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Sammanfattning 

 
I denna studie som förhåller sig till ett kvalitativt arbetssätt kommer vi att studera hur gärningsmän 

respektive offer gestaltas i olika kontroversiella våldtäktsfall i Sverige. Genom att använda oss av 

en kritisk diskursanalys på våra valda fall, ”Rissnevåldtäkten” och ”Stureplansvåldtäkten”, strävar 

vi efter att kunna analysera språket samt uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar.  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur språket kan skapa olika föreställningar 

gällande hur gärningsmän och våldtäktsoffer framställs. För att uppnå detta kommer vi att använda 

oss av valda tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Metro och 

Svenska Dagbladet. Vi finner det intressant att identifiera sociala kategorier som kön, klass och 

etnicitet för att avläsa hur dessa produceras och reproduceras i artiklarna. De frågeställningar vi 

använder avser således att förklara hur föreställningar om våldtäktsoffer och gärningsmän framställs 

samt om det förekommer några sociala kategorier som kan vara avgörande i hur tidningsartiklarna 

presenterar innehållet. Till en början har vi undersökt hur våldtäktsfallen framställs var för sig för 

att sedan kunna sätta dem i relation till varandra genom en jämförande analys. Vår övergripande 

teoretiska utgångspunkt är intersektionalitet, denna teori använder vi för att lyfta fram de sociala 

kategorierna kön, klass och etnicitet. 

Resultatet vi tagit fram grundar sig i de sociala kategorier vi belyst med hjälp av det intersektionella 

perspektivet som vi använt oss av. Gärningsmännen beskrivs med dominanta och aggressiva 

ordalag medan offren som i båda fallen var kvinnor, beskrivs som passiva och försvarslösa objekt. I 

båda våldtäktsfallen lades stor vikt vid gärningsmännens bakgrund som gav en stämplande effekt. I 

”Stureplansvåldtäkten” var klass (med tillhörande status) en framträdande kategori i framställningen 

av gärningsmän och offer. De beskrevs bland annat som ”Stureplansprofiler”, ”krogägare” och 

”stekiga och rika”, offret beskrevs som ”drinkhora”, ”gänghora”, ”barnskötare” och ”kraftigt 

berusad”. I ”Rissnevåldtäkten” var framförallt etnicitet framträdande vid beskrivning av 

gärningsmän och offer. Uttryck som bland annat ”invandrarkillar”, ”svartskallar”, ”gäng” och 

”utomeuropeiska” beskrev männen. Offret i samma fall framställdes med uttryck såsom 

”svennehora”, ”kraftigt berusad” och ”sönderknullad”. Offren framställs i båda fallen ur en 

underordnad position i förhållande till gärningsmännen som oftast framställdes som överordnade. 

Genom en användning av språkliga uttryck genomgående studien har vi kunnat belysa olika 

maktpositioner och hur dessa konstruerats. Oavsett social kategori bottnar alla uttryck och 

framställningar i konstruktioner som produceras och reproduceras. 

Nyckelord: våldtäktsfall, kön, klass, etnicitet, över- och underordnad 



 

 

Abstract 

 
In this study who relates to a qualitative approach we aim to highlight how perpetrators and victims 

are being portrayed in various articles regarding controversial rape cases in Sweden. Through the 

use of a critical discourse analysis of our selected cases, ”Rissnevåldtäkten” and 

”Stureplansvåldtäkten”, we intend to analyze the language as well as achieve our purpose and 

answer our questions. The main purpose of the study is to gain a deeper understanding of how 

language can create different perceptions regarding how perpetrators and victims of rape are being 

portrayed. To achieve this we will use selected newspaper articles taken from Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen, Metro and Svenska Dagbladet. We find it interesting to identify social 

categories such as gender, class and ethnicity to determine how these are produced and reproduced 

in the articles. The questions we use are to explain how perceptions of rape victims and perpetrators 

are being portrayed and if there are social categories that can be crucial in how the newspaper 

articles present the content. At first we will examine how the two rape cases are portrayed 

separately and then be able to put them in relation to each other through a comparative analysis. Our 

overall theoretical perspective will be intersectionality where we focus on highlighting the social 

categories of gender, class and ethnicity. 

 

The result we have developed is based on the social categories we elucidated using the 

intersectional perspective. The perpetrators are described with dominant and aggressive terms, 

whereas the victims in both cases were women, described as passive and defenseless objects. In the 

”Rissnevåldtäkten” ethnicity was particularly prominent in the descriptions of the perpetrators 

through expressions such as ”invandrarkillar” (immigrant boys), ”svartskallar” (insulting word 

referring to foreigners), ”gäng” (gang), ”utomeuropeiska” (referring to people from outside 

Europe). The victim in the same case was portrayed with expressions such as ”Svennehora” 

(insulting word for Swedish whore), ”kraftigt berusad” (strongly intoxicated) and ”Sönderknullad” 

(fucked to pieces). In the ”Stureplansvåldtäkten”, class with associated status, was a prominent 

category in the presentations of the perpetrators. They were described among other things as 

”Stureplansprofiler” (Stureplan profiles), ”krogägare” (restaurant owners) and ”stekig och rik” 

(referring to a rich lifestyle) while the victim was described as ”gänghora” (in this case whore in a 

gang), ”barnskötare” (nanny) and ”kraftigt berusad” (strongly intoxicated). The victims are 

portrayed from a subordinate position in relation to the perpetrators who most often are presented as 

superior. Through the use of linguistic expressions throughout this study, we have been able to 

highlight various positions of power and how these are constructed. Irrespective of social category, 

all expressions and portrayals are based on compositions that are being produced and reproduced. 

 

Keywords: rape case, gender, social class, ethnicity, superior and subordinate 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Resultatet av vår studie där vi undersökt hur gärningsmän och offer i våldtäktsfall presenteras i 

tidningsartiklar, visar att gärningsmän ofta beskrivs vara i överläge i förhållande till sina kvinnliga 

offer. Denna över- och underordning där kvinnorna framställs som passiva och männen som 

aggressiva, kan exemplifieras genom hur offren benämns som ”horor” och utsätts för tortyrliknande 

våldsövergrepp. Andra exempel kan grunda sig i framställningen av karaktärerna där faktorer såsom 

härkomst, ekonomiska resurser och kön framhävs. Studien ämnar undersöka hur vi genom 

granskning av text kan utläsa en dold mening bakom det skriftliga. I detta fall granskades 

tidningsartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Metro och Svenska Dagbladet utifrån 

valda artiklar som behandlar ”Stureplansvåldtäkten” och ”Rissnevåldtäkten”. För att uppenbara den 

dolda meningen kommer vi att plocka ut uttryck och citat utefter valda teman som kön, klass och 

etnicitet och därmed mer ingående se hur de förklaras och kombineras. Studien visade att 

gärningsmännen beskrevs med ord som ”invandrarkillar”, ”Stureplansprofiler” medan offren 

beskrevs som ”svennehora” och ”gänghora”. Detta betonar över- och underordningen som skapar 

en ojämlikhet mellan könen. Vi kan använda resultatet för denna studie för att identifiera olika 

teman som är avgörande i framställningen av offer och gärningsmän i tidningsartiklar. Vi anser 

denna studie betydelsefull för att kunna tydliggöra hur orättvisa och ojämlikhet skapas i samhället.
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1. Inledning 

Sexualbrott är ett kontroversiellt ämne som berör och engagerar samhället. Nyheter når oss ofta 

genom dagspress och andra medier. Genom bland annat text och bild skapar media en beskrivande 

och många gånger vinklad bild som påverkar diskursen om sexualbrott. Läsaren får ofta en vinklad 

föreställning av offer och gärningsmän eftersom nyhetsartiklar är subjektiva skrifter. Detta kan leda 

till funderingar över hur relevant information om det kvinnliga offrets klädsel, grad av berusning, 

sysselsättning samt sexuella preferenser etc. är i framställningen av ett våldtäktsfall. Offrets klädsel 

såsom korta kjolar och höga klackar är exempel på hur tidningsartiklar uttrycker sig för att 

rapportera faktorer som kan vara avgörande i presentationen om våldtäktsfall.  

 

Våldtäkt är en kategori av sexualbrott som vi fastnat för eftersom vi anser att detta är ett känsligt 

och berörande ämne som i dagspress uttrycks och beskrivs med laddade ord. Exempel på detta 

skulle kunna vara ett språk som är normativt och moraliserande. I många fall beskrivs de inblandade 

i en våldtäkt genom en uppdelning av ”Vi” och ”Dem” vilket får oss att fundera över hur olika 

sociala kategorier fastställs. Genom hur tidningsartiklarna belyser etnicitet, klass och kön i sitt sätt 

att redogöra för olika våldtäktsfall kan språket användas som ett verktyg för att skapa en djupare 

förståelse för fenomenet vi undersöker.  

 

Vi känner båda stark frustation över hur media kan uttrycka sig angående våldtäktsfall och vi anser 

det viktigt att lyfta fram hur både gärningsmän och offer framställs. Med tanke på att det i de flesta 

fall är fokus på det kvinnliga offret och hur skulden många gånger läggs på den utsatta har vi fått 

upp ögonen för vad som kan påverka dessa fördomar. Frågor om varför gärningsmännen inte 

benämns på liknande sätt gör att vi vill studera detta fenomen närmare och få en förståelse för hur 

nyhetsartiklar framställer offer och gärningsmän olika. Det kontroversiella våldtäktsfallet som ägde 

rum i Tensta i mars 2013 var aktuellt i media då vi skulle inleda vårt arbete för C-uppsatsen. Detta 

fall fångade bland annat vår uppmärksamhet eftersom en lagändring trädde i kraft i samband med 

rättegången då frågan om vad ett Nej egentligen innebar i utsatta situationer där våldtäkt 

diskuterades. En vid debatt inleddes gällande våldtäktsdiskursen vilket vägledde oss till ett 

blogginlägg med namnet ”Så säkrar du en fällande dom efter våldtäkt”. Detta blogginlägg skrevs 

med ironi för att betona hur fel våldtäkt är och hur du som offer ska bete dig för att säkerställa att 

inte bli missförstådd av män som begriper sig på dig. Tydliga direktioner ges i detta inlägg för att 

du som offer ska bete sig rätt och undvika att få skulden för övergreppet:  
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”Om du blir våldtagen av, säg sex stycken främmande killar som tagit dina kläder, mobil samt låst dörren till rummet 

ni befinner er i, och känner att en fällande dom vore någonting bra. Tänk då på att: 

  

1. Be killarna att ta en paus i övergreppen så att du kan få kliva upp och tända lampan. Kom ihåg - ett mörkt rum är 

lika med minskad trovärdighet vid identifikation. Ett litet tips är att be dem ha namnbrickor på tröjorna också, så att du 

inte blandar ihop dem. 

  

2. Skriv gärna ner händelseförloppet med detaljer under tiden. Jag förstår att det är mycket att hålla reda på när det är 

sex personer som står i kö för att våldsföra sig på dig, men om du avviker det minsta från ditt första vittnesmål så 

kommer det att minska chansen för en fällande dom. 

  

3. Ta inte illa vid dig, bli inte känslosam! Det ökar nämligen risken för blockeringar i medvetandet vilket i sin tur gör 

att du inte kan återge händelsen på ett redigt och nyktert sätt. Du vill ju verka trovärdig. 

  

4. Hoppas på att någon har med sig handklovar eller rep eller dylikt. Endast en låst dörr och sex främmande 

våldtäktsmän med sikte på dig betyder nämligen inte att du befinner dig i ett hjälplöst tillstånd. Du skulle ju kunna putta 

dem som dominobrickor, resa dig upp och promenera ut. Du skulle ju kunna vara med på det, vilja du med. Jag menar, 

att en femtonårig flicka - inlåst i ett rum med sex killar som snott hennes grejer och tar av henne kläderna och har 

samlag med henne en efter en trots att hon säger ”nej nej nej” - är ju liksom inte beviiis på att hon inte vill. Eller hur? 

[…]” (Andersson, 2013) 

Genom att reflektera över ovan nämnda citat taget från ”Kajjans blogg” spånade vi vidare på hur 

konstruktioner framställs i gruppvåldtäkter. Att bli tvingad till sex av ett flertal personer, uthängd i 

media och sedan bli anklagad för att bära skulden för övergreppet är enligt oss en fruktansvärd 

process att genomlida. Vi skriver därför detta arbete för att vidga bilden av hur både offer och 

gärningsmän framställs samt vad som kan skilja framställningarna åt. Vi anser att det är av vikt att 

även diskutera framställningen av mannen för att ta fram en så nyanserad bild av våra valda 

våldtäktsfall som möjligt.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

I denna uppsats fokuserar vi på sociala kategorier för att få en djupare förståelse för hur språket kan 

skapa olika föreställningar gällande hur gärningsmän och våldtäktsoffer framställs. Vi finner det 

intressant att identifiera sociala kategorier som kön, klass och etnicitet för att avläsa hur dessa 

produceras och reproduceras i artiklarna. I vår studie använder vi oss av ett intersektionellt 

perspektiv där vi fokuserar på att använda oss av föreställningar kring ovan nämnda kategorier för 

att se hur de framställs i rapporteringen av våldtäktsfall. Vi avser att reflektera över hur denna 

framställning kan skapa en kategorisering av sociala positioner och hur olika maktförhållanden 

därefter kan belysas.  
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Mer specifikt har vi ställt oss följande frågor: 

-   Hur diskuteras kön, klass och etnicitet i rapporteringen av offer och gärningsmän?  

-   Vilka föreställningar om kön, klass och etnicitet reproduceras i rapporteringen av våldtäktsfall? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att skriva om två kontroversiella våldtäktsfall där vi fokuserar på hur 

gärningsmän och offer gestaltas i utvalda tidningsartiklar. Vi kommer att koncentrera oss på hur 

språket används i artiklarna och koncentrerar oss därför på hur föreställningar beskriver respektive 

part. Genom att plocka ut tematiska delar som kön, klass och etnicitet begränsar vi vårt material till 

att endast identifiera dessa delar. Ålder är också en kategori av det intersektionella perspektivet, 

dock har vi valt att inte gå in på djupet av denna aspekt på samma sätt som med våra 

huvudkategorier vi nämnt ovan. Fokus kommer heller inte att ligga på tidningarnas beskrivningar av 

våldtäktsfallen.  

2. Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinition 

Vi har valt att använda oss av en intersektionell teoretisk utgångpunkt som inkluderar flera faktorer 

varav, kön, klass och etnicitet är de kategorier vi fokuserar på. Nedanstående utgångspunkter ger 

oss konkret och praktisk hjälp att analysera vårt fall. I en diskursanalys, där språket står i fokus, är 

det av stor vikt att förstå ovan nämnda faktorer i sociala konstruktioner eftersom vi får ut mer av det 

skriftliga och kan ge en djupare förståelse för kontexten. Vår studie har för avsikt att identifiera 

normer och föreställningar om kön, klass och etnicitet så som de kommer fram i rapporteringen av 

våldtäktsoffer såväl som gärningsmän. Det intersektionella perspektivet ger oss en bättre förståelse 

för hur dessa konstrueras och reproduceras.  

2.1 Vad är en diskurs? 

Begreppet diskurs definieras som en typ av social praktik där språkanvändning i specifika 

sammanhang är ett viktigt inslag. Sociala praktiker förklaras utifrån mänskligt beteende då individer 

använder olika tillvägagångssätt då de interagerar med varandra. Regelstyrda konventioner, 

handlingsmönster eller vanor kan beskrivas som exempel på olika sociala praktiker. Med tanke på 

att språkanvändningen ses som ett viktigt inslag i sociala praktiker grundar sig diskurser till största 

del av språkliga konstruktioner. För att definiera en diskurs kan vi använda oss av olika 

förklaringsmodeller där ett alternativ enbart berör vad som sägs och skrivs (språkanvändningen) och 

ett annat fokuserar på den sociala praktiken. I denna diskussion kan texter förklaras utifrån konkreta 

manifestationer av diskurser, detta kan i vårt fall röra sig om uttryck som används i 

tidningsartiklarna för att ge en framställning av offer och gärningsmän. Föreskrifter om hur tal och 
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skrift används samt hur konventioner ses förekommande tydliggör hur sociala praktiker visas vara 

användbart i samhällsforskning. (Bergström och Boréus, 2005: 15-18)   

 

Michael Foucault, som förknippas med den kontinentala eller franska huvudinriktningen av 

diskursanalysen, förklarar diskurser som en typ av regelsystem där specifika kunskaper legitimeras 

och som även avgör vilka individer som antas inneha rätten att uttala sig med auktoritet. 

