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Uppsatsen undersöker hur kvällstidningen Aftonbladet gestaltar våldtäkt i sin 

nyhetsrapportering. De våldtäkter som studien kommer att analysera är våldtäkter som 

inträffat på festivalområden, avgränsat till de på Bråvallafestivalen 2016, samt övriga 

överfallsvåldtäkter som inträffat under sommaren 2016. Studien kommer även att undersöka 

potentiella likheter och skillnader i nyhetsrapporteringen av dessa två typer av våldtäkt. 

Analysmaterialet består av tre rapporterande artiklar om festivalvåldtäkter respektive tre om 

överfallsvåldtäkter. Genom att utgå från teorier såsom Christies teori om det ideala offret, 

gestaltningsteorin, medielogikens dramaturgi och teorin om nyhetsvärdering, i samband med 

en kvalitativ innehållsanalys, analyseras respektive artikels textuella innehåll utefter fem 

olika teman. Dessa teman är hur rubrik och ingress konstrueras, hur offret gestaltas, hur 

gärningsmannen gestaltas, hur miljön gestaltas, och vilka andra aktörer som lyfts fram samt 

hur de lyfts fram. Analysresultaten, av de tre respektive tre artiklarna, sammanfattas sedan 

utefter den våldtäktstyp de behandlar, för att sedan jämföras med varandra. 

Resultaten av den tematiska analysen visar på att Aftonbladets framställning av 

festivalvåldtäkter till viss del skiljer sig från tidningens framställning av överfallsvåldtäkter. 

Genom användandet av mindre värdeladdade ord och mer neutrala beskrivningar i artiklarna 

om festivalvåldtäkt, framstår bland annat offren som mindre oskyldiga, gärningsmännen 

som mer passiva och distanserade, medan miljön kan tolkas som mindre respektabel, i 

jämförelse med artiklarna om överfallsvåldtäkt. Denna framställning kan tolkas normalisera 

de våldtäkter som inträffar på festivalområden. 
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The essay examines how the Swedish tabloid newspaper Aftonbladet portrays rape in their 

news reports. The rape cases that the study is going to analyze are rape that has occurred at 

festivals, delimited to Bråvallafestivalen 2016, as well as other cases of assault rape taking 

place during the summer of 2016. The study will also examine potential similarities and 

differences between the news reports of these two types of rape.   

By using theories such as Christie’s theory of the Ideal Victim, the Framing theory, the 

Dramaturgy of the Media Logic, and the News Value theory, in combination with a 

qualitative content analysis, the textual content of each article is analysed based upon five 

themes. These themes are how the headline and preamble are constructed, how the victim is 

portrayed, how the perpetrator is portrayed, how the environment is portrayed, and which 

other actors that are being mentioned as well as how they are being mentioned. 

The results of the thematic analysis shows that some differences do exist, when it comes to 

how Aftonbladet portrays rape at festivals in comparison to assault rape. By using less 

emotive words and more neutral descriptions in the articles about festival rape, the victims 

appear as less innocent, the perpetrators as more passive and aloof, while the environment 

could be perceived as less respectable, as compared to the articles about assault rape. This 

portrayal can be interpreted as normalizing the rapes that take place at festivals. 

Keywords: rape, dramaturgy of the media logic, news value, framing, victimization, 

festival, tabloid newspaper, qualitative content analysis 
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1. Inledning och problemformulering 

Vi har under det senaste halvåret fått uppfattningen att de våldtäkter som ägde rum på 

Bråvallafestivalen 2016 har fått stor medial uppmärksamhet, och att de rapporterades på ett 

annat sätt än våldtäkter som skett utanför festivalområden. Vår uppfattning är att 

rapporteringen av en våldtäkt som sker inne på ett festivalområde lägger mindre fokus på 

själva våldtäkten än vad nyhetsrapporteringen gör kring en våldtäkt som sker utanför 

festivalsammanhang.  

Därför har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys, om hur kvällstidningen Aftonbladet 

rapporterar och framställer festivalvåldtäkt respektive överfallsvåldtäkt. Vi kommer 

sammanlagt att analysera sex stycken artiklar från Aftonbladet, där tre stycken berör de 

våldtäkter som inträffade under Bråvallafestivalen 2016 och tre stycken om 

överfallsvåldtäkter utanför festivalområden. Studien kommer att behandla ämnen såsom hur 

offer, gärningsman, miljö, aktörer, och rubrik samt ingress framställs av Aftonbladet i dessa 

artiklar. Vi kommer även att jämföra varje ämne med motsvarande ämne i motsatt artikeltyp, 

för att jämföra hur Aftonbladet rapporterar om festivalvåldtäkter i kontrast mot 

överfallsvåldtäkter. Detta med avsikt att undersöka om det går att identifiera några likheter 

och skillnader mellan rapporteringen av de två olika typerna av nyhetsartiklar.  

Det finns viss tidigare forskning om hur medier framställer och rapporterar kring våldtäkter, 

men det finns däremot ingen forskning gällande nyhetsrapporteringen av våldtäkter på 

festival. Eftersom forskning kring festivalvåldtäkt saknas ger det oss möjligheten till att 

utforska ett nytt forskningsfält, samtidigt som vi kan dra paralleller till ett fält med redan 

befintlig forskning. Vi anser att området som studien behandlar bör får större plats i 

forskningssfären eftersom det är ett fält som många människor berörs av och exponeras för. 
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2. Bakgrund 

2.1. Sexuella övergrepp på musikfestivaler i Sverige 

Musikfestivaler har under många år anordnats i hela Sverige; från Trästocksfestivalen i 

västerbottniska Skellefteå till Sweden Rock som arrangeras i Sölvesborg, Blekinge. Några 

festivaler som är populära bland ungdomar är Bråvallafestivalen, Putte i Parken, Sweden 

Rock, Peace and Love, Summerburst och Trästocksfestivalen. 2016 var ett dystert år för 

Sveriges festivaler eftersom många medier uppmärksammade att många besökare blivit 

utsatta för sexuella ofredanden och våldtäkter. På Putte i Parken anmäldes hela 35 sexuella 

ofredanden (Svenska Dagbladet, 2016a), när Bråvallafestivalen var över hade 15 sexuella 

ofredanden och fem våldtäkter anmälts (se bilaga 6), och på Trästocksfestivalen anmäldes 13 

sexuella ofredanden (Expressen, 2016). På de övriga nämnda festivalerna inkom det även 

flertalet anmälningar kring sexuella ofredanden och våldtäkter. Totalt anmäldes 114 

sexualbrott på svenska festivaler år 2016. Under vintern samma år framkom det att 100 

stycken av dessa har lagts ner av polisen, och att endast en anmälan har resulterat i fällande 

dom. (Svenska Dagbladet, 2016b). 

En av dessa musikfestivaler i Sverige, Bråvallafestivalen, blev till och med uppmärksammad i 

Australien när tidningen The Sydney Morning Herald skrev om det engelska bandet 

Mumford and Sons. Bandet klargjorde att de inte kommer att besöka festivalen igen på grund 

av det höga antalet sexbrott. Detta besked, om att inte besöka Bråvalla igen, uppger bandet 

kvarstår tills festivalen förstärker säkerheten. (The Sydney Morning Herald, 2016)  

 

2.2. Bråvallafestivalen 2016 

Bråvallafestivalen är en musikfestival i utkanten av Norrköping som arrangeras årligen sedan 

2013, under tre dagar kring juli månad. Utöver festivalområdet anordnas även en camping 

där festivalbesökarna kan bo i tält eller husvagn under dessa dagar. Festivalen år 2016 hölls 

mellan den 29e juni och 1a juli och besöktes av drygt 52 000 personer. (Bråvallafestivalen, 

u.å.). Detta år fick festivalen stor uppmärksamhet i olika medier efter att totalt fem våldtäkter 

och ungefär 15 sexuella ofredanden anmäldes under festivalen, bland annat i publikhavet 

framför en scen där artisten Zara Larsson framträdde (se bilaga 6). Zara Larsson  

kommenterade sedan själv händelsen flertalet gånger på det sociala mediet Twitter, där hon 

riktade sig direkt till förövaren och andra män med bland annat inlägget ”Fy fan för er killar 

som får tjejer att känna sig osäkra när de går på festival. Jag hatar killar. Hatar hatar hatar.” 

(Larsson, 2016, 1 juli). Även dessa Twitterinlägg fick stor medial uppmärksamhet (se bilaga 

6).   
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Nattskiftet är en ideell organisation, både partipolitiskt och religiöst obunden, som inför 

2016 års festivaler anordnade en "Trygghetslista" som festivalbesökare kunde skriva under 

(Nattskiftet, 2017). Målet med "Trygghetslistan" är att få festivalarrangörerna att redovisa 

vad de kommer göra för att stärka säkerheten både kort- och långsiktigt för festivalbesökarna 

(Minkampanj, u.å.). Bråvalla gjorde ett inlägg som sammanfattade årets festival tillsammans 

med en hänvisning till "Trygghetslistan", den 7 juli 2016;  

 

I dag är det en vecka sedan Bråvalla Festival 2016 drog igång. Det som skulle bli 

årets höjdpunkt för över 50 000 personer blev för en del av våra besökare till en 

mardrömslik upplevelse, som de kommer tvingas bära med sig i resten av deras liv. 

[…] 

Vi som arrangörer har ett enormt ansvar i att skapa en säker och trygg festival för 

alla. Vi arbetar nu på att ta fram åtgärder och förändringar som ska öka tryggheten 

under festivalen. Vi ska göra allt vi kan för att det här aldrig ska kunna hända igen. 

Vi jobbar tätt ihop med polis, organisationer och experter, men viktigast av allt är att 

jobba tillsammans med er. Ni som har besökt Bråvalla Festival vet bättre än någon 

annan vad som krävs för att ni ska känna er trygga när ni går på festival. Därför 

hoppas vi att ni vill dela med er av era tankar via Nattskiftets trygghetslista. 

Genom att skriva under Trygghetslistan tar du ställning för något helt självklart - en 

tryggare festivalsommar. Därefter kan du även bidra med dina trygghetstips. Och 

det är tips som både vi och övriga festivalarrangörer kan ta del av.  

(Bråvalla festival, 2016, 7 juli). 

 

Bråvallafestivalen har nu, tillsammans med de flesta av festivalarrangörerna i Sverige, inlett 

ett samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Samarbetet mellan RFSU 

och Bråvallafestivalen ska förhoppningsvis kunna leda till att färre sexualbrott anmäls under 

de kommande åren. (Bråvalla festival, 2016, 2 november). Detta kan uppfattas som ett steg i 

rätt riktning för en tryggare festivalmiljö.  

 

2.3. Sexualbrott i Sverige 

Antalet anmälda sexualbrott var som allra störst under 2014 när hela 20 326 anmälningar 

om sexualbrott rapporterades, till skillnad från 2013 då 17 704 anmälningar inkom till 

polisen. Efter den lavinartade ökningen av sexualbrott 2014 minskade antalet anmälningar 

med dryga 2 000 stycken under 2015. Även om sexualbrotten minskade mellan 2014 och 
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2015, skedde det en ökning med 353 stycken anmälda sexualbrott om statistiken år 2013 och 

2015 jämförs. Det är viktigt att ha i åtanke att ett sexualbrott inte nödvändigtvis behöver vara 

en våldtäkt, utan att begreppet även kan innefatta till exempel blottning. Det är betydligt mer 

förekommande att kvinnor drabbas av sexualbrott än män. Medan siffran över utsatta män 

hållit en jämn nivå över åren har andelen drabbade kvinnor ökat. Statistik visar även att den 

vanligaste platsen att bli utsatt för sexualbrott på är på allmän plats, där 59 % av alla 

sexualbrott inträffar. I folks bostäder sker 18 %, på arbetsplats eller skola inträffar 14 %, och 

på annan plats 9 %. Det är mest förekommande att offret inte känner gärningsmannen som 

utfört sexualbrottet, vilket gäller för 69 % av fallen. (Brå, 2016). 

Den juridiska definitionen av begreppet våldtäkt lyder, enligt Brottsbalken 6 kapitel 1 §: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms 

för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning 

eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars 

med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna 

vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller 

om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365). 

(Lagen.nu, 2016) 

 

Enligt en rapport av Brottsförebyggande rådet (2005), där de kartlagt de polisanmälda 

våldtäkterna mellan år 1995 och 2000, framkommer det att det finns tre typer av våldtäkter 

som blir särskilt uppmärksammade i våldtäktsdebatten. En av dessa typer benämns vara 

"överfallsvåldtäkt". Denna sortens våldtäkt definieras som ett plötsligt inlett angrepp av en 

eller flera, för offret, obekanta gärningsmän. 
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2.4. Aftonbladet 

Aftonbladet är en svensk kvällstidning som ges ut sju dagar i veckan och kan återfinnas både 

online samt i tryckt format. Tidningen grundades år 1830 och kom att bli en betydande och 

radikal plattform för liberala åsikter, då i opposition mot den dåvarande kungen och för 

reformer önskade av borgarklassen. År 1956 såldes det dåvarande liberala Aftonbladet till 

LO, vilket kommit att vänsterprägla tidningens innehåll, bland annat genom utökad 

kulturbevakning. Tidningen nådde sin dittills mest sålda upplaga år 1971 och år 1996 återtog 

Aftonbladet titeln, från Expressen, som Sveriges största kvällstidning. Samma år tar 

mediekoncernen Schibsted över tidningens ekonomi medan LO fortsatte att stå för dess 

politiska inriktning. Aftonbladet betecknar sig numera som en obunden socialdemokratisk 

kvällstidning. (Nationalencyklopedin, 2016).  

Aftonbladet existerar idag inte längre endast i tryckt form, utan även i elektronisk form på 

internet. Tidningen är på denna mediala plattform, www.aftonbladet.se, den mest populära 

svenska dagspressen sett till antalet unika webbläsare och sidvisningar per vecka samt dag. 

Antalet unika besökare vecka 49, år 2016, var 9 942 023 stycken, vilket kan jämföras med 

den näst mest lästa internetbaserade tidningen, Expressen. Expressens antal unika 

webbesökare samma vecka var omkring 75 % av Aftonbladets. (KIA, 2016).  

 

2.5. Begreppsförklaring 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för de begrepp vi använder oss av i uppsatsen, 

genom att förklara vad respektive begrepp innebär inom ramarna för studiens kontext. 

 

2.5.1. Kvällstidning och tabloidpress 

En kvällstidning är en tidning såld i lösnummer tryckta i tabloidform. Det som utmärker 

denna tidningsgenre är innehållets fokus på sensations- och nöjesnyheter. 

(Nationalencyklopedin, 2016). Detta kan sättas i kontrast till genren morgontidningar, vars 

innehåll anses präglas av mer professionell och granskande journalistik (Jönsson & 

Örnebring, 2004). Ett exempel på kvällstidning är Aftonbladet; en av Sveriges ledande 

tabloidtidningar (se 2.4). Denna tidning har vi i vår studie avgränsat oss till och låtit 

representera genren kvällstidningar och tabloidpress. 
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2.5.2. Överfallsvåldtäkt 

Vi kommer därför i denna studie låta en den överstående juridiska våldtäktsdefinitionen i 

kombination med fenomenet överfallsvåldtäkt (se 2.2), som inträffat utanför 

festivalsammanhang, vara det vi utgår ifrån när vi behandlar begreppet "överfallsvåldtäkt". 

 

2.5.3. Festivalvåldtäkt 

När vi i studien använder begreppet "festivalvåldtäkt", syftar vi på den juridiska 

våldtäktsdefinitionen (se 2.2) i samband med de anmälda våldtäkterna som inträffade på 

Bråvallafestivalen år 2016. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Målet med studien är att analysera nyhetsrapporteringen om våldtäkter och att identifiera 

potentiella skillnader och likheter mellan nyhetsrapportering om våldtäkter som klassificeras 

som överfallsvåldtäkt samt våldtäkter som sker på festivaler. Dessa väljer vi att titulera som 

"festivalvåldtäkter". Syftet är att undersöka hur Aftonbladets nyhetsrapportering gestaltar 

överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt.  

Uppsatsens kommer att fokusera på gestaltningen av offer, gärningsman, miljö och andra 

aktörer, samt hur rubrik och ingress är konstruerade. Studien kommer även att diskutera vad 

dessa teman kan betyda i en större kontext. Slutligen kommer studiens två artikeltyper, 

överfallsvåldtäkter respektive festivalvåldtäkter, och dess teman att sättas i kontrast mot 

varandra för att identifiera både likheter och skillnader. 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att konstruera två frågeställningar. Dessa 

frågeställningar ska, tillsammans med studiens teman, möjliggöra för en kontextualiserande 

slutdiskussion. De frågeställningar som studien ska besvara är; 

 

 Hur gestaltar Aftonbladet överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt?  

 

o Vilka skillnader och likheter kan identifieras i Aftonbladets rapportering 

gällande överfallsvåldtäkt och festivalvåldtäkt? 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att konkretisera och redovisa vilka tidigare forskningsresultat vi 

valt att använda som utgångspunkt för studien. Detta genom att redogöra för den tidigare 

forskning som utförts angående journalistik och tabloidpress, framställningen av våldtäkt i 

medier och svenska mediers konstruktion av våldtäkt. Denna tidigare forskning bidrar med 

insikt i områden kring rädsla för brott, kvällstidningar och politisk diskurs, våldtäkt i tryckta 

medier, stereotyper i nyhetsrapportering, samt gestaltningen av maskulinitet och normalitet i 

samband med våldtäkt i svenska medier. Därefter kommer vi sammanfatta och presentera 

det nutida forskningsläget. 

 

4.1. Journalistik och tabloidpress 

Forskning kring massmedier expanderades avsevärt under 1970-talet. Studier fokuserade då 

ofta på politik och mediernas möjlighet att påverka opinionsbildningen. Forskningen i början 

på 2000-talet har istället varit mer inriktad på nyare medieformer, som till exempel 

internetbaserade nyhetstidningar. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

Hebers (2007) avhandling Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, 

intervjupersoner och dagspress handlar om allmänhetens rädsla för brott. 

Frågeställningarna i studien berör hur rädslan för brott kan förklaras, hur 

intervjupersonerna upplever rädslan för brott och hur dagspressen hanterar detta ämne. 

Heber nämner att de brott som lyfts fram i medier ofta karaktäriseras av spänning, 

våldsamhet och ovanlighet, medan de brott som är ”vanliga” nämns mer sällan. Hon belyser 

även att medierna oftast lägger fokus på rädsla, oavsett nyhet, och att nyheter om brott, 

droger eller våld lade större uppmärksamhet på rädslan än själva brottet. Heber 

uppmärksammar i sitt resultat olika faktorer som kan ha inverkan på vår rädsla för brott. 

Dessa är bland annat medier, utsatta bekanta, tidigare erfarenheter av brott eller hotfulla 

situationer, samt att prata om brott. 

I en artikel av Örnebring och Jönsson (2004), Tabloid Journalism and the Public Sphere: a 

Historical Perspective on Tabloid Journalism, ställs den granskande och ansedda 

professionella journalistiken i kontrast till tabloidpressen och dess rykte, utveckling samt 

betydelse för allmän politisk diskurs. Örnebring och Jönsson sammanställer tidigare 

forskning som visar på att journalistiken i kvällstidningar och tabloidpress generellt genom 

historien ansetts som "dålig journalism", till skillnad från den mer respektabelt ansedda 

journalistiken i morgontidningar. Författarna menar dock att tabloidjournalistiken kan vara 

lika, om ibland inte mer, allmännyttig än professionell journalistik. De argumenterar för att 
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tabloidpressen agerar som ett alternativ till den allmänna sfär, som de anser korrelerar med 

värderingarna hos rådande politiska och kulturella eliten. Den alternativa 

tabloidjournalistiska sfären är istället mer folklig och kan lättare inkludera de som anser sig 

stå utanför den politiska eliten och ointresserade av de frågor som denna grupp anser som 

allmännyttiga. Detta argumenterar författarna att tabloidpressen gör genom sina 

journalistiska karaktärsdrag, som även används av genrens kritiker för att nedvärdera den; 

att den förenklar, personifierar, spelar på läsarens känslor, samt dess koncentration på 

sensationella nyheter. Men istället för att detta, som kritikerna anser, skulle vara ett hot för 

det politiska engagemanget och demokratin, menar författarna att tabloidjournalistiken 

skapar en alternativ arena för allmän politisk diskurs och att detta istället skulle inkludera 

fler i politiska frågor.  

 

Political participation builds not only on rational processing of information, but also 

on emotion, engagement and sometimes even outrage—something that tabloid 

journalism can possibly provide. With just modest changes to make the wording more 

contemporary, the headlines of W. T. Stead’s crusade against child prostitution could 

appear as tonight’s subject on Jerry Springer. Sensationalism does not always need to 

be used as a cynical ploy to attract audience attention, because sometimes, facts are 

sensational. (…) it would be foolish to condemn tabloid journalism according to a 

limited set of values and a limited conception of what politics is and should be. 

 (Jönsson & Örnebring, 2004, s. 296)   

 

4.2. Framställning av våldtäkt i medier 

Tidigare forskning har utförts gällande hur våldtäkter framställs som nyhetshändelse i olika 

medier. Denna tidigare forskning har lett till slutsatser om hur medierapportering kring 

sexualbrott är uppbyggda i nyhetsartiklar, hur medier reproducerar våldtäktsrelaterade 

myter och hur detta kan påverka mediers konstruktion av genus. 

Demblon och Widdicombe (2012) kunde i sin studie, Rape in media discourse: How sexual 

violence is constructed in newspaper articles, identifiera tre huvudkomponenter i 

uppbyggnaden av tidningsartiklar om sexuellt våld. Dessa komponenter är våldtäktsmannen, 

offret och själva situationen. Konstruktionen av dessa visade sig huvudsakligen handla om 

distansering till våldtäkt och om fördelning samt begränsning av ansvar för de inblandade 

parterna. Detta kan sättas i kontrast med resultatet av Imrons (2013) studie, Media 

Construction of Gender: Framing Analysis of Rape Cases in the Mass Media. Genom analys 

av tryckta mediers rapportering kring våldtäktsfall, utifrån ett gestaltningsteoretiskt 
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perspektiv, framkom det att denna typ av medium och dess sätt att rapportera oftast sträcker 

sig bortom själva våldtäkten. Detta eftersom tryckta medier har en tendens att avslöja offrets 

identitet liksom bilder av händelsen. Denna visuella presentation av fallet bidrar istället till 

att sudda ut gränserna mellan fakta och fiktion, vilket kan leda till att läsarna tolkar 

händelsen olika. Dessutom kan detta leda till att denna sortens olämpliga rapportering 

normaliseras och blir en sorts referenspunkt hos allmänheten gällande liknande sexuella 

brott. Imron menar att medier påverkar utvecklingen av stereotyper kring fall av våldtäkt, 

bland annat genom att dramatisera och förstora händelsen genom de visuella verktygen. 

Användandet av stereotyper och myter i media gällande våldtäkter är även någonting som 

O’hara (2012) undersökt i sin studie Monsters, playboys, virgins and whores: Rape myths in 

the news media’s coverage of sexual violence, avgränsat till amerikansk och brittisk 

nyhetsrapportering. Majoriteten av denna rapportering gällande sexuellt våld visade sig 

reproducera myter och stereotyper kring våldtäkter, våldtäktsmän, samt våldtäktsoffer. Detta 

är ett problem eftersom nyhetsmedier påverkar allmänhetens åsikter om våldtäkt och kan 

även påverka beslutsfattande kring ämnet. Nyhetsmedier visade sig oftast porträttera 

våldtäktsmän som “monster” genom användandet av bildspråk. Dessa ”monster” attackerade 

antingen offer framställda som “oskulder”, eller offer som utmålats till förföriska kvinnor 

som själva skulle ha bjudit in till våldtäkt. Dessa stereotypiserade beskrivningar kan påverka 

allmänna åsikter kring våldtäkter, eftersom ju mer dessa myter används desto mer 

tillgängliga blir de för allmänheten.  

 

4.3. Svenska mediers konstruktion av våldtäkt 

Livholts (2007) har, i boken Vanlig som vatten, undersökt hur Hagamannen kom att 

framställas i svenska medier mellan år 1999 till 2005, det vill säga från hans första till och 

med hans senaste våldtäkt. Livholts utforskar normaliteten och manligheten i hur våldtäkt 

framställs i medier, med fokus på serievåldtäktsmannen Hagamannen. Hon arbetar utifrån 

diskursanalys och förhåller sig till teorier om genuskonstruktion samt andra 

maktkonstruktioner gällande till exempel etnicitet, klass och sexualitet. Livholts studerar 

områden kring gärningsmannen, offren, olika förstärkande ord och dess betydelse, 

normalitet samt otryggheten i Umeå.  

Livholts påpekar tidigt hur kvinnorna ställts i motpol till männen i nyhetsrapporteringen av 

Hagamannens dåd. Kvinnorna "[…]framstår som passiva åskådare till sin egen utsatthet i en 

stad av skräck." (Livholts, 2007, s. 41). Hon belyser även hur framställningen av offren och 

händelserna inte bara gjort alla kvinnor till potentiella våldtäktsoffer, utan även till hjälplösa. 

Hon berättar hur rapporteringen av Hagamannen i medierna gav kvinnorna en position som 
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offer som de förutsätts att dela. Denna kollektiva offerposition har präglats av förstärkande 

ord såsom "försvarslösa" och "skräck". Även de medier som valde att publicera kartbilder, 

med markeringar där Hagamannen attackerat kvinnor, förstärkte kvinnornas offerposition 

på grund av att denna typ av kartläggning ingav känslan av att Hagamannen angrep staden. 

Livholts nämner att mediernas sätt att framställa våldtäkt i offentliga miljön har inverkan på 

rädslan för våldtäkt. Hon poängterar även att medierna kan med hjälp av polisens 

uttalanden, allmänhetens och sin egna röst skapa en viss stämning i händelsen, och att 

journalisten alltid är en aktiv kreatör av en berättelse. Med detta menas att, precis som en 

forskare, kan journalisten välja vilka frågor som ska ställas, vilket material som ska användas 

och vilka resonemang som ska föras. Detta belyser endast ett avgränsat perspektiv.  

 

4.4. Forskningsläget 

Efter att ha gjort en översikt av forskningsläget kan vi observera att det finns bristande 

forskning om sexuella övergrepp på festivaler. Vi upplever att forskningen om festivaler 

hellre fokuserar på varumärke och ekonomi, gärna i jämförelse med andra festivaler. Det 

finns ingen forskning om våldtäkt på festivaler, och därför inte heller om hur de våldtäkterna 

framställs i medier. Dock uppmärksammar vi att det finns tidigare forskning angående andra 

områden intressanta för vår studie, till exempel om hur medier målar upp våldtäkt i sin 

nyhetsrapportering och journalistikens utveckling. Eftersom forskningsläget inom dessa 

områden är utforskat, får vi tillgång till en konkret och faktabaserad grund att stå på inför vår 

analys.  
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5. Teori 

De teorier vi anser vara väsentliga för studien är Christies teori om offerskapande, 

gestaltningsteorin, medielogikens dramaturgi samt nyhetsvärdering. Dessa teorier bidrar 

med olika infallsvinklar på undersökningen och kan i samband med metoden hjälpa till att 

besvara studiens frågeställningar och analysfrågor.  

 

5.1. Det ideala offret 

Enligt Lindgren, Pettersson & Hägglund (2001) handlar Christies teori om offerskapande. 

Denna teori belyser sex aspekter som i en text, om de uppfylls, skapar det “ideala offret”. 

Enligt teorin är det mer sannolikt att allmänheten kommer att känna mer medlidande och 

empati för ett idealt offer än för ett offer som inte målas upp enligt Christies teori. De sex 

aspekterna avgörande för Christies teori om offerskapande är; 

1. Offret är svagt. 

2. Offret är involverat i en respektabel aktivitet. 

3. Offret är på väg till en plats som han eller hon inte kan förebrås för. 

4. Gärningspersonen är i förhållande till offret i överläge och kan beskrivas i negativa 

termer. 

5. Gärningspersonen är okänd för offret och har ingen relation till offret. 

6. Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”. 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001, s. 31)   

 

 

Eftersom Christies teori berör det ideala offret betyder det även att det finns ett offer som 

inte är idealt som läsaren därför inte känner lika mycket empati för. Detta offer kan till 

exempel vara, enligt Christie, en prostituerad person. Om en person inte faller under mallen 

som det ideala offret kan det betyda att offret får mindre skydd, eller inget skydd alls, trots att 

personen lidit både fysiskt och psykiskt, och kanske även ekonomiskt. (Lindgren, Pettersson 

& Hägglund, 2001). Ett exempel på ett idealt offer, om man utgår från Christies teori, är en 

äldre kvinna som blir överfallen och rånad av en främling på vägen hem från mataffären. 

Vi ska använda Christies teori om det ideala offret för att undersöka hur offret och 

gärningsmannen framställs i Aftonbladets nyhetsrapportering om överfallsvåldtäkt 

respektive festivalvåldtäkt. Vi kommer även att med hjälp av denna teori kunna jämföra 

gestaltningen av dessa två aktörer i de två olika sorternas våldtäktsartiklar.  
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5.2. Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin, även känd under sitt engelska namn som "the framing theory", är den 

andra nivån av dagordningsteorin. Under 2000-talet har gestaltning, eller framing, blivit det 

mest uppmärksammade begreppet inom medieeffektsforskning. (Shehata, 2012). Istället för 

att, som dagordningsteorin, behandla vad medier lyfter fram och sätter på agendan, handlar 

gestaltningsteorin om hur medier gestaltar detta. Ytterligare förklarar Strömbäck (2014) att 

när medierna presenterar olika objekt tillskriver de samtidigt dessa med olika attribut. Med 

detta menas att medier gestaltar saker och händelser på olika sätt genom att attribuera dessa 

med olika egenskaper. Till exempel kan en artikel handla om en politiker (objekt) och 

samtidigt gestalta personen som skarp, svag eller skicklig (attribut). Gestaltningsteorin 

fokuserar således på hur medier framställer objekten de presenterar och vad detta har för 

inverkan på hur människor uppfattar dem. (Strömbäck, 2014).  

Forskning kring medieeffekter har bevisat den avgörande roll som massmedier kan ha på 

demokratin och dess funktion. Det är dock viktigt att poängtera att inte alla medborgare 

påverkas av massmedierna på samma sätt och att det finns andra faktorer som kan spela in 

på påverkansprocessen. Gestaltningsteorin och dess effekter kan beskrivas genom några 

centrala variabler och faktorer, gällande vad som påverkar hur någonting uppfattas. Teorin 

består därav av en beroende variabel, bestående av individgestaltningar såsom attityder och 

åsikter, samt en oberoende variabel, vilket är gestaltningarna i medierna. De faktorer som 

listas påverka är källförtroende, predispositioner och värderingar, kunskap, samt 

gestaltningskonkurrens. (Shehata, 2012). 

Två typer av psykologiskt orienterade gestaltningseffekter kan identifieras; sakgestaltningar 

och ekvivalensgestaltningar. Sakgestaltningar fokuserar på hur bland annat politiker och 

partier använder sig av gestaltningar i sin opinionsbildning. Ekvivalensgestaltningar 

däremot, relevant för denna studie, undersöker hur användandet av olika, men likvärdiga, 

formuleringar och ord kan påverka mottagarens attityder och uppfattningar angående en 

fråga. Till exempel visade ett experiment, om människors stöd för ett åtgärdsprogram 

angående spridningshanteringen av en sjukdom, hur deras inställning till programmet 

varierade. Deras åsikter visade sig bero på om programförslaget fokuserade på hur många 

som beräknades överleva respektive hur många som hade mist livet. (Shehata, 2012).  

Utifrån gestaltningsteorin kan vi utgå från att Aftonbladet i sina artiklar presenterar objektet 

festivalvåldtäkt respektive överfallsvåldtäkt och dess aktörer med hjälp av olika värdeladdade 

attribut. Genom att analysera artiklarna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, vill vi 

identifiera dessa attribut och diskutera vad dessa innebär gällande Aftonbladets gestaltning 

av överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt i sina artiklar.  
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5.3. Medielogikens dramaturgi  

Medielogik innebär att det är medierna själva och deras behov som avgör vad de vill 

inkludera i sitt innehåll. Detta leder till att medierna lägger fokus på vad de anser bidrar till 

framgång, vilket är det som medierna antar att människor är mest intresserade av. När 

medielogiken får bestämma uppfattas medierna som kommersiella, med syftet att behaga 

kundernas efterfrågan på medieinnehåll. Detta kan jämföras med den politiska logikens 

inverkan på mediehållet, som innebär att medierna istället lägger fokus på sådant som anses 

relevant och viktigt för människor i deras roll som medborgare. (Nord & Strömbäck, 2012). 

Begreppet medielogik innefattar även mediets betydelse för urvalet av nyheter. Detta innebär 

att varje sorts medium väljer ut och behandlar nyheter med hänsyn till sitt specifika 

medieformat. Med detta menas att medierna anpassar och formar sitt medieinnehåll efter de 

normer, faktorer, mönster, arbetsrutiner och mallar som det mediet innefattar. Till exempel 

kan mediets redaktionella struktur och utrymme påverka vilka nyheter som behandlas samt 

hur stor plats de får. Då spelar även faktorer såsom bland annat nyhetsvärdering in. 

(Ghersetti, 2012). 

Medielogikens dramaturgi består av sju olika aspekter som behandlar hur en nyhet är 

konstruerad. Dessa används inom journalistiken för att göra om en händelse till en nyhet, i 

syfte att göra den mer attraktiv för mottagarna. De sju aspekterna är; 

Tillspetsning: En händelse eller ett uttalande som i sig är tillspetsat eller som av 

journalisten går att spetsa till har större förutsättningar att bli nyheter. Det vill säga, 

en källa eller journalisten själv måste formulera sig kort, klart och tydligt. 

Förenkling: Komplexitet måste ersättas av förenklingar. Det får inte finnas för 

många argument och nyanseringar.  

Polarisering: Polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. Det väcker 

känslor och förenklar ofta också olika uppfattningar i en fråga. 

Intensifiering: Ett häftigt utbrott, strejker, våld och annan dramatik är spännande. 

Det ger också möjlighet till ett levande och intresseväckande berättande. 

Konkretisering: Att uppmärksamma det som är konkret eller konkretisera det som 

egentligen är abstrakt är två sätt att fånga människors uppmärksamhet.  

Personifiering: Få saker intresserar människor lika mycket som andra människor. 

Att lyfta fram enskilda personer är ett enkelt sätt att möjliggöra för identifikation.  

(Johansson, 2004, s. 229-230) 
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Johansson (2004) nämner även att andra nyhetsforskare inkluderar stereotypisering som 

aspekt. Han beskriver stereotypisering som följande;  

Stereotyper använder vi för att spara tid och kraft när vi tar till oss ny information. 

Medierna använder också stereotyper i nyheterna för att vi lättare ska känna igen 

oss, det handlar med andra ord om en form av identifikation. Det vi känner igen tar 

vi lättare till oss. 

     (Johansson, 2004, s. 230) 

Denna teori kommer att användas för att identifiera hur artiklar om överfallsvåldtäkt 

respektive festivalvåldtäkt är uppbyggda. Teorin kommer till största del att användas för att 

undersöka hur Aftonbladet valt att konstruera sina rubriker, ingresser och  

miljöbeskrivningar utifrån de dramaturgiska aspekterna. Detta för att kunna undersöka hur 

de båda artikeltyperna är dramaturgiskt uppbyggda och vad det säger om Aftonbladets 

relation till innehållet, det vill säga hur de väljer att gestalta det.   

 

5.4. Nyhetsvärdering 

Inom ramarna för medielogiken blir även teorin om nyhetsvärdering relevant (Ghersetti, 

2012). Teorin om nyhetsvärdering behandlar vilka faktorer som bidrar till hur högt en nyhet 

värderas, vilket leder till var och hur den publiceras. Tidigare teorier för vilka dessa faktorer 

är har utarbetats av medieforskare såsom Walter Lippman och Johan Galtung. Utifrån bland 

annat dessa teorier har Håkan Hvitfelt, professor på Stockholms Universitet i medie- och 

kommunikationsvetenskap, utformat en modell för nyhetsvärdering och vad som utgör en 

nyhet. Denna modell består av tio kriterier, och Hvitfelt (1985) menar att en nyhet får högre 

publiceringsvärde desto fler av dessa kriterier den behandlar. Hvitfelts kriterier är följande: 

1. Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd  

3. till händelser och förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. som beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

8. utspelar sig under kort tid som en del av ett tema, 

9. har negativa inslag 

10. och elitpersoner som källa  

(Hvitfelt, 1985, s. 215-216) 
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Ghersetti (2012) argumenterar att nyheter har vissa gemensamma egenskaper, vilket Hvitfelt 

(1985) identifierat som de ovanstående listade kriterierna, och att dessa bidrar till att en 

nyhet blir publicerad. Dessa egenskaper kan däremot förekomma i nyheter i olika stor grad. 

Egenskaperna, eller kriterierna, som utgör teorin om nyhetsvärdering, har ofta olika 

benämningar beroende på litteratur, teoretiker och författare. Sammanfattningsvis är dock 

kriterier såsom avvikelser från det normala, att elitpersoner tar plats, närheten till publiken, 

förenkling och en typ av sensationell händelse, de som utgör grunden för teorin. (Ghersetti, 

2012). 

Teorin om nyhetsvärdering, baserat på Hvitfelts (1985) kriterier, kommer vi att använda oss 

av i slutdiskussionen för att kunna diskutera vårt analyserade material i ett större kontext 

med hänsyn till de kriterier som nyhetsvärdering tar upp. Detta för att beröra frågan om och 

hur nyhetsvärdering inverkar på hur en artikel utformas.   
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6. Metod 

Till en början var vi intresserade av att göra en kvalitativ innehållsanalys där vi ville jämföra 

hur den lokala tidningen Norrköping Tidningar skrev om Bråvallafestivalens anmälda 

sexualbrott och sätta dessa i kontrast till hur kvällstidningen Aftonbladet valt att skriva om 

dem. Vi valde istället att jämföra hur Aftonbladets rapportering ser ut kring överfallsvåldtäkt 

respektive festivalvåldtäkt. Denna inriktning anser vi kan tillhandahålla mer information om 

framställningen av offer, gärningsman, miljö, aktörer samt rubrik och ingress angående 

festivalvåldtäkter, eftersom dessa teman går att sätta i kontrast med hur Aftonbladet väljer 

att framställa dem i en "vanlig" våldtäkt.  

Vi har under tidigare stadie av studien funderat över genusteori och maktstrukturers relevans 

för studiens syfte. Jönsson och Örnebring (2004) menar att olika maktstrukturer, gällande 

både etnicitet och genus, är att föredra i samband med diskursanalys. Eftersom studiens syfte 

är att undersöka hur Aftonbladet rapporterat om överfallsvåldtäkter respektive 

festivalvåldtäkter, och inte de underliggande maktstrukturerna i artiklarna, ansåg vi att en 

innehållsanalys istället för diskursanalys, med studiens nuvarande teorier, gav större 

relevans.  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys 

handlar om att identifiera underliggande teman i ett material som analyserats (Bryman, 

2002), vilket är studiens ändamål. Metoden kan hjälpa till att tillhandahålla djup eller 

detaljerade information om en text (Neuendorf, 2002). Innehållsanalys anses även vara ett 

av de vanligaste tillvägagångssättet när det handlar om att analysera dokument med 

kvalitativ utgångspunkt (Bryman, 2002) vilket visar att det är en tillförlitlig och framstående 

metod inom kvalitativ forskning. Vi kommer systematiskt välja ut totalt sex nyhetsartiklar 

från kvällstidningen Aftonbladet, tre som berör festivalvåldtäkterna på Bråvallafestivalen 

respektive tre om våldtäkter som klassificeras som överfallsvåldtäkter. Dessa analyseras 

genom en kvalitativ innehållsanalys och med hjälp av vårt teoretiska ramverk. Utifrån detta 

ramverk kommer vi även skapa fem tematiska analysfrågor. Detta för att underlätta och 

konkretisera analysprocessen i samband med de valda teorierna. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kommer i vårt fall endast beröra artiklarnas textmässiga innehåll. 
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6.1. Avgränsning och urval 

Studien består av två analysområden; festivalvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. De 

festivalvåldtäkter som studien behandlar är från Bråvallafestivalen 2016, det vill säga 

nyhetsrapporteringen av de våldtäkter som anmälts under festivalens tre dagar. Det andra 

området har vi valt att avgränsa till överfallsvåldtäkter. Detta eftersom att överfallsvåldtäkter 

står för cirka 12 % av Brå:s (2005) kartlagda våldtäkter och för att dessa blivit särskilt 

uppmärksammade i nyhetsmedier, anser vi artiklar om dessa vara relevant analysmaterial.   

Urvalet av nyhetsartiklar gällande överfallsvåldtäkter avser tidsperioden juni 2016 till och 

med augusti 2016, vilket är från och med månaden innan till och med månaden efter 

Bråvallafestivalen. Artiklarna är även avgränsade till tidningen Aftonbladet, som får 

representera genren "kvällstidningar", eftersom det är Sveriges största tidning inom denna 

genre (Nationalencyklopedin, 2016). Anledningen till att vi valt att utgå från genren 

kvällstidningar, är baserad på tabloidjournalistikens utformning (se 2.5.1) och vår 

uppfattning att dess lättillgängliga och förenklade sensationsjournalistik kan bidra med 

analysvänligt material. Att inhämta analysmaterial från ytterligare kvällstidningar anser vi 

däremot inte vara relevant för vår studie, på grund av att vårt mål med denna kvalitativa 

studie inte är att göra några större generaliseringar av resultatet. 

Nyhetsartiklar som behandlar fenomenet "överfallsvåldtäkt" faller inte under kategorin 

"festivalvåldtäkt", samt vice versa (se 2.5), trots att flera av de våldtäkter som skett inne på 

Bråvallas festivalområde också kan klassificeras som överfallsvåldtäkt. Vi vill analysera 

nyhetsartiklar som rapporterar om våldtäkter samt våldtäktsförsök, och kommer därför inte 

inhämta artiklar som behandlar diskussioner, debattinlägg, domar eller frianden. Efter 

flertalet sökningar på artikelarkivet Retriever, insåg vi att Aftonbladet i sin tryckta upplaga 

endast innehåller material som diskuterar våldtäkterna på Bråvallafestivalen i efterhand. 

Bara en artikel innehöll konkret rapportering av händelsen. Mer material gällande konkreta 

rapporteringar om våldtäkterna på festivalen hittade vi dock i Aftonbladets online-material. 

Vi har därför valt att inrikta oss på de elektroniska artiklarna från Aftonbladet och inhämta 

analysmaterial därifrån, istället för att använda oss av Aftonbladets tryckta artiklar. Vi är 

medvetna om att dessa elektroniska artiklar kan komma att redigeras i efterhand, men 

eftersom studiens material finns som bilagor anser vi att det inte skulle påverka studien.  

Studien har inte möjlighet att täcka alla områden gällande våldtäkt och medierapportering, 

vilket har resulterat i att vi avgränsat det området till överfallsvåldtäkt, vilket vi ställer i 

kontrast till festivalvåldtäkt. Eftersom detta kan bidra till ett visst avgränsat resultat, har vi 

rekommenderat ytterligare infallsvinklar i vår vidare forskning. 
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6.2. Metoddiskussion  

Vi anser att det är värt att påpeka att vi är två kvinnor som skriver uppsatsen, och att vi 

därför kan ha byggt upp vissa värderingar och attityder kring fenomenet våldtäkt, vilket kan 

komma att påverka hur vi ser på vårt analysmaterial. Vi är införstådda med att andra 

personer, med andra erfarenheter, kan se på studiens material med en annan utgångspunkt 

än vad vi gör. Under studiens gång har vi försökt att hålla ett neutralt synsätt för att kunna ta 

hänsyn till att det existerar flera olika perspektiv angående händelserna och de artiklar som 

behandlar dem. Dock är vi införstådda med att faktorer, enligt gestaltningsteorin, såsom våra 

egna predispositioner och värderingar, kunskap, samt källförtroende, kan påverka hur vi 

tolkar analysmaterialet (se 5.2). 

Studiens resultat kan även ha kommit att påverkas av de avgränsningar vi gjort. Genom att 

endast undersöka genren kvällstidningar, i form av Aftonbladet, har vi inte tittat på hur 

annan typ av journalistik, till exempel lokal- eller morgontidningar, har rapporterat om 

händelserna. Dessa tidningar skulle kunna ha rapporterat om överfallsvåldtäkterna och/eller 

festivalvåldtäkterna på ett annorlunda sätt än vad Aftonbladet har gjort, vilket hade kunnat 

bidragit med ett annat resultat.   
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7. Resultat: Aftonbladets gestaltning av 

överfallsvåldtäkt och festivalvåldtäkt 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultaten av vår analys, artikel för artikel. Vi kommer 

börja med att presentera analysresultaten för var och en av de tre artiklarna om 

överfallsvåldtäkt, genom att i varje artikel redogöra för de fem valda analysfrågorna. Sedan 

görs detsamma med analysresultaten för var och en av de tre festivalvåldtäktsartiklarna. Vi 

kommer även sammanfatta resultaten av de analyserade artiklarna om överfallsvåldtäkt samt 

festivalvåldtäkt efter respektive artikeltyp. Slutligen kommer vi att redovisa och jämföra de 

likheter och skillnader som identifieras i analysen.  

 

7.1. Artiklar om överfallsvåldtäkt 

7.1.1. "Flicka släpades ut i skogen och våldtogs", Bilaga 1 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Flicka släpades ut i skogen och våldtogs 

(underrubrik) Polisen misstänker: Kan vara en gruppvåldtäkt 

(ingress) En 17-årig flicka våldtogs i tisdags på en mindre ort i Kalmar län. Enligt uppgifter 

till Aftonbladet drog flera gärningsmän in henne i ett skogsparti där minst en förgrep sig på 

henne. - Hon blev våldtagen av en eller eventuellt flera gärningsmän, sedan kan jag inte säga 

så mycket mer, säger Cecilia Brick som är förundersökningsledare.  

I artikelns rubrik lyfts det tydligt fram att våldtäkten skedde i skogen och att personen 

släpades dit. Ordet släpades kan tyda på motstånd och tvång, vilket kan ha använts av 

tidningen i syfte att locka fler läsare. Aftonbladet väljer att benämna personen som flicka, 

troligtvis eftersom hon fortfarande är under 18 år. Om all typ av förstärkning av rubriken 

hade tagits bort, skulle rubriken ha lytt "Kvinna våldtagen i skog". Detta hade kanske inte 

genererat lika stor uppmärksamhet som den rådande rubriken. I underrubriken lyfts det 

sedan fram spekulationer från polisen, som misstänker att det rör sig om en gruppvåldtäkt. 

Ordet gruppvåldtäkt kan uppfattas som grovt och kan, liksom ordet släpades som nämndes 

tidigare, ha använts för att få fler personer att läsa artikeln. Att gruppvåldtäkt nämns redan i 

underubriken, trots att det ännu inte är bekräftat, tyder på att Aftonbladet försöker förstärka 

händelsen med hjälp av ordval. Gruppvåldtäkt, till skillnad från ordet våldtäkt, kan generera 

fler läsare eftersom fenomenet anses vara mer sensationellt. Det är värt att påpeka att 

artikeln inte har uppdaterats om händelsen var en gruppvåldtäkt eller inte. 
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I ingressen påpekas även flickans ålder, som är 17 år. Det framkommer också att hon blivit 

våldtagen i en ort i Kalmar län, som Aftonbladet väljer att beskriva som mindre. Hur mycket 

mindre än en typisk ort får vi inte veta, men att den är liten tolkas som förstärkande av 

känslan att offret var ”hemma”, i en "säker" ort. Det är den känsla som Aftonbladet 

förmedlar. Kanske kände hon gärningsmannen, eller gärningsmännen, sedan tidigare. Om 

detta är fallet framkommer däremot inte.  

Aftonbladet nämner att de fått uppgifter om att flera gärningsmän dragit in offret i skogen 

där minst en gärningsman ska ha förgripit sig på henne. Förundersökningsledaren nämner 

att det kan röra sig om en gruppvåldtäkt, vilket dock inte har bekräftats. Det kan 

uppmärksammas att fokus förflyttas från den våldtäkt som skett, till en gruppvåldtäkt som 

kan ha skett. 

 

Hur framställs offret?  

Den utsatta flickan i artikeln kan uppfattas som svag på grund av att händelsen i artikeln 

omskrivs som att en ung flicka ställs mot flera män. Däremot benämns dessa män senare i 

artikeln som yngre och pojkar de med, men bara vid ett tillfälle sent i texten. Samtidigt är det 

bara gärningsmännen som beskrivs utföra aktiva handlingar medan offret i artikeln beskrivs 

som passivt, på grund av att hon inte tillskrivs några handlingar.  

Flickan kan tolkas ha utfört en respektabel aktivitet när hon blev utsatt, eftersom artikeln 

lägger stort fokus på att beskriva miljön där våldtäkten ägde rum som oskyldig och nära 

flickans hem. Detta ger läsaren bilden att gärningsmännen inkräktade på hennes hemmiljö, 

vilket kan uppfattas som att flickan även befann sig på en respektabel plats när hon utsattes 

för våldtäkten. Enligt artikeln gestaltas även gärningsmännen som att de har överläge i 

förhållande till offret. Detta genom artikelns ordval som ställer en liten flicka mot flera 

våldtäktsmän, vilket Aftonbladet förstärker och använder sig av i ingressen och rubriken. Till 

exempel läggs stor fokus på begreppet gruppvåldtäkt där offret beskrivs som passivt.  

I artikeln framkommer det inte om offret och förövarna känner varandra. Men enligt vad som 

kan tolka av texten kan detta vara möjligt, eftersom läsaren får intrycket av att 

gärningsmännen redan blivit identifierade. Till exempel kan denna tolkning göras när 

förundersökningsledaren inte vill kommentera om de båda parterna känner varandra eller 

inte. Det kan även uppfattas att offret kan hävda sin offerstatus, eftersom hon beskrivs som 

passiv och respektabel medan gärningsmännen beskrivs som de enda aktiva aktörerna. 

Läsaren kan tolka artikeln som att offret var hemma och utförde respektabel aktivitet, men 

att hon sedan blev attackerad av gärningsmän som drog in henne i skogen och våldtog henne. 
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Hur framställs gärningsmannen?  

Tidigt i artikeln gestaltas gärningsmännen som många, hemska och starka; att flera 

gärningsmän drog in offret i skogen och våldtog henne. Ordet gruppvåldtäkt används, vilket 

ger läsaren en grov bild av vad som kan ha hänt. Det läggs närmare bestämt stort fokus på att 

det är fler än en gärningsman, trots att detta ännu inte är bekräftat av polisen. Detta bidrar 

till uppfattningen att gärningsmannen, eller männen, är överlägsna offret. Mot slutet av 

artikeln omnämns de som pojkar och yngre män. Detta får gärningsmännen att uppfattas 

som mer oskyldiga, men artikeln fokuserar samtidigt på den ganska grova 

brottsbeskrivningen som kommer därefter. Att kalla gärningsmännen för pojkar känns därav 

motsägelsefullt, men det får läsaren att reagera; något oskyldigt (pojkar) blir något skyldigt 

(våldtäktsmän).  

Gärningsmännen beskrivs även som de enda aktiva i artikeln, i motsats till det passivt 

beskrivna offret. De beskrivs som initiativtagare till grova handlingar medan offret inte ges 

någon beskrivning gällande handling. Detta bidrar till läsarens uppfattning att 

gärningsmannen är överlägsen offret. Artikeln ställer de många, aktiva och våldsamma 

gruppvåldtäktsmännen mot den passiva, utsatta och oskyldiga 17-åriga flickan. I stycket 

där gärningsmännen benämns som pojkar får läsaren därför inte känslan att artikeln, med 

hjälp av begreppet, bidrar till att göra gärningsmännen mer oskyldiga. Istället uppfattas de 

problematisera, det annars oskyldiga begreppet pojke för läsaren, medvetet eller omedvetet. I 

samband med artikelns oskyldiga miljöbeskrivning får läsaren uppfattningen att 

gärningsmännen kommer utifrån som inkräktare i syfte att begå brottet. 

 

Hur framställs miljön? 

I artikeln beskrivs miljön som en mindre ort i Kalmar, i ett skogsparti eller skogsområde 

nära flickans hem. Miljön porträtteras därigenom som oskyldig och läsaren kan göra 

tolkningen att detta ska vara en miljö som egentligen borde vara säker. Denna 

miljöbeskrivning ställs i kontrast mot själva våldtäkten. Detta problematiserar läsarens bild 

av en miljö som vanligtvis uppfattas som oskyldig och säker. Istället målas det upp en bild av 

att gärningsmännen kommer utifrån och inkräktar på denna annars oskyldiga miljö. 

 

Vilka andra aktörer lyfts fram och hur? 

De andra aktörer som lyfts fram i ingressen är Brick, förundersökningsledaren som benämns 

redan i ingressen genom att delge läsarna om att flickan blev våldtagen av en eller eventuellt 

flera gärningsmän. Brick citeras även senare i brödtexten, inte bara en, utan tre gånger. Hon 

delger att ingen ännu är gripen och att hon inte kan kommentera händelsen mer. Eftersom 

Brick är förundersökningsledare, och involverad i att utreda fallet, kan läsaren finna större 

förtroende för att hon delar med sig av korrekt information till skillnad från vad en person 
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utan auktoritär titel hade gjort. I slutet av artikeln hänvisar Aftonbladet till sig själva och icke 

angivna källor, genom att till exempel skriva enligt uppgifter till Aftonbladet, erfar 

Aftonbladet och enligt Aftonbladets uppgifter. Att källan till dessa uppgifter inte angivs kan 

förmå läsaren att ifrågasätta uppgifternas trovärdighet och tidningens journalistik.  

 

7.1.2. "Man gripen för våldtäktsförsök – tog strypgrepp på kvinna",   

Bilaga 2 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Man gripen för våldtäktsförsök – tog strypgrepp på kvinna 

(ingress) En 48-årig kvinna överfölls på lördagskvällen på väg hem från tunnelbanestationen 

Sandsborg söder om Stockholm. En man ska ha kommit bakom henne och tagit strypgrepp. 

Kvinnan slet sig loss och lyckades fly till sin bostad, uppger polisen.  

– Vi har en som är gripen, men mer än så kan vi inte gå in på, säger Anders Mattsson, 

vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.  

Rubriken betonar att en man är gripen för våldtäktsförsök på en kvinna. Det framkommer 

även att gärningsmannen tog strypgrepp på offret. Det går att tolka rubriken som att 

strypgreppet är den centrala delen av övergreppet och att det är den som rubriceras som ett 

våldtäktsförsök. Med tanke på att artikeln omnämner de inblandade som man och kvinna, 

kan läsaren uppfatta att det handlar om två vuxna människor.  

I ingressen framkommer det att kvinnan blivit överfallen på lördagskvällen när hon var på 

väg hem, och precis som i rubriken, framkommer det att mannen tagit strypgrepp på 

kvinnan. Kvinnan slet sig loss och lyckades fly till sin bostad förstärks av slet sig loss, vilket 

läsaren kan uppfatta innebär motstånd, rädsla och styrka. Ordet fly kan tolkas som att 

kvinnan tvingas att springa ifrån mannen när hon väl tagit sig ur hans grepp, vilket ger 

läsaren uppfattningen att mannen skulle ha jagat henne.  

 

Hur framställs offret? 

Offret framställs snarare som starkt än svagt i artikeln, eftersom Aftonbladet beskriver hur 

gärningsmannen försöker gå till attack men att hon sliter sig loss och lyckas ta sig hem. Offret 

beskrivs även vara på väg hem från tunnelbanan, vilket kan tolkas som att hon utför både 

respektabel aktivitet samt att hon är på respektabel plats. Artikeln gestaltar händelsen som 

att gärningsmannen är i överläge, trots att offret framställs som starkt. Detta eftersom 

gärningsmannen beskrivs smyga upp oprovocerat bakom offret utan förvarning, vilket kan 

tolkas ställa offret i underläge. Gärningsmannens överläge förstärks även genom att han i 

artikeln beskrivs som våldsam och att han skulle haft tillgång till vapen.  
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Offret och gärningsmannen har inte någon tidigare relation. Eftersom gärningsmannen 

framställs som en farlig man som oprovocerat attackerar en respektabel kvinna, kan läsaren 

uppfatta att offret kan hävda sin offerstatus.  

 

Hur framställs gärningsmannen?  

Gärningsmannen beskrivs inte med hjälp av några värdeladdade ord, utan omnämns som 

mannen och den misstänkta. Istället fokuserar rapporteringen på hans handlingar och 

situation. Artikeln tillskriver honom därav vissa karaktärsdrag, som våldsam, ostabil, och 

farlig, genom att betona att han attackerar folk oprovocerat samt att han har tillgång till 

skjutvapen. ”Bristen” på värdeladdade ord angående artikelns beskrivning av 

gärningsmannen, gör att artikeln inte heller ställer offret direkt mot honom.  

Både offer och gärningsman är aktiva och beskrivs mer genom sina handlingar än genom 

värdeladdade ord. Det faktum att offret aktivt lyckas fly från gärningsmannen bidrar att han 

inte uppfattas som direkt överlägsen. Läsaren kan tolka att artikeln rapporterar om 

händelsen genom att peka på gärningsmannens handlingar och ”argumentera” för att han är 

våldsam och farlig.  

 

Hur framställs miljön? 

Miljön beskrivs vara nära en tunnelbanestation i Stockholm en lördagsnatt klockan 01:47. 

Artikeln ger inte miljöbeskrivningen något större utrymme och få värdeladdade ord används. 

Det nämns att händelsen inträffade på väg hem från tunnelbanestationen, vilket ger läsaren 

en känsla av att brottet ägde rum på en respektabel, men ändå utsatt, plats. Andra halvan av 

artikeln behandlar händelserna i gärningsmannens lägenhet. Där uppfattas 

miljöbeskrivningarna måla upp en något mer hotfull miljö som läsaren kan applicera på 

mannen. Detta på grund av artikelns ordval och meningsuppbyggnad, till exempel gällande 

det skjutvapen som hittas i gärningsmannens bostad. 

 

Vilka andra aktörer lyfts fram och hur?  

Andra aktörer som lyfts fram och kommer till tals i texten är Mattsson, vakthavande befäl vid 

Stockholmspolisen. Han informerar om att polisen har gripit en misstänkt för brottet men att 

han inte kan delge mer information för tillfället. Mattssons position som vakthavande befäl 

kan uppfattas ingiva förtroende för hans uttalande samt öka tilliten för Aftonbladet som 

tidning.  
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7.1.3. "Man misstänks ha våldtagit tonårspojke", Bilaga 3 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Man misstänks ha våldtagit tonårspojke 

(ingress) En 16-årig pojke ska ha blivit våldtagen i en bil under söndagsförmