kongo vägrar erkänna vad de råkat ut för, då de fruktar att 

stötas bort av familjen, av samhället i allmänhet och sin make i synnerhet. Det är därför det är så svårt 

att överblicka hemsökelsens verkliga omfattning, men hundratusentals offer verkar vara en rimlig 

uppskattning.  

 

International Rescue Committee, min organisation, har omfattande hjälpprogram för överlevarna. 

[…] På grund av all skam och all rädsla för stigmatisering försöker vi hålla sådana grupper öppna 

även för andra sårbara kvinnor - som änkor och handikappade.  

 

[…] 

 

Men även om den [vapenvilan] hålls kommer krigets ärrvävnad inte att försvinna under överskådlig 

framtid. Östra Kongos kvinnor och flickor kommer under lång tid framåt att behöva vårt stöd.” 
92
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Genomgående för denna text är hur artikelförfattaren genom ett användande av olika grepp såsom att 

använda känsloord och drastiska kategoriseringar försöker väcka känslor hos läsaren och utmåla det 

fasansfulla i det sexuella offret mot kvinnor. Det börjar med hur författaren med skam och fasa 

förfäras över hur att hon misstar en fyrtioårig kvinna för våldtäktsoffret när det i själva verket är en 

flicka på fjorton månader som är offret. Efter detta talas om hur sjuttonåriga Esperance genomlider sitt 

korta livs värsta ögonblick där såväl ordet genomlider som korta liv och värsta ögonblick alla bidrar 

till att bygga upp det fasansfulla i det sexuella våldet. Vidare talas det om våldtäktsepidemin, 

förövarnas skrämmande tillvägagångssätt samt ett utlägg om de skador som kan uppstå därav och 

vilka förnedrande och allvarliga följder detta kan få med svårartad inkontinens och misslyckade 

ingrepp. I nästa stycke nämns de själsliga och sociala smärtorna som kommer ovanpå allt fysiskt 

lidande, där allt bidrar till att förstärka bilden av hur stort lidandet är. Dessa själsliga och sociala 

smärtor består av ett socialt stigma; kvinnorna fruktar att stötas bort av sin omgivning. Härnäst talas 

om all skam och all rädsla för att avslutningsvis framställa östra Kongos kvinnor och flickor som 

hjälplösa då de under lång tid framåt kommer att behöva vårt stöd. 

Värt att notera är hur sexuellt våld mot män endast nämns på ett ställe i texten, stycket om morfadern 

som vägrar att våldta sin dotter, och där tämligen marginaliserat då just denna del av händelsen 

skildras helt neutralt utan några som helst adjektiv som beskriver det fasansfulla i att tvinga en far att 

våldta sitt barn.  

 

”- Jag åkte till Östafrika för att samla berättelser från kvinnor i Kongo, för jag visste att deras historia 

inte gjorts hörd.  […] Den ena efter den andra kom och berättade medan tårarna rann och ofta med så 

svag röst att den knappt var mer än en viskning. 

 

[…] 

- Jag kommer ihåg hur det vände sig i magen den allra första gången en kvinna från Kongo berättade 

sin historia. Hon hette Salima, och hon återskapade sin historia med en så bildmässig tydlighet i varje 

detalj att jag ville skrika åt henne att sluta. Men jag visste ju att hon måste få höras. Hon hade gått 

flera mil från sitt flyktingläger för att dela med sig av sina upplevelser till någon som ville lyssna.”
93

 

Den här intervjuade pjäsförfattaren Lynn Nottage berättar på ett väldigt målande sätt hur de kvinnliga 

offren för sexuellt våld i Kongo gråtande kommer för att med bräckliga röster berätta sina historier. 

Nottage berättar även hur hon ville skrika åt ett offer att sluta återskapa sin historia på grund av den 

bildmässiga tydligheten i berättandet. I denna text används mycket effektiva metoder för att påvisa hur 

fruktansvärda kvinnornas historier om det sexuella våldet är. 
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”Även män och pojkar utsätts för sexuellt våld i krigets Kongo. Den ensidiga rapporteringen om 

kvinnor som våldtas av soldater gör bara att det blir svårare att se - och angripa - de grundläggande 

orsakerna bakom alla övergrepp. Vilket kan leda till en fortsatt ond cirkel av våld.  

[…]. 

 

Mediernas rapportering från Kongo har handlat mycket om våldtäkter på kvinnor som ett vapen i 

konflikten, som en medveten strategi.  

[…] 

Kopplingarna mellan könsrelaterat våld och "övrigt" våld går förlorade. Men även män och pojkar 

har våldtagits, de har tvingats ha sex med familjemedlemmar, tvingats titta på när släktingar våldtas, 

tvingats utföra våldsamma och förödmjukande sexuella handlingar. 

 

- Att erkänna att män och pojkar också är utsatta för sexuellt våld kan också stärka kampen mot 

könsrelaterat våld mot kvinnor eftersom det leder till ett ifrågasättande av könsstereotyper, säger 

Maria Eriksson Baaz. 

[…] 

 

- Se bara hur få män det är runt bordet här, sade hon [Biståndsminister Gunilla Carlsson]. Jag tror att 

reaktionen hade varit starkare om det hade rört sig om systematiska övergrepp mot män.
94

 

I denna artikel nämns sexuellt våld mot både män och kvinnor. Värt att notera är den totala 

avsaknaden av känslo- och värdeord i artikeln. Det talas om hur män och pojkar utsätts för 

sexuellt våld medan kvinnorna i artikeln har våldtagits. Männen och pojkarna har tvingats till att 

ha sex med familjemedlemmar och så vidare men det skildras inte mer ingående än så. Den enda 

tillstymmelsen till värdering i artikeln är ordet förödmjukande kopplat till sexuella handlingar men 

med tanke på den ton som används genomgående i resten av artikeln och det odramatiska 

skildrandet får det antas användas som ett led i en kategorisering av sexuella handlingar. Det är 

alltså en väldigt klinisk beskrivning av det sexuella våldet som återges och den enda 

genusdiskrepans som kan anas är hur kvinnorna i artikeln uteslutande har blivit våldtagna medan 

männen och pojkarna är offer för ett mer mångfacetterat sexuellt våld. 
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”Brutala våldtäkter mot Kongo-Kinshasas kvinnor begås inte bara av milisstyrkor. […] Det säger 

FN:s sändebud Margot Wallström i en rapport till säkerhetsrådet. Hon manar nu FN till skärpta 

insatser för att hindra att våldtäktsmän går fria. -En död råtta är värd mer än en kvinnas kropp.  

 

[…] 

Där har hon mött kvinnor som utsatts. Hon har hört ohyggliga berättelser om massvåldtäkter där 

varken de yngsta eller de äldsta skonats, där kvinnor våldtagits till döds, trasats sönder med flaskor 

och käppar eller bränts med hett vax.”
95

 

Våldtäkterna mot kvinnorna är enligt Wallström brutala, och de kvinnliga offrens låga värde 

illustrerar av att de är värda lika lite som en död råtta. Därefter får läsaren erfara att det finns 

ohyggliga berättelser om massvåldtäkterna där ingen har skonats. I texten används alltså personliga 

åsikter om övergreppen för att visa på dådens brutalitet och ohygglighet. 
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4.2 Resultat 

4.2.1 Strukturell associering till ettdera könet? 
För att återknyta till frågeställningen bifogas här uppsatsens första frågeställning: 

1. Är rapportering i dagstidningar om offer för sexuellt våld i konfliktområden strukturellt 

associerad till ettdera könet? 

 

Dagstidningarnas rapportering i ämnet är klart och tydligt strukturellt associerad till kvinnor.  

Av det totala analysmaterialet, de 48 texter som tagits fram med hjälp av urvalet, är det tre stycken 

texter som på något sätt framställer män som offer för sexuellt våld i konfliktområden. Det råder alltså 

en oerhört omfattande diskrepans i rapporteringen. 

Bland dessa tre texter finner man två artiklar om nyligen släppta rapporter där rapporterna pekar på att 

män är offer för sexuellt våld. Den ena av dessa två artiklar är en kortare notis på 59 ord medan den 

andra är på 683 ord. I den sistnämnda artikeln är det endast cirka 208 ord som kan anses behandla just 

män som offer. Den resterande delen är till viss del genusneutral och återstoden av texten förstärker en 

strukturell associering till kvinnor. 

Den sista texten är en krönika på 526 ord. Dessa tre texter är fördelade på en text per år under åren 

2010, 2011 samt 2012 och alla tre texterna publicerades i Svenska Dagbladet. 

Under den tidsperiod som materialet hämtats från, 2007-2012, återfinns alltså inga reportage, 

nyhetsartiklar som inte behandlar en viss specifik släppt rapport, debattartiklar eller ledare som på 

något sätt nämner män som offer för sexuellt våld i konfliktområden. 