Utestängningsmekanismer, som förklaras genom hur människor kontrolleras i olika procedurer, 

beskriver forskaren som en konsekvens av en diskurs. Fortsättningsvis benämner han makt som ett 

resultat av utvecklade relationer mellan människor vilket medför möjligheter eller begränsningar för 

de inkluderade. (Bergström och Boréus, 2005: 308-312) 

2.2 Teoretisk utgångspunkt - ett intersektionellt perspektiv 

Nedan kommer vi att redogöra för vårt intersektionella perspektiv samt dess funktion och 

användningsområde. Detta perspektiv utgörs av andra teoretiska utgångspunkter som även är starka 

begreppsapparater enskilt. En intersektionell analys handlar om att undersöka vad som händer när 

olika utgångspunkter eller sociala kategorier måste ses i relation till varandra. Med social 

kategorisering vill vi förklara hur en social grupp av individer blir tilldelade en eller ett flertal 

gemensamma egenskaper. Sociala kategorier beskriver de individer som inkluderas i gruppen, 

genom att kategorisera den avvikande individen kan vi förklara den ”normala”. För att kunna förstå 

sin egna samt andra grupper beskrivs en kategorisering som en strävan efter vilka normer som ska 

forma och leda den sociala verkligheten. (Brown, 1988: 263-290)  

 

Det intersektionella perspektivet är även ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta innebär till 

exempel att manlighet och kvinnlighet konstrueras genom interaktion och kommunikation. En 

intersektionell analys avser att undersöka vad som händer i skärningspunkten där olika dimensioner 

av sociala kategorier korsas. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt vill vi uppnå en bättre förståelse 

för hur gärningsmän och offer framställs genom konstruktioner av kön, klass och etnicitet. 

2.2.1 Den sociala konstruktionen av kön, klass och etnicitet 

Etnicitet brukar definieras genom aspekterna kategorisering, tillhörighet och ursprung. I många fall 

används försök till att definiera begreppet etnicitet som utgångspunkter för att kunna beskriva 

individers beteenden och egenskaper. För att kunna återge en så utvecklad definition som möjligt 

anser vi det viktigt att beskriva hur betydelsen för etnicitet varierar beroende på vilket perspektiv 

som används samt i vilket sammanhang begreppet används (Wikström, 2009: 12-14). 

Konstruktionism är ett begrepp som diskuteras gällande etnicitet. För att förtydliga denna del av 
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etnicitet beskrivs ursprung och tillhörighet i skuggan av sociala processer, sociala reaktioner och 

social inlärning. En individ blir således svensk, judisk eller kurd etc. beroende på hur de sociala 

processerna artar sig. Då olika folkgruppers relationer sätts emot varandra och uppfattningar från 

den egna samt de utomstående grupperna diskuteras skapas etnicitet successivt. Med tanke på hur 

denna process beskrivs som en aktiv ”förhandlingsvara” uppfattas etnicitet här som föränderlig. 

(2009: 12-14) 

 

Ovanstående redogörelse för begreppet konstruktionism har även en liknande förklaringsfaktor 

genom genus. För allmänheten anses genus gestalta naturliga skillnader i föreställningar om vad 

som sägs vara en man respektive kvinna (Connell, 2009: 73). Connell skriver i boken 

Maskuliniteter om vikten av interaktion som ett avgörande element för hur genus konstrueras. 

Förhållandet mellan genus och social interaktion skall i och med det inte ses som statiskt (1995: 

55). Detta resonemang kan understrykas av den franska feministen Simone de Beauvoirs klassiska 

citat där hon hävdar att: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Connell, 2009: 18).  

 

Postkolonial teoribildning är ytterligare en ansats som används i studiet av etnicitet. Här förstås, 

enligt Wikström, både ursprung och tillhörighet som formade efter språkliga och sociala 

konstruktioner. Beroende på hur tal och handlingar formar betydelsen för vad svenskhet, judiskhet 

och kurdiskhet etc. är skapas individens etnicitet. Identiteten, liksom språket, uppfattas här som 

föränderligt. Betydelsen av en individs etnicitet grundar sig bland annat i huruvida handlingar och 

tal kommer till användning i olika sammanhang av inkludering och exkludering. Makt, 

konsekvenser av kategoriseringen och vem som anses ha befogenhet att uttala sig om definitioner 

om någon annan etnisk grupp är framträdande delar av hur etnicitet kan diskuteras. (Wikström, 

2009: 12-14) 

 

I relation till hur etnicitet konstrueras vill vi också lyfta fram hur tillämpningen av distinktionen 

mellan ”Vi och ”Dem” framställs (Eriksen Hylland, 1993: 28). Denna föreställning beskrivs som en 

biologisk självproducering av ett socialt kollektiv där gruppen använder sig av historier och 

uppsättningar av naturgivna särskiljande för att skapa en distans till andra etniska grupper (Peterson 

och Ålund, 2007: 21). Om denna princip inte är förekommande i förhållandet mellan olika etniska 

grupper skriver Hylland Eriksen i sin bok Etnicitet och nationalism att etnicitet inte går att urskilja. 

(1993:28) Sociala koder i framställningen av ”Vi” och ”Dem” bidrar till hur ojämlikhet och makt 

framställs genom människans uppfattning om hur nya aktörer återskapar denna process. Med tanke 

på hur de sociala kategorier vi undersöker verkar vid sidan av varandra är ett ”Vi” och ”Dem” även 
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möjligt att urskilja i relation till kön och klass. (De los Reyes och Mulinari, 2005: 9-10, 41) Då 

etnicitet grundar sig i social kontakt mellan olika individer får vi bekräftat hur gruppmedlemmar 

betraktar sin egen grupp för särpräglad i jämförelse till andra. (Eriksen Hylland, 1993: 28)  

 

Genus framställs genom interaktion där individer själva eller av samhället och omgivningen 

placeras i genusordningen som maskulina eller feminina genom konstruktion. Genus har blivit ett 

samlingsnamn för fältet som berör makt, manlighet och kvinnlighet samt relationen däremellan 

oavsett om dess existens är naturgivet eller socialt förankrat. Med andra ord uppdelningen mellan 

könen. (Connell, 2009: 18-23) Vi har valt att belysa Yvonne Hirdmans teori/system om genus, i 

synnerhet aspekten som i vårt fall berör den sociala konstruktionen av isärhållande och hierarki 

mellan könen. Den sociala konstruktionen innebär att en isärhållning och hierarki är något som 

skapas och formas då individer interagerar med varandra. Hirdmans diskussioner kring 

genussystemet har för avsikt att problematisera och ifrågasätta naturgivna förklaringar till den 

sociala kvinnliga underordningen. Systemet har två grundpelare varav den första, isärhållande, 

understryker dikotomin mellan könen. Hierarki beskrivs som den andra pelaren som upprätthåller 

en över- och underordning där männen är normen. ”[…] det är ur isärhållningen som den manliga 

normen legitimeras” (Hirdman, 1988: 117). Genussystemets strukturerande ordning med 

isärhållandet som central aspekt ger upphov till både meningsskapande och maktskapande i den 

bemärkelsen att den legitimerar en uppdelning beroende på bland annat fysisk och psykisk ordning.  

Ett exempel på fysisk ordning/isärhållande skulle kunna vara arbetsdelningen mellan män och 

kvinnor på en arbetsplats där de exempelvis kan vara rumsligt åtskilda medan psykisk 

ordning/isärhållande kan handla om egenskaper som tillskrivs respektive kön. (1988: 113-120) 

 

När man talar om klass och dess innebörd brukar flera definitioner presenteras. Det som är 

gemensamt för alla, oberoende av definition, är att begreppet syftar till att förklara materiell 

ojämlikhet och arbetsfördelningen i samhället. Svallfors (2010) presenterar sociologen John 

Goldthorpe som talar om arbetsdelningen och skillnaden mellan olika yrkesgrupper och 

arbetsuppgifter samt på vilket sätt detta påverkar karriär och uppfattningen om klass. 

Arbetarklassen kännetecknas enligt Goldthorpe av yrken utan krav på specialistkompetens och ett 

fåtal möjligheter att avancera i karriären. Tjänstemannayrken kännetecknas däremot av 

spetskompetens och ytterligare karriärmöjligheter som genererar ersättning grundad på långsiktig 

snarare än kortsiktig ersättning i form av timlön. Arbetsvillkor, vad man väljer att konsumera samt 

livsstil skiljer sig mellan klasserna. Inom den lägre klassen återfinns fysiskt betungande arbeten som 

sliter på hälsa och livsstil. Klass som syftar till vad individen gör för sin försörjning beskrivs även 
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vara någonting som inte är statiskt. Detta innebär att det är något individen gör snarare än något 

som individen är. I klassbaserade attitydmönster kan det urskiljas två dimensioner (jämlikhet och 

frihet) där vi i denna redogörelse endast utvecklar den ena som förespråkar jämlikhet i fråga om 

kollektivets materiella fördelning. Ojämlik fördelning skapas då förespråkarna anser att den 

enskilda talangen och bidrag till det kollektiva skall belönas var för sig. Individen som anstränger 

sig mer än någon annan ska därför ha mer ersättning jämfört med en som inte bidrar med 

ansträngning eller talang. I dessa sammanhang om klass brukar även status nämnas som, skiljt från 

klass, har för avsikt att betrakta en under- och överordnad. (Svallfors, 2010: 35-43) Svallfors 

beskriver vidare att: ”Klass har alltså betydelse för vad vi gör och för vad vi har tillgång till och utsätts 

för. Detta kan betraktas som de faktiska materiella villkor som råder i olika klasser. Men klass har också 

betydelse för hur vi betraktar oss själva och andra, och vilka åsikter vi har om samhället” (2010: 41). 

 

Med tanke på hur ovanstående faktorer av kön, klass och etnicitet samspelar med varandra, ger 

detta våra utgångspunkter en utvecklad grund för hur vi ska kunna förstå fenomenet vi undersöker. 

Med tanke på hur dubbla/flerdubbla förtryck bidrar till att individer, offer och förövare i vårt fall, 

blir underlägsna/överlägsna på grund av flera avgörande utgångspunkter; kan vi med hjälp av våra 

analytiska verktyg koppla samman ett flertal aspekter för att skapa en helhetsbild av det vi 

undersöker. (Ahrne, 2010: 146-149)  

2.2.2 Relationen mellan konstruktionerna av kön, klass och etnicitet 

Liksom det diskursanalytiska perspektivet talar intersektionalitetsperspektivet om hur makt och 

ojämlikhet skapas i föreställningen om diskursen där olika sociala kategorier formas. 

Intersektionalitet är en utgångspunkt som betonar ojämlikhet och orättvisor i samhället. Genom att 

utgå från specifika kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder och sexuella preferenser är det möjligt 

att identifiera och skapa förståelse för ojämlikhet och orättvisa. När dessa kategorier sedan 

kombineras eller korsar varandra ger det oss möjligheten att analysera inbäddade strukturer i det 

sociala landskapet som vi människor är en del av. Skiktningsdimensioner är ytterligare ett 

samlingsbegrepp för dessa kategorier. Den sociala skiktningen innefattar en över- och underordning 

vilket legitimerar strävan för en viss samhällsgrupp att vidmakthålla skiktningen medan andra 

gynnas av en upplösning av ett visst skikt. Maktrelationer, som är ett grundläggande fundament i 

social skiktning, beskriver även ett beroendeförhållande mellan parter för att makt skall erhållas 

samt manifesteras. Tankar om hur makt och ojämlikhet präglar samhället är angelägna 

utgångspunkter i detta perspektiv i vetenskapen. Kontroll är också en viktig aspekt i detta avseende 
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eftersom det resulterar i att ena parten har överläge. (Ahrne, 2010: 148-156 och De los Reyes och 

Mulinari, 2005: 7-9)  

 

Det intersektionella perspektivet som framhävs av författarna De los Reyes och Mulinari (2005) 

innefattar bland annat könstillhörighet, klasstillhörighet, heterosexualitet, manlighet och vithet. Då 

man talar om intersektionalitet diskuteras även huruvida könsrelationernas dubbelsidighet 

konstrueras genom ett oregelbundet förhållande mellan samarbete och motstånd. Ojämlika 

könskonstruktioner antas förekomma i alla samhällsgrupper och beskrivs som en utmärkande grund 

för hur maktpositioner struktureras. (2005: 9-10, 41) 

 

Kulturell identitet och etniskt ursprung beskrivs som ofta närvarande uttryck i diskurser inom olika 

ämnesområden i sexuella våldsbrott. (Sernhede, 2010: 74-76) Ett intersektionellt perspektiv visar en 

samtydighet då utgångspunkterna delvis inkluderar känsla av samhörighet, identitet, 

symbolgemenskap, gruppbildning samt en social eller kulturell gränsdragning mellan ”Oss” och ”de 

Andra”. (Peterson och Ålund, 2007: 16) De los Reyes och Mulinari (2005) beskriver människans 

uppfattning av mänskligt beteende och sociala processer som en konstruktion av maktrelationer och 

dess medföljande ojämlikhet. Normer och rutiner är likväl utmärkande former som bidrar till 

uppfattningen av maktutövande och utsatthet i tidningsartiklarna.  (2005: 7-9) 

3. Tidigare forskning 

Nedan kommer vi att närma oss ämnet genom att introducera tidigare forskning för att få fram de 

viktigaste infallsvinklarna. Genom tidigare studier i ämnet kan vi skapa en förståelse för fältet samt 

föreställningar om gärningsmän och offer i våldtäktsfall. Vi kommer att presentera tre studier där 

den första berör föreställningar om ”Oss” och ”Dem”, den andra handlar om 

gärningsmannarapporteringen i Göteborgsposten och den tredje fokuserar på ungdomars syn och 

föreställningar om våldtäkt. Vår tidigare forskning kommer i studien utgöra ett idéskapande 

gällande exempelvis teoretiska utgångspunkter, metodval och analys. Genom att läsa om hur andra 

forskare genomfört liknande studier hjälper detta oss i hur vi kan förbättra vårt arbete till ytterligare 

en nivå för att bidra till ny kunskap och nya infallsvinklar om ämnet.   

3.1 Föreställningar om våldtäkter, gärningsmän och offer 

I ett kapitel i boken Maktens (o)lika förklädnader skriver Anna Bredström (2002) bland annat om 

huruvida våldtäkten i Rissne år 2000 startade samhällsdiskussioner om ”invandrarmän/killar” och 

”kvinnosyn”. Författaren fastställer debattens användbarhet då frågor som berörde ett 
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konstruktionistiskt perspektiv framhävde etnicitet, kön och brottslighet och hur dessa infallsvinklar 

kunde ses i relation till varandra. En viktig detalj i hur denna debatt formats handlade även om hur 

våldtäktstemat förhöll sig till en central feministisk fråga som tog upp hur det rättsliga systemet 

behandlar våldtäktsfall samt hur varje kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp och 

sexualitet. Föreställningar om ”Oss” och ”Dem” är tydligt understrukna i reflektionen för vad som 

ansågs ligga till grund för denna kontext. Författaren berättar hur svenskhet återkopplas till 

jämställdhet mellan könen och hur ”de Andra” framställs genom skapade uppfattningar och 

metaforer av praktiker där bilden av sexualitet och kön är uppdelad. (2002: 182-183) Enligt denna 

studie handlar olika sorters föreställningar kring kultur om segregering, diskriminering samt 

marginalisering och hur dessa beskrivs som grunder för detta fenomen.  Den framställning som 

beskrivs som mest framstädande i denna diskurs är ”kultur som arv”. I studien har unga män med 

invandrarbakgrund gestaltats för att kunna reflektera över deras syn på kvinnor. Författaren 

presenterar olika argument där sexualitet, jämställdhet och könsroller bland unga män av första och 

andra generationens invandrare är exemplifierade. Dessa argument sägs många gånger grunda sig i 

männens kulturella bakgrund som förklaras som en ”krock med den svenska kulturen” (2002: 187). 

