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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate whether the evening press’s reporting on sex crimes 

reproduces gender stereotypes. The purpose is also to examine gender awareness in evening 

tabloid journalism. Since the media possesses a position of power and affects people, it is 

relevant to critically examine how gender roles are portrayed in order to contribute to both 

democracy as well as feminist research. 

 

The theoretical framework consists of Yvonne Hirdmans’s gender theory, and the framing 

theory as explained by Jesper Strömbäck and Robert Entman. Furthermore, an explanation of 

news values and news selection will be included as a complement to understand what events 

become news. 

 

The study is limited to two tabloids, Aftonbladet and Expressen, since they are the two largest 

nationwide evening tabloids in Sweden. These papers represent the evening press in general. 

The period being investigated is June 1, 2016 to August 31, 2016. 

 

The study is based on a quantitative content analysis, in which a coding scheme was designed 

and variables were developed to answer the questions of the study. The variables are based on 

earlier research within the field of crime journalism. Articles that have been analyzed are 

within predetermined selection criteria. 

 

The results show that articles on sex crimes get little attention compared to the reporting in 

general, even though subjects related to crimes and sex are prioritized in newsrooms. 

Furthermore, the results show that the victim in most cases is a woman and that men are 

usually the perpetrator. The victims – women, are the ones who get the most space in the 

articles and they get to speak the most compared to the perpetrator. This contributes to the 

fact that women, more often than men, get to express themselves when it comes to sex crimes 

reporting, which results in sex crimes being viewed as a women’s problem. 

 

Ethnicity was mainly featured in the description of the perpetrator, which portrays the 

perpetrator as a stereotype perpetrator, in line with previous research. The conclusion is that 

the evening press practices a somewhat gender aware journalism, which, compared to earlier 
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research, is an improvement. At the same time, each journalist has to take responsibility not to 

reproduce a stereotyped image of sex crimes. 

 

Keywords: sex crimes, stereotypes, gender awareness, journalism, evening press, victim, 

perpetrator. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida kvällspressens rapportering om sexbrott 

reproducerar stereotypa könsroller. Det är också att granska hur genusmedveten 

kvällstidningsjournalistiken är. Då medier besitter en maktposition och har inverkan på 

människor är det relevant att kritiskt undersöka hur könsrollerna gestaltas och genom det 

främja både demokrati och den feministiska forskningen. 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk består av Yvonne Hirdmans genusteori samt gestaltningsteori 

som den förklaras av Jesper Strömbäck och Robert Entman. Vidare förklaras nyhetsvärdering 

och nyhetsurval som ett komplement till förståelse om vad som blir nyheter. 

 

Undersökningen har begränsats till två kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, då de är de 

två största rikstäckande kvällstidningarna i Sverige. I uppsatsen representerar dessa två 

tidningar kvällspressen överlag. Den tidsperiod som har undersökts är 1 juni 2016 till 31 

augusti 2016. 

 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ innehållsanalys där ett kodschema har utformats och 

variabler har arbetats fram för att besvara studiens frågeställningar. Variablerna är baserade 

på tidigare forskning inom fältet för brottsjournalistik. Artiklarna som har undersökts faller 

inom bestämda urvalskriterier. 

 

Resultaten visar att artiklar om sexbrott får lite utrymme jämfört med den totala 

rapporteringen, trots att ämnen som berör brott och sex ofta prioriteras på 

kvällstidningsredaktioner. Vidare visar resultaten att offret i de flesta fall är en kvinna och att 

männen vanligtvis är förövare, och att offret – kvinnan, är den som får störst utrymme och 

främst får komma till tals. Detta bidrar till att kvinnor får uttala sig mer i 

sexbrottsrapporteringen, vilket genererar i att sexbrott ses som ett kvinnoproblem. 

 

Etnicitet var främst förekommande i beskrivningen av förövaren och gör att hen porträtteras 

som en stereotyp förövare, i linje med tidigare forskning. Slutsatsen är dock att kvällspressen i 

vissa aspekter bedriver en någorlunda genusmedveten journalistik, vilket sett till tidigare 
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forskning är en förbättring. Samtidigt måste varje enskild journalist ta ansvar för att inte 

reproducera en stereotyp bild av sexbrott. 

 

Nyckelord: sexbrott, könsroller, genusmedveten, journalistik, kvällspress, offer, förövare. 
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1. Inledning 

Sommaren 2016 rapporterade svenska medier ovanligt mycket om sexbrott1 på 

musikfestivaler (Hägg 2016). Även anmälningarna ökade. På 13 av de stora svenska 

festivalerna var det totalt tio anmälningar i fjol, medan det i år anmäldes 111 sexuella 

ofredanden, enligt P3 Nyheter (Sidén 2016). På festivalen Putte i Parken i Karlstad kom det in 

en anmälan förra året, medan det i år kom in 38 stycken. Det är inte bara på festivaler som 

sexbrott har anmälts i större utsträckning än i fjol. Under första halvan av 2016 anmäldes 

9310 sexbrott i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period under 

förra året (Brottsförebyggande rådet 2016). Att fler anmäler är gissningsvis en effekt av att vi 

i samhället pratar mer om sexuella övergrepp än tidigare (Killgren 2016). Medier skriver mer 

om sexbrott – men inte nödvändigtvis för att fler brott begås, utan snarare på grund av att 

medvetenheten har ökat (Hägg 2016). 

 

Sexbrott var inte bara ett uppmärksammat ämne under sommaren 2016 på grund av det ökade 

antalet anmälningar i stort. En flicka våldtogs i publikhavet under en festivalkonsert med 

artisten Zara Larsson. Stjärnan själv kommenterade händelsen, vilket blev startskottet på en 

debatt som handlade om huruvida kvinnor borde bli mer vaksamma på konserter eller om man 

istället borde få män att sluta våldta (Hägg 2016, Killgren 2016). Andra sexbrottsfall som fick 

stor uppmärksamhet var två olika gruppvåldtäkter på studentkryssningar, där sammanlagt sex 

av sju misstänkta gärningsmän friades (Hellberg 2016). Dessa fall skapade också starka 

reaktioner. Med denna mediesommar som bakgrund aktualiseras vårt ämne ytterligare. 

Medier sitter på stor makt när det kommer till hur vi ser på sexbrott och att det skrevs mycket 

om ämnet under sommaren 2016 är ytterligare en god anledning till att undersöka just denna 

medieperiod. 

 

När sexbrott uppmärksammas i större utsträckning, som nu, gör det att ämnet avdramatiseras 

och fler vågar anmäla, enligt Brottsförebyggande rådet (Killgren 2016). Vad är då problemet? 

När man tittar närmare på vilken typ av sexbrott vi läser om, består en överhängande majoritet 

av överfallsvåldtäkter2. Katarina Wennstam, författare och tidigare kriminalreporter, har 

skrivit två populärvetenskapliga reportageböcker om samhällets och mediers bild av våldtäkt 

                                                 
1 Begreppet definieras i kap 2.1. 
2 Begreppet definieras i kap 2.1. 



 9 

(2002, 2004). Hon menar att anledningen till att överfallsvåldtäkter får så stort utrymme beror 

på att det där finns en tydlig uppdelning av förövare och offer. Det är lätt att se vem som är 

den utsatta, offret, när förövaren är en okänd, gärna livsfarlig man som gömmer sig i mörkret. 

Wennstam menar också att vi har ett behov av dessa stereotyper för att våldtäktsmannen inte 

ska kunna utläsas som ett offer, på grund av en otrygg bakgrund eller liknande. Därför 

premieras olikheter mellan våldtäktsmän och “vanliga” män, tillika trevliga pojkvänner och 

andra vi känner, i rapporteringen. 

 

Det här bidrar till en missuppfattning, eftersom överfallsvåldtäkter är i minoritet när det 

kommer till sexbrott. Enligt organisationen FATTA, som vill motverka sexuellt våld, visar 

statistik att de flesta våldtäkter istället sker inomhus – av en bekant till offret och utan stora 

mängder fysiskt våld (Wicksell 2016). När medier lyfter fram olikheter mellan våldtäktsmän 

och de “vanliga” männen (Roslund 2016), resulterar det i en vanlig uppfattning om att ingen 

känner en våldtäktsman. Vad blir de vidare konsekvenserna av att bara lyfta fram 

överfallsvåldtäkter? De “vanliga” männen tar inte alls åt sig av mediebilden av våldtäktsmän, 

där våldtäktsmannen målas upp som monstruös (Wennstam 2002). Dessutom anmäler färre, 

när deras upplevelse inte liknar mediernas. Upp mot 90 procent av alla våldtäkter i Sverige 

anmäls idag aldrig, enligt FATTA (Wicksell 2016). 

 

Den mediala bilden av sexbrott brister även på annat håll. Fokus ligger nästan undantagslöst 

på offret, menar FATTA. Särskilt när det kommer till kvällspressen (Lindgren & Lundström 

2010). Det bidrar till att sexuellt våld ses som ett kvinnoproblem istället för ett 

samhällsproblem, eftersom 94 procent av offren är kvinnor (ibid.). Eftersom medier formar 

människors bild av verkligheten, har medier ett stort ansvar för att förmedla information som 

är relevant. Samma sak gäller när det kommer till rapportering om sexbrott. Nyhetsvärdet i att 

en kvinna blivit våldtagen av sin pojkvän är lågt som det ser ut idag. En anledning till det kan 

vara att nyhetstexter som publiceras, i synnerhet i kvällspress, länge har varit kända för att 

använda sig av klassiska berättartekniker (Häger 2014), som lyfter det som sticker ut. Man 

förenklar även händelsen för att den ska vara så lätt som möjligt att förstå. Därav den tydliga 

offer- och förövarrollen, vilken återfinns i överfallsvåldtäkter. Historier där publikens känslor 

väcks premieras, liksom brott där våld förekommer eftersom det fångar publikens 

uppmärksamhet (ibid.). Men att å andra sidan sprida fördomar om vad sexbrott är för något 

speglar inte heller sanningen – den som journalister förväntas förmedla. 
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Reproduktion av traditionella könsroller3 förekommer i nästan hälften av världens nyheter, 

enligt förra årets GMMP-undersökning (Edström & Jacobsson 2015). Global Media 

Montoring Project är en global studie som undersöker nyheter över hela världen. Deras 

statistik visar att enbart fyra procent av alla världens artiklar utmanar traditionella könsroller. 

I svenska nyhetsmedier syns och hörs kvinnor enbart i en tredjedel av innehållet (ibid.). I 

brottsjournalistiken är de dock kraftigt överrepresenterade i form av offer (Jarlbro 2013). 

 

Om medierna fortsätter att förstärka det män gör och förminska kvinnor genom att bibehålla 

de traditionella könsrollerna i sin rapportering, når Sverige inte upp till sina 

jämställdhetspolitiska mål om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter. 

Därför vill vi undersöka hur jämställd just kvällspressen var i sin rapportering av sexbrott 

under sommaren 2016. Återfinns fortfarande vissa könsroller i rapporteringen? När vissa 

sexbrott eventuellt kan förminskas på grund av mediers prioriteringsordning, vill vi också 

undersöka om det faktiskt fortfarande rapporteras mest om överfallsvåldtäkter. Är det en 

sanningsenlig bild som målas upp, eller är den vinklad? Hur genusmedveten är kvällspressen 

– egentligen? 

 

  

                                                 
3 Begreppet definieras i kap 2.1. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Aftonbladets och Expressens rapportering om sexbrott 

reproducerar stereotypa könsroller. Vi vill granska hur genusmedveten 

kvällstidningsjournalistiken är. Vår avgränsning till Aftonbladet och Expressen motiveras av 

att vi vill analysera just kvällspressens rapportering på djupet. Detta på grund av att 

kvällspressen producerar så kallad sensations- eller skandaljournalistik för att sälja fler 

lösnummer och på så vis gå bättre ekonomiskt i tider av minskad läsning av papperstidningar 

(Weibull, Wadbring & Hadenius 2011). Därför kan man anta att en skandalös story prioriteras 

framför en jämställd rapportering. Kvällspressen tenderar även att ha ett större 

brottsofferfokus än morgonpress (Lindgren & Lundström 2010). 

 

Vår avgränsning till sommarmånaderna 2016 motiveras av att fler sexbrott generellt anmäls 

under sommaren (Killgren 2016) och att det därmed finns mer material att analysera under 

den perioden. Dessutom var den mediala debatten om sexbrott stor just under juni till augusti 

2016. Genom att undersöka hur många nyhetsartiklar om sexbrott som publicerades under 

perioden vill vi se om kvällspressen prioriterar sexbrott i sin nyhetsvärdering, då ämnet 

tidigare framför allt har setts som ett “kvinnoproblem” och därför nedprioriterats (Wennstam 

2002). 

 

Feministisk forskning är viktig för att upprätthålla den offentliga debatten kring jämställdhet 

samt för att föra den vidare. I och med mediers maktposition är det av hög relevans att 

undersöka hur dessa förhåller sig till stereotypa könsroller i rapporteringen om sexbrott. Vi 

vill bidra till den feministiska forskningen om medier genom att kritiskt granska hur 

genusporträtteringen ser ut i Aftonbladet och Expressen. 

 

Vår övergripande frågeställning är: 

• Hur ser kvällspressens rapportering om sexbrott ut ur ett genusperspektiv? 

 

För att besvara vår huvudfrågeställning tar vi hjälp av följande underfrågor: 

• Hur många nyhetsartiklar om sexbrott publicerades under den valda tidsperioden? 

• Vilka får komma till tals i artiklarna? 

• I vilket sammanhang sker de flesta sexbrotten? 

• Hur ser könsrollerna ut i rapporteringen? 
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2.1 Begreppsdefinition 

Här förklarar vi begrepp vi kommer att använda i vår undersökning och hur vi definierar 

dessa begrepp, för att tydliggöra för läsaren vad vi menar och för att samla alla 

begreppsförklaringar på samma ställe. Vi diskuterar begreppen i detalj i respektive kapitel där 

det är relevant. Vi är även medvetna om att begreppen ligger på olika abstraktions- och 

komplexitetsnivåer. 

 

Sexbrott: Även kallat sexualbrott. När någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller 

är under 15 år (BrB 6:1-15). Vår definition är ett samlingsbegrepp som innefattar brotten 

våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt våld, sexuellt utnyttjande, sexuella 

övergrepp, sexuellt ofredande och köp av sexuell tjänst. 