I de två längre texterna i Svenska Dagbladets lyfts sexuellt våld mot män fram som avvikande från 

normen. Båda dessa artiklar pekar även på att det existerar en befintlig strukturell kvinnoassociering 

av såväl medias rapportering som inom FN och olika NGOs. 

En vanligt förekommande rekonstruktion är den om Margot Wallströms titel. Den faktiska titeln är 

FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikter. I ett flertal fall gör textförfattarna på eget 

bevåg om titeln till FN:s särskilda representant för sexuellt våld mot kvinnor i konflikter, trots att detta 

alltså inte är den korrekta titeln. 
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4.2.2 Skillnader i skildring beroende på kön? 

För att återknyta till frågeställningen bifogas här uppsatsens andra frågeställning: 

2. Förekommer det skillnader gällande hur sexuellt våld i konfliktområden skildras i 

dagstidningar beroende på om det är män eller kvinnor som är offer? 

 

Det råder en diskrepans i dagstidningarnas skildrande. I texter som skildrar kvinnliga offer för sexuellt 

våld finner man ett frekvent användande av känsloord som skam, ångest, fasa och rädsla medan de 

texter som behandlar män uppvisar en klar avsaknad av denna typ av ord. Det vänder sig i magen på 

textförfattare eller intervjuoffer när det handlar om kvinnor, som en form av sympatiakt, men när det 

gäller män får man inte ta del av liknande reaktioner. Endast i en text som behandlar män som offer 

för sexuellt våld kan man ana hur känslor smyger sig in i ett stycke. Något man får ta i beaktande är att 

nämnd text är en krönika och såväl toleransen för som troligheten av förekomst av personliga 

känsloyttringar får anses vara avsevärt högre än i en regelrätt nyhetsartikel. 

Vidare kan anas en exotifiering utav det sexuella våld som män utsätts för. Männen nämns i regel i 

sammanhang där det handlar om att tvingas våldta en annan individ, att penetrera träd med frätande 

sav och så vidare. Detta medan den för kvinnor absolut vanligaste rapporterade och beskrivna formen 

av övergrepp är våldtäkten. 

Ytterligare en diskrepans som påvisas är hur det avseende kvinnor i större utsträckning skrivs om 

följderna av det sexuella våldet. Det skrivs om sociala stigman, ett samhälle som förskjuter kvinnorna 

och rent kroppsliga följder såsom inkontinens. Den enda text som skildrar detta när män är den 

tidigare nämnda krönikan. 

Kvinnliga offer utpekas genomgående som hjälplösa under övergreppen och i behov av hjälp och stöd 

efteråt. Denna aspekt nämns inte när det gäller manliga offer. 

En viss del av texterna ger en klinisk bild där det endast talas om våldtäkt och sedan inte görs vidare 

skildringar. Detta förekommer både när det gäller män och kvinnor som offer. Dessa texter är dock i 

minoritet. 
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5 Diskussion 
Som jag har nämnt i problemformuleringen finns det en risk att om samma strukturella förhållande 

som råder inom NGOs gällande rapportering om manliga offer för sexuellt våld i konfliktområden 

även gäller i svenska dagstidningar riskerar manliga offer att marginaliseras än mer. Tyvärr visar det 

sig att detta är fallet. Att endast tre av 48 texter framställer män som offer är en grov diskriminering. 

Än värre blir det då alla dessa texter går att återfinna i en och samma tidning. Tre av Sveriges fyra 

största dagstidningar har alltså under uppsatsens avgränsning, 2007-2012, inte framställt män som 

offer en enda gång.  

Precis som även nämnts i problemformuleringen har gemene man har svårt att bilda sig en egen 

uppfattning om sexuellt våld i konfliktområden då situationen ifråga är så pass geografiskt avlägsen 

och svårtillgänglig, vilket leder till att den av media förmedlade bilden är den enda verklighet som 

finns att förhålla sig till, media kan helt definiera en individs bild av hur detta fenomen förhåller sig. 

Om dagstidningarna då reproducerar sådana konstruktioner som beskrivs under resultatdelen blir 

gemene mans bild en förvanskad bild av det faktiska förhållandet och diskrimineringen riskerar att få 

rot även här.  

Att det föreligger en sådan omfattande genusdiskrepans i dagstidningarnas rapportering finner jag 

skrämmande. Extra skrämmande anser jag det vara då Sverige utav t.ex. FN anses vara världens mest 

jämställda land.
96

 Om det alltså i världens mest jämställda land kan föreligga en sådan stor diskrepans 

i rapporteringen i dagstidningarna hur förhåller det sig då inte i andra länder som inte placerar sig lika 

högt på jämställdhetsskalan? 

Denna omfattande diskriminering som visar sig i Sveriges fyra största dagstidningar är ytterst 

allvarlig, förutom att den förändrar opinionen hos gemene man, på så sätt att den kan vara, eller redan 

är, en bidragande faktor till att fenomenet förbises helt även bland de som arbetar eller på något sätt 

påverkar arbetet med offer för sexuellt våld i konfliktområden. Risken är att dessa individer; t.ex. 

politiker, biståndsarbetare eller militärer, anammar den bild som dagstidningarna reproducerar och 

sedan inte tar tillräcklig hänsyn till manliga offer i sitt arbete. Denna strukturella associering kan på 

sikt leda till, om det inte redan förhåller sig så, att fenomenet förbises helt.  

Vidare leder detta till tankar om andra områden. Om en diskrepans av den här dimensionen kan 

passera helt obemärkt leder det osökt tankarna till vilka andra obelysta områden som kan hysa samma 

missförhållanden.  

Tyvärr är denna uppsats inte av den dimensionen och omfattningen att den rymmer ansatser till att 

förklara den omfattande diskriminering som redogörs för. Det vore synnerligen intressant att komma 

till rätta med frågan om varför det förhåller sig på det här viset. Varför är rapporteringen strukturellt 
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associerad till det kvinnliga könet? Varför beskrivs det sexuella våldet på olika sätt beroende på om 

offret är en man eller en kvinna? Vad är det som får textförfattarna att inta denna hållning och 

reproducera denna diskriminerande och felvisande bild? Som jag ser det är det en oerhörd kränkning 

av manliga offer för sexuellt våld i konfliktområden att förminska de övergrepp de utsätts för och i de 

flesta fall helt förtiga deras utsatta situation. En början till att komma till rätta med detta åsidosättande 

av människors lika värde vore att undersöka vad denna diskriminering bottnar i. Bottnar det i 

stereotypa könsroller, homofobi eller att olika värde sätts på könens sexualitet? 

Avslutningsvis kan sägas att frågorna är många och det är beklämmande att den befintliga forskningen 

på ämnet är i princip obefintlig. 

Denna uppsats bygger till allra största del på mina subjektiva tolkningar av de analyserade texterna. 

Detta kan menas vara diskursanalysens baneman, och är ofrånkomligt vid användandet av denna teori 

och metod. För att minimera betydelsen av detta faktum har jag dock fastlagt mig om att göra mitt 

yttersta för att identifiera fenomen som inte enbart utgår ifrån betraktarens öga. 

6 Vidare forskning 
En gren utav förslagen till vidare forskning är ytterligare kartläggning och belysning utifrån de 

missförhållanden som har redovisats i denna uppsats. Liknande forskning skulle kunna göras men med 

ett annat medium som fokus, t.ex. nyhetssändningar i radio eller bland nyhetsprogrammen i svensk 

television. Skiljer det sig mellan, såväl som inom, olika medium och i så fall varför? Har någon 

förändring skett i tid? 

Ytterligare en annan gren är forskning som istället fokuserar på konsekvenserna utav denna diskrepans 

mellan könen. Vad får det här för konsekvenserna för det svenska samhället? Kan någon 

attitydförändring påvisas som har med denna rapportering att göra? Är denna diskrepans ett tecken på 

någonting större? Går liknande diskrepanser och missförhållanden att påvisas inom andra ämnen? Är 

författarna till de berörda texterna medvetna om den påvisade strukturen och diskrepansen och hur 

tänker de kring det? 

Slutligen skulle en tredje gren kunna vara forskning som fokuserar på vilken genomslagskraft 

dagstidningarna har fått med denna rapportering. Hur genusassocierar gemene man sexuellt våld i 

konflikter? Är offerrollen kvinnligt betingad hos det svenska folket? Särdeles intressant skulle det 

kunna vara om man lägger fokus på yrkesgrupper som i sitt arbete potentiellt kan komma i kontakt 

med offer för just sexuellt våld i konfliktområden. Exempel på sådana yrkesgrupper är 

biståndsarbetare, speciellt de som arbetar med offer för sexuellt våld, och militär personal som sänds 

på mission utomlands. Detta då det är viktigt att deras bild utav de förhållanden som råder i den 

berörda regionen de arbetar i också speglar de faktiska förhållandena. 
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