Bilden som når allmänheten bör ses som en dagordning skapad av ett flertal aktörer för att tolka, 

förmedla och framställa olika vardagliga händelser. Publicerade artiklars innehåll sägs av denna 

anledning inte alltid vara konstruerade av media självt, utan påverkas och influeras ofta av begrepp 

och analyser framställda i politiska och vetenskapliga kontexter. (2002: 186) 

I Anna Larsons (2013) studie undersöker hon hur framställningen av gärningsmän sett ut men 

framförallt om den har förändrats i artiklarna från året 2000 och fram till 2010. Underlaget som 

baseras på 60 artiklar varav 30 för varje år, är skrivna under 2000-talet samt år 2010 för att kunna 

mäta om samhällsopinionen ändrats när Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen, september 

2010. Studien visar att framställningen av gärningsmännen år 2000 baserades mer på personlig 

bakgrundsfakta som bland annat innefattade etnisk bakgrund, religion och hemort än vad som 

gjordes år 2010. Larsons tes är att den minskade fokuseringen på gärningsmännens bakgrund kunde 

spåras till medias rädsla för att uttrycka sig på ett sätt som av allmänheten kan uppfattas som 

rasistiskt. Det som kan fastställas är att en förändring av gärningsmannaporträttering skett. (Larson, 

2013) 

 

Liksom våldtäkt, typ… - om ungdomars förståelse av våldtäkt är Stina Jeffners avhandling från 

1998, där hon avsåg att undersöka ungdomars förståelse för våldtäkt vilket hon fick fram genom en 

blandning av kvalitativa såväl som kvantitativa ansatser. Det var både intervjuer och enkäter som 
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utgjorde materialet för studien. Avhandlingens resultat visade att ungdomarnas förståelse för 

våldtäkt i många fall grundade sig på förväntningar på tjejen respektive killen samt huruvida 

respektive könskategori agerade efter eller bröt mot förväntade normer och handlingsmönster. 

Eftersom normer och förväntade handlingsmönster inte alltid är något som alla är överens om blir 

den gemensamma bilden svårare att fastställa. Trots detta var samtliga ungdomar enade vid 

ställningstagandet om vad som räknas som våldtäkt samt att handlingen är ytterst oacceptabelt. Till 

detta drogs gränsen för våldtäkt vid sexuellt umgänge efter ett Nej (1998: 172-174).  Ytterligare 

exempel på uttalanden från ungdomarna berörde huruvida flörtig klädsel ansågs reta upp killar. Ett 

uttalande som i sig innebär att tjejen är medansvarig om hon skulle utsättas för våldtäkt. Enligt 

avhandlingen tycks killar endast tolka signaler tjejerna sänder genom bland annat utmanande 

klädsel eller ansats till oskyldig intimitet via exempelvis puss/kyss (1998: 200-205).  

4. Metod och material  

Under denna rubrik kommer vi att klargöra vilka metoder vi kommer att använda oss av då vi 

bearbetar vårt material. För att förstå vårt valda forskningsproblem redogör vi stegvis för hur vi gick 

tillväga för att skapa en så utförlig analys som möjligt. I detta kapitel följer även motiveringar till 

varför vi valde att arbeta med nedan nämnda tillvägagångssätt.     

4.1 Val av metod – kvalitativ studie  

I denna samhällsvetenskapliga studie kommer vi att arbeta kvalitativt där vi syftar till att bidra till 

en fördjupad förståelse av tidningsartiklarnas språkliga användning. Genom att reflektera över våra 

förklaringar av den aktuella empirin kan vi utifrån förståelsen för fenomenet uppnå våra mål för 

forskningen. Dessa förståelseansatser är i huvudsak kvalitativt förankrade och kan utvecklas genom 

två olika utgångspunkter; texttolkande ansats som många gånger sammankopplas med hermeneutik 

samt förståelse via mellanmänsklig aktivitet (etnografiska metoder). Genom att arbeta utifrån en 

texttolkning kan vi genom vår förståelseprocess utveckla påståendet om att en mening förstås i 

förhållande till dess helhet eller diskurs och likadant hur helheten eller diskursen kan förstås i 

relation till en mening. (Aspers, 2011: 37-44) Genom ett kvalitativt arbetssätt, som innebär att man 

granskar få utvalda fall, anser vi kunna ta fram ett användbart resultat för vår forskning då vårt 

arbete går ut på att analysera språk och mening i utvalda tidningsartiklar. Eftersom vårt ämne anses 

vara högst kontroversiellt och känsloladdat betraktar vi denna metod som lämplig för att kunna 

bidra med en förståelse i framställningen av gärningsmän och offer. Genom en granskning av våra 

valda artiklar kring respektive fall avser vi att uppnå vårt syfte.  
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4.1.1 Kritisk diskursanalys 

En diskursanalys koncentrerar sig till stor del på språkliga uttryck som diskursiva relationer vilket 

författarna Bergström och Boréus beskriver i boken ”Textens mening och makt”. Denna metod 

analyserar diskursen som i sin tur formar verkligheten. Genom att betrakta hur diskursanalysen 

kopplar samman språk och handling förtydligar även författarna för hur idé och verklighet fungerar 

i kombination med varandra. Utifrån dessa utgångspunkter redogör författarna diskursanalysens 

koppling till makt och olika maktordningar. Språkliga mönster beskrivs som formande och 

gränssättande av människans möjligheter till att tänka och handla vilket har gjort diskursen 

intressant att studera. Diskursanalysen beskrivs vara uppdelad i två huvudinriktningar, en 

kontinental eller fransk (som ofta associeras med Michael Foucault) och en anglosaxisk som bland 

annat Norman Fairclough (2005: 305-308) förespråkar.  

 

Norman Fairclough beskrivs vara en betydelsefull person för denna metodteknik då hans forskning 

medfört inflytelserika diskussioner kring kritiska diskursanalyser (Critical Discourse 

Analysis/CDA). Fairclough arbetar främst med ett tredimensionellt diskursbegrepp där han betonar 

distinktionen mellan diskurs som text, diskursiv praktik samt social praktik. Då vår diskurs 

framställs som text beskrivs utgångspunkten grunda sig i ett lingvistiskt synsätt med fokus på 

textens grammatiska struktur. Detta skiljer sig från den diskursiva praktiken där processen om hur 

texter skapas, distribueras samt konsumeras är framträdande. Den sistnämnda aspekten, social 

praktik, beskrivs vara en utveckling av ett vidgat fält för diskursbegreppet och kan därför kopplas 

till icke-diskursiva områden eller andra diskurser. (Bergström och Boréus, 2005: 307-308, 322)     

 

Med en kritisk diskursanalys med fokus på maktförhållanden kan vi urskilja öppenheten i detta 

metodval med tanke på hur en rad olika tekniker kan kombineras vid sidan av varandra. Analyserna 

ses därför inte alltid som systematiska. De lingvistiska teknikerna är, liksom ovan nämnt, i de flesta 

fall de tekniker som främst används i denna metod. Genom detta arbetssätt kan vi bland annat 

analysera en normalisering av männen, hur olika uttryck såsom ”svennehora” och ”drinkhora” 

används samt hur offer och gärningsmän lyfts fram i beskrivningen av de båda våldtäktsfallen. 

(Bergström och Boréus, 2005: 339-342) Vi kan således uppenbara språket i kontexten och få en 

djupare förståelse för hur kön, klass och etnicitet framställs och reproduceras i våldtäktsdiskursen. 

Genom att fokusera på hur brottsoffer och gärningsmän beskrivs och gestaltas genom texter i 

tidningsartiklarna kan vi ta fram känsloladdade ord, utmärkande karaktärer samt angelägna 

nyckelord (Törnqvist, 2009: 33-34). 
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Med syfte att undersöka hur förhållandet mellan sociala strukturer och diskursen om våldtäkt ser ut 

kan vi med ett kritiskt förhållningssätt analysera vår empiri med den kritiska diskursanalysen. 

Genom att bland annat använda oss av analysverktyget interaktionell kontroll kan vi granska hur 

relationen mellan olika framställda karaktärer ser ut samt vilka som anses vara ansvariga för hur 

karaktärerna gestaltas. Karaktärerna kan framställas på olika vis beroende på vem i 

tidningsartiklarna som uttrycker sig. Olika aktörer kan exempelvis vara ungdomar som uttrycker sig 

gällande våra utvalda fall, ledare, experter, vänner till offer respektive gärningsmän eller 

journalister som använder sig av ett subjektivt förhållningssätt till diskursen. Genom att använda 

intertextualitet som en ingång till att analysera vår empiri kan vi se likheter mellan olika artiklar och 

hur de relaterar till varandra. Återkommande och likartade framställningar av offer och 

gärningsmän samt hur kön, klass och etnicitet produceras och reproduceras är framträdande i detta 

syfte. Vi kommer även att använda en syntaxanalys för belysa meningsbyggnader och ordval i 

nyhetsartiklarna. Genom syntaxen (meningsbyggnaden) och valet av vilka ord som ska användas 

kan vi ta fram vilka sociala kategorier som synliggörs i diskursen och därmed konstatera 

innebördsaspekten för ämnet. (Bergström och Boréus, 2005: 322-324) 

4.1.2 Hermeneutisk utgångspunkt 

Då förståelseansatser i kvalitativ forskning grundar sig i en hermeneutisk utgångspunkt anser vi oss 

kunna utveckla en lämplig strategi för att kunna ta fram en utvecklad analys. Författaren Aspers 

beskriver i sin bok Etnografiska metoder hur hermeneutiken förklaras som en texttolkning där 

förståelse är en nödvändig detalj för att kunna använda denna som metod. Det faktiska livet 

rubriceras som utgångspunkten i vad som ska förstås. (2011: 40)  

 

Genom att redogöra för tre kriterier som förtydligar hur vi ska uppnå förståelsen kan vi tolka vårt 

material utifrån fenomenets sfär: ”(1) vi måste vara bekanta med de mentala processer som skapar och 

förmedlar mening i texter; vi måste exempelvis vara bekanta med sorg för att förstå sorg, (2) vi måste ha 

kunskap om kontexten; för att förstå uttalanden om kommunismens brott måste vi känna till dess historia, (3) 

vi måste förstå det sociala system som producerar uttalanden, dvs. den helhet som det ingår i (språk, 

regelsystem etc.)” (Aspers: 2011: 40-41). Med tanke på att tolkning av en text delvis baseras på 

forskarens förförståelse till ämnet kan vi genom våra tidigare erfarenheter tolka och analysera vårt 

material genom en välarbetad process där mening (sociala kategorier) förstås i förhållande till 

helheten (samhällsordningen med olika maktpositioner). Maktpositionerna skapar en obalans och 

används för att kunna förstå hur sociala kategorier produceras och reproduceras (2011: 40-41).    
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4.2 Urval och datainsamling 

Vi har valt att fördjupa oss i kontroversiella våldtäktsfall från 2000-talet. Vi valde bland annat ett 

fall som kallas ”Stureplansvåldtäkten” med tanke på dess skriverier i nyhetstidningar. Detta fall gav 

oss en inblick i hur klass och status kan vara framträdande i framställningen av offer och 

våldtäktsmän. I syfte att genomföra en komparativ analys där vi jämför ”Stureplansvåldtäkten” med 

ett annat fall som eventuellt skiljer sig i vilka sociala kategorier som är framträdande fick vi upp 

ögonen för ”Rissnevåldtäkten”. Detta fall gav oss en förståelse hur etniska utgångspunkter kan styra 

stora delar av hur offer och gärningsmän framställs. I båda fallen används den sociala kategorin kön 

som ett moment för att kunna förtydliga framställningen av respektive kategori. För att få en allmän 

bild av hur diskursen uppenbarar sig väljer vi att använda oss av fem till sex tidningsartiklar per 

våldtäktsfall. De källor vi valt ut är artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, 

Expressen samt en artikel från Metro. Urvalet är som beskrivet bestående av artiklar från våra 

kvälls- och dagstidningar vilka även finns att tillgå via internet. Vi anser att skriftliga nyheter, i 

både tryckt och elektronisk form, i första hand är de nyheter som når allmänheten och därför formar 

bilden av sociala kategorier. Förutom avgränsningen till ovanstående tidningar, ser kvantiteten 

annorlunda ut för respektive fall.  

 

Vårt tillvägagångssätt som resulterade i just de valda artiklarna i vårt första fall 

”Stureplansvåldtäkten”, från 2007, bottnar i en generell sökning i www.google.se med orden 

”uppmärksammade våldtäktsfall”. Första artikeln refererar till en dokumentär på www.ur.se som 

heter Jag litade på lagen. I beskrivningen av dokumentärfilmen, som finns tillgänglig under länken, 

förklaras fallet vara ett av de mest uppmärksammade våldtäktsfallen i svensk rättshistoria (Google, 

2013). Urvalet i vårt första fall var således ett slumpmässigt urval där vi valde den första sökträffen. 

Den valda sökträffen har öppnat upp för ytterligare artiklar, vi har därefter sållat och format vårt 

slutgiltiga urval för detta fall. Detta tillvägagångssätt kan vi beskriva genom ett snöbollsurval. Vi är 

medvetna om att det finns en risk att bli begränsad till ett specifikt nätverk eftersom urvalet baseras 

på en koppling mellan populationen och urvalet (Aspers, 2011: 94-96).  

 

Resultatet av ”Stureplansvåldtäkten” blev fem artiklar varav två intervjuer. Artiklarna i vår studie är 

en blandning av tidningsartiklar, intervjuer och ledarsidor då vi anser att alla dessa beståndsdelar är 

en del av allmänna diskursen om våldtäkt i media. Värt att poängtera är att vi är medvetna om att 

innehållet i vårt material är vinklat och baserad på subjektiva åsikter som är representativt för 

massan. Dock anser vi ändå att detta material är relevant eftersom det är en del av diskursen. För att 
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kunna identifiera och fånga underliggande strukturer är det av vikt att inte blunda för åsikter och 

resonemang som inte anses rumsrena.  

 

När det kommer till vårt andra fall som handlar om ”Rissnevåldtäkten” var det vår omgivning som 

uppmärksammade oss om fallet. Anledningen till att vi inte fick sökträffar med olika artiklar var för 

att fallet inträffade på tidigt 2000-tal. På grund av arkivering krävde detta fall således tillgång till 

mer omfattande tidningsdatabaser. Genom en föreläsning om informationssökning fick vi via 

databasen Retriever (Mediearkivet) fram artiklar från våra utvalda tidningar. Retriever fungerar som 

ett arkiv där äldre artiklar finns till förfogande. Dessförinnan fick vi tips på artiklar via vår tidigare 

forskning av Anna Bredström, som grundar sig i ett kapitel i boken Maktens (o)lika förklädnader. 

Dessa artiklar använde vi som sökalternativ i databasen.  

 

”Stureplansvåldtäkten” skedde i mars 2007, våra valda artiklar är publicerade under senare 

tidpunkter samma år. Ytterligare en artikel är publicerad år 2013. Eftersom att vi anser att våldtäkt 

är ett allvarligt fall kräver vår studie noggranna reflektioner då vi undersöker artiklarna. Faktiska 

åsikter och reflektioner kan med hjälp av teorin abstraheras till verkligheten (Aspers, 2011: 244). 

 

Sammanfattningsvis uppkom första fallet via ett slumpmässigt urval medan valet av vårt andra fall 

föll inom ramen för ett målmedvetet strategiskt urval. Vi läste därefter igenom samtliga artiklar från 

båda fallen och sorterade dessa strategiskt efter en blandning av artikeltyper. Detta för att i så vid 

mån som möjligt täcka upp för delar i våldtäktsdiskursen som förmedlas till allmänheten. Urvalet 

må vara begränsat men med elva artiklar anser vi, genom vår kritiska diskursanalys, kunna få fram 

ett tillräckligt resultat för vårt ändamål.  

 

Liksom vår tidigare forskning ur Maktens (o)lika förklädnader gör vi en kritisk diskursanalys där vi 

genomgående arbetet fokuserar på maktproblematiska aspekter för att kunna identifiera över- och 

underordningar. Gemensamma utgångspunkter som vi framförallt koncentrerat oss på är hur vi 

reflekterar över ett ”Vi” och ”Dem”-perspektiv och att en stor fokus därför kretsar kring etniska 

aspekter. Dock har vi inte ett lika stort utrymme för kulturella aspekter, Bredström belyser bland 

annat ”kulturella arv” kulturell rasism. Brottslighet, feministiska inslag och rättsliga frågor är också 

delar vi valt att utesluta i vårt arbete. Vi har dessutom valt att begränsa oss till att enbart analysera 

tidningsartiklar, Bredström har valt att analysera tidningsartiklar och tv. En stor skillnad vi kan 

belysa gällande våra studier är hur vi fokuserar på två kontroversiella våldtäktsfall och även hur 

dessa två presenteras i en jämförande analys. (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2005: 180-205)      
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Genom att välja att utgå från ett strategiskt urval där vi har mindre antal fall som av oss anses 

relevanta, kan vi belysa olika typer av sociala miljöer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wägnerud, 2012: 180). Genom att använda oss av våldtäktsfall som till stor del använder sig av 

olika sociala kategorier i framställningen av offer och gärningsmän anser vi att vårt antal undersökta 

fall är tillräckligt för att kunna få fram ett slutgiltigt resultat med avseende på det vi söker.  

 

Nedan följer sammanställda tabeller som redogör för våra valda artiklar i ”Stureplansvåldtäkten” 

respektive ”Rissnevåldtäkten”. I tabellen kan vi utläsa vilka tidningar som är utgivare till respektive 

artikel, titel för artiklarna och vem eller vilka som står som skribenter för dessa. Det redogörs även 

för publiceringsdatum samt vilken typ av artikel som behandlas det vill säga om det rör sig om en 

nyhetsartikel, debattartikel eller möjligtvis en intervju. I vår resultat- och analysdel kommer vi att 

redogöra för utdrag och citat från artiklarna med hänvisning till dessa tabeller nedan.  

 

Tabell över artiklar för ”Stureplansvåldtäkten”: 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsutgivare Namn på artikel 
och skribent 

Publiceringsdatum Typ av artikel 

Aftonbladet ”De läste upp vilka hon 
haft sex med” 
Björn Solfors 

2007-06-05 Nyhetsartikel 

Dagens Nyheter Stureplansprofiler får 
sin dom 
Stefan Lisinski 

2007-10-15 STHLM 
Nyhetsartikel 

Expressen ”Jag är inte någon 
våldtäktsman” 
Jessica Isaksson 

2007-08-31 Nyhetsartikel/ 
Intervju 

Metro Kompisen talar ut om 
Stureplansvåldtäkten 
Clarence Frenker 

2013-01-16 Nyhetsartikel 

Svenska Dagbladet Två män häktade i 
Stureplansfallet 
Sofia Nilsson 

2007-08-09 Nyhetsartikel 
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Tabell över artiklar för ”Rissnevåldtäkten”: 

 

 

4.2.1 Bearbetning 

I samband med att vi använde oss av en hermeneutisk utgångspunkt kunde vi därefter referera till 

den ”hypotetiska-deduktiva metoden” som vanligtvis används på ett meningsfullt material där syftet 

är att analysera texter, handlingar och konstverk. Då vi utifrån vår hermeneutiska utgångspunkt 

tolkade texten vi undersökte använde vi oss därefter av ett flertal användbara tolkningsperspektiv 

och prövade huruvida de förhöll sig till materialet. Frågor vi såg som angelägna i denna 

utgångspunkt var hur olika tolkningsalternativ kunde utvecklas till olika konsekvenser, om dem 

hängde samman med varandra samt vilket alternativ som ansågs ge starkast stöd för att kunna förstå 

forskningsproblematiken. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012: 223)   

Med tanke på att det är nyhetstidningarna som ses som ytterst ansvariga för det som publiceras är 

det således medias diskurs vi kommer att ta fram i detta arbete. Detta förtydligar vårt val att 

använda oss av olika uttryck och citat oberoende av vem som uttalar sig. Givetvis är vi medvetna 

om att uttryck kan skiljas åt markant beroende på vem som uttalar sig och i vilken situation. Detta 

ser vi som en fördel eftersom olika åsikter har olika syfte att betona saker och ting. Genom att ta 

med samtliga framställningar som är relevanta för vår studie kan vi skapa en helhetsbild av hur 

diskursen ser ut.    

Tidningsutgivare Namn på artikel och 
skribent 

Publiceringsdatum Typ av artikel 

Aftonbladet Det handlar mer om sex 
än om makt 
Christina Vallgren 

2000-02-04 Nyhetsartikel 

Aftonbladet Våldtäkt handlar om att 
kränka 
Yrsa Stenius 

2000-02-29 Debattartikel 

Dagens Nyheter Det kan hända den 
snällaste kille 
Gert Svensson 

2000-02-11 INSIDAN ung 
Intervjuartikel  

Dagens Nyheter De föraktar svenska tjejer 
Gert Svensson 

2000-02-18 INSIDAN ung 
Intervjuartikel  

Expressen NU FÅR DET VARA NOG! 
Warda Khaldy 
Asrin Mohamadi 

2000-02-15 Debattartikel 

Svenska Dagbladet ”Hallå där, vad håller ni på 
med?” 
Anders Haag 

2000-02-11 Ledare 
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Då materialet skulle bearbetas valde vi att skriva ut artiklarna vilket indirekt innebar en form av 

transkribering. Genom våra frågeställningar och teoretiska utgångspunkter kom vi fram till ett 

kodschema som inkluderade faktorerna kön, klass och etnicitet. Vi valde därefter att ge respektive 

kod en färg som vi vid identifiering i texterna markerade med tillhörande färg. Etnicitet tilldelades 

blå färg, genus tilldelades gul färg och klass tilldelades grön färg. På detta sätt kunde vi urskilja 

markörer från respektive utgångspunkt för att se vilka som var mest framstående i respektive fall. 

Tillvägagångssättet underlättade således vid bearbetning av empiri samt analys. Metoden att utgå 

från färgpennor för att identifiera koder kallas för marginalmetoden, detta arbetssätt ingår i tematisk 

analys som vi använder oss av då vi genomför vår analys. (Aspers, 2011: 165, 204-206)  

 

Uppdelningen av materialet utefter koder som senare sammanfogas till en helhet, ger upphov till en 

syntes. För att kunna foga samman materialet bör man använda sig av analystekniker som 

underlättar processen. Vi använder, som tidigare nämnt, den kritiska diskursanalysen där vi 

granskar innehållet med fokus på språk och underliggande struktur. Vi kommer även att använda 

oss av analystekniken komparativ analys. Vi använder oss av en komparativ analys då vi kritiskt 

granskat respektive fall och ställer dem då mot varandra för att kunna hitta eventuella likheter och 

skillnader i framställningen av gärningsmän och offer. Vi tittar även på om vi genom våra teoretiska 

utgångspunkter kan urskilja avgörande sociala faktorer i framställningen av dessa. Teorierna 

fungerar således som ett ramverk för formandet av resultat och analys. (Aspers, 2011: 205-206) 

4.2.2 Genomförande  

Genom att inleda vårt arbete med fokus på empirin, där vi stegvis väljer ut bäst lämpade teoretiska 

utgångspunkter för att kunna stödja syftet för studien, kan vi på ett smidigt sätt få fram ny kunskap 

som ger oss förståelse för vårt forskningsämne. Med tanke på att induktion och deduktion ofta 

fungerar parallellt med varandra har vi förhållit oss till en växelverkan mellan de båda metoderna, 

en koherens är därför tydlig. Då vi inledningsvis, liksom ovan nämnt, valde teorier utifrån det 

material vi samlat in blev vi tvungna att reflektera tillbaka till materialet för att se huruvida vi kunde 

förklara vårt forskningsproblem. Denna reflektion bidrog till att vi ändrade samtliga teoretiska 

utgångspunkter och fick därför nya infallsvinklar att arbeta efter. Vi hade således några idéer i 

början som vi sedan utvecklade i relation till vårt material och kom att fastna för det intersektionella 

perspektivet och konstruktionen av kön, klass och etnicitet. Med hjälp av de nya utgångspunkterna 

har vi därefter kunnat gå igenom materialet och utföra ett mer passande kodschema för det ämne vi 

undersöker.  
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4.2.3 Validitet och reliabilitet – bedömning av datakvalité 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten i slutprodukten av en studie samt i vilken utsträckning 

samma resultat går att uppnå om studien görs om. Med tanke på att vi använder oss av lingvistiska 

tekniker, som bland annat inkluderar syntaxanalys, har vi bättre förutsättningar att uppnå god 

reliabilitet än om vi skulle använt oss av andra tekniker inom diskursanalysen som dominerats i 

samhällsvetenskapen. Det är till en fördel att använda sig av en diskursanalys med tanke dess 

öppenhet gällande hur olika verktygen ska se ut. Dock kan detta även i vår studie bidra till 

svårförstådda slutsatser med tanke på dålig genomlysning eller att de analysverktyg vi använder 

uppfattas som svårbegripliga. Studier gällande diskurser förklaras som undersökningar av språkliga 

ordningar vilket kan uppfattas som styrande och därför minska reliabiliteten. För att minska dessa 

problem ser vi det därför nödvändigt att ge noggranna förklaringar till vårt framtagna resultat. 

Tydlighet i hur vi tagit fram vårt material och motiveringar till våra tolkningar är angeläget för att 

ge andra forskare möjligheten att skapa en förståelse för hur diskursen är verksam i olika sociala 

kontexter. (Bergström och Boréus, 2005: 352-353)  

En central del i uppsatsens empiriska stycke innefattar förmågan att fastställa hur vi mäter det vi 

avser att mäta. Validitetsfrågan bör i vårt arbete relateras till vilket maktperspektiv vi använder oss 

av då vi analyserar vårt material. Eftersom vi använder oss av lingvistiska tekniker, där vi vid 

upprepade tillfällen lyfter fram citat för att beskriva och analysera vårt material ökar detta 

genomskinligheten för vår studie. Vi kan därför beskriva vår textanalys som detaljerad eftersom vi 

använder oss av lingvistiska förhållningssätt då vi bearbetar vårt material. (Bergström och Boréus, 

2005: 353) Med tanke på att det kan förekomma misstankar om att utsagor och andra termer 

undanhålls i redovisningen av artiklarna anser vi det viktigt att styrka våra motiveringar för vårt val 

av urval. Detta kan bidra till en minskad risk att bli ifrågasatt om vår hantering av urval. Våra citat 

stärker våra argument eftersom detta också ökar genomskinligheten i vårt arbete. (2005: 354)      

4.2.4 Etiska överväganden 

Med tanke på att vi använder oss av sekundära källor i form av publicerade tidningsartiklar, är det 

inte av relevans att reflektera över etiska aspekter då detta är något som ansvarig utgivare har i 

uppgift att ta hänsyn till.  

5. Resultat, analys och diskussion 

Nedan kommer vi att presentera en kort bakgrund till de aktuella tidningsartiklarna för att få en 

inblick i redogörelsen över hur de sociala konstruktionerna av kön, klass och etnicitet framställs 



19 

 

samt reproduceras. Med hjälp av dessa kategorier kommer vi kunna skapa en helhetsbild av hur 

varje fall framställs och därför på ett smidigt sätt genomföra vår analys. Vi kommer att använda oss 

av underrubriker gällande kön, klass och etnicitet för att vägleda och strukturera läsningen. 

Innehållet i resultatdelarna kan komma att flätas samman över gränserna till de olika rubrikerna 

eftersom vår teoretiska utgångspunkt är enhetlig i fråga om konstruktion. De korta presentationerna 

av fallen kommer att följas av resultat och analys i en löpande text där vi diskuterar kring valda 

sociala kategorier. Vi kommer att börja analysera varje fall för sig för att sedan presentera en 

sammanställd analys där vi klargör och reflekterar för skillnader och likheter fallen emellan. En 

viktig poäng i detta arbete är därför att jämföra de olika fallen med varandra.  

5.1 ”Stureplansvåldtäkten” 

 

Beskrivning av fallet 

Den 24 mars 2007 festar en 19-årig kvinna med två män som senare kom att benämns som 

”Stureplansprofiler” på grund av de ofta sågs i kretsar som tilldelades en högre status. Samtliga 

inblandade var sedan tidigare bekanta med varandra och hade vid tidigare tillfällen haft sexuellt 

umgänge. Efter festandet den aktuella kvällen går de till en lägenhet på Östermalm, tillhörande en 

av männen, och har sex. Enligt kvinnan började sexet frivilligt, men urartade sedan till våldtäkt. 

Efter våldtäkten larmar kvinnan SOS-larmcentral och berättar att hon blivit våldtagen varpå hon 

hämtas av polis på Östermalmstorg. Flera skador dokumenteras på kvinnans kropp. Männen frias 

först av Tingsrätten men efter kvinnans överklagan döms båda männen till fängelse av Hovrätten. 

 

Utifrån artiklarna kan vi ge en bild av uppfattning om vad som anses förknippat med Stureplan i 

Stockholm. Det är ett område beläget vid Östermalm i centrala Stockholm där stadens uteliv 

sprudlar under nattetid. (Metro, 2007) I Expressen betonar man en ”Stureplanskille” som rik och 

förmögen som har råd att boka bord och köpa in Champagne. Förut beskrevs Stureplan som en del 

av Stockholm dit folk tog sig för att bränna pengar, detta förekommer än idag med skillnaden att 

Stureplan idag anses vara ett område som är tillgängligt för alla. (Expressen, 2007) 

5.1.1 Kön 

Liksom ovan nämnt var offret bekant med de båda männen sedan tidigare och beskrevs ha blivit 

hånad och kallad ”drinkhora” på flera bloggsajter. Kvinnan sägs även ha nämnts i männens sms-

konversation där de skriver: ”Vi berättar inte det med NN för någon. Men fan va Gött det är med 

förnedring NN är vår gängHora och så ska det vara.. .” ”tyst som i graven haha. Ja hon är 
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underbar”
1
(Aftonbladet, 2007). 21-åringen berättar om hur kvinnan har sex med alla deras vänner 

och att ”gänghora” därför är ett uttryck som dem använt i situationen. Mannen beskriver inte 

kvinnan som någon känslig person och uppger hur hon själv, liksom andra tjejer i umgängeskretsen, 

kallar sig för ”hora”. I kvinnans egen blogg ska hon även ha kallat sig för lösaktiga saker, vilket i 

Expressen sägs kunna uppfattas på fel sätt på grund av dess grovhet. (Expressen, 2007) Männen 

anser uppenbarligen att det är acceptabelt att kalla offret för ”hora” med tanke på att de refererar till 

att hon och andra tjejer i deras umgänge kallar sig det. Vi anser detta vara en ansvarsförskjutning till 

den redan underlägsna föreställningen av offret. Enligt oss är det redan på förhand givet att den 

kvinnliga konstruktionen är underlägsen männen i situationen, samtidigt som det förstärks 

ytterligare av att ”hora” i sig har en underlägsen position genom hur männen konstruerar denna 

föreställning. Genom vårt analysverktyg interaktionell kontroll kan vi därför se en skillnad i hur 

offer och gärningsmän framställs. (Bergström och Boréus, 2005: 322-324) 

 

 Med tanke på presenterade detaljer kring själva akten och sms-konversationen som 

offentliggjordes, kan ett maktperspektiv exemplifieras för att visa hur männen använder sig av ett 

överlägset beteende. Detaljer som bör belysas om övergreppet är bland annat hur 25-åringen för in 

en fjärrkontroll i kvinnans underliv samt hur förnedring och våld är återkommande gällande 

händelsen. Genom att analysera relationen mellan könen i det som beskrevs som tortyrliknande sex 

kan vi urskilja en maktaspekt utifrån en över- och underordning. Sexet beskrivs ha eskalerat efter att 

samtliga parter från början ska ha varit med på att delta, detta förtydligar en situation där händelsen 

ska ha skett (Expressen, 2007 och Metro, 2013). Genom att referera till sms-konversationen ovan 

kan vi konstatera att männen använder sig av en isärhållning då de pratar om kvinnan de utsatte för 

våldtäkt. Utifrån syntaxanalysen (Bergström och Boréus, 2005: 322-324) tolkar vi den språkliga 

konstruktionen av sms:en och deras uttryck på ett sätt som får kvinnan att framstå som ett objekt de 

utnyttjar till sin egen njutning. Männen framstår därför som subjektet i denna konstruktion och 

utgör normen. Denna ordning försöker de att upprätthålla genom att betona ”tystnad” för att kunna 

stärka hierarkin. Kvinnan är således ett objekt de benämner vid namnet ”gänghora” som männen 

uppenbarligen vill ha för sig själva. (Hirdman, 1988: 117)  

 

Genom att ha reflekterat över hur och varför dessa sms skickades männen emellan dagen efter 

övergreppet får oss att tolka dialogen som ett konstaterande av att de är medvetna om att de har 

gjort fel. En annan viktig poäng vi vill lyfta fram är hur de uttrycker sin stolthet gällande hur de har 

                                                 
1
 NN är artikelns censur som refererar till offret 
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förnedrat kvinnan. I detta fall kan en ojämlikhet också betonas i fråga om hur männen uttrycker sig 

gällande kvinnan. Genom att reflektera över hur ett dubbelt förtryck kan avspeglas i benämningen 

”gänghora” kan vi konstatera att ”hora” och uttrycket ”gäng”, som ger uppfattningen om att 

kvinnan utnyttjas av flera, är ord som symboliserar negativa föreställningar var för sig. Tillsammans 

skapar dessa kategorier ett förtryck med stark betoning på hur över- och underordningar kan 

gestaltas. (Ahrne, 2010: 146-149)  

 

Kvinnan beskrivs ha varit kraftigt berusad under övergreppet vilket enligt 21-åringen ifrågasätter 

trovärdigheten på hennes återberättelse om händelsen. (Aftonbladet, 2007 och Expressen, 2007) 21-

åringen uttrycker sig: ”Jag tror inte att hon vet vad som hänt” (Expressen, 2007). Även här sker en 

isärhållning mellan könen som legitimerar den manliga normen eftersom det bara är kvinnans 

berusning som framställs och ifrågasätts. Vi anser att artiklarna mycket väl hade kunnat framställa 

offer och gärningsmän som berusade alternativt att utesluta detta påstående helt. Utifrån en 

könaspekt är det inte av vikt om de inblandade har druckit eller vem av parterna som anses berusade 

eftersom den dolda meningen som vi här kan identifiera innebär att det blir enklare att avgöra vem 

skulden skall läggas på. Framställningen av den konstruerade kvinnan beskrivs i denna 

våldtäktsdiskurs som en motsats av den manliga normen på så sätt att kvinnan avbildar det som 

mannen inte är. Konstruktioner som är allmänt accepterade och ses som det normala, behöver inte 

presenteras utan det är den avvikande som lyfts fram för att behålla hierarkin (Hirdman, 1988: 117). 

Männens uttalanden i stil med ovan nämnda citat konstruerar föreställningar om offret som svag 

men även som medansvarig på grund av berusningen.  

 

 I Dagens Nyheter beskrivs männens sexliv vara av vikt för målet. Männens sexuella preferenser om 

vad som faller dem i smaken beskrivs vara av våldsam karaktär med inslag av förnedring, örfilar, 

spottande och ”dubbelmackor”. Att förnedring och våld är inslag i männens sexuella framställning 

framhävs även av Aftonbladet, Metro och Svenska Dagbladet. (Aftonbladet, 2007, Dagens Nyheter, 

2007, Metro, 2013 och Svenska Dagbladet, 2007) Dessa sexuella preferenser är inget som 

förknippas med ”Stureplansprofiler” över lag, detta är en redogörelse för vad just gärningsmännen i 

”Stureplansvåldtäkten” anser vara påtändande. Kvinnan dokumenterades med 46 skador efter 

övergreppet som, liksom tidigare nämnt, beskrivs som tortyrliknande med inslag av våld. Den 

sexuella relationen ska, kvällen för övergreppet, ha skett mot kvinnans vilja och beskrivs enligt 21-

åringen aldrig ha gått över styr. Dock framkommer det samtidigt att kvinnan från början varit med 

på att inleda den sexuella akten och att detta bidragit till att männen inte uppfattat att hon inte ville 

ha fortsatt sex.  (Expressen, 2007 och Metro, 2013) Kvinnan ska ha skrikit när männen gick ”över 



22 

 

alla gränser” och den ena mannen ska ha uppmanat den andra till att våldta kvinnan. 25-åringen ska 

bland annat vid ett tillfälle, liksom tidigare nämnt, ha stoppat upp en fjärrkontroll i kvinnans 

underliv (Dagens Nyheter, 2007).  

 

Aftonbladet lyfter även fram offrets väninnas kommentar om den friande domen i tingsrätten: ”Jag 

är fortfarande chockad. Det borde vara solklart. Men det är ett mansdominerat samhälle och det präglar 

även lagar och hur vi tänker om sex. Enligt lagen behöver killen tydligen inte ha medkänsla för den han har 

sex med” (2007). Då artiklarna presenterar händelseförloppet är skribenterna tydliga med att nämna 

hur männen inte vid tillfället förstått att kvinnan inte ville (Aftonbladet, 2007 och Dagens Nyheter, 

2007). Med tanke på ovanstående redogörelse för männens sexuella preferenser får vi en djupare 

förståelse för hur dem uttrycker sig i tidigare nämnda sms. Redogörelsen för männens sexuella 

vanor tolkar vi som ett dominant beteende där dem syftar till att vidmakthålla ett överläge. Männens 

handlande uppfattar vi även som aggressivt eftersom de i sin överordnade position tillfredställs av 

att förnedra sin sexpartner. Vad enskilda individer har för sexuella preferenser är egentligen 

irrelevant men eftersom männens preferenser offentliggjordes har det gett upphov till hur det 

kvinnliga könet konstrueras som underlägsna det manliga könet. Positionen som överordnad i detta 

våldtäktsfall konstrueras således genom föreställningen av det kvinnliga offret som undergiven, 

genom antal gärningsmän (två i antal), att våldtäkten skedde mot kvinnans vilja samt att våld och 

förnedring var inslag som framhävdes. (Hirdman, 1988: 117) 

 

I Expressen återberättas en intervju som hölls med 21-åringen angående det aktuella våldtäktsfallet 

samt ytterligare ett fall där han var misstäkt för våldtäkt. I intervjun ifrågasätts mannens kvinnosyn 

med tanke på att hans sms-konversation med 25-åringen, som citerats ovan, uppfattades som 

”svinig”. Mannen försvarar sig med att tillägga hur han alltid använt ett grovt och vulgärt språk och 

att han anser att konversationen är ytterst privat. Tillkännagivandet om att 21-åringens misstänks 

vara inblandad i ett annat våldtäktsfall, i kombination med erkännandet att han använder sig av ett 

vulgärt språk, konstruerar bilden av honom som en man med sexuella begär utan eftertanke om hur 

det konstruerar bilden av en kvinna som underordnad.  Med tanke på hur 21-åringen i en intervju 

personligen redogör för umgängeskretsens användning av grova skällsord blir han ifrågasatt om sin 

syn på kvinnor och hur han förhåller sig till de uppgifter som offentliggjorts. Mannen påstår att han 

aldrig har förstått sig på ”de där om skev kvinnosyn” och fortsätter intervjun med att beskriva 

männens relation till kvinnan. (Bergström och Boréus, 2005: 322-324) Han benämner relationen 
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som ”ett sexuellt utbyte” eftersom båda parter, enligt honom, utnyttjade varandra.”Det var en KK
2
-

relation och det är vanligt. Skillnaden är att hon hade det med flera killar samtidigt” (Expressen, 2007). 

21-åringen säger dock att han inte hade legat med kvinnan om han nu skulle tycka att hon var äcklig 

för att hon legat med alla hans vänner.  

 

Enligt 21-åringen var samtliga inblandade i våldtäktsfallet med på ”[...] det som hände från början till 

slut” och tillägger att han inte har några minnesluckor från händelsen (Expressen, 2007). På samma 

sätt som konstruerandet av den manliga normen (gärningsmännen) kan förstås i hur offret framställs 

som berusad skiljer sig detta från männens framställning då tidningsartiklarna inte nämner deras 

berusningsgrad på samma sätt. Vi kan även på liknande sätt framhäva hur kvinnan kan förklaras 

utifrån den manliga normen. Om normen säger att alla var med på det och att han inte har några 

minnesluckor innebär det indirekt att den avvikande, det vill säga kvinnan, framställs som 

underordnad. Normen är således det som kommer att uppfattas som sanningsenligt. (Connell, 2009: 

18-23 och Hirdman, 1988: 113-120) 

5.1.2 Klass 

Våldtäktsoffret framställs i tidningsartiklarna som en, då 19 år gammal kvinna, som arbetade som 

barnskötare och sågs som en flitig besökare på Stureplans nattklubbar och krogar. Offret hade, i 

förhållande till gärningsmännen, en lägre ekonomisk position på arbetsmarknaden vilket kan tilldela 

offret en lägre status än förövarna. Med tanke på hur de båda männen, 21 och 25 år gamla, beskrivs 

ha ett stort kontaktnät kring Stureplan bidrog detta till att dem benämns som ”Stureplansprofilerna”. 

Trots att artiklarna beskriver att offret kände männen sen tidigare och ofta ingick i samma sällskap 

när de gick ut tillsammans framställs hon inte på liknande sätt. En ”Stureplansprofil/Stureplanstjej” 

var således inget kvinnan gestaltades som. Denna isärhållning som hellre refererar till offret som 

barnskötare upprätthåller och reproducerar den manliga normen som på Stureplan är kopplat till 

bland annat status och pengar. En barnskötare som dessutom är kvinna kan därför inte identifieras 

med föreställningen av en profil på Stureplan. Skribenterna gör en distinktion mellan offer och 

förövare genom att använda sig av en framställning ur ett klass- och genusperspektiv som vi varit 

inne på. Att kvinnan bland annat beskrivs som en barnskötare ger oss intrycket att artiklarna vill 

lyfta fram en klyfta som beskriver en isärhållning mellan de inblandande i fallet. En distinktion 

mellan att vara ”barnskötare” och ”Stureplansprofil” uppenbaras vilket också kan förklaras utifrån 

status där det finns en över- och underordnad mellan de båda kategorierna. (Hirdman, 1988: 113-

120 och Svallfors, 2010: 35-43)  

                                                 
2
 Vår notering: KK= Knullkompis  
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Liksom ovan nämnt benämns de båda männen som ”Stureplansprofilerna” på grund av deras flitiga 

närvaro kring Stureplan. Faktumet att de båda männen tillsammans ägde och drev en krog på 

Kungsholmen i centrala Stockholm presenteras också som en angelägen aspekt i framställningen av 

profilerna. (Expressen, 2007 och Metro, 2013) Inom beskrivningen i vår resultatdel om Stureplan 

som en dynamisk plats samt den beskrivna livsstilen som appliceras på personer som ofta vistas på 

området, kan kopplingar till ett etnicitetsskapande i form av kategoriseringen konstruktionism 

styrkas. Denna reflektion använde vi eftersom att individer blir tilldelade sin identitet/etnicitet 

beroende på hur de sociala processerna artar sig. En likhet mellan att bli svensk, judisk eller kurd 

kan därför jämföras med skapandet av hur en kille kan framställs som en ”Stureplanskille”. 

(Wikström, 2009: 12-14) Kategoriseringen av killarna som ”Stureplansprofiler” grundade sig i en 

föreställning om deras livsstil som stämmer överens med förställningen om vad en ”Stureplanskille” 

är. Detta inkluderade aspekter såsom att ha råd med bord och beställa champagne samt att bo och 

arbeta i innerstaden. (Expressen, 2007) Denna framställning kan vi även återkoppla till ett 

klassperspektiv eftersom Stureplan beskrivs vara ett ”rikt” välkänt område i Stockholms innerstad. 

Eftersom att klassbegreppet syftar till att förklara materiell ojämlikhet och arbetsdelning i samhället 

kan vi, utifrån framställningen i artiklarna, anta att ”Stureplansprofilerna” har en hög 

levnadsstandard och hög status. Status är ett begrepp vi kan applicera på vår empiri då en över- och 

underordnad i flera av artiklar är framstående. (Svallfors, 2010: 35-43) 

 

Med tanke på hur klassperspektivet berör arbetsfördelningen i samhället kan vi i detta fall förstå hur 

artiklarna framhäver föreställningar kring ”den rike” samt betoningen om vad de gör för sin 

försörjning. I ett fall av våldtäkt antyder vi att det inte behöver vara av relevans att diskutera vad 

offer och gärningsmän arbetar med, men med tanke på den status som medföljer Stureplan samt 

förväntningar och antaganden om upprätthållandet av ”rikedom” vill vi lyfta fram hur artiklarna 

framställer ”Stureplansprofilernas” position i denna arbetsdelning. På grund av deras position på 

arbetsmarknaden som delägare på en krog befinner de sig på en högre nivå i arbetsdelningen i 

förhållande till offret. (2010: 35-43) En viktig framställning i artiklarna beskriver hur 25-åringen är 

ägare av en vindslägenhet på Östermalm (Expressen, 2007 och Metro, 2013), detta kan vi se utifrån 

ett klassperspektiv eftersom det är av en allmän vetskap att en lägenhet i centrala Stockholm oftast 

är av den högre prisklassen. ”Stureplansprofilerna” framställs således som kapitalister med tanke på 

hur deras egendomar presenteras.  
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När intervjuaren uppmärksammar påståendet om bilden av 21-åringen som en ”rik Stureplanskille” 

besvarar han med: ”Jag är uppväxt på Söder med en morsa som är kommunist, haha. Jag är inte förmögen. 

Jag har räkningar som jag har svårt att betala. Jag kommer inte ihåg när jag hade bord och köpte 

Champagne sist. [...] För tio år sen kanske man gick ut på Stureplan för att bränna pengar”
3
 (Expressen, 

2007). I samma artikel lyder en av underrubrikerna: ”Jag är inte stekig och rik” (Expressen, 2007). 

Detta är ett påstående av 21-åringen då han fått frågan om det svenska folket fått fel bild av honom. 

Med tanke på hur vi tidigare nämner hur artiklarna framställer gärningsmännen som förmögna 

”Stureplansprofiler” anser vi det därför angeläget att även belysa hur journalisten beskriver 21-

åringens föräldrahem med en lukt av IKEA
4
. I samma artikel, där mannen får frågan om han anser 

att medierna borde ha gjort rapporterna annorlunda, svarar han att han anser fallet mer lagt fokus på 

hans karaktär och livsstil. ”Ingen har varit intresserad av det som egentligen hänt. Det finns 

hundratusentals människor som lever mer glamouröst än mig” (Expressen, 2007).  

 

I ovanstående utdrag från intervjun med 21-åringen, beskrivs en bild av mannens identitet där vi 

kan knyta an till ett ”Vi” och ”Dem”-perspektiv med tanke på hur han själv drar en distinkt gräns 

mellan föreställningen om Stureplan och Södermalm. Detta perspektiv är återkommande i flera 

artiklar gällande fallet (Eriksen Hylland, 1993: 28 och Peterson och Ålund, 2007: 21). Genom att 

antyda att det finns en klassmässig skillnad då han berör stereotyper av respektive plats försöker 

han att nedgradera sig från föreställningen om honom som en ”förmögen Stureplansprofil”. 

Exempel på hur han nedgraderar sig är hur han lyfter fram att han är uppväxt på ”Söder” med en 

”[…] morsa som är kommunist […]” och hur han nekar till framställningen om honom som ”stekig 

och rik”.  Enligt Svallfors (2010) klassredogörelse i det han benämner som den första dimensionen, 

förstår vi att 21-åringen vuxit upp i ett hushåll som enligt denna dimension om materiell jämlikhet 

förespråkar lika fördelning mellan människor i samhället.  Ytterligare exempel på avståndstagandet 

från ”den rike” är hur han beskriver sig ha svårt att betala räkningar samt att han inte minns sist han 

köpte champagne på krogen. En allmän kännedom om köpcentret IKEA, som vi tidigare nämnde, är 

att priserna är på en nivå som allmänheten har råd med. Genom den subjektiva observationen vill 

skribenten måla upp en bild som ur en klassaspekt inte går ihop med bilden av en förmögen 

”Stureplanskille”. (2010: 35-43) En intressant aspekt i detta avseende är hur vi kan applicera 

mekanismer bakom isärhållande och hierarki. Genom den tydliga distinktionen av respektive plats 

och medföljande stereotyp uppfattar vi ett skapande av en isärhållning. Hierarkin uppenbaras bland 

                                                 
3
 Kommunister anser att samhället ska vara mer jämställt med en likvärdig materiell fördelning. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 
4
 En allmän vetskap är att IKEA använder sig av priser som är riktat till gemene man.  
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annat då 21-åringen uttrycker sig i termer som understryker en under- och överordning platserna 

emellan (Hirdman, 1988: 113-120). I och med detta väljer han även att placera sig i den 

underordnade kategorin för att legitimera att han tar avstånd från bilden av ”den rike”. 

Uppfattningen om att bli tilldelad denna föreställning tolkar vi som en negativ stereotyp. Att ”den 

rike” utnyttjar och våldför sig på en ung kvinna som inte anses vara från samma klassmässiga skikt 

i samhället, upprätthåller den klassmässiga dikotomin. Genom att lokalisera männen utefter 

arbetsplats, fritid och boende uppenbaras en klassmässig kartläggning där föreställningarna om 

respektive plats projiceras på de båda gärningsmännen. Enligt vår förkunskap är föreställningen om 

”Söder” som mindre glamouröst än Östermalm som tillsammans med Stureplan symboliserar 

rikedom. Vi tror även att han medvetet valde ovan beskrivna nedgradering för att förhandla om den 

bild som målats upp om honom. Han ville anspela på föreställningen om individer i den 

underordnade klassen som har det kämpigare i livet. På så sätt tror vi att han försökte få sympati 

från allmänheten. Vårt resonemang stärks även här av citatet där han ställer sig undrandes till varför 

man just var intresserad av honom då det finns fler som lever mer glamouröst. (Wikström, 2009: 

12-14) 

5.1.3 Etnicitet 

Genom att jämföra sig med en mobbad kille i mellanstadiet som nu är hatad istället för att vara 

omtyckt beskriver 21-åringen detta som en känsla av ett utanförskap. (Expressen, 2007) Vi kan 

applicera perspektivet ”Vi” och ”Dem” i diskussionen om hur 21-åringen beskriver känslan om ett 

utanförskap som en konsekvens av den rättsliga processen.  

 

I syfte att diskutera om hur kvinnorna i umgängeskretsen kallar sig själva för olika skällsord och 

beskrivs som okänsliga kan vi använda oss av etniska kategoriseringar som förklaringsmönster. 

Dessa ger oss en förståelse för hur tillhörighet kan grunda sig i synen på föreställningen om sig 

själv. Genom att använda ord som ”hora” i situationer där kvinnorna tilltalar varandra med skällsord 

upprätthålls en hierarki där män kan fastställa sin position som överordnad. (Hirdman, 1988: 113-

120 och Bergström och Boréus, 2005: 322-324) Kvinnorna trycker ner sig själva och genom denna 

språkliga och sociala konstruktion formas en tillhörighet som grundar sig i en postkolonial 

teoribildning. Denna identitet, liksom andra identiteter som framställs i artiklarna, är något som 

uppfattas som föränderligt eftersom en inkludering och exkludering i olika grupperingar kan avgöra 

vilken etnicitet som individen blir tilldelad (Wikström, 2009: 12-14).  
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5.2 ”Rissnevåldtäkten” 

 

Beskrivning av fallet 

”Rissnevåldtäkten” handlar om ett fall där en 14-årig flicka och hennes väninna/kompisar är på väg 

hem till Stockholmsförorten Rissne. Artiklarna redogör olika framställningar av händelsen gällande 

vem flickan från början hade i sällskap det är därför oklart hur många de var i sällskapet. På 

tunnelbanan blir flickorna trakasserade av ett flertal pojkar som sedan följer efter flickorna då dem 

stiger av i tunnelbanestationen Rissne. Trots att vuxna personer i omgivningen reagerade och 

ifrågasatte killarna om deras beteende stoppades inte övergreppet. Då flickorna lämnat 

tunnelbanestationen blir en av dem indragen i ett garage medan den andra lyckas fly. Flickan som 

blev indragen i garaget våldtogs därefter brutalt av nio pojkar, övergreppet beskrivs vara av 

tortyrliknande inslag. Dagar efter våldtäkten häktades åtta pojkar i åldrarna 15-16 år, fyra blev 

häktade på grund av misstanke för grov våldtäkt, fyra för medhjälp till grovt sexuelltutnyttjande 

samt ytterligare en pojke som blev omhändertagen av socialhjälpen då han vid tidpunkten för dådet 

ännu inte var straffmyndig. Då artiklarna vi använder i detta fall är publicerade dagar efter 

händelsen var domen ännu inte given. 

5.2.1 Kön 

Denna kategori framställer bland annat de unga männens beteende och sexualitet, tonårsflickans 

underordnade position i förhållande till pojkarna och kvinnoförakt. I Aftonbladet framkommer det 

att flickan endast hade sällskap av en väninna som senare lyckades undkomma övergreppet i 

garaget. Flickan ska därför ha varit ensam med killarna under våldtäkten och beskrivs även ha varit 

i ett försvarslöst tillstånd vid tidpunkten. (Aftonbladet, 2000-02-04, 2000-02-29) I Svenska 

Dagbladet ges en annan bild gällande vem flickan hade i sällskap, i denna artikel ska hon ha varit 

med ett flertal flickor på tunnelbanan där övergreppet sägs ha inletts. (Svenska Dagbladet, 2000) 

Med tanke på tjejens uttryckta försvarslösa tillstånd då hon var ensam med killarna under 

övergreppet kan vi koppla till ett tydligt underläge. Männen, som beskrivs i grupp, hade vid tillfället 

en överordnad maktposition vilket tyder på att det förekommer en isärhållning. Då artiklarna 

beskriver fallet framställs flickan med ett passivt beteende i jämförelse med de unga männens. Med 

tanke på vad vi nämnt tidigare om hur killarna omringade tjejerna med ett aggressivt beteende 

tolkar vi som att flickorna var tillbakadragande och i ett försvarslöst tillstånd. Flickan som inte 

lyckades undkomma övergreppet utnyttjades sexuellt vilket, genom samtliga beskrivningar i 

artiklarna, kan förstås som ytterligare ett tillstånd där hon var i underläge. (Hirdman, 1988: 113-

120) 
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I gruppintervjuerna diskuteras ungdomars syn på manliga och kvinnliga konstruktioner vilket vi 

genom en interaktionell kontroll och syntaxanalys uppfattar som högst relevant i kombination med 

det aktuella våldtäktsfallet. Denna diskussion påverkar föreställningen om offer och gärningsmän. 

Med tanke på att killar som har sex med många tjejer framställs som ”player” tolkar vi detta som ett 

kvinnoförakt eftersom tjejer som har sex med samma antal benämns som ”hora”. En av 

respondenterna i gruppintervjuerna framhäver även detta kvinnoförakt som en skam då en ”hora” 

blir utnyttjad och inte hyllad. Denna ojämlika syn på kvinnan legitimerar återigen hierarkin mellan 

könen. (Hirdman, 1988: 117 och Bergström och Boréus, 2005: 322-324)  

 

De misstänkta gärningsmännen beskrivs som oerfarna och omogna pojkar som sägs vara upptagna 

med att utforska sin sexualitet. Förvirrad självkänsla, fixering av sexualitetens hårda dimension och 

ett ständigt behov av att förakta ”svennar” pekas ut som framträdande egenskaper hos de unga 

männen. Ett flertal tidningsartiklar reflekterar över hur deras beteende delvis kan tänkas grunda sig i 

vad dem ser på tv. Sammankopplingen mellan brutalitet, förnedring, lust och potens i hårdporr 

framställs som en inspirationskälla för pojkarna då detta beskrivs vara vad ungdomar idag 

underhåller sig med på nätterna. I dessa filmer blir kvinnor ständigt förnedrade. (Aftonbladet, 2000-

02-29 och Expressen, 2000) Pojkarna beskrivs även som ynglingar med ett medvetet högljutt, 

skrikigt och närgånget beteende där de använder sig av stora kroppsrörelser för att uttrycka sig 

(Svenska Dagbladet, 2000). Tonårspojkarnas sexualitet beskrivs som ett uppslukande intresse när 

de befinner sig i ett tillstånd mellan att vara barn och vuxen. Pojkarnas beteende i kombination med 

rivalitet om flickor gängen emellan samt problematiken med etniska konflikter och kolliderande 

beteendekulturer ger enligt journalisten i Aftonbladet upphov till de unga männens handlingar 

(2000-02-29).  

 

I en av artiklarna från Dagens Nyheter diskuteras det hur tonårspojkar i många situationer till en 

början vill göra sig märkvärdiga genom att ”leka allan ballan”. En av tonårspojkarna beskriver en 

situation där en kille börjar tafsa på en tjej och hur situationen eskalerar enligt följande: ”’Vad fan 

gör du, din djävla bög?’ så blir ju han förbannad och fortsätter. Och då vill någon annan i gänget visa att 

han är grymmare. Han kanske sticker ner handen i tjejens trosor. Och så blir det värre och värre” (Dagens 

Nyheter, 2000-02-11). Uttalanden som detta spär på föreställningen om gärningsmännen i Rissne 

och det ger även en indikation på hur dem resonerar inför en handling. Interaktionell kontroll kan i 

denna kontext diskuteras i relation till ”Rissnevåldtäkten” då ungdomars föreställningar kring 

manlighet bidrar till att dem uttrycker sig enligt ovan. Vi antar att journalisten inkluderar denna 

kontext för att legitimera bilden av gärningsmännen i Rissne som uppkommit via rapporteringen av 
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fallet. Genom att tolka dessa resonemang kring manlighet och kvinnlighet kan vi förstå hur 

tonårspojkar, som är uppväxta i samma områden som de utpekade gärningsmännen, kan ses som 

expertuttalande som likväl hade kunnat komma från gärningsmännen. (Bergström och Boréus, 

2005: 322-324)      

 

Genom att reflektera över ovan nämnda citat kan vi utläsa en genusordning där båda parter strävar 

efter en överordning. Vi kan här tyda en isärhållning eftersom tjejen till en början beskrivs som ett 

”objekt” som killarna tafsar på för att visa sig tuffa inför sina vänner. När hon sedan säger ifrån med 

en förolämpning rubbas bilden av den heteronormativa mannen och killens självkänsla förminskas. 

Kvinnan får då övertaget i maktkampen mellan könen vilket gör killen förbannad. Eftersom killarna 

beskrivs i ett ”gäng” som står upp för varandra tolkar vi att de övriga killarna känner behovet av att 

återta maktpositionen. En i ”gänget” sticker därför ner handen i tjejens trosor och så fortsätter det. 

”Killgänget” får då åter tillbaka sin överordnade position och kan fortsätta sitt nedvärderande 

beteende för att upprätthålla maktordningen. Med tanke på att killarna överhuvudtaget har 

möjligheten till att använda sig av ett sådant beteende där dem vid upprepande tillfällen förnedrar 

tjejer, gör att vi tolkar artiklarnas upplägg som ett återberättande där killar ständigt är i ett överläge. 

(Bergström och Boréus, 2005: 322-324 och Hirdman, 1988: 113-120)        

 

Enligt Yvonne Hirdmans (1988) genussystem är det möjligt att, med hjälp av en isärhållning 

mellan kvinnor och män, kunna identifiera en legitimerad under- och överordning. I framställningen 

av hur offret och gärningsmännen beskrivs får vi en uppfattning av hur framstående skillnaderna 

mellan de olika föreställningarna är. Genom att titta på vilka ord artiklarna använder i 

framställningen av de olika karaktärerna kan vi klargöra hur olika ord kan gestalta olika 

maktpositioner. (1988: 113-120 och Bergström och Boréus, 2005: 322-324) Gärningsmännen, ett 

”gäng” tonårspojkar på nio personer i åldrarna 14-16 år beskrivs som bråkmakare som ”[…] skrek 

och skränade. Könsord for genom luften” (Svenska Dagbladet, 2000). Pojkarna ska ha svärmat kring 

flickorna och beskrivs ha använt sig av ett påfluget och högljutt beteende vilket ogillades av de 

unga flickorna. (Svenska Dagbladet, 2000) Det framkommer hur ”killgänget” beskrivs som hårda 

personer man inte bråkar med och att övergreppet skedde med tortyrliknande inslag. Med tanke på 

att killarna i samtliga artiklar beskrivs i grupp lyfts förväntningar som skapas i olika sociala 

kategorier fram. Vi får uppfattningen att artiklarna beskriver gärningsmännen med ett aggressivt 

beteende eftersom dem bland annat benämns som bråkmakare som har ett behov av att kränka, har 

brist på respekt för kvinnor och att de kallar svenska tonårsflickor för ”sönderknullade horor”. 

Tonårspojkar hyllas, enligt tjejerna i intervjun, som ”player” då de haft sex med många, jämnåriga 
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flickor som använder sig av ett liknande beteende kallas för ”horor”. Det framgår att det är en skam 

att vara ”hora” eftersom att personen i fråga blir utnyttjad, samtidigt beskrivs en ”player” som 

någonting man ofta stoltserar med eftersom personen i detta fall utnyttjar och leker. (Dagens 

Nyheter, 2000-02-18) Liknande respons som en ”player” får kan vi identifiera med hur en 

tonårskille som ”leker allan ballan” uppmärksammas av sina vänner. Detta är exempel som vi kan 

identifiera med en isärhållningen könen emellan samt den hierarki som uppstår med mannen som 

norm. Detta med tanke på att männen är referensgruppen, därför jämförs och beskrivs tjejerna 

därefter. (Hirdman, 1988: 113-120) 

 

I Aftonbladet framställs olika bakomliggande faktorer till att individer begår våldtäkt i grupp. Dessa 

manifesteras inte endast via kampen om makt utan det kan i många fall handla om ren sexuell 

drivkraft. Vi kan därför utifrån denna skildring utläsa hur handlingen och drivkrafterna hela tiden 

utgår från förövaren, i detta fall männen. Det är deras sexualdrift, strävan efter makt samt rädsla för 

svaghet inför övriga gruppmedlemmar som driver dem framåt. Detta förklarar grunderna i hur vi 

tolkar normskapandet i artiklarna. Isärhållningen är här en faktor för att legitimera manligheten och 

vidmakthålla hierarkin (Hirdman, 1988: 117). Connells (1995 och 2009) konstaterande om att 

genus skapas via interaktion för att fastställa manlighet och kvinnlighet, är även det tongivande i 

detta sammanhang. Framförallt i avseendet gällande killarnas rädsla för svaghet inför övriga 

gruppmedlemmar. (1995: 55 och 2009: 18-23) 

5.2.2 Klass 

I ”Rissnevåldtäkten” lyfts den geografiska aspekten fram vid upprepade tillfällen i fråga om hur 

gärningsmän och offer gestaltas. Områden som ”Rissne”, ”Tensta”, ”Rinkeby” och ”Hjulsta” är 

återkommande i artiklarna (Aftonbladet, 2000-02-04, Aftonbladet, 2000-02-29, Dagens Nyheter, 

2000-02-11, Dagens Nyheter, 2000-02-18, Expressen, 2000, Svenska Dagbladet). Vi har en 

förkunskap om att dessa nämnda förorter klassas som segregerade bostadsområden med en 

överrepresentation av individer tillhörande den lägre samhällsklassen. Detta bekräftas genom 

Expressen och Dagens Nyheter då artiklarna beskriver de segregerade bostadsområden, där en 

majoritet av invånarna är invandrare (Expressen, 2000 och Dagens Nyheter, 2000-02-18). Vi anser 

att områdena presenterades för att kartlägga och stämpla aktörerna, baserad på den sociala statusen 

som associeras med området. Vi kan således utifrån en klassaspekt förstå hur föreställningen om 

både gärningsmän och offer grundar sig i kopplingen till segregerade bostadsområden. Det 

intressanta i detta fall är att den sociala bakgrunden som följer med kartläggningen av området 

slutar här för offret. Detta anser vi har att göra med hennes bakgrund som etniskt svensk eftersom 
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föreställningarna om ovan nämnda förorter innebär en majoritet av individer med utländsk 

bakgrund. Detta skapar/uppvisar en intressant kontrast i vad som tycks utgöra en social klass. 

Faktumet att hennes svenskhet lyfts fram mer än faktumet att hon är kvinna skiljer sig gentemot 

föreställningen om en individ från en mångkulturell plats. Detta skapar enligt oss en avgörande 

funktion i fastställandet om under- och överordning mellan klasserna. Därmed reproduceras den 

lägre klassen som inkluderar boende i dessa segregerade förorter. (Svallfors, 2010: 35-43)  

 

En av slutsatserna som dras av journalisten i intervjun med tonårspojkarna är följande: ”Det var 

ingen tillfällighet att det var en svenska som sargades och skändades i Rissne […]” (Dagens Nyheter, 

2000-02-11). Uttalandet i sig betonar vikten av svenskhet i förhållande till Rissne. Att det därefter 

hävdas att det inte är en tillfällighet indikerar på att något med Rissne inte är mottaglig för 

föreställningen av en i detta fall svensk tjej samt att det inte kommer som en chock. Utifrån detta är 

det högst troligt att råka illa ut som svensk tjej. Rissne är, liksom tidigare nämnt, en segregerad 

Stockholmsförort där det finns en föreställning om att majoriteten av invånarna tillhör en lägre 

social klass. Det som också kännetecknar förorten Rissne och gränsande förorter (Rinkeby, Tensta 

och Hjulsta) som också nämns i artiklarna, är den etniska mångfalden som präglar orterna. Med 

detta som bakgrund ser vi hur citatet konstruerar föreställningen att en etniskt svensk sannolikt kan 

utsättas för fara i förorterna av representanter från den lägre klassen. Vi ser även hur etnicitet ställs i 

förhållande till klass som i sin tur enligt oss skapar grupperingar. Eftersom att etnicitet såväl som 

klass är konstruerande enligt våra teoretiska utgångspunkter, ser och förstår vi hur dessa 

föreställningar om gärningsmännen är en del av hur den lägre klassen skapas. (Wikström, 2009: 12-

14 och Svallfors, 2010: 35-43)     

 

Det konstateras vid ett tillfälle i artiklarna att pojkarna varit medvetna om deras handlingar under 

övergreppet, de vet att de gjorde fel men struntade i det. I artikeln framkommer det även hur en 

skolkamrat till en av de misstänkta pojkarna berättar att ”killgänget” inkluderar hårda killar som 

man inte bråkar med, han uttrycker en fasa för att själv förknippas med samma rykte (Aftonbladet, 

2000-02-04 och Dagens Nyheter, 2000-02-11). ”Gängen” beskrivs av en intervjuperson från 

förorten som viktiga eftersom medlemmarna i ansträngda situationer kan skydda och lita på och 

varandra. Gängmedlemmarna består ofta av fyra till fem nära vänner som bär någon form av vapen 

som exempelvis knivar och knogjärn. (Dagens Nyheter, 2000-02-11) Att artiklarna diskuterar 

”gäng” i dessa sammanhang kan också kopplas som en klassmarkör för den lägre klassen. Detta 

legitimeras även av respondenten i intervjun som fasar för att förknippas med ryktet att vara en 



32 

 

våldtäktsman då han identifierar sig med samma klass men inte vill stå till svars för den 

konstruerade bilden av medlemmar i dessa ”gäng”. (Bergström och Boréus, 2005: 322-324) 

 

Ovanstående diskussioner om klass står i enlighet med Svallfors (2010) resonemang om att 

klassbegreppet inte är statiskt. Exemplen ovan visar på dess konstruerande effekt genom interaktion 

och kommunikation. (2010: 35-43) 

5.2.3 Etnicitet 

Artiklarna refererar till tonårspojkarna som ”invandrarkillarna” vid ett flertal tillfällen och mycket 

fokus läggs vid deras etniska bakgrund. Nedan följer två exempel på uttalande där skribenterna 

benämner pojkarna efter deras etniska bakgrund:  

 

”Som de flesta av oss vet är det i flera fall invandrarkillar från utomeuropeiska länder som har gjort sig 

skyldiga till dessa kollektiva våldtäkter” – Yrsa Stenius (Aftonbladet, 2000-02-29).  

 

”Ali, Hamid, Abdallah och Richard
5
 är förbannade på de unga invandrare från Mellanöstern som sitter 

häktade för gruppvåldtäkten som drabbade en 14- årig svenska i Rissne utanför Stockholm” – Gert 

Svensson (Dagens Nyheter, 2000-02-11) 

 

Ett påstående av journalisten i Aftonbladets artikel är hur pojkarna beskrivs härstamma från kulturer 

som anses godta våldtäkt. Med hjälp av en syntaxanalys reflekterar vi över följande citat: ”Förvisso 

kommer grabbarna från kulturer med en kvinnosyn som radikalt skiljer sig från den som gäller i Sverige och 

i Norden men ingen etnisk minoritet i vårt land godtar våldtäkt” (2000-02-29). Genom ordet ”förvisso” 

ger skribenten sig själv utrymme att reflektera om ”grabbarnas kultur och kvinnosyn” på två olika 

nivåer. Den första delen beskriver att man ska ha förståelse/överseende för att främmande kulturer 

har en annan kvinnosyn och den andra talar för hur vårt land inte godtar våldtäkt oavsett vilken 

kultur du härstammar från. Detta påstående kan vi tolka i stil med uttryck som ”jag är inte rasist 

MEN…”
6
. Vi anser det är intressant att skribenten vill markera att han tar avstånd från att en del 

etniska minoriteter skulle godta våldtäkt samtidigt som han framhåller att de kommer från kulturer 

med en radikalt annan kvinnosyn. För att lyfta fram vår poäng vill vi konstatera hur ett ”Vi” och 

”Dem” kan skapas undermedvetet då skribenten använder sig av en gränsdragning med ordet 

”men”. (Bergström och Boréus, 2005: 322-324 och Eriksen Hylland, 1993: 28)   

                                                 
5
 Namnen är fingerade. 

6
 Detta exempel framhäver ordet rasist, dock är detta inget vi tar ställning till i kontexten. Betoningen i uttrycket som 

vi vill lyfta fram är hur ett ”MEN” kan skapa grupperingar efter ett ”VI” och ”Dem”-perspektiv. 
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Dagens Nyheter framställer en allmän bild av hur unga tonårspojkar- och flickor i gruppintervjuer 

beskriver jämngamla tonåringar gällande hur våldtagna flickor kan bära skulden för våldtäkt. Denna 

diskussion, kan vi genom en interaktionell kontroll, återkoppla till samtliga inblandade i 

”Rissnevåldtäkten” eftersom ungdomarna som uttalar sig jämförs med gärningsmännen och därför 

representerar en aspekt av föreställningen av ”invandrarkillen” som våldtäktsman. Svenska 

tonårsflickor beskrivs som ”sönderknullade horor” och jämnåriga pojkar anser att flickorna får 

”skylla sig själv” om de blir utsatta för våldtäkt när de vistas ute sent utan ett manligt sällskap. 

Skulle tjejen i fråga vara full skulle detta förvärra bedömningen av henne. ”Svenska tjejer” beskrivs 

av killarna i intervjun som ej respekterade av ”invandrarkillar” så som dem borde vara, tjejerna 

beskrivs som ”sönderknullade” och stämplas som ”billiga horor”. (Bergström och Boréus, 2005: 

322-324 och Peterson och Ålund, 2007: 21) 

 

Kvinnoförakt är något som ofta berörs i diskussionen då det endast är ”billiga tjejer” killarna har 

sex med innan de gifter sig. Detta framhävs i gruppintervjun med tonårspojkarna som även anser att 

det är mindre fel att våldta en ”svensk tjej” i jämförelse med en ”arabisk tjej”. Uppfattningen om 

den ”svenska tjejen” är att hon skulle få ”hjälp” efter hon blivit våldtagen. En våldtagen ”arabisk 

tjej” och/eller ”kvinnor i muslimska samfund” skulle däremot bära en skam åt familjen eftersom 

hennes oskuld är betydelsefull vid hennes kommande giftermål. Den svenska flickan ges denna 

framställning eftersom hon ”nog redan knullat”. (Aftonbladet, 2000-02-29 och Dagens Nyheter, 

2000-02-11) Dessa konstruktioner av tjejerna utifrån etnisk bakgrund kan också identifieras ur en 

genusaspekt såväl som det intersektionella perspektivet. 

 

Artiklarna presenterar framställningarna av gärningsmännen respektive offer utifrån deras etniska 

härkomst och framförallt vart i Stockholm ungdomarna kan lokaliseras. Etniska begrepp som 

kategoriserar aktörerna i artiklarna är ”invandrare”, ”Mellanöstern”, ”muslimska kvinnor”, 

”arabtjej”, ”utländsk”, ”syrianska”, ”Iran”, ”utomeuropeiska”, ”Norden”, ”svartskallar”, ”gäng”, 

”Marocko”, ”Turkiet” och ”segregerande bostadsområden”. (Aftonbladet, 2000-02-29, 2000-02-04, 

Dagens Nyheter, 2000-02-18, 2000-02-11, Expressen, 2000, och Svenska Dagbladet, 2000) När det 

i Dagens Nyheter diskuteras hur ”invandrare” ser på konsekvenserna av händelser som 

”Rissnevåldtäkten” poängterar en av tonårspojkarna hur fallet gett ”[…] rasisterna något nytt att 

skylla på” (2000-02-11). Samma artikel framställer en reflektion av dessa respondenter som anser 

att ”goda invandrare” hålls i skymundan i jämförelse med de ”onda invandrarna” som lyfts fram på 

grund av ”Rissnevåldtäkten” (Dagens Nyheter, 2000-02-11).  
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För att använda oss av exempel som används i samma kontext och som vi tidigare nämnt, ”gäng” 

och ”invandrare”, kan vi se en dubbelhet som grundar sig i hur personerna beskrivs. 

Beskrivningarna visar sig genom etniska aspekter och ”gäng” som klassmarkör. Med tanke på att 

media använder dessa uttryck i framställningen av gärningsmännen i ”Rissnevåldtäkten” ger det oss 

möjligheten att reflektera över hur förtrycket förstärks av att använda två ”laddade” ord i 

kombination med varandra. Att vara ”invandrare” i sig kan i många sammanhang förstås genom en 

underordnad maktposition eftersom att ”svenskhet” och ”vithet” i detta fall tilldelas normativa 

framställningar. Då ”gäng” i diskursen för ”Rissnevåldtäkten” är en klassmarkör för en lägre social 

klass förstärker detta ”invandrarens” negativa och underordnade maktposition. ”Svennehora” är ett 

uttryck som vi på liknande sätt kan analysera genom att se dubbelheten i ”svenne” och ”hora”. 

”Svenne” används i artiklarna som ett ord med starka negativa betoningar där skribenterna lyfter 

fram hur uttrycket kan förklaras med samma innebörd som ”blatte” fast i motsatt bemärkelse. I 

kombination med ”hora”, som i sig är ett grovt skällsord, blir framställningen av den svenska tjejen 

negativ i dubbel bemärkelse. Det ska tilläggas att vi är medvetna om att svenskhet är normen vilket 

kan försvaga den dubbla effekten i resonemanget om ”svennehora”, men med syfte att betona att 

”svenne” i detta sammanhang används som ett skällsord anser vi att det är av vikt att belysa. 

(Ahrne, 2010: 146-149 och Svallfors, 2010: 35-43) 

 

Inställningen om att nedvärdera svenska flickor beskrivs i Dagens Nyheter som ofta förekommande 

bland unga och vuxna män med invandrarbakgrund. Svenskar ”klassas” vid ett tillfälle som 

”mindervärdiga varelser” och diskussionen i tonårsflickornas intervju fortsätter med att poängteras 

hur det ofta är de svenska tjejerna som är värst drabbade, ”För de är ju dessutom horor. Svennehoror” 

(2000-02-18). ”Jävla svenne” beskrivs vara ett uttryck som motsvarar ”blatte” och ”Svennehoror” 

är ett uttryck som uppges av tjejerna ofta förekommande bland ungdomar i förorten. Svenska 

flickor med utmanande klädsel beskrivs få mindre respekt än ”invandrartjejer” med samma klädsel. 

Denna syn kan även bekräftas genom hur en 16-årig kille med invandrarbakgrund uttalar sig 

angående våldtäkt på en tjej: ”Jag ska aldrig göra det, jag lovar. Men om jag skulle våldta en tjej, skulle 

jag välja en svensk tjej, en med kort kjol och höga klackar. Svenska tjejer måste lära sig att skydda sig. De 

måste förstå hur vi invandrarkillar fungerar. Hur vi ser på svenska tjejer till exempel” (2000-02-18). 

”Killarna från Mellanöstern” framställs av tjejerna som stämplade men det framkommer även att 

”svenska killar” är ”[…] dumma i huvudet och har en dålig syn på tjejer” (2000-02-18). (2000-02-11) 
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Med tanke på att offret i detta fall är en svensk tjej finner vi det intressant att reflektera över 

skillnaden i framställningen av en etnisk svensk och en tjej med invandrarbakgrund eftersom att 

artiklarna framställer olika karaktärer beroende på personernas etniska bakgrund. Vi kan se en 

betoning i vilken kategori som beskrivs med positiv samt negativ inverkan. Genom att fokusera på 

unga och vuxna män med invandrarbakgrund vars kvinnosyn lyfts fram som nedvärderande, finner 

vi det intressant att reflektera över hur dem skiljer mellan svenska kvinnor och kvinnor med 

invandrarbakgrund. Detta kan vi analysera genom ett ”Vi” och ”Dem” perspektiv men även genom 

genus. Med tanke på hur citatet betonar ”vi invandrarkillar” går det att urskilja en subjektiv 

kategorisering där respondenten sorterar in sig själv under en specifik kategori där den etniska 

tillhörigheten och samhörigheten lyfts fram. Detta i enlighet med Peterson och Ålund (2007) 

resonemang om ”Oss” och ”dem Andra” bidrar till att vi kan förstå varför pojken uttrycker sig på 

det sätt han gör. Genom att pojken uttrycker sig på detta sätt gör han en kulturell gränsdragning som 

visar en samhörighet till den etniska grupp han kan identifiera sig med. Denna gränsdragning kan 

även uppfattas som en gruppbildning för att stärka den egna identiteten och därmed exkludera 

etniska svenskar. Samma princip figurerar när artiklarna framställer killarnas beteende där de 

föraktar ”svennar”. Föraktet förtydligar en uppdelning där pojkarna inte ser sig själva som svenskar 

vilket i processen stärker den egna gruppen. (2007: 16, 21) 

 

Vi kan även se en postkolonial teoribildning (Wikström, 2009: 12-14) i detta sammanhang då vi 

talar om inkludering och exkludering. Genom hur övergreppet beskrivs i handlingar och tal kan vi 

urskilja hur olika maktförhållanden och tillhörigheter formas efter språkliga och social 

konstruktioner. En intressant aspekt vi lagt märke till i artiklarna är hur ”gäng” beskrivs och hur 

viktigt språket och sammanhållningen är för dessa grupperingar. Även tilliten utgör en 

grundförutsättningen för den enade fronten, detta stärker medlemmarnas ”Vi-känsla” samtidigt som 

det exkluderar de personer som inte kan identifieras under samma etniska kategori. Denna 

framställning skapar bland annat etniska grupperingar eftersom offer och gärningsmän återkopplas 

till nämnda områden. I beskrivningen av den utsatta flickan och vart övergreppet började förtydligar 

flera artiklar att Rissne var det område som förknippades med flickan. Pojkarna däremot förknippas 

bland annat med Tensta och Rinkeby då artiklarna vill tydliggöra deras bakgrund. Enligt Expressen 

framkommer det även att flera av de misstänkta pojkarna vid tillfället för våldtäkten gick i 

Hjulstaskolan (2000-02-15). Genom att se händelsen genom denna infallsvinkel kan vi även se en 

koppling till ett ”Vi” och ”Dem”-skapande som i vårt resultat kan uppfattas som en uppdelning 

mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Peterson och Ålund (2007) förklarar även denna föreställning 
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som en biologisk självproducering som för oss är viktig eftersom vi fokuserar på att urskilja sociala 

kollektivs etniciteter. (2007: 21)  

 

En svensk tjej blir kallad grova skällsord och stämplas genomgående läsningen av samtliga artiklar 

som billig och lösaktig. Vi kan urskilja ett förnedrande synsätt på svenska tonårstjejer där killar med 

invandrarbakgrund värderar dem likvärdiga med ”horor” eller ”mindervärdiga varelser”. Tjejer med 

korta kjolar och höga klackar refereras till svenska tjejer som dessutom är objekt att kunna våldta, 

om detta nu skulle bli aktuellt. Tonårsflickors ”flörtiga klädsel” är något som styrks och diskuteras i 

vår tidigare forskning av Stina Jeffner (1998). I denna studie menar även ungdomarna som 

intervjuas hur tjejen blir medansvarig för våldtäkt eftersom hon bär utmanande kläder.  

 

Svenska tjejer sägs vara tvungna att lära sig att ”skydda sig” för att inte bli överfallna, detta är inga 

påståenden som nämns i kombination med en utländsk tjej. Med tanke på denna framställning kan 

vi se en tydlig distinktion till hur tjejer med invandrarbakgrund framställs. Skillnaden vi syftar på 

visar sig i påståenden där ”invandrartjejer” ses som ”riktiga kvinnor” som man gifter sig med och 

som respekteras högt. Dessa tjejer sägs vara oskulder fram till bröllopsnatten och det vore en skam 

för familjen om dem skulle bli våldtagna. De tjejer med invandrarbakgrund skulle, enligt artiklarnas 

framställning, således inte få samma stöd hemifrån som en våldtagen svensk tjej. Genom att 

tydliggöra denna skillnad ser vi hur svenska tjejer framställs genom uttryck som får dem att framstå 

som betydligt mer utsatta än ”invandrartjejer”. Med hjälp av ett ”Vi” och ”Dem”-perspektiv kan vi 

reflektera över hur killar med invandrarbakgrund ger oss uppfattningen om att de är måna om att 

skydda de tjejer som kan identifieras med samma etniska bakgrund. Svenska tjejers klädsel och 

beteende gällande sexuellt umgänge uppfattas som främmande och onormalt i deras kultur, detta 

kan i sin tur påverka föreställningar killar med invandrarbakgrund har om svenska tjejer. (Sernhede, 

2010: 74-76)  

 

I Expressen (2000) beskriver journalisten hur pojkarna kan vara svikna hemifrån då de möjligtvis 

inte fått lära sig om vad som är rätt och fel, detta förklaras i sin tur ha satt dem i ett utanförskap i det 

svenska samhället. Det påstås att många därför skyller pojkarnas beteende och våldtäkten i Rissne 

på samhället och familjernas etnicitet. Precis som tv tidigare nämnts som en avgörande faktor i 

pojkarnas beteende kan skolan, medier och filmer på bio frambringa förebilder som formar och 

påverkar deras vardag och sociala samlevnad. Med tanke på pojkarnas påstådda utanförskap sägs en 

identitet skapas, såväl religiös som nationalistisk, vilket gör att dem uppfattas som främlingar. 

Genom det intersektionella perspektivet kan vi därför förstå magnituden av hur de olika uttrycken 
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förstärker klassificeringen av olika varianter av utanförskap. (Sernhede, 2010: 74-76 och Peterson 

och Ålund, 2007: 16)       

5.3 Sammanställd och jämförande analys 

I undersökningen ovan presenterar vi hur makt och ojämlikhet framställs i både 

”Stureplansvåldtäkten” och ”Rissnevåldtäkten”. Samtliga utdrag i artiklarna som vi valt att belysa 

redogör för konstruktioner som alla grundar sig i föreställningar om inkludering och exkludering. 

Oavsett om vi fokuserar på att avläsa en framställning med klass, etniska aspekter eller genus vill vi 

förtydliga att samtliga sociala kategorier illustrerar ett aktivt konstruerande.  Genom att använda oss 

av analysverktyget intertextualitet kan vi synliggöra de sociala kategorier som utgör olika 

skiktningsdimensioner i det sociala landskapet. Det innefattar även att vi undersöker likheter och 

skillnader i hur framställningarna av offer och gärningsmän i de olika fallen ser ut samt hur de 

relaterar till varandra (Bergström och Boréus, 2005: 322-324).  

 

Det intersektionella perspektivet belyser inbäddade strukturer som grundar sig i kategorier som 

kombineras eller korsar varandra. Detta har vi uppmärksammat genomgående båda fallen, i 

synnerhet när flickor/kvinnor framställs i artiklarna. Vi nämner hur kvinnor i sig kan beskrivas med 

ett förakt eftersom den vita mannen är normen i samhället. Genom att vara kvinna tilldelas hon 

således en underordnad position där hon beskrivs vara utom kontroll. Hon avviker därför från den 

manliga normen i fråga om exempelvis berusning, utsatthet och försvar. Detta stärks ytterligare då 

skällsord, i kombination med kvinna, används för att framställa könet. Skällsord som förekommer i 

syfte att beskriva det kvinnliga könet är bland annat ”svennehora” och ”gänghora”. ”Hora” är ett 

uttryck som, i artiklarna, beskriver en tjej som blir utnyttjad. I Kombination med ”svenne”, som 

beskrivs med liknande negativ definition som ”blatte”, skapar ordet en betydelse som utgör ett 

dubbelt förtryck. (Ahrne, 2010: 148-156 och De los Reyes och Mulinari, 2005: 7-10, 41) Vi har lagt 

märke till att ”gäng” inte används i samma syfte i ”Stureplansvåldtäkten” som i ”Rissnevåldtäkten”. 

Detta eftersom det inte förs någon diskussion kring gängmedlemmar eller att uttrycket används som 

en klassmarkör. ”Gäng” används i ”Stureplansvåldtäkten” som ett uttryck för att betona att offret 

har sex med alla killar i kompiskretsen. I kombination med ”hora” förstärker ”gäng” betoningen om 

att kvinnan är i underläge. Dessa exempel visar hur ett intersektionellt perspektiv kan belysa 

ojämlikhet genom en kombination av etnicitet och genus (”Rissnevåldtäkten”) respektive klass och 

genus (”Stureplansvåldtäkten”).  
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Efter att kritiskt ha granskat ”Stureplansvåldtäkten” och ”Rissnevåldtäkten” kan vi konstatera att 

olika sociala kategorier är dominerande i de olika fallen. Framträdande kategorier i 

”Stureplansvåldtäkten” är klass och sexuella preferenser. Denna reflektion grundar sig i hur 

artiklarna genomgående framställer gärningsmännen som ”Stureplansprofiler”, hur materiell 

ojämlikhet blir tydlig genom beskrivningen av männen och hur kontrasten mellan barnskötare och 

krogägare illustreras. Ytterligare en aspekt som kan exemplifieras är den kritik som riktas mot 

männen gällande deras sexuella preferenser och hur detta i sin tur legitimerar deras behov av att 

vara överordnad. Då vi analyserat ”Rissnevåldtäkten” kan vi konstatera att etniska aspekter är mest 

framträdande men även klassperspektivet synliggörs. För att referera till de etniska utgångspunkter 

som lyfts fram kan vi exemplifiera betoningen på vilket geografiskt område de inblandade 

förknippas med, hur gängkulturen och framställningen av de unga pojkarnas invandrarbakgrund 

beskrivs samt vilket språk som jämngamla till offret och gärningsmännen använder sig av vid 

benämning av varandra. Till skillnad från ”Stureplansvåldtäkten” används gärningsmännens sociala 

grupp i ”Rissnevåldtäkten” för att identifiera killarnas sexualdrift. Gärningsmännen generaliseras 

således av denna sociala grupp. Offret och den generella bilden av tonårsflickor kan vi också koppla 

till genus och etniska utgångspunkter, exempel på sådana framställningar kan vara då uttryck som 

”svennehora” benämns.  

 

Liksom tidigare nämnt framställs offren i båda fallen som lösaktiga, billiga och underordnade 

individer. Offren beskrivs i båda fallen med grova skällsord med betoning på ”hora”.  Flickan som 

våldtogs i ”Rissnevåldtäkten” var yngre än offret i ”Stureplansvåldtäkten”, detta tror vi kan ha 

påverkat framställningen av henne som karaktär med tanke på att en beskrivning av henne är 

bristfällig. I jämförelse till tonårsflickan beskrivs den utsatta kvinnan på ett mer beskrivande sätt där 

artiklarna bland annat nämner vad hon arbetar med och vilket typ av liv hon levde. Jämförelser av 

gärningsmännen i respektive våldtäktsfall har visat att bakgrundsfakta varit av vikt vid 

framställningen av dem. (De los Reyes och Mulinari, 2005: 7-9) Klass och status var i fokus i 

beskrivningen av gärningsmännen i ”Stureplansvåldtäkten”, tonårspojkarnas identifierbara 

kategorier var istället etnicitet och sexualitet. En likhet mellan gärningsmännen i de båda fallen är 

att det framkommer hur de är medvetna om att deras handlingar är fel och att de trots detta utför 

dem. Berusning var ytterligare ett ämne som var likställt för båda fallen då faktumet om offren var 

berusade och till vilken grad det ansågs angeläget att presentera i framställningen. Ingenting om 

killarnas potentiella berusning som faktor för hur de framställs presenterades. (Ahrne, 2010: 148-

156 och De los Reyes och Mulinari, 2005: 7-9)  

 



39 

 

En likhet vi konstaterat i jämförelsen av de båda fallen är hur de beskrivs med tortyrliknande inslag. 

Trots att antalet gärningsmän i fallen varit olika får vi en uppfattning om att det kan ha varit av 

betydelse att våldtäkten skett i grupp. Då ett sexuellt övergrepp i grupp beskrivs med drivande samt 

”jag-svaga” personer förekommer en påtryckning från de inblandade som gör att övergreppet 

eskalerar. En rädsla för att bli utfryst kan vara en anledning till att männen inte väljer att avstå. Med 

hjälp av den intersektionella analysen kan vi i den sammantagna diskursen säga att konstruktionerna 

av olika föreställningar bland annat gav upphov till bilder av den vita mannen som norm ur en 

etnisk- och genusaspekt. Klassaspekten visade den vita mannens livsstil och pengar som en 

stärkande maktfaktor i relationen som överordnad gentemot det kvinnliga offret i 

”Stureplansvåldtäkten”. I ”Rissnevåldtäkten” var det istället ombytta roller eftersom vithet och 

svenskhet går ihop med normen och detta inte passade in på männens beskrivningar. Med tanke på 

att normen i detta fall, liksom ovan nämnt, syftar till den vita, svenska mannen avviker 

gärningsmännen från normen på grund av deras etniska härkomst. (De los Reyes och Mulinari, 

2005: 9-10, 41) Båda fallen borde på pappret framställas på liknande sätt då det rörde sig om 

gruppvåldtäkter, gärningsmännen var av det manliga könet, offren som båda var ensamma under 

övergreppet var av det kvinnliga könet, det fanns inslag av tortyr och våld samt att det skedde mot 

deras vilja. Förutom det vi redogjort för tidigare i resultat och analys anser vi att skillnaden mellan 

fallen kan ha att göra med att både gärningsmännen och offret var etniskt svenskar i 

”Stureplansvåldtäkten”. Det blev därför irrelevant att betona svenskheten i detta fall eftersom båda 

parter tillhör normen ur en etnisk aspekt till skillnad från ett genusperspektiv. Ur ett 

genusperspektiv är den vita mannen normen.   

6. Slutsats 

I vår studie har vi kommit fram till att sociala kategorier kan vara avgörande i framställningen av 

offer och gärningsmän i de kontroversiella våldtäktsfallen vi undersöker. Genom att utgå från kön, 

klass och etnicitet har vi kunnat få en djupare förståelse för hur olika skiktningsdimensioner visar 

sig. Studien har ett intersektionellt fokus som gett oss möjligheten att förstå de sociala kategorierna 

i relation till varandra, vilket också inneburit att vi kunnat tyda en genomgående 

maktstruktur/relation. Med tanke på hur kategorierna kombineras och korsar varandra kan vi skildra 

olika identifierbara faktorer till varför offer och gärningsmän framställs så som de gör.  

 

Med tanke på hur vi framställt resultatet av våra frågeställningar har vi genom en användning av 

språkliga uttryck kunnat belysa olika maktpositioner och hur dessa konstruerats. Genom en 

produktion och reproduktion av ovan nämnda sociala kategorier kan vi ta fram en ojämlikhet mellan 
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könen. Offren i våra artiklar framställs i en underordnad position och får inte lika mycket utrymme i 

artiklarna som gärningsmännen. Deras beteende framställs som passivt och försvarslöst. 

Gärningsmännen beskrivs, i förhållande till sina offer, i ett överläge där de använder sig av ett 

dominant och aggressivt beteende. Övergreppen beskrivs med våldsamma inslag där förnedring och 

kränkning förekommer i båda fallen.  

 

I vår studie är 10 av 11 artiklar publicerade mellan år 2000 till och med 2007 och dessa artiklar, likt 

med Anna Larsons (2013) studie, uppvisar ett stort fokus på bakgrundsfaktorer såsom 

konstruktioner av sociala kategorier. Det som skiljer våra studier åt är att hon undersökte om det 

skett en förändring av gärningsmanna rapporteringen efter år 2010, vilket hon även kunde styrka i 

sin studie.  Genom att sätta vår framtagna analys i relation till vad som tidigare sagts på 

forskningsfältet kan vi konstatera att även vi betonat en intressant aspekt av våldtäktsdiskursen. 

Vårt mål har inte varit att generalisera utan snarare att exemplifiera hur olika sociala kategorier 

konstrueras i medierapporteringen av våldtäktsfall. Våra valda artiklar exemplifierar detta och visar 

hur konstruktionen kan gå till.  

 

Skulle vi göra en vidare forskning inom detta ämnesområde hade vi sett det intressant att undersöka 

om framställningen av offer och gärningsmän ser annorlunda ut om offret skulle vara av det 

manliga könet. Hur skulle en kvinna framställas som gärningsman och hur skulle framställningen av 

en man som offer se ut? Dessa frågor skulle kunna vara förslag till frågeställningar i en studie där 

en jämförande analys skulle kunna belysa skillnader och likheter mellan två eller flera våldtäktsfall 

där offret är av det kvinnliga respektive det manliga könet. Ytterligare förslag på fortsatt forskning 

skulle kunna vara att undersöka om det går att belysa en skillnad i hur våldtäktsfall i grupp ser ut i 

jämförelse med fall där förövaren är ensam. Framställs gruppvåldtäkter som grövre i 

tidningsartiklar eller spelar antalet förövare ingen roll för hur fallen och karaktärerna återges? 

 

Efter att ha utfört denna studie kan vi fastställa att det, liksom tidigare nämnt, förekommer sociala 

kategoriseringar som produceras och reproduceras i olika former av sociala processer. Detta har vi 

lyckats belysa med hjälp av ett genomgående intersektionellt fokus. Då vi reflekterat över hur 

karaktärerna och våldtäktsfallen har framställts har vi även funderat över hur journalisterna och 

producenterna till nyhetstidningar förhåller sig till normer. Genom intervjuer med skribenter som 

står bakom dessa typer av artiklar tror vi att ovanstående frågeställning går att besvara med ett 

intressant resultat.  
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