 

Våldtäkt: När en person med våld eller hot tvingar någon annan att utföra en sexuell handling, 

exempelvis samlag eller kränkande sexuella handlingar (ibid.). Det kan också handla om 

utnyttjande av någon som sover, är påverkad eller i en annan särskilt utsatt situation. 

 

Överfallsvåldtäkt: När en våldtäkt begås av en eller flera gärningsmän som är obekanta för 

offret och som inleds med ett plötsligt angrepp (Brottsförebyggande rådet 2005). Våldtäkten 

sker vanligtvis utomhus, på en offentlig plats som exempelvis parker och skogar. 

 

Könsroller: Namnet för de roller som är kopplade till människors “sociala kön”. Medan 

biologiskt kön handlar om vilka könsceller eller vilket könsorgan en person har, är det sociala 

könet inte medfött utan inlärt från vårt samhälle (Nationalencyklopedin 2016). Det är 

uppfattningen om hur kvinnor respektive män bör bete sig (Hirdman 1988). Exempelvis 

förväntas män att vara starka medan kvinnor ska vara svaga. Denna inlärda syn på vad som 

räknas som kvinnligt och manligt kallas idag för genus, se nedan. 

 

Genusmedvetenhet: Genus, vårt “sociala kön”, är något som skapas utifrån föreställningar om 

hur kvinnor respektive män bör vara. Vår omgivning har lärt oss hur vi ska tänka och bete oss 

beroende på om vi är kvinna eller man. Alltså är det som ser ut att vara medfött inte medfött 

egentligen (ibid.). Genusmedvetenhet är att vara medveten om dessa föreställningar kring 

kvinnor och män och att inte reproducera den inlärda bilden per automatik. 
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Sensationsjournalistik eller skandaljournalistik: Sensationsjournalistik är journalistik som är 

inriktad på skandaler och uppseendeväckande och avvikande händelser 

(Nationalencyklopedin 2016). Denna typ av journalistik förekommer ofta i kvällspress, där 

man lyfter det som sticker ut samt förenklar innehållet för att läsaren enkelt ska förstå (Häger 

2014). Sensation är något oväntat och oförutsett som i samband med olyckor, brott och sex är 

högt prioriterat på redaktionerna (Ghersetti 2012). Denna typ av journalistik används för att 

locka publiken till läsning men också för att gynna kvällspressens ekonomiska förutsättningar 

i och med dess lösnummerstänk (Weibull, Wadbring & Hadenius 2011). 
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3. Tidigare forskning 

Vi har valt att avgränsa oss till inriktningar mot brottsjournalistik, könsroller och stereotyper. 

Fältets tidigare forskning kring könsroller i medier i allmänhet och sexbrott i synnerhet är 

mycket omfattande, vilket är ett bevis på att forskningen är aktuell och nödvändig. För trots 

att det har forskats mycket och länge om mediers framställning av könen har det fortfarande 

inte skett någon större förändring när det handlar om kvinnors representation i medier (Jarlbro 

2013). 

 

I boken Ideala offer, och andra: Konstruktioner av brottsutsatta i medier (2010) analyserar 

Simon Lindgren och Ragnar Lundström begreppet “idealt offer” ur ett medieperspektiv. 

Forskningen behandlar vår frågeställning om hur könsrollerna ser ut i den svenska 

rapporteringen, i form av offer- och förövarroll, och är därför högst användbar för oss. 

Författarna studerar i vilken utsträckning män respektive kvinnor förekommer i 

brottsofferrapportering, genom att titta på en stor mängd nyhetsmaterial, och undersöker de 

bakomliggande orsakerna till varför det ser ut som det gör. Lindgren och Lundström menar att 

man inte tillskriver män en offerroll lika lätt på grund av sociala och kulturella föreställningar 

om vad ett offer är. Även rapporteringen ser annorlunda ut när det kommer till brott som män 

utsätts för. 

 

Vidare menar Lindgren och Lundström att kvällspressen har ett större brottsofferfokus än 

morgonpressen, då kvällstidningsjournalistik tenderar att intimisera, emotionalisera och 

sensationalisera. I nyhetsreportage kan bilden av brottsoffret bli stereotyp då en “ideal 

relation” mellan offer och förövare premieras. Offret ska gärna komma från ordnade 

förhållanden medan förövaren är en avvikande person. Medieframställningarna av dessa följer 

klar mall och på så vis lär vi oss hur det ideala offret ser ut. Bilden av offret kan också ha ett 

nyhetsvärde i sig. Berättelser om grova övergrepp har i sin tur ett högre nyhetsvärde än andra 

brottstyper, vilket också får konsekvenser för vår bild av både sexbrott och könsroller. 

Slutligen hänvisar Lindgren och Lundström till Nils Christie (1986), som i sin studie Ideal 

Victim framför att förövare ofta beskrivs som skrämmande, elaka och onda medan offer är 

svaga och ansvarslösa. 

 

I Stephanie Bonnes artikel “Gender and Racial Stereotyping in rape coverage” (2013) 

presenterar hon resultatet av sin kritiska diskursanalys av ämnet. Analysen gjordes på artiklar 
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om våldtäkt från 2008 och 2009 ur i den sydafrikanska tidningen Grocott Mail. Även Bonnes 

redovisar för de könsrollsstereotyper som förekommer och studerar ordval som använts i 

samband med offer och förövare i rapporteringen av våldtäkter. Vi anser att hennes studie kan 

vara till stor hjälp för vår egen, då vi också ska analysera artiklarnas gestaltning ur ett 

genusperspektiv. 

 

Bonnes tar vidare upp begreppet “våldtäktsmyter” som hon förklarar är falska föreställningar 

och idéer kring våldtäkter som görs för att bagatellisera händelsen. Dessa föreställningar 

förklarar hon kan resultera i att offret får bära skulden och på så sätt förminskas förövarens 

skyldighet. Vidare bidrar dessa föreställningar till stereotypa attribut av förövaren och offret 

enligt kön, ålder, ras och klass. Att våldtäktsmyter existerar menar Bonnes har stora 

konsekvenser för våldtäktsoffer. Myternas existens i samhället gör att sexuellt våld fortsätter 

att förekomma då människor ifrågasätter legitimiteten i våldtäktsfall. Bonnes förklarar att 

medier ofta förstärker våldtäktsmyter genom att inte betona betydelsen av våldtäktsmannen. 

Detta kan ske genom bland annat humanisering av förövaren där man ger en detaljerad bild av 

hens liv, som tyder på att hen är en god människa och inte en person som skulle våldta någon. 

 

Man kan också skapa en så kallad språklig separation mellan gärningsmannen och brottet för 

att placera skulden på yttre faktorer, menar Bonnes. I Bonnes undersökning framkommer det 

att våldtäktsmyter och användandet av språklig separation är vanligt förekommande i 

artiklarna. De använda våldtäktsmyterna betonade inte våldtäktsmännen utan la skulden på 

offren och dessutom presenterades typiska offer och förövare. Den språkliga separationen 

som användes skiljde inte bara förövaren från brottet utan betonade också andra faktorer som 

ansågs ha spelat roll. Bonnes menar till exempel att när fokus i en våldtäktsrapportering ligger 

på alkohol eller droger och inte brottet i sig, läggs skulden på offret istället. Vidare bidrar 

detta till att skulden förflyttas från mannen till kvinnorna. Ojämlikheter mellan könen 

förstärks och legitimerar därmed våldtäktsmyterna. Bonnes undersökning kommer vi att 

använda oss av för att kunna identifiera eventuella våldtäktsmyter och därmed se om 

materialet vi ska undersöka är genusmedvetet eller inte. 

 

Ester Pollacks studie om brottsjournalistik (2001) tar bland annat upp brottsoffer och 

könsroller. Pollack har konstaterat att det från mitten av 1990-talet läggs allt mer fokus på 
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brottsoffret, kvinnan, som huvudperson i texterna, istället för att fokusera på̊ förövarna eller 

individen. 

 

Gunilla Jarlbro (2013) tar upp män respektive kvinnors representation i medierna och hur 

båda könen framställs och gestaltas. Hon menar att förändringen av mediebilden av kön sker i 

ett långsammare tempo än samhällsutvecklingen i allmänhet. Boken är en omarbetad version 

av Jarlbros Medier, genus och makt från 2006 men där den senare varianten fokuserar mer på 

nyhetsjournalistik, vilket är den typ av journalistik som vi vill koncentrera oss på. 2006 

menade Jarlbro att kvinnorna endast utgör en tredjedel av innehållet i medierna. Sju år senare 

har det faktiskt inte skett en större förändring, vilket i sin tur går att koppla ihop med vår 

undersökning om könsroller i medier. 

 

I boken från 2013 presenterar Jarlbro resultat från Global Media Monitoring Project, GMMP 

från 2010. Intressanta siffror därifrån är att svenska medier till 63 procent förstärker 

stereotypa könsroller medan endast 7 procent utmanar dessa roller. Vidare skriver hon att 

befolkningen år 2011 var jämnt fördelad och bestod av nästan lika många män som kvinnor. 

Representationen av könen i nyhetsmedierna däremot var inte representativ med den svenska 

befolkningen då kvinnor stod för 32 procent och männen 68 procent. Jarlbro menar att 

underrepresentation av kön och åsikter bidrar till ett allvarligt problem ur en demokratisk 

synpunkt. För oss är det relevant forskning då vi dessutom kommer att applicera ett 

journalistiskt perspektiv på den demokratiska aspekten i fråga om vem som får komma till 

tals. Vi vill även analysera hur stereotyp gestaltningen är i rapporteringen av sexbrott i svensk 

kvällspress 2016. 

 

Madeleine Klebergs Genusperspektiv på̊ medie- och kommunikationsvetenskap (2006) tar upp 

grunderna i det vi vill undersöka – hur genusmedveten journalistiken är inom vårt ämne. 

Kleberg fokuserar bland annat på mediers framställning av kvinnor och män, vilka roller som 

respektive kön får representera samt vilka stereotypa könsroller som förekommer i 

rapporteringen. 

 

Vi vill slutligen bredda vår förförståelse genom att läsa tidigare kriminalreportern Katarina 

Wennstams Flickan och skulden (2002), där hon bland annat fokuserar på mediebevakningen 

kring sexbrott. Wennstam menar att det främst är överfallsvåldtäkter som uppmärksammas, 
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trots att överfallsvåldtäkter är bland de minst vanliga sexbrotten. Vidare lyfter hon fram att 

våldtäktsmän och “vanliga” män separeras i medierna, vilket också bidrar till en 

missuppfattning kring vilken typ av sexbrott som är vanligast. Våldtäktsmän målas upp till en 

nidbild. Dessa iakttagelser är också intressanta för oss att undersöka ur ett genusperspektiv. 

 

Här kan man se att det skiljer sig åt mellan den svenska och den tidigare nämnda 

sydafrikanska mediebevakningen om sexbrott. Bonnes undersökning av artiklar i den 

sydafrikanska tidningen Grocott Mail visar att man humaniserar förövaren genom att ge en 

detaljerad bild av hens liv. På så vis pekar man på normaliteten hos förövaren och skulden 

förflyttas till offret. I Sverige visar Wennstam att det oftast ser helt annorlunda ut, när man 

istället pekar på det avvikande hos våldtäktsmannen – för att göra det tydligt att det är 

förövaren som bär på skulden. Troligtvis är detta på grund av den sociala kontexten. Offret 

beskylls möjligtvis i mindre utsträckning i Sverige när det finns en främmande våldtäktsman 

med i bilden, men samtidigt läggs mer fokus på vem offret är här vilket också får 

konsekvenser för genusmedvetenheten. Genom att få en mer omfattande bild av även 

gärningsmannens liv hade den stereotypa bilden av en våldtäktsman kunnat luckras upp. 

 

När det kommer till genusperspektiv på kvällstidningsjournalistik har vi, efter att ha gjort en 

litteraturöversikt, sett att det finns det en kunskapslucka i forskningen – vilket gör att ämnet är 

relevant att undersöka. Aftonbladet och Expressen är de två största kvällstidningarna i Sverige 

och har även de mest besökta tidningssajterna (TU Svenska Mediehus 2015/16) vilket bidrar 

till att många människor tar del och kan påverkas av det som skrivs. Kvällspressens 

signalement att rapportera om sensationella händelser och spetsa till innehållet kan därför ge 

en missvisande bild av samhället. Det finns en hel del forskning om den övergripande 

mediebilden av sexbrott och dagspress i synnerhet. Därför vill vi undersöka just 

kvällspressens rapportering, också för att se om det finns någon skillnad i 

genusmedvetenheten med tanke på sensationsjournalistiktendenserna. Med hjälp av den 

tidigare forskningen om stereotypa könsroller i form av kvinnan som tydligt offer och mannen 

som förövare, kan vi lättare hitta eventuella stereotyper även i kvällspressen. Vi kommer 

också lättare att kunna identifiera de våldtäktsmyter som Bonnes har undersökt. Med vår 

undersökning hoppas vi att kunna bidra med ytterligare forskning inom fältet och belysa 

vikten av genusmedvetenhet i medierna. Eftersom forskningen vi tar del av behandlar fakta 
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från 2013 och bakåt är det också viktigt att vi fortsätter att forska, då genusmedvetenheten 

både kan ha ökat och minskat sedan dess. 

 

4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel introduceras de teorier och ramar som kommer att användas för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Här kommer en redogörelse för gestaltningsteorin och Yvonne 

Hirdmans genusteori som utgör grunden för hur materialet kommer att analyseras. Dessa 

perspektiv är relevanta då deras fokus ligger på mediernas gestaltning respektive genus och 

stereotypa könsroller, vilka är uppsatsens huvudsakliga uppgift att identifiera. Kapitlet tar 

även upp nyhetsvärdering och nyhetsurval som är väsentliga i den mån att de ger läsaren en 

förförståelse för vad som blir nyheter och varför. Vårt valda ramverk kommer inte bara att 

appliceras på analysen av materialet, utan även användas som ett sätt att förstå resultatet. 

Slutligen förs en diskussion om sambanden mellan teorierna, den teoretiska hierarkin och 

tillämpningssätt. 

 

4.1. Gestaltningsteorin (the framing theory) 

Gestaltningsteorin, som på engelska heter ”framing theory”, handlar om hur människor 

uppfattar verkligheten eller olika aspekter av den (Strömbäck 2014). Enligt Jesper Strömbäck 

kan man dela upp gestaltningsteorin i tre byggstenar. Delvis handlar teorin om mediers 

gestaltningar av olika aspekter av verkligheten och hur verkligheten påverkar människors 

uppfattningar av aspekterna. Teorin handlar också om hur medier gestaltar verkligheten på ett 

visst sätt och därmed reproducerar och sprider vissa ideologiers sätt att se den. Slutligen 

handlar gestaltningsteorin om innehållet i medierna och vad det i sin tur representerar (ibid.). 

 

”Framing” översätts till svenska som utformning, gestaltning eller inramning. Enligt Entman 

(1993) går framing i huvudsak ut på urval och framträdande. ”To frame” är att göra några 

valda aspekter mer påfallande i en kommunicerande text för att på så sätt gynna ett problem, 

en tolkning eller moraliska utvärderingar. Frames eller ramar har enligt Entman fyra 

funktioner. De definierar problem och bestämmer vad den så kallade orsakande 

representanten gör, identifierar orsakande faktorer, gör moraliska bedömningar och föreslår 

åtgärder. Entman menar att en enda mening kan applicera fler än dessa faktorer medan en text 

inte nödvändigtvis måste utföra alla fyra (ibid.). 
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Processen är oundviklig eftersom vi ständigt gestaltar verkligheten när vi kommunicerar. 

Nyheterna kan ses som en spegelbild av verkligheten (Strömbäck 2014). Om man konsumerar 

nyhetsjournalistik går det därmed att få en någorlunda objektiv bild av verkligheten. I och 

med att journalistiken förväntas producera sanningar ges stor makt i samhället till 

journalisterna. Flera av våra frågeställningar har med gestaltning att göra. Den övergripande 

frågeställningen är hur Aftonbladet och Expressen har rapporterat om sexbrott ur ett 

genusperspektiv – rapporteringen innehåller automatiskt gestaltningar och genom att 

analysera dessa ur ett genusperspektiv vill vi komma fram till hur genusmedveten 

rapporteringen om sexbrott är hos kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Vi kommer 

bland annat att koncentrera oss på hur man gestaltar de olika könen och om det finns några 

skillnader samt vilka som får komma till tals och om det ger uttryck för vad genusteorin 

säger. 

 

Nyheterna påverkas undantagslöst av både redaktionerna och dess journalister (Strömbäck 

2014). Valen som görs av redaktion och/eller journalist innefattar vilket ämne som behandlas, 

vilket berättarperspektiv som väljs, vilka källor som används, vad som ska betraktas som 

fakta samt ordval. Vissa val är medvetna, men majoriteten av valen följer de rutiner som går i 

linje med nyhetsproduktionen (ibid.). Nyhetsvärderingar som ”sitter i väggarna” är också en 

form av val, trots att de kan ses som självklarheter. Nyhetsvärderingsaspekten av 

gestaltningsteorin går att koppla till flera av våra frågeställningar. Vilka som får komma till 

tals i artiklarna kan förmodligen besvaras genom att använda sig av gestaltningsteorin, då den 

tar upp just val som görs gällande intervjuobjekt. 

 

Strömbäck (2014) menar vidare att vi bör se nyheter som (re)konstruktioner eller 

gestaltningar av verkligheten, istället för att se nyheterna som spegelbilder av den. Men det 

finns alltid någon relation mellan nyheternas gestaltningar av verkligheten och verkligheten i 

sig (ibid.). Nyheters bild av en aspekt av verkligheten är aldrig samma aspekt av verkligheten 

som nyheten handlar om, eftersom medier (re)konstruerar och gestaltar verkligheten. När 

journalisten i sin tur väljer ut aspekter för att utforma en artikel, gestaltar de alltså 

verkligheten på ett visst sätt. Journalisten kan på så sätt också framhäva en del särskilda 

problemformuleringar och tolkningar (ibid.). Även denna aspekt av gestaltningsteorin är 

relevant för oss, eftersom vi vill använda oss av detta synsätt för att analysera hur 

genusporträtteringen ser ut när det kommer till artiklar om sexbrott. De tolkningar och 
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problemformuleringar som journalisten gör kan påverka läsarna, eftersom journalisten 

förväntas förmedla sanningen. Hen kan i sin gestaltning av sanningen eventuellt reproducera 

stereotypa könsroller, eftersom medier oundvikligen rekonstruerar verkligheten. 

 

4.2. Genusteorin 

Enligt Yvonne Hirdmans genusteori är genussystemet en strukturerad ordning av kön som är 

grundläggande för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna i samhället. Hirdman 

menar att det finns två styrande logiker för att kunna tala om dessa ordningar. Dikotomin är 

den första logiken och innebär en isärhållning mellan manligt och kvinnligt. Dessa roller bör 

inte blandas utan ses som varandras motpoler (Hirdman 1988). Hirdman menar att dikotomins 

grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Dessa tar sig uttryck bland annat i sysslor, egenskaper och positioner. Samma yrke 

för en man och en kvinna kan till exempel medföra olika utstyrslar eller titlar. 

 

Den andra logiken är hierarkin där mannen är normen, män är människor och utgör principen 

för var som är normalt. Denna manliga överordning medför att det som mannen gör anses 

vara mer värdefullt (ibid.). Hirdman (1988) menar att det är åtskillnaden/isärhållningen som 

legitimerar och skapar hierarkin, vilket är det som ligger till grund för vår övergripande 

frågeställning om hur rapporteringen ser ut ur ett genusperspektiv. Det är därifrån stereotypa 

könsroller, med män och kvinnor som totala motsatser, kommer ifrån. Porträtteringen av 

kvinnor som hjälplösa offer och män som monstruösa förövare när det kommer till sexbrott 

(Wennstam, 2002) härstammar från samma syn. Därför är genusteorin den teori vi vill 

applicera på vår granskning om hur genusmedveten kvällspressen är. 

 

Vidare skapar dessa två logiker tillsammans ett så kallat genuskontrakt mellan könen 

(Hirdman, 1988), som återfinns i varje samhälle. Dessa kontrakt är osynliga men finns på 

både det enskilda planet såväl som det sociala planet. Kontrakten konkretiseras dock i 

föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra; vilka redskap som tillhör vem 

i arbetet, vem som förför i kärleken, vem som får säga vad, vilka kläder som är godkända och 

så vidare, vilket kan skapa begränsningar både för kvinnor och män. Dessa kontrakt går i arv, 

generation för generation. Modern för vidare till dottern, fadern till sonen (ibid.). Det här 

bidrar i sin tur till vissa uppfattningar om rätt och fel i rättsväsendet (Wennstam, 2002) och 
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utmynnar i sin tur i information till journalisterna som rapporterar om sexbrott till den stora 

massan. 

 

4.3. Nyhetsvärdering 

Av alla miljoner händelser som dagligen inträffar i världen är det endast en bråkdel som blir 

till en nyhet. Undersökningar i både Sverige och i andra länder visar ändå att nyhetsmedier 

tenderar att rapportera om samma händelser och frågor, i synnerhet inom olika medieslag. 

Strömbäck menar att tidningar och tv-nyheter kanske inte alltid rapporterar om samma 

händelser men medieslag inom ett gemensamt geografiskt område har liknande dagordningar. 

Med detta anser Strömbäck (2014) att det finns likheter i mediers nyhetsvärdering. Samtidigt 

har forskare alltid haft svårt att fastställa principer vad gäller nyhetsvärdering. Vad som blir 

en nyhet bestäms närmast som en instinktiv och professionell känsla än via förbestämda 

regler. Strömbäck menar att det är på grund av dessa diffusa ramar som 

journalistikforskningen har till uppgift att, med hjälp av olika metoder, försöka porträttera 

nyhetsvärderingen. Dessa metoder är bland annat innehållsanalyser, intervjuer och 

enkätundersökningar med journalister samt analyser av mediernas produktionsvillkor. I nästan 

alla nyhetsvärderingsteorier finns kravet på viktighet, närhet och avvikelse (Nord & 

Strömbäck 2005). 

 

Ghersetti (2012) skriver också att händelser som blir nyheter har gemensamma egenskaper. 

Dessa egenskaper sammanfattas av närhet till publiken, sensation och avvikelser, 

elitcentrering och förenkling. Närhet handlar om händelsens tidsmässiga, geografiska eller 

kulturella avstånd gentemot läsaren. Har en händelse nyligen inträffat eller inträffat på en 

plats i närheten av läsaren, eller är av stoff som människor lätt kan relatera till, 

uppmärksammas den. Sensation och avvikelser beskriver Ghersetti som något oväntat och 

oförutsett. Det som prioriteras i medierna är exempelvis olyckor, sex och kändisar. Det ska 

vara något uppseendeväckande som väcker nyfikenhet och intresse för att uppmärksammas. 

Med elitcentrering menas att de människor som uppmärksammas ofta representerar någon 

form av elit, av exempelvis politisk, ekonomisk eller kulturell bemärkelse. Människor med 

höga positioner i samhället avviker normalt sett från allmänheten med sin ekonomi, bostad, 

intressen och sin vardag överlag. I och med elitcentreringen uppmärksammas även 

organisationer och institutioner med makt och stort inflytande (ibid.). Förenkling handlar om 

att precisera och konkretisera, både i handling och händelse. Fokus ligger på en enskild 
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händelse istället för ett förlopp, exempelvis uppmärksammas ett politisk beslut mer än 

förhandlingarna och processen fram till det. I språket handlar det om att förenkla och att 

vinkla för att väcka intresse (ibid.). 

 

Nord och Strömbäck skriver även om en annan viktig faktor i nyhetsvärderingen. Det gäller 

händelsens förväntade intresse hos allmänheten (Nord & Strömbäck 2005). De menar att en 

händelse inte alltid behöver vara nyttig och allmänbildande, utan även kan vara underhållande 

och roligt för läsaren (ibid.). 

 

Nyhetsvärdering är viktigt att ha med i vårt teoretiska ramverk för att besvara frågan hur 

många artiklar om sexbrott som publicerades under sommaren och varför. Det kan bland 

annat ha att göra med i vilken utsträckning andra medier har rapporterat om händelserna. Vi 

måste även applicera det kvällstidningsjournalistiska tankesättet när det kommer till 

nyhetsvärdering för att kunna svara på våra andra frågeställningar – vilket hör mycket ihop 

med förenkling samt sensation och avvikelser. De sexbrott som är mest avvikande från det 

“normala” får förmodligen störst uppmärksamhet, enligt denna teori. Förenkling kan i sin tur 

förklara de stereotypa, mediala könsrollerna i form av kvinnan som offer och mannen som 

förövare som vi vill undersöka. 

 

4.4. Nyhetsurval 

Medan nyhetsvärderingen sammanfattar hur nyheter värderas, handlar nyhetsurvalet om vad 

som sedan får publiceras som nyheter (Strömbäck 2014). Enligt Strömbäck finns det ett 

samband mellan nyhetsvärdering och nyhetsurval. Nyheter kan publiceras trots ett lågt värde 

samtidigt som nyheter med högt nyhetsvärde inte publiceras. Detta menar Strömbäck kan 

bero på att en nyhet redan har uppmärksammats mycket och variation måste ske (ibid.). Vid 

nyhetsurvalet sker processen i grova drag, enligt Ghersetti (2012), i två dimensioner: innehåll 

och form. Innehåll omfattar vilka personer, händelser och förhållanden i verkligheten som 

väljs ut till en nyhet att rapportera om. Nyheterna ska svara på journalistikens sex centrala 

frågor: Vem, Vad, När, Var, Hur och Varför. Alla frågor kanske inte besvaras men de flesta 

nyheter upplyser ändå vad, när och var (ibid.). 

 

Ghersetti talar om yttre och inre form. Den yttre formen handlar om att innehållet ska 

anpassas till nyhetsmediets periodicitet, när och hur publiken får ta del av nyheten. Det 
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handlar också om hur innehållet ska uttryckas i respektive nyhetsmedium, exempelvis i text, 

rörlig bild, grafik och ljud. Vissa uttrycksmedel lämpar sig bättre än andra och nyheten väljs 

ut efter hur väl den anpassar sig. Stillbilder gör sig bättre i papperstidning medan rörlig bild är 

endast är möjlig i tv och på webben. Till sist handlar den yttre formen om det disponibla 

utrymmet hos nyhetsmediet och att fylla slutproduktionen med innehåll av relevans, vikt och 

allmänintresse (ibid.). Nord och Strömbäck menar att det ska finnas en blandning mellan 

”hårda” och ”mjuka” nyheter i nyhetsurvalet för att intressera en större publik och grupper. 

Dels väljer journalisten vad som är nyttigt och viktigt för publiken men utgår också från vad 

publiken kan tyckas vara intressant (Nord & Strömbäck 2005). 

 

Den inre formen behandlar det journalistiska verket, själva texten eller inslaget. 

Grundläggande för en artikel eller ett inslag är att den ska förklaras och få mening genom att 

framställas till en berättelse genom en kulturellt orienterad berättarteknik. Ghersetti (2012) 

skriver att nyhetstexter ofta uttrycks med drag av den klassiska berättartekniken och att den 

tydliggörs genom den journalistiska vinkeln. Kort sagt handlar det om att förstora den mest 

intressanta aspekten och exkludera annan information, alternativt förminska den (ibid.). 

 

Björn Häger (2014) beskriver i Reporter, nyhetsforskare Gudmund Hernes olika metoder att 

använda för att vinkla innehållet så att det blir mer lockande för publiken: medialisering. 

Medialisering är hypotesen om att medierna har ett stort inflytande på samhället och påverkar 

därmed dess aktörer (Petersson 2010). Därför är medialisering och nyheters genomslagskraft 

inte enbart intressant för journalister – utan även politiker och andra som vill påverka 

publiken. Medialiseringsteknikerna styrs av mediers arbetssätt. Exempelvis spelar ekonomi 

och arbetsrutiner en avgörande roll. Ett samlingsord för detta är medielogik (Häger 2014). 

 

Tekniken tillspetsning ger en händelse eller ett citat en större möjlighet att bli en nyhet. 

Förenkling handlar om att renodla nyheten så att den blir så lätt som möjligt att förstå. 

Polarisering och konflikter väcker känslor och fångar publikens uppmärksamhet. 

Konfliktvinkeln innebär att nyheter ofta har inslag av motsättningar och stridigheter 

(Ghersetti 2012). Intensifiering sker genom våld och hetsiga utbrott och bidrar till 

intresseväckande läsning. Att använda konkretisering handlar om att konkretisera det 

abstrakta samt att uppmärksamma det som är verkligt. Den sista metoden i Hernes lista (se 

Häger 2014) är personifiering, som är att låta nyheten berättas av människor genom deras 
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upplevelser och ageranden. Personifiering bidrar till identifikation hos publiken (Häger 2014). 

Ghersetti menar även att personifiering och konfliktvinkeln är de vanligaste 

medialiseringsmetoderna. 

 

Medialisering vill vi applicera på vår undersökning då kvällstidningsjournalistiken är känd för 

att använda sig mycket av exempelvis tillspetsning och polarisering – vilket kan vara en 

anledning till att rapporteringen kring sexbrott ser ut som den gör. Man kan anta att 

journalisten använder sig av personifiering när den gestaltar offret och intensifiering när den 

porträtterar händelsen och förövaren (Häger 2014). Detta både på grund av arbetsrutiner som 

“sitter i väggarna” och ekonomiska omständigheter som lösnummerstänk, med tanke på att 

läsningen av kvällstidningar på papper har minskat avsevärt de senaste åren (Weibull, 

Wadbring & Hadenius 2011). 

 

4.5. Sammanfattning 

Genusteorin är den teori som ligger till grund för vår huvudsakliga frågeställning, hur 

genusmedveten kvällstidningsjournalistiken är. Teorin appliceras också på alla våra övriga 

frågeställningar, då vi vill granska dem ur ett genusperspektiv. Både när det handlar om i 

vilken utsträckning artiklar om sexbrott publiceras, vilka som får komma till tals och hur 

könsrollerna ser ut i rapporteringen går frågeställningarna att analysera med hjälp av 

genusteori. Alltså är genusteori högst upp i “hierarkin” när det kommer till våra valda teorier. 

 

För att kunna analysera själva rapporteringen vill vi använda oss av framing, 

gestaltningsteorin, som verktyg. Därför är gestaltningsteorin nästa trappsteg i den hierarkiska 

trappan. Rapportering innehåller automatiskt gestaltning och således även när man gestaltar 

de inblandade i en artikel om sexbrott. Genom genusteori tillsammans med gestaltningsteori 

kommer vi att undersöka eventuella skillnader när det kommer till offer- och förövarrollen i 

rapporteringen, baserat på kön. På så vis ser vi ett naturligt samband mellan framing och 

genusteori. 

 

Även nyhetsvärdering, som hör till gestaltningsteorin, hör ihop med genusteori i frågan om 

vilka som får komma till tals i artiklarna. Vilka källor som används kan till viss del bero på 

val som har med nyhetsvärdering att göra, men de nyhetsvärderingar som ”sitter i väggarna” 

kan också grunda sig i konservativa och stereotypa värderingar och förklaras av genusteorin 
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där mannen är norm. Detta kan i sin tur också synas i gestaltningen av en artikel, exempelvis 

när det kommer till könsroller. Där ser vi återigen ett samband mellan framing och genusteori. 

 

Vår frågeställning om hur könsrollerna ser ut och vilka som får komma till tals i 

rapporteringen kan också besvaras med hjälp av medialisering, framför allt med hjälp av 

intensifiering och polarisering. Genom att också studera frågan utifrån ett genusperspektiv 

kan vi se hur dessa berättartekniker hör ihop med stereotypa, förenklade könsroller. Kvinnan 

är historiskt sett det “perfekta offret”, vilket också premieras när det kommer till 

nyhetsvärdering. En nyhetsstory vi känner igen, med ett klassiskt hjälplöst offer och en lika 

klassisk monstruös förövare (Wennstam 2002), säljer antagligen bättre än en story där 

våldtäktsmannen i fråga är någons pojkvän – särskilt när det kommer till den sensationella 

kvällstidningsjournalistiken. Här ser vi alltså ett samband mellan både medialisering, 

genusteori och gestaltningsteori. 
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras den metod som har valts och använts i 

undersökningen. Vidare redogörs det för urvalsprocess, exkluderingskriterier samt hur 

insamlingsarbetet har sett ut. Därefter diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet för 

att avslutas med metodkritik och vilka problem som har stötts på under arbetets gång. 

 

5.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysen har valts som metod för att den skapar gynnsammare 

förutsättningar att se frekvenser i hur användandet av stereotypa könsroller förekommer i 

kvällspressens nyhetsrapportering. Metoden är relevant när man vill se hur ofta vissa 

kategorier förekommer och hur utrymmet sett ut över tid (Esaiasson et al. 2012). Genom ett 

systematiskt upplägg, det vill säga att använda variabler som frågor till innehållet, kan man 

dra generella slutsatser av resultaten till en större population. Detta bidrar även till 

möjligheten att vidare jämföra olika medier, genrer, innehållsteman och tidsperioder (Nilsson 

2010). Grundläggande för den kvantitativa analysen är fyra begrepp: objektivitet, systematik, 

kvantitet och manifest. 

 

Kort förklarat syftar objektiviteten till att analysen av innehållet ska göras av oberoende 

forskare och att resultatet ska vara detsamma om någon annan utför analysen vid ett annat 

tillfälle. Systematik innebär att analysens tillvägagångssätt ska vara noggrant fastställt och att 

det relevanta i innehållet ska ha potential att mätas på ett pålitligt sätt. Med kvantitet menas 

att variablerna i analysschemat ska kunna förklaras och bestämmas i termer av frekvens och 

omfång. På så vis kan man påvisa statistiska samband. Manifest förklaras med att analysen 

ska behandla det som tydligt går att läsa ur texten. För att undvika en subjektiv tolkning ska 

variablerna och anvisningarna för hur dessa ska användas vara så entydigt utformade som 

möjligt (ibid.). Positivt med den kvantitativa metoden är framförallt är den är snabb och enkel 

(Esaiasson et al. 2012). 

 

Den kvantitativa analysmetoden delas ofta in i tre led (Lindgren 2014): 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 
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Först ska datamaterialet ordnas grovt, vilket är samma sak som kodningen. Sedan ska 

materialet ordnas mer noggrant, även kallat tematisering, för att till sist kunna fungera som 

utgångspunkt för analyser och slutsatser – summeringen (ibid.). 

 

Kodningsdelen av analysen går ut på att förenkla och sortera de råa data som hittas i början av 

analysarbetet. Nästa steg i analysen, tematiseringen, går ut på att framställa sin analys både 

för en publik och även för sig själv, att se strukturen hos de huvudsakliga mönstren. I det 

avslutande summeringssteget samlar man sedan resultaten i en enhetlig struktur, i vilken man 

sedan kan dra och presentera slutsatser (ibid.). 

 

5.2. Urval 

Eftersom vi fokuserar på att studera stereotypa könsroller i kvällstidningsjournalistik har vi 

valt att undersöka Aftonbladet och Expressen av den anledningen att de är de största 

kvällstidningarna i Sverige (TU Svenska Mediehus 2015/16). Vid frågor på samhällsnivå är 

det passande att välja de största och mest omfattande medierna då de har störst påverkan och 

effekt på människor (Nilsson 2010). På så sätt kan vi få en bredare bild av hur den textuella 

framställningen av sexbrott ser ut i nyhetsartiklar över lag och därmed dra generella slutsatser. 

Vi har valt att avgränsa oss till sommaren 2016, vilket i denna studie omfattar 1 juni till 31 

augusti. Under sommarens musikfestivaler rapporterades det om fler övergrepp än tidigare 

och debatten kring vem som bar skulden diskuterades frekvent i media. Vi anser att det är 

relevant att studera tidsperioden då vi även tror att debatten bidrog till att fler började anmäla 

och att det således rapporterades mer om ämnet. 

 

5.3. Exkluderingskriterier 

Vi har valt att exkludera opinionsmaterial som debattartiklar, krönikor och ledarsidor 

eftersom vi koncentrerar oss på nyhetsartiklar och hur den textuella gestaltningen av sexbrott i 

dessa ser ut. När ord från söksträngen nämns i en artikel men inget sexbrott har inträffat, 

exempelvis vid våldsbrott, exkluderas även denna. Artiklar där ett inträffat sexbrott inte är 

anledningen till att artikeln skrevs exkluderas också, exempelvis om artikeln handlar om en 

person och det vid ett tillfälle nämns att den har varit misstänkt för sexbrott. Om en artikel 

däremot har ett sexbrott som bakgrund och brottet nämns har vi valt att ta med artikeln i fråga. 

En omfattande gestaltning av händelsen är däremot inte ett kriterium. 
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5.4. Tillvägagångssätt 

För att undersöka hur kvällstidningsjournalistiken gestaltar sexbrott har Mediearkivet 

(Retriever) använts. I sökfältet skrevs följande söksträng in: “sexbrott* OR sexuella 

övergrepp* OR sexuellt våld* OR övergrepp* OR våldtäkt* OR tafs*”. Därefter markerades 

Aftonbladet och Expressen, exklusive respektives bilagor, under perioden 2016-06-01 till 

2016-08-31. Vi har använt oss av artiklar i både print och webb. Det totala antalet sökträffar 

var 437 stycken, varav Aftonbladet hade 203 stycken och Expressen 234. Antal artiklar som 

publicerades totalt under sökperioden var 9188 hos Aftonbladet och 8556 hos Expressen. 

Sammanlagt blir detta 17 744 artiklar. Efter att ha läst igenom det material som behandlade 

ord från söksträngen (437 stycken) var det totalt 90 stycken artiklar som var användbara, 

resterande eliminerades då de inte var relevanta för urvalet efter exkluderingskriterierna. Av 

de 90 användbara artiklarna kom 35 stycken från Aftonbladet och 55 från Expressen. Därefter 

började 10 artiklar att provkodas efter ett kodschema. Kodschemat (se bilaga 9.1) är inspirerat 

av Annika af Sandebergs (2004) kodschema, där hon analyserade dagstidningars beskrivning 

av kvinnor och män som brottsoffer. Flera variabler täckte de områden som vi ska undersöka. 

Viss modifikation har dock skett genom att vi strukit icke-relevanta variabler, utformat egna 

formuleringar samt frågor med enbart ett svarsalternativ för att underlätta kodningen. Sedan 

kodade vi alla 90 artiklar. För att undvika tolkningsfel har vi analyserat materialet 

tillsammans, och vid tveksamheter har en diskussion förts. 

 

När alla artiklar noggrant analyserats sammanställdes siffrorna i statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Där skapade vi sedan diagram och tabeller 

utifrån vilka man enkelt kunde se resultaten och besvara våra frågeställningar. 

 

5.5. Validitet och reliabilitet 

Validiteten är giltigheten i en undersökning och definieras vanligtvis på följande sätt: 

forskaren har mätt det som den påstår att den mäter. Man har undersökt det man tänkte 

undersöka och det som har med saken att göra. Denna definition av validitet kallas för 

resultatvaliditet och går inte att utvärdera förrän det empiriska fältarbetet är genomfört 

(Esaisson et al. 2012). God resultatvaliditet kännetecknas av frånvaro av systematiska fel, 

även kallat begreppsvaliditet. Det andra kravet för god resultatvaliditet är frånvaro av 
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slumpmässiga eller osystematiska fel, dvs. hög reliabilitet. Alltså är god begreppsvaliditet och 

reliabilitet samma sak som god resultatvaliditet. 

 

Metoden för att besvara forskningsfrågorna måste också vara passande, de frågor som ställs 

till materialet lämpliga och urvalet relevant för frågeställningen. Eftersom vi i vår 

undersökning ville mäta hur många artiklar som skrivs om sexbrott, vilka som får komma till 

tals och hur könsrollerna ser ut i artiklarna använde vi oss av kvantitativ innehållsanalys. Med 

tanke på att kvantitativ metod är den mest lämpade metoden för att mäta frekvenser var vårt 

metodval motiverat (Esaisson et al. 2012). 

 

Vårt kodschema arbetade vi om två gånger för att ge större validitet till vår studie, då vi vid 

de första tillfällena inte lyckades skapa ett tillräckligt omfattande schema samt upptäckte att 

vi hade vissa irrelevanta frågor. Vi utökade även vårt urval från en till två kvällstidningar för 

att validiteten skulle bli högre. De två största kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet, 

får representera kvällspressen i Sverige och vi kan därmed säga någonting om kvällspressen i 

stort. 

 

Reliabilitet innebär i sin tur att undersökningens mätningar är korrekt utförda och att resultatet 

ska bli detsamma som om någon annan skulle ha genomfört studien (Thurén 2003). För att en 

undersökning ska ha hög reliabilitet krävs det att datainsamlingen och efterarbetet av 

informationen inte inkluderar slumpmässiga fel och slarvfel (Esaisson et al. 2012). Dessa 

orsakas ofta av missförstånd i läsning av material. För att öka graden av reliabilitet i vår 

undersökning har ett test av kodschemat utförts (Nilsson 2010). Detta gjordes på 10 artiklar 

för att understryka att de valda variablerna var tydliga och gick att utläsa i innehållet. Efter 

provkodningen lades flera variabler till och utförandet förtydligades med kodinstruktioner. 

Det totala antalet artiklar har också kontrollerats ett flertal gånger av båda kodare. Samtidigt 

kan undersökningens reliabilitet dock ifrågasättas eftersom kvantitativ metod bidrar till 

tolkningssvårigheter. Som tidigare nämnts har det ändå gjorts ett försök till att, om möjligt, 

utesluta dessa genom kodinstruktioner och tydliggörande av variablerna. 

 

5.6. Metodkritik 

Från början hade bara Aftonbladets artiklar valts att analyseras men efter att ha fått en 

överblick kring hur många artiklar som gick att använda bestämde vi oss för att expandera 
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urvalet och även inkludera Expressen. Detta ansågs sedan som något positivt då det ger oss 

gynnsammare förutsättningar att dra generella slutsatser om kvällspressen överlag. 

Därefter var vår tanke att exkludera material som varken beskrev eller gestaltade brottet och 

därmed artiklar vars huvudsakliga innehåll var att belysa sexbrott men saknade gestaltning. 

Detta insåg vi sedan skulle ge en skev bild av kvällspressens faktiska rapportering av sexbrott 

och valde därför att inkludera material vars primära innehåll handlade om sexbrott, trots brist 

på gestaltning. 

 

Kritiken för den kvantitativa innehållsanalysen är bland annat att analysen riktar sig till olika 

delar av innehållet och inte behandlar ett helhetsperspektiv. Vidare har metoden fått kritik för 

att dess förutsättningar att tolka och förstå betydelsen av innehållet brister (Nilsson 2010). 

Kvantitativ innehållsanalys är inte heller helt tillförlitlig om bedömningskriterierna och 

variablerna är otydligt definierade (Esaisson et al. 2012). Metoden riskerar också att inte 

fånga in den betydelse som själva kontexten frambringar (Nilsson 2010). Kontextens 

betydelse skapas bland annat av text, bild, rubriker etc. Att tänka på i användandet av en 

kvantitativ innehållsanalys är även att vi lätt missar att se nyanser i materialet. Det innebär 

svårigheter för läsaren när det kommer till att föreställa sig artiklarnas innehåll. Textens 

disposition och artiklarnas helhet bidrar till tolkningar och betydelser som vi inte kan 

analysera mer djupgående på grund av den valda metoden. Vi kan inte heller ge lika konkreta 

exempel i analysen när vi, som tidigare nämnts, valde att inte kombinera vår undersökning 

med en kvalitativ metod för att kunna tolka materialet mer ingående. Önskvärt för vår studie 

hade varit en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod för att rättvist kunna 

besvara våra frågeställningar, men i brist på tid valde vi att fokusera på frekvenser och att 

förhoppningsvis kunna dra generella slutsatser utifrån dessa. Detta bör man ha i åtanke när 

man tolkar resultaten. 

 

En annan möjlig metod hade varit kritisk diskursanalys, då den också behandlar gestaltning. 

Den fungerar bra för djupgående analys, exempelvis då man både analyserar helheten av och 

delarna i en artikel, men är inte en lika effektiv metod som kvalitativ innehållsanalys. Med 

hjälp av vår valda metod kan man enklare dra slutsatser för en större population, eftersom vi 

fokuserar på att istället studera övergripande frekvenser i materialet. När vi undersöker hur 

ofta kategorier förekommer och upprepas, kan vi dra generella slutsatser av resultatet (ibid.). 

Vi lyfter oss upp från det enskilda med sikte på det generella, men missar alltså kanske 
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möjligheten att ingående studera textens enskilda delar i relation till kontexten där den 

uppträder (ibid.). 

 

När vi kodade förstod vi att några av våra variabelvärden behövde förtydligas. Det var i 

synnerhet två variabler som fick oss att flertalet gånger börja diskutera hur vi definierar de 

olika svarsalternativen. I fråga V20 (“Känner offret och förövaren varandra?”) finns en 

kodinstruktion som vi har försökt göra så tydlig som möjligt för kommande kodare, men vi 

inser även att vi med vår förförståelse kan tolka texten på ett sätt som man inte kan garantera 

att kommande kodare kan. I provkodningen gick det att utläsa huruvida offer och förövare 

kände varandra eller inte, därav variabelvärdena “Ja” och ”Nej”. När alla artiklar sedan skulle 

kodas stötte vi på problem då relationen mellan offer och förövare ibland inte framgick. 

Därför hade ett tredje svarsalternativ, “Framkommer inte”, varit på sin plats. Nu antar vi 

endast att offret och förövaren inte känner varandra, om det inte är uttalat att de gör det. 

Skulle våra antaganden vara felaktiga bidrar det till icke-representativitet. 

 

När det gäller V21 och V29 (“Var offret/förövaren alkohol- eller narkotikapåverkad?”) har vi 

däremot tagit med “Framkommer inte” som ett tredje svarsalternativ. I provkodningen 

nämndes det nämligen aldrig att någon var nykter. Att enbart ha ett ja eller nej som 

svarsalternativ skulle därmed resultera i felaktiga uppgifter. Om vi däremot hade 

omformulerat frågan, till “Framkommer det om offret/förövaren var alkohol- eller 

narkotikapåverkad?”, hade den var lättare att besvara och det hade inte funnits samma 

utrymme för tolkning. Med vår förförståelse kan vi anta att det i artiklar om exempelvis små 

barn inte förekommer någon alkohol, men vi har ändå valt att svara “Framkommer inte” då vi 

inte vill riskera att vår tolkning blir felaktig. Svarsalternativet “Nej” kan vi då analysera på ett 

mer sanningsenligt sätt. Flera av våra frågor som är ställda på ovan nämnda sätt skulle istället 

kunnat ha omformulerats till “Framkommer det...” för att lättare kunna koda. 

 

Vi valde att koda materialet tillsammans för att vid tvetydigheter kunna föra en diskussion 

samt att säkerställa att vi har tänkt likadant. Att gemensamt koda kan dock ha influerat 

resultaten då vi själva kan ha påverkat varandra när vi diskuterat hur materialet ska tolkas. 

Detta är något som man också bör ha i åtanke när man tittar på resultaten. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel har vi valt att presentera både resultat och analys, eftersom det ger en tydligare 

överblick och underlättar förståelsen. Vi har utgått från våra frågeställningar. Först redovisas 

undersökningens resultat genom diagram, för en grafisk presentation av våra resultat. Vi har 

valt ut tre aspekter för att jämföra hur offret och förövaren gestaltas och tagit fram siffror för 

att se i vilken utsträckning personlighet, alkoholpåverkan och etnicitet nämns i artiklarna. 

Efter varje frågeställning och diagram presenteras sedan vår analys av resultatet. Alla 

variabler från vårt kodschema har emellertid inte analyserats då de inte var relevanta för att 

besvara våra frågeställningar4. 

 

 

 

  

                                                 
4 Variablerna V1-V5 har inte analyserats då de enbart var till för att strukturera och förenkla 

kodarbetet. V6 och V7 har inte heller lyfts fram eftersom vi valde att inte fokusera på omfång 

och artikelform i våra frågeställningar. V10 valdes bort för att frågan kräver tolkning och 

resultatet skulle då grunda sig i ett subjektivt perspektiv. Framtida forskare skulle möjligtvis 

koda den frågan annorlunda och resultatet blir därför inte representativt. V13 har inte 

analyserats eftersom frågan inte var relevant för att besvara våra frågeställningar. V15-V18 

har heller inte analyserats av den orsaken att vi inte hade tidigare forskning att stödja oss mot. 

Diagram för alla bortvalda variabler återfinns i bilaga 3. Vi valde att fokusera på offrets och 

förövarens personlighet och etnicitet eftersom de kan kopplas samman med våldtäktsmyter 

och bilden av ideala offer, och på så vis kunna svara på vår frågeställning om stereotypa 

könsroller. 
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6.1. Hur många nyhetsartiklar om sexbrott publicerades under den valda 

tidsperioden? 

 

 
Fig 6.1: Figuren visar det totala antalet publicerade artiklar och antalet artiklar som handlar 

om sexbrott i Aftonbladet och Expressen under perioden 1 juni till 31 augusti. Det totala 

antalet är 90 stycken artiklar. 

 

Under den valda perioden publicerades totalt 17 744 artiklar i Aftonbladet och Expressen. 437 

artiklar av dessa innehöll ord från söksträngen (“sexbrott* OR sexuella övergrepp* OR 

sexuellt våld* OR övergrepp* OR våldtäkt* OR tafs*”) och av dessa föll 90 stycken in under 

våra kriterier. Dessa 90 artiklar har analyserats och resultatet står för kvällspressens 

rapportering av sexbrott under den valda perioden. Rapporteringen av sexbrott utgör, som 

figur 6:1 visar, endast 0,5 procent av den totala rapporteringen för perioden juni till augusti 

2016. Sett till antalet anmälda brott är rapporteringen, som består av 90 artiklar, representativ. 

Under det första halvåret av 2016 anmäldes ca 18 000 brott med sexuell koppling av 748 000 

totalt (Brottsförebyggande rådet 2016). Däremot kan tilläggas att mörkertalet är stort – upp till 

90 procent av alla våldtäkter anmäls aldrig (Wicksell 2016). 
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Statistik för juli och augusti finns ännu inte tillgängligt, men i regel anmäls fler sexbrott under 

sommaren (Killgren 2016). Med tanke på att sensationella händelser som brott, våld och 

olyckor anses ha ett stort nyhetsvärde och prioriteras i nyhetsrapporteringen eftersom att de 

väcker nyfikenhet, samt att nyheter om kriminalitet är överrepresenterade i medierna 

(Ghersetti 2012), kan man ändå reagera över att rapporteringen om sexbrott enbart utgör 0,5 

procent av den totala rapporteringen. Statistik visar dessutom att anmälningar av sexualbrott 

under första halvåret av 2016 har ökat med 13 procent jämfört med första halvåret av 2015 

(Brottsförebyggande rådet 2016), vilket gör att nyhetsvärdet borde ha ökat då en förändring 

har skett. Våra resultat kan eventuellt vara en spegling av samhällets syn på sexuella 

övergrepp som ett mindre viktigt brott (jfr. Jarlbro 2013) – vilket alltså också syns i mediers 

representation av sexbrottsrapportering. 

 

Den använda söksträngen täcker däremot inte alla olyckor och brott som begicks under den 

valda perioden, vilket man bör ha i åtanke när man tittar på resultaten. Att bara titta på hur 

stor andel av brottsrapporteringen som handlade om sexbrott hade inneburit ett mer 

representativt resultat, med tanke på att hänsyn måste tas till variation av nyhetsmaterial. 

 

Enligt gestaltningsteorin påverkar nyheter människors uppfattningar av verkligheten 

(Strömbäck 2014). Att artiklar om sexbrott och sexuellt våld enbart förekommer i 0,5 procent 

av rapporteringen, kan tänkas generera i att publiken inte förstår hur ofta dessa brott sker. 

Vidare kanske publiken inte tänker att brotten är av stor relevans, när det inte skrivs om 

(ibid.). 
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6.2. Vilka får komma till tals i artiklarna? 

  

Fig 6.2: Figuren visar vilka som får komma till tals i artiklarna om sexbrott. Kategorin 

“Övriga” representerar polis, förundersökningsledare och experter. “Skribenten/annan 

tidning” har valts när ingen har fått uttala sig och skribentens ord är de enda ord som 

förekommer, eller om en annan tidning har angetts som källa. 

 

Kategorin “Övriga” står för 33 procent av den totala rapporteringen. Anledningen till att så 

många olika aktörer återfinns under den kategorin istället för att vara utskrivna separat, är på 

grund av att vi främst vill belysa offret respektive förövarens utrymme och relationen mellan 

dem ur ett genusperspektiv. 

 

Bortsett från “Övriga”, visar resultatet att det är offret som får störst plats att uttala sig – i 29 

procent av artiklarna. Efter skribenten, som får mest utrymme i 19 procent av artiklarna, och 

”Offer och förövare lika mycket”, på 6 procent, kommer sedan förövaren med 4 procent av 

artiklarnas utrymme. 

 

Inom nyhetsmedier i Sverige framträder kvinnor i allmänhet främst inom fältet brott och våld 

(Jarlbro 2013), som står för hela 46 procent av utrymmet de får totalt. Eftersom män står för 

28,9%

4,4% 4,4% 3,3% 1,1%
5,6%

18,9%

33,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vilka får komma till tals i artiklarna?

n=90 



 36 

85 procent av våldsbrotten (ibid.) är siffran uppseendeväckande. Man kan se på våra resultat 

att det måste handla om att fokus främst ligger på offret i rapporteringen, när det är offret som 

får komma till tals. 

 

Jarlbro (2013) har tittat på möjliga orsaker till detta och kommit fram till att syn på offer 

respektive förövare skapas av den rådande könsmaktsordningen. Också Wennstam (2002) 

uppmärksammar frånvaron av gärningsmän i nyhetsvärderingen. Medier skriver “hon blev 

våldtagen” istället för “han våldtog henne” och offerrollen får ett nyhetsvärde sig (Jarlbro 

2013). På så sätt aktualiseras nämligen offret gång på gång och bidrar till bilden av hur 

medier vanligtvis rapporterar om våldsbrott, vilket påverkar både nyhetsproduktionsrutiner 

(jfr. Strömbäck 2014), publiken och samhället i stort. 

 

Wennstams teori om samhällets syn på våldtäkt med utgångspunkt i att mannen är oskyldig 

(2002), blir också extra tydlig när fokus ligger på vem kvinnan/offret är. Det kan ses som 

positivt att lyfta fram offret och låta hen tala. Å andra sidan kan följden bli att sexuellt våld 

ses som ett kvinnoproblem istället för ett samhällsproblem, då det enligt Brottsförebyggande 

rådet (2016) är flest kvinnor som utsätts. Genom att journalister reproducerar dessa stereotypa 

könsroller i sexbrottsrapporteringen kvarstår faktumet att man ser på sexbrott som ett 

“kvinnoproblem”, eftersom det är kvinnor som i störst utsträckning får komma till tals och på 

så vis kopplas till vem sexbrott angår. Detta resulterar också i sexuellt våld fortsätter att 

förekomma (jfr. Bonnes 2013). Däremot kan det eventuellt vara svårare att få en misstänkt 

förövare att ställa upp på en intervju, vilket bör tas i beaktning när man tittar på resultatet. 

 

Enligt gestaltningsteorin använder sig journalister oundvikligen av framing och låter ofta en 

part ta mer plats än en annan, antingen medvetet eller omedvetet. Händelsen rapporteras ur en 

aspekt och en helhetsbild ges därför sällan (Strömbäck 2014). Även om informationen är 

sanningsenlig lyfts dock bara ett av flera perspektiv fram. Att enbart lyfta en aspekt ger i sin 

tur utrymme för moraliska utvärderingar (Entman 1993). Vidare kan detta kopplas samman 

med Bonnes teori om våldtäktsmyter. Genom att fokusera på offret och inte betona förövaren 

förstärker medier de våldtäktsmyter som används för att bagatellisera brottet. Ett resultat av 

användningen är att offret skuldbeläggs för brottet, vilket i sin tur återigen bidrar till ett 

samhällsproblem – sexuellt våld fortsätter att förekomma (Bonnes 2013). Brottsförebyggande 
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rådet (2016) visar även i sin statistik att sexuellt våld och anmälda våldtäkter har ökat sedan 

2015. 

 

En av genusteorins två styrande logiker är hierarkin (Hirdman 1988). Den går ut på att 

mannen är normen och står för vad som är normalt. Den manliga överordningen gör att det 

som mannen utför anses vara mer värdefullt (ibid.). Alltså blir det svårare att se honom som 

någon som bär skuld (jfr. Wennstam 2002). Därför fokuserar medier snarare på en förklaring 

av hur brottet kunde ske, genom att förflytta skulden till offret (jfr. Bonnes 2013). 

 

Hur utrymmet fördelas kan även bero på medialisering, och i synnerhet personifiering när det 

kommer till att gestalta ett offer (jfr. Weibull, Wadbring & Hadenius 2011). Att låta nyheten 

berättas av människor genom deras upplevelser är en av de vanligaste metoderna för 

medialisering och används för att bidra till identifikation hos publiken, vilket skapar 

känslomässigt engagemang (jfr. Häger 2014). Vidare följer gestaltningar av brottsoffer allt 

som oftast en bestämd form, för att “lära” läsarna hur de ska agera och reagera genom dessa 

offer som referenspunkter (jfr. Lindgren & Lundström 2010). Eftersom förövaren ofta målas 

upp som en okänd, monstruös man som hoppar fram ur en buske (Wennstam 2002), ges dessa 

män förmodligen inte utrymme att bevisa motsatsen genom att intervjuas om exempelvis en 

svår barndom där de själva kan ha varit offer. 

 

Kvällspressen är med andra ord inte särskilt genusmedveten när det handlar om vem som får 

komma till tals – de reproducerar, mer eller mindre medvetet, våldtäktsmyter genom att 

fokusera på det kvinnliga offret för att locka till läsning. 
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6.3. I vilket sammanhang sker de flesta sexbrotten i rapporteringen? 
 

 
Fig 6.3.1: Figuren visar i vilka sammanhang brotten har skett enligt rapporteringen. 

 

Resultatet visar att de brott som det oftast rapporteras om sker på festival/evenemang, 29 

procent av rapporteringen, eller på en offentlig plats, 23 procent. Tillsammans står de för mer 

än hälften av tillfällena. På tredje plats hamnar kategorin “Offrets eller förövarens hem” på 13 

procent. 

 

Ingen av tabellerna behöver dock vara representativa i den mån att de speglar verkligheten. 

Först och främst begås flest brott av någon som offret känner enligt FATTA (Wicksell 2016), 

vilket gör att rapporteringen faktiskt är snedvriden när den signalerar att enbart 13 procent av 

sexbrotten sker i hemmet. Att Aftonbladet och Expressen främst rapporterar om övergrepp 

som sker på festival/evenemang eller på offentlig plats bidrar förmodligen till en bild av att 

flest brott begås där, då medierna förväntas ge en sanningsenlig bild av verkligheten enligt 

gestaltningsteorin (jfr. Strömbäck 2014). 

 

Dessutom måste man ta med aspekten att fler anmälde festivalövergrepp än under tidigare år 

(Sidén 2016). Det resulterade i ökad rapportering (Hägg 2016), på grund av det höga 

nyhetsvärdet. Att det är ett avvikande beteende för festivalbesökarna går i linje med vad 

medier vanligtvis rapporterar om, enligt Ghersettis (2012) teori om vilka händelser som blir 

28,9%

13,3%

4,4%
11,1%

23,3%

7,8% 7,8%
3,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Festival eller
evenemang

Offrets eller
förövarens

hem

Hemma hos
någon annan

Fest eller
klubb

Offentlig
plats

Utomlands Skola/arbete Annat

I vilket sammanhang sker de flesta sexbrotten i 
rapporteringen?

n=90 



 39 

nyheter. Utöver det blev de många anmälda sexbrotten till en debatt (Roslund 2016), vilket 

troligtvis också ökade rapporteringens omfattning (jfr. Nord & Strömbäck 2005). Allt detta 

kan ha bidragit till att många artiklar täckte just sexbrott på festival. 

 

Faktumet att vår valda tidsperiod var under sommaren, då absolut flest festivaler arrangeras, 

spelar också in i vilket resultat vi har fått fram. Om vi hade undersökt en annan tidsperiod, 

exempelvis vintern då färre övergrepp både på festival och offentlig plats begås (Killgren 

2016), hade det förmodligen sett annorlunda ut. 

 

 

 

 
Fig 6.3.2: Figuren visar i vilken utsträckning det rapporteras om huruvida offret och 

förövaren känner varandra. 

 

Att 80 procent av övergreppen i rapporteringen begås av en främling är heller inte uppgifter 

som är representativa för hur det ser ut i statistiken, enligt FATTA (Wicksell 2016). De 13 

procent av artiklarna som rapporterade om sexbrott i hemmet, enligt figur 6.3.1, bestod 

dessutom ofta av extrema fall. Det rapporteras alltså väldigt sällan om ett sexbrott som begås 

av någons pojkvän i en “vanlig relation”, möjligtvis av anledningen att redaktionerna 

bedömer nyhetsvärdet som lågt. Konsekvenserna blir, precis som Katarina Wennstam skriver 

i Flickan och skulden (2002) att människor inte känner igen sig i den mediala bilden och 
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våldtäkt och kanske väljer att inte anmäla då de inte vet säkert att de har blivit utsatta för ett 

brott. Mediers ansvar för att förmedla en objektiv bild av verkligheten som den ser ut 

sommaren 2016 har återigen misslyckats. 

 

Det kan vara en följd av att den makt journalisterna sitter på i sitt uppdrag används på ett 

annorlunda sätt när det kommer till kvällstidningsjournalistik. Man prioriterar exempelvis att 

väcka läsarnas nyfikenhet och på så vis sälja lösnummer (jfr. Weibull, Wadbring & Hadenius 

2011). Rapporteringen kan således se ut som den gör på grund av två av kvällspressens 

medialiseringstekniker; sensationalisering och avvikelse (jfr. Lindgren & Lundström 2010). 

Man menar som tidigare nämnts att det är mer intresseväckande för läsaren med någonting 

uppseendeväckande som avviker från det “normala”, vilket gör att exempelvis 

överfallsvåldtäkter värderas högre än andra, mindre ovanliga våldtäkter. 

 

Arbetssättet med medialisering sitter ofta i väggarna (Weibull, Wadbring & Hadenius 2011), 

vilket också kan vara en anledning till att övergrepp som begås av en partner inte prioriteras 

högt i nyhetsvärderingshierarkin. Om det över huvud taget anmäls, för att sedan bli en del av 

en ökad statistik och på så vis uppmärksammas hos redaktionerna. Eftersom medier sällan 

skriver om den mest förekommande typen av sexbrott är det kanske inte konstigt att upp till 

90 procent av alla våldtäkter aldrig anmäls (jfr. Wicksell 2016). 
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6.4. Hur ser könsrollerna ut i rapporteringen? 

 

 
Fig 6.4.1: Figuren visar vilket kön förövaren oftast har i rapporteringen. 

 

Resultatet visar att män utgör 88 procent av förövarna i Expressen och Aftonbladets 

rapportering av sexbrott under sommaren 2016. 83 procent av alla offer är kvinnor, som 

följande figur visar: 
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Fig 6.4.2: Figuren visar vilket kön offret oftast har i rapporteringen.  

 

Resultaten visar att män oftast är förövare och kvinnor oftast är offer i rapporteringen. Enligt 

BRÅs statistik av åldersgruppen “0-17” var offret i 86 procent av brottsfallen en flicka samt i 

åldersgruppen “vuxen”, där offret i 96 procent var en kvinna. Män som offer utgör endast fyra 

procent av brottsfallen samt 14 procent i åldersgruppen 0-17 (Brottsförebyggande rådet 2016). 

Kvinnors representation som offer stämmer alltså överens med kvällspressens rapportering 

vilket gör resultaten och rapporteringen representativa. Ur gestaltningsteoretisk aspekt, där 

nyheter till viss del kan ses som en spegelbild av verkligheten, stämmer kvällspressens bild av 

vilket kön offer respektive förövare vanligtvis har överens med verklighetens statistik. 

 

Vår utgångspunkt är att gestaltningar av brottsoffer och förövare är kopplade till varandra 

(Lindgren & Lundström 2010). Bilden av ett brottsoffer i nyhetsrapporteringen är i huvudsak 

en kvinna. På samma sätt beskrivs män i rollen som förövare. Men att de inte förekommer 

lika ofta i en offerroll kan också vara på grund av socialt konstruerade svårigheter att se män 

som offer (ibid.). Det finns föreställningar om vad ett offer är, inte minst att offret är en 

kvinna, och hur offret beter sig. Därför kan man anta att brottsutsatta män varken anmäler 

eller uppmärksammas i samma utsträckning som kvinnor – som är det ideala offret. Vidare är 

det ideala offret är svagt och underordnad förövaren, vilket också gör att män inte passerar 

som offer lika lätt (ibid.). Detta tankesätt återfinns i genusteorins så kallade genussystem, dvs. 
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den strukturerade ordningen av kön. Den traditionella hierarkin säger att mannen är 

överordnad kvinnan, alltså blir det återigen svårt att omnämna män som svaga och offer. 

 

Genusteorins dikotomi, dvs. särhållandet av manligt och kvinnligt, är grundläggande för vår 

uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman 1988). Det tar sig uttryck i 

bland annat egenskaper som stark respektive svag. Rollerna bör inte blandas utan ses 

dessutom som varandras motpoler, som i sin tur resulterar i stereotypa könsroller. Det är 

därför en hjälplös kvinna i offerrollen premieras i medier när hennes motpol, den monstruösa 

mannen, är förövaren (jfr. Wennstam 2002). 

 

Vår analys visar att kvällspressen med andra ord inte är särskilt genusmedveten i den här 

aspekten, eftersom de mer eller mindre medvetet reproducerar de stereotypa könsrollerna i 

form av kvinnan som offer och mannen som förövare. Detta för att locka till läsning, genom 

bland annat förenkling (jfr. Ghersetti 2012). En mindre stereotyp gestaltning hade varit att 

inte måla upp förövare som någonting avvikande per automatik, eftersom det inte stämmer 

överens med verkligheten. Istället för att ge offret störst utrymme, och på så vis fokusera på 

kvinnan och därmed ge sken av att sexbrott är ett “kvinnoproblem”, hade medier genom att 

fokusera på förövaren kunnat bidra till en ökad diskussion om vem som faktiskt är förövare. 

På så sätt skulle den mediala bilden av den stereotypa förövaren kunna ändras. Fler skulle 

förstå att de har varit med om övergrepp och eventuellt anmäla. Den mediala 

uppmärksamheten skulle bli större och brotten i sin tur förhoppningsvis tas mer seriöst, och i 

längden minskas. 
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Fig 6.4.3: Figuren visar i vilken utsträckning offrets eller förövarens personlighet nämns i 

artikeln. 

 

Resultaten visar att offrets personlighet, i form av olika egenskaper, beskrivs i 10 procent av 

artiklarna och hos förövaren i nästan 8 procent. I majoriteten av artiklarna förekommer ingen 

personlighetsbeskrivning. 

 

När det kommer till gestaltningen av offret visar tidigare forskning att en bild av privatlivet 

ofta ges (Lindgren & Lundström 2010), vilket är anledningen till att vi har valt att fokusera på 

just i vilken utsträckning personlighet nämns hos offer respektive förövare. Publiken får ta del 

av vilken typ av person offret är, bland annat i form av personlighetsdrag. Deras normalitet 

understryks (ibid.). Att använda denna typ av personifiering vid gestaltning är även en 

medialiseringsmetod för att skapa identifikation hos läsaren (Häger 2014). Enligt Ghersetti 

(2012) används personifiering i synnerhet inom kvällstidningsjournalistik. 

 

Våra resultat visar dock att perioden juni till augusti 2016 såg annorlunda ut. En beskrivning 

av personligheten hos offret återfanns i var tionde artikel, men nästan lika ofta hos förövaren. 

Att det förekommer hos förövaren över huvud taget kan vara ett försök att humanisera denne, 

enligt Bonnes teori om våldtäktsmyter (2013). Skulden riskerar att förflyttas till offret om 

förövaren beskrivs som en god människa som “aldrig skulle våldta någon” (Wennstam 2002). 

Våra resultat visar dock överlag att Aftonbladet och Expressen varken ger offer eller förövare 
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någon personlighetsbeskrivning och därmed är kvällspressen mer genusmedveten än vad vi 

hade förväntat oss även i den här aspekten. 

 

I de artiklar där offrets och förövarens personlighet har beskrivit krävs en mer djupgående 

innehållsanalys för att se vilka typer av ord som är utmärkande för de båda rollerna. På så sätt 

hade man möjligtvis kunnat urskilja dikotomin, dvs. eventuell särskiljning och typiska 

könsmärkta attribut för offret och förövaren, samt en eventuell hierarki. 

 

 

Fig 6.4.4: Figuren visar i vilken utsträckning alkoholpåverkan nämns i rapporteringen. 

 

Resultatet visar att alkoholpåverkan hos offret nämns i 3 procent av artiklarna, medan det 

rapporteras att förövaren var påverkad i 9 procent av artiklarna. I de allra flesta artiklar 

framkommer det inte alls huruvida varken offret eller förövaren var påverkad av alkohol. 

 

Att nämna yttre faktorer, som klädsel, droger eller alkohol, i rapportering om våldtäkt bidrar 

till att de våldtäktsmyter som finns i samhället förstärks. Det är anledningen till att vi även har 

tittat på i vilken utsträckning kvällspressen nämner alkoholpåverkan i rapporteringen. Genom 

att myterna förstärks förflyttas skulden från förövaren till offret (Bonnes 2013). Ur Hirdmans 

(jfr. 1988) genusteori kan vi anta en sådan rapportering bidrar till att uppfattningen om att 

mannen (förövaren) är överlägsen kvinnan (offret) reproduceras. När kvinnan får “skylla sig 
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själv” för att hon har blivit våldtagen om hon exempelvis är alkoholpåverkad, är det ett 

uttryck för att stereotypa könsroller återfinns i kvällspressens rapportering om sexbrott. 

 

I Aftonbladet och Expressens rapportering framkommer dock offrets eller förövarens 

alkoholpåverkan endast i ett fåtal artiklar. En anledning till varför majoriteten av artiklarna 

inte nämnts alkoholpåverkan kan eventuellt vara att man inte vet om alkohol har förekommit i 

fallen och att man endast uppmärksammar yttre faktorer när de tydligt existerar. I de fall där 

Aftonbladet och Expressen har uppmärksammat alkoholpåverkan kan däremot en förflyttning 

av skulden ha skett och förövarens skuld förminskats. Detta kräver dock en djupare tolkning 

vilket inte har gjorts då studien är av kvantitativ forskningsansats och genomförd ur ett 

objektivt perspektiv. På så sätt är studien oberoende oavsett vilken forskare som utför den, då 

inga personliga tolkningar eller förförståelser ska påverka analysen. Om Aftonbladet och 

Expressen använder sig av våldtäktsmyter, där man lyfter yttre faktorer och bagatelliserar 

brottet, går alltså inte att säkerställa eftersom djupare tolkning är nödvändig. 

 

Överlag kan man emellertid konstatera att alkohol i samband med rapportering om sexuellt 

våld inte nämns i kvällspressen under perioden. Vidare kan även detta tolkas som att 

kvällspressen inte reproducerar stereotypa uppfattningar om vad ett offer är, just i denna 

aspekt. Genom att inte uppmärksamma alkohol i samband med offer och förövare, eller 

kvinna och man, syns varken dikotomin eller hierarkin i den här aspekten. 

 

Fig 6.4.5: Figuren visar i vilken utsträckning etnicitet nämns i rapporteringen. 
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Resultaten visar att etniciteten inte nämns i 65 procent av artiklarna. Å andra sidan nämns 

förövarens etnicitet i 26 procent av artiklarna, vilket motsvarar mer än en fjärdedel. Offrets 

etnicitet nämns i 9 procent av artiklarna. I artiklarna nämns etnicitet hos antingen offret eller 

förövaren, aldrig hos båda i samma artikel. Vi har inte tittat närmare på huruvida etnicitet 

innefattar en svensk eller utländsk person, men vi utgick från om nationalitet eller något som 

kan syfta till etnicitet, exempelvis “asylsökande” eller “flykting”, nämns. Vi uppfattade dock 

att etnicitet i nästan uteslutande alla fall nämndes när det handlade om någon som inte var 

svensk. 

 

Förövare framställs ofta som avvikande subkulturer (Lindgren & Lundström 2010), trots att 

de flesta sexbrott begås av någon vi känner (Wicksell 2016). Därför har vi valt att ta upp även 

denna aspekt i vår undersökning om stereotypa könsroller, i form av offer och förövare. I 

kombination med att medier i mer än var fjärde artikel dessutom nämner förövarens etnicitet, 

och allra oftast i samband med att personen inte har svenskt medborgarskap eller är 

asylsökande, förstärks bilden av att förövaren är någon helt okänd ytterligare. Även 

Wennstam uppmärksammade fenomenet i En riktig våldtäktsman (2002) – i de fall som får 

mest uppmärksamhet i medier är gärningsmannen utländsk och offret svensk. De känner inte 

varandra och därför är det lätt att utse offer och förövare, vilket också gör det till en bra nyhet 

eftersom fallet blir enkelt att förstå (jfr. Ghersetti 2012). Så ser det även ut nästan 14 år 

senare. 

 

Med tanke på att överlägset flest sexbrott begås av någon vi känner, är det högst 

motsägelsefullt att de egenskaper som lyfts fram hos förövarna är deras ursprung – när de inte 

är från Sverige och exempelvis söker asyl. När förövaren konstrueras som avvikande på ett 

sådant sätt resulterar det återigen i en bild av att “vanliga killar” vi känner inte är de killar 

som våldtar. Om en så kallad vanlig kille då skulle begå ett övergrepp tolkar vi det inte som 

ett riktigt övergrepp (Wennstam 2002). Färre anmäler eftersom deras upplevelser inte 

stämmer överens med vad de har varit med om, statistiken ökar inte och medier fortsätter att 

reproducera en felaktig bild eftersom det är vad som lockar till läsning. 
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7. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel redogör vi för de slutsatser som utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

kan dras av resultaten från undersökningen. Vidare presenteras en diskussion och reflektion 

kring analysen och slutsatsen. Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om Aftonbladets och Expressens rapportering 

om sexbrott reproducerar stereotypa könsroller och att granska hur genusmedveten 

kvällstidningsjournalistiken är ur en rad olika aspekter. Med hjälp av underfrågor som 

behandlar offret och förövarens relation, deras respektive mediala framställning och mängden 

utrymme i rapporteringen besvarar vi vår huvudfrågeställning: hur ser kvällspressens 

rapportering om sexbrott ut ur ett genusperspektiv? 

 

Artiklar om sexbrott fick väldigt lite utrymme av kvällspressens totala rapportering under 

perioden juni-augusti 2016. Detta trots att sommaren är den period då det skrivs mest om 

sexbrott (Killgren 2016). Samtidigt tog vi del av att brottsrapportering i allmänhet är kraftigt 

överrepresenterad (Ghersetti 2012), vilket kan ge indikation på att sexbrott är nedprioriterade 

hos Aftonbladet och Expressen, trots att statistik visar att anmälningarna har ökat 

(Brottförebyggande rådet 2016). Precis som många andra ämnen som anses vara ett problem 

som främst rör kvinnor, prioriteras förmodligen inte sexbrott högst i kvällspressens 

medieflöde. Däremot skulle vi behöva jämföra antal artiklar om sexbrott med det totala 

antalet brottsartiklar för att vara helt säkra. En annan aspekt är att antalet artiklar antagligen är 

fler än vanligt under vår valda tidsperiod på grund av den mediala debatten kring ämnet. Om 

vi hade undersökt ett annat år, för att inte nämna en annan årstid, hade kanske artiklarna varit 

betydligt färre till antalet och eventuellt även mindre prioriterade än under sommaren 2016. 

 

Av offret och förövaren är det offret som i överlägset störst utsträckning får uttala sig i 

rapporteringen. Våra resultat visade att offret i de allra flesta fall är en kvinna och att 

förövaren är en man, vilket innebär att kvinnor får uttala sig mer än män i kvällspressens 

sexbrottsrapportering. Det är ett av få områden där de får mer medieutrymme (Jarlbro 2013), 

vilket beror på att brottsoffret i sig har ett stort nyhetsvärde (Lindgren & Lundström 2010). 

Konsekvenserna blir dock som sagt att sexbrott ses som ett kvinnoproblem, som kvinnor får 

uttala sig om eftersom den allmänna synen då blir att det främst angår dem. Då kvinnor är 

underordnade män i samhället (Hirdman 1988) tas det inte på lika stort allvar och blir inte till 

ett riktigt samhällsproblem. På så sätt fortsätter även sexbrotten att ske (Jarlbro 2013). 
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Med tanke på att redaktionerna sitter på stor makt och utbildar publiken genom att visa vad 

som är relevant att rapportera om (Strömbäck 2014), är det upp till varje journalist att ge ett 

helhetsperspektiv och ta sitt ansvar. Det är särskilt viktigt att inte upprätthålla de traditionella 

könsrollerna, genom att kvinnor i form av offer får mer utrymme när det kommer till problem 

som orsakas av män. På kvällstidningsredaktionerna prioriteras i dagsläget detta fokus på 

kvinnan dvs. brottsoffret, vilket vi tror både kan bero på samhällets syn på sexbrott och på att 

personifiering väcker intresse och lockar till läsning (Lindgren & Lundström 2010). Det gör 

att rapporteringen blir vinklad och i värsta fall moralisk (Strömbäck 2014). 

 

Vi ville bidra till fältet genom att undersöka i vilket sammanhang brotten som det rapporteras 

om sker. Vår undersökning visade att störst andel av rapporteringen täcker sexbrott som har 

hänt på festival/evenemang eller på en offentlig plats. Den visar också att gärningsmannen 

vanligtvis är okänd för offret sedan tidigare. I verkligheten ser det helt annorlunda ut på båda 

punkterna (Wicksell 2016). Det innebär att bilden som förmedlas till publiken inte är 

representativ eller ens objektiv, enligt våra beräkningar. Även här är förmodligen anledningen 

att redaktionerna bedömer nyhetsvärdet som lågt, eftersom samhället fortfarande inte ser på 

övergrepp av en partner med samma seriositet som om övergreppet begås av en främling. Att 

det inte är lika anmärkningsvärt när brottet begås av en partner förklaras sannolikt av att en i 

övrigt snäll pojkvän inte stämmer överens med den mediala bilden av en förövare, där 

förövaren ofta sitter på egenskaper som avvikande personlighet och främmande för offret 

(Lindgren & Lundström 2010). Resultatet blir att färre väljer att anmäla när de inte känner 

igen sig i bilden vem som våldtar och vad en våldtäkt är (Wicksell 2016). Vårt bidrag till 

fältet säger med andra ord att mediers ansvar för att förmedla en objektiv bild av verkligheten 

har misslyckats. 

 

Vi ville också ta reda på hur könsrollerna tog sig uttryck i rapporteringen. Våra resultat visade 

som tidigare nämnts att offret nästan undantagslöst är en kvinna, medan förövaren är en man i 

rapporteringen. Det förstärker historiska könsroller, i form av kvinnan som svag (offret) och 

mannen som stark (förövaren). Eftersom mannen är överordnad kvinnan finns det möjligtvis 

vissa sociala och kulturella svårigheter i att omnämna honom som ett offer (Lindgren & 

Lundström 2010). Detta kan vara en anledning till att kvällspressen nästan enbart rapporterar 

om sexbrott där det finns en stereotyp förövare – främlingen, den avvikande mannen. Det blir 
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på så sätt lättare att förstå nyheten. Kvinnan och mannen ses som motpoler (Hirdman 1988) i 

den mån att offret personifieras i syfte att framstå som någon vi kan känna igen oss i, medan 

förövaren i de flesta fall som tas upp är en främling. I hela var fjärde artikel nämns förövarens 

etnicitet, förmodligen i syfte att porträttera förövaren som en avvikande person eftersom 

etnicitet sällan nämndes när våldtäktsmannen var svensk. Det är ett tecken på hur medier idag 

fortfarande vägrar att acceptera att sexbrott inte kan förklaras med etnicitet. Medier förstärker 

därmed en felaktig bild av vem som begår sexbrott genom sin version av vad som är 

avvikande, och på så sätt riskerar en stor del av publiken återigen att tro att de inte själva har 

varit med om ett sexbrott eller har utsatt någon för det. Vårt bidrag till fältet säger här att en 

typisk förövare i sexbrottsrapporteringen sommaren 2016 fortfarande porträtteras som en 

främling, trots att statistiken säger någonting helt annat. 

 

På annat håll ser rapporteringen mer genusmedveten ut än vad vi trodde att den skulle göra. 

Vad vi inte visste sedan tidigare är att kvinnan inte är porträtterad som det typiska offret i alla 

avseenden. Hennes personlighet, som tidigare ofta använts som ett argument för att bevisa 

normalitet i relation till den stereotypa, avvikande förövaren (Lindgren & Lundström 2010), 

nämns inte i någon stor utsträckning. Inte heller alkoholvanor nämns, vilket annars kan ha 

varit ett försök att förstärka bilden av att offret bär på skuld (Bonnes 2013). Men eftersom 

medierapporteringen under sommaren 2016 främst aktualiserar sexbrott som begås av en 

främling behövs förmodligen inte heller en förklaring, i form av yttre faktorer, till varför en 

“vanlig kille” exempelvis skulle ha våldtagit någon. 

 

Det bör även noteras att våra slutsaster hade kunnat skilja sig vid valet av en annan metod. 

För att kunna besvara våra frågeställningar på djupet hade en kvalitativ metod varit önskvärd 

som komplement till den kvantitativa innehållsanalysen för möjligheten att tolka betydelsen i 

kontexten och även kunna uttala sig om detaljer. 

 

Vårt bidrag till fältet är framför allt fokuset på kvällspressen och dess sensationsjournalistik i 

samband med sexbrott. Den tidigare forskningen är väldigt omfattande när det kommer till 

könsroller i medier samt män och kvinnors olika representation, men i samband med just 

kvällspressen fanns det en lucka. Vår studie inspireras mycket av Katarina Wennstams 

mediebevakning av sexbrott, men eftersom den är 15 år gammal behövdes nya siffror och 

analyser. Vi bidrar med aktuell fakta och forskning och jämför inte minst våra resultat med en 
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statistik som uppmärksammats mycket i svenska medier, vilket är en ytterligare anledning till 

att ämnet sexbrott har fått ett nytt ljus. Vi bidrar också med resultat som i viss mån visar att en 

förändring i representation och gestaltning har skett, jämfört med tidigare forskning. Detta 

tror vi kan relateras till den tidigare nämnda debatten som blommade upp under vår valda 

tidsperiod. Slutligen anser vi även att vi har bidragit till att återupphålla debatten kring 

jämställdhet genom att fortsätta belysa och granska mediernas genusmedvetenhet. 

 

7.1. Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsskrivandet har en del intressanta idéer till vidare forskning uppstått. På grund 

tidsbrist har vi inte genomfört eller inkluderat dessa i vår egen studie. Istället lämnar vi dessa 

förslag till framtida forskare inom fältet för den feministiska forskningen, för att fortsätta 

uppmärksamma och bedriva genusmedveten journalistik. 

 

Innan studien påbörjades ville vi jämföra Aftonbladets rapportering om sexbrott sommaren 

2016 med sommaren 2006 för att se eventuella skillnader i gestaltning. Tidigare forskning 

visar att genusmedveten journalistik förändras i ett långsamt tempo, medan våra resultat 

konstaterar att kvällspressen sommaren 2016 bedrev en mer genusmedveten journalistik än 

väntat. Därför anser vi att det vore intressant att undersöka rapporteringen också under en 

längre period, för att få ännu mer representativa resultat. Det vore också relevant att jämföra 

med exempelvis året innan och låta statistik över sexbrott få ta större plats, för att leta efter 

samband mellan antal anmälningar och rapporteringens omfång med tanke på att 

anmälningarna har ökat sedan 2015. 

 

Ytterligare forskning som hade varit intressant att genomföra är en jämförande studie över hur 

många artiklar om brott som kvällspressen publicerade totalt under vår valda period och hur 

många av dessa som behandlade sexbrott. Detta för att kunna få fram mer specifika siffror för 

hur representativ rapporteringen om sexbrott är sett till hur stort utrymme rapporteringen fick. 

På så vis hade man kunnat fördjupa sig mer i samhällets syn på sexbrott som någonting 

relevant eller icke-relevant att rapportera om. 

 

En annan aspekt att undersöka är skillnader i rapportering hos kvällspress och dagspress, då 

kvällspressen är känd för att vara ekonomiskt beroende av sin lösnummerförsäljning och 

därför antas spetsa till och förenkla sina nyheter för att sälja bättre. 
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För att vidareutveckla vår undersökning hade man i kombination med en kvalitativ metod 

kunnat komplettera våra kvantitativa resultat med en mer djupgående analys, för att se vilka 

typer av ord som är utmärkande för de båda rollerna och på så sätt uppmärksamma eventuella 

stereotypa könsroller. 
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9. Bilagor 
 

9.1. Kodschema 

Kodschema 

“Kvällspressens rapportering om sexbrott under sommaren 2016” 
 

 

V1 Artikel-id 

 

V2 Kodardatum 

 

V3 Publiceringsdatum 

 

V4 Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

 

 

V5 Månad 

1. Juni 

2. Juli 

3. Augusti 

 

Kodinstruktion: Månad då artikeln publicerades. 

 

V6 Artikelform 

1. Notis 

2. Nyhetsartikel 

3. Reportage 

4. Sport 

5. Kultur/nöje 

6. Övrigt 

 

Kodinstruktion: Vilken form av artikel som skrivs om sexbrottet. Övrigt innefattar exempelvis 

“Dokument” som inte kan gå under övriga variabelvärden. 

 

V7 Storlek 

1. N(otis)= upp till 150 ord 

2. M(edel)= under 750 ord 

3. L(ång)= över 750 ord 

 

Kodinstruktion: Storleken på artikeln mäts med hjälp av antal tecken. 
 

V8 Kön på offer 

1. Kvinna (-or) 

2. Man (män) 

3. Både kvinna och man är offer 
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4. Framkommer inte 

 

Kodinstruktion: Det biologiska könet på den/de som blivit utsatta. 

 

V9 Kön på förövare(n) 

1. Kvinna (-or) 

2. Man (män) 

3. Framkommer inte 

 

Kodinstruktion: Det biologiska könet på den/de som utfört brottet. 

 

V10 Vem/vad är det som huvudsakligen beskylls 

1. Förövaren 

2. Offret 

3. Både offret och förövaren 

4. Yttre faktorer 

5. Framkommer inte 

 

Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kodaren ska identifiera vem som anses bära skulden. 

Yttre faktorer avser alkohol, droger, utseende/klädsel. 

 

V11 Vem som får komma till tals 

1. Offret (eller företrädare för offret) 

2. Förövaren (eller företrädare för förövaren) 

3. Offrets anhöriga 

4. Förövarens anhöriga 

5. Båda men mestadels offret 

6. Båda men mestadels förövaren 

7. Offer och förövare (eller deras företrädare) lika mycket 

8. Skribenten/annan tidning 

9. Övriga 
 

Kodinstruktion: För att kunna utläsa vem av offret och förövaren som får utrymme i artikeln 

kartläggs vilka som får komma till tals och berätta om brottet. Offret och förövarens anhöriga 

avser familj, partner, vänner och även arbetsplats eller skola. Övriga avser polis, 

talespersoner för exempelvis festivaler eller andra intervjuade.  

 

V12 I vilket sammanhang brottet skedde 

1. Festival eller evenemang 

2. Offrets eller förövarens hem 

3. Hemma hos någon annan 

4. Fest eller klubb 

5. Offentlig plats 

6. Utomlands 

7. Skola/arbete 

8. Annat 

 

Kodinstruktion: Var brottet ägde rum. Offentlig plats avser exempelvis parker, skogar och 

restauranger. Utomlands avser brott som inte har begåtts i Sverige. Fest eller klubb avser 
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även festmiljöer som färja. 

 

V13 Typ av brott som offret blivit utsatt för  

1. Våldtäkt 

2. Våldtäktsförsök 

3. Andra sexuella övergrepp 

 

Kodinstruktion: Vilken typ av sexbrott som har skett. Andra sexuella övergrepp avser allt 

utom våldtäkt (som sexuellt ofredande), för att särskilja exempelvis tafs från ett brott som 

anses vara mer allvarligt. 

 

OFFRET 

 

V14 Beskrivs offrets personlighet? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V15 Beskrivs offrets utseende? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V16 Beskrivs offrets familjeförhållanden? 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

V17 Nämns offrets ålder? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V18 Är offret en offentlig person? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V19 Nämns offrets etnicitet (nationalitet, asylsökande etc.)? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Kodinstruktioner 15-19: Variablerna syftar till att kodaren ska identifiera eventuella 

stereotypiseringar av offret. Genom att kategorisera hur offret beskrivs kan man urskilja 

eventuella våldtäktsmyter och även se hur könsrollen framstår. 

 

Förklaringar exempel: 

Personlighet - egenskaper som duktig eller bråkig 
Utseende - kläder, längd, muskulatur men ej skador från brottet 

Familjeförhållanden - lugna, stökiga 

Ålder - barn, ung, medelålders, gammal 
Offentlig person - personen är känd för allmänheten 
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Etnicitet - om nationalitet nämns eller något som kan syfta till etnicitet, exempelvis 

“asylsökande” 

 

 

V20 Känner offret och förövaren varandra? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Kodinstruktion: Har offret och förövaren haft en tidigare relation klassas det som JA (de 

känner varandra). Går det inte att utläsa, svara NEJ. 

 

V21 Var offret alkohol- eller narkotikapåverkad? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Framkommer inte 

 

Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kodaren ska avläsa om ovanstående variabelvärden 

nämns i samband med beskrivningen av offret och kan påverka tolkningen av offrets 

egenskuld. Detta för att se om det förekommer eventuella våldtäktsmyter som gör att 

förövarens skuld förminskas. Om det inte står i klartext att offret var nykter, svara 

FRAMKOMMER INTE. 

    

V22 Befann sig offret frivilligt på platsen? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Framkommer inte 

 

Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kodaren ska avläsa om ovanstående variabelvärden 

nämns i samband med beskrivningen av offret och kan påverka tolkningen av offrets 

egenskuld. Detta för att se om det förekommer eventuella våldtäktsmyter som gör att 

förövarens skuld förminskas. Om offret inte förts bort från platsen med tvång, svara JA. 

 

FÖRÖVAREN 

 

V23 Beskrivs förövarens personlighet? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V24 Beskrivs förövarens utseende? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V25 Beskrivs förövarens familjeförhållanden? 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

V26 Nämns förövarens ålder? 

1. Ja 
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2. Nej 

 

V27 Är förövaren en offentlig person? 

1. Ja 

2. Nej 

 

V28 Nämns förövarens etnicitet (etc.)? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Kodinstruktioner 23-28: Variablerna syftar till att kodaren ska identifiera eventuella 

stereotypiseringar av förövaren. Genom att kategorisera hur förövaren beskrivs kan man 

urskilja eventuella våldtäktsmyter och även se hur könsrollen framstår. 

 

Förklaringar exempel: 

Personlighet - egenskaper som duktig eller bråkig 
Utseende - kläder, längd, muskulatur men ej skador från brottet 

Familjeförhållanden - lugna, stökiga 

Ålder - barn, ung, medelålders, gammal 
Offentlig person - personen är känd för allmänheten 

Etnicitet - om nationalitet nämns eller något som kan syfta till etnicitet, exempelvis 

“asylsökande” 

 

V29 Var förövaren alkohol- eller narkotikapåverkad? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Framkommer inte 

 

 

Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kodaren ska avläsa om ovanstående variabelvärden 

nämns i samband med beskrivningen av förövaren och kan påverka tolkningen av förövarens 

skyldighet till brottet. Detta för att se om det förekommer eventuella våldtäktsmyter som 

innebär att förövarens skuld kan minskas. Om det inte står i klartext att förövaren var nykter, 

svara FRAMKOMMER INTE. 
 
V30 Har förövaren kriminell bakgrund? 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

Kodinstruktion: Variabeln syftar till att kodaren ska avläsa om ovanstående variabelvärden 

nämns i samband med beskrivningen av förövaren och kan påverka tolkningen av förövarens 

skyldighet till brottet. Detta för att se om det förekommer eventuella våldtäktsmyter som 

innebär att förövarens skuld kan minskas. 

 
 

 

 



 62 

  



 63 

9.2. Analyserade artiklar 
 

Alla artiklar som analyserats och deras id-nummer. 

 
1. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
06014dcb8f31ef2ef09510d84be77ea97e02&serviceId=2 

2. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0604495e963e8ac1ac2dc72d47e42f6afaf0&serviceId=2 

3. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0607aa3a37cd626a03a8fd551f3b350a2d09&serviceId=2 

4. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
061092e39b792417ecc6c97a3eda9ad363d6&serviceId=2 

5. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
061325c555558c3e95417b5e117aacbf0f6f&serviceId=2 

6. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0617855c4c3699f6d4b592220a78112bffda&serviceId=2 

7. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
06219dd68f86f1564cf1d555810127b3ba9c&serviceId=2 

8. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
06220b9c541e99bd889adfcc437639dde971&serviceId=2 

9. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
062338384d4281024d954a8ad8a15d3812b3&serviceId=2 

10. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0623e661338484fd211aa6c01aaa1d80082c&serviceId=2 

11. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0624f736b458d74366d3a3961743429da35f&serviceId=2 

12. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0624cc7757c3ae5b1ae096dbe94272291346&serviceId=2 

13. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
06247e4623e24a5bc210f8e8526a9c558572&serviceId=2 

14. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
06303960cb1a7a7ab561e93bf334312aee13&serviceId=2 

15. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0703b249874bfb3e8589981edfff338a0156&serviceId=2 

16. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0704869f9ff62ffa1d7d7925d59eef10bad0&serviceId=2 

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606014dcb8f31ef2ef09510d84be77ea97e02&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606014dcb8f31ef2ef09510d84be77ea97e02&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606014dcb8f31ef2ef09510d84be77ea97e02&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160604495e963e8ac1ac2dc72d47e42f6afaf0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160604495e963e8ac1ac2dc72d47e42f6afaf0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160604495e963e8ac1ac2dc72d47e42f6afaf0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160607aa3a37cd626a03a8fd551f3b350a2d09&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160607aa3a37cd626a03a8fd551f3b350a2d09&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160607aa3a37cd626a03a8fd551f3b350a2d09&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061092e39b792417ecc6c97a3eda9ad363d6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061092e39b792417ecc6c97a3eda9ad363d6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061092e39b792417ecc6c97a3eda9ad363d6&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061325c555558c3e95417b5e117aacbf0f6f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061325c555558c3e95417b5e117aacbf0f6f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016061325c555558c3e95417b5e117aacbf0f6f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160617855c4c3699f6d4b592220a78112bffda&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160617855c4c3699f6d4b592220a78112bffda&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160617855c4c3699f6d4b592220a78112bffda&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606219dd68f86f1564cf1d555810127b3ba9c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606219dd68f86f1564cf1d555810127b3ba9c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606219dd68f86f1564cf1d555810127b3ba9c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606220b9c541e99bd889adfcc437639dde971&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606220b9c541e99bd889adfcc437639dde971&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606220b9c541e99bd889adfcc437639dde971&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016062338384d4281024d954a8ad8a15d3812b3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016062338384d4281024d954a8ad8a15d3812b3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016062338384d4281024d954a8ad8a15d3812b3&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160623e661338484fd211aa6c01aaa1d80082c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160623e661338484fd211aa6c01aaa1d80082c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160623e661338484fd211aa6c01aaa1d80082c&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624f736b458d74366d3a3961743429da35f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624f736b458d74366d3a3961743429da35f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624f736b458d74366d3a3961743429da35f&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624cc7757c3ae5b1ae096dbe94272291346&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624cc7757c3ae5b1ae096dbe94272291346&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160624cc7757c3ae5b1ae096dbe94272291346&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606247e4623e24a5bc210f8e8526a9c558572&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606247e4623e24a5bc210f8e8526a9c558572&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606247e4623e24a5bc210f8e8526a9c558572&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606303960cb1a7a7ab561e93bf334312aee13&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606303960cb1a7a7ab561e93bf334312aee13&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201606303960cb1a7a7ab561e93bf334312aee13&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160703b249874bfb3e8589981edfff338a0156&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160703b249874bfb3e8589981edfff338a0156&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160703b249874bfb3e8589981edfff338a0156&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160704869f9ff62ffa1d7d7925d59eef10bad0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160704869f9ff62ffa1d7d7925d59eef10bad0&serviceId=2
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920160704869f9ff62ffa1d7d7925d59eef10bad0&serviceId=2
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17. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0706eee5e4b7b506687ceadab56b4065d9ac&serviceId=2 

18. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0706b8667af9c50c04e1dae906bcb6070872&serviceId=2 

19. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
070868edd8ee65e324cd1e593a5661d5e656&serviceId=2 

20. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0710024c694d72aee5a1124848141c3dfe59&serviceId=2 

21. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
07116403babbce6ac626eee9c7ae43ea60ec&serviceId=2 

22. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0720acf1e2318037bc87d603067bcfb5ecdc&serviceId=2 

23. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
07205c412378814a55985d9b491b94fb8626&serviceId=2 

24. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
072115a23beea5102129311787293d73d94a&serviceId=2 

25. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0722d92bb72d3284c9402bc62cc33d933f8a&serviceId=2 

26. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
07236672069c923b1c7ba397ffc7753ab2bd&serviceId=2 

27. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0830981a70281e8950997878d7045a0fecdc&serviceId=2 

28. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
0727aeed7a9f34e279e6c2358a18174a832c&serviceId=2 

29. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
072933bd1b93000473fb4650ec00816a7758&serviceId=2 

30. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
080144ae5c9e992a77bd048903b33d23679d&serviceId=2 

31. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
080380cc72e69e52a1bd09890c5264078163&serviceId=2 

32. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
082416aa959ca4f3feab81714d2be86c1645&serviceId=2 

33. https://web-retriever-info-
com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=0573492016
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https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910201607094889ae5141ffecdf90eb80fbe2af0597&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910201607094889ae5141ffecdf90eb80fbe2af0597&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160711c9812329facad6e32729e3db44984bd6&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160711c9812329facad6e32729e3db44984bd6&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160711c9812329facad6e32729e3db44984bd6&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160715868394e32efcbd869067b80d071b1ba2&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160715868394e32efcbd869067b80d071b1ba2&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020160715868394e32efcbd869067b80d071b1ba2&serviceId=2
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9.3 Övriga diagram 
 

V10 
 

 
Fig 9.3.1: Figuren visar vem/vad som huvudsakligen beskylls. 

 

V15 

 
Fig 9.3.2: Figuren visar i vilken utsträckning utseende nämns i rapporteringen. 
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Fig 9.3.3: Figuren visar i vilken utsträckning eventuell kriminell bakgrund nämns hos 

förövaren. 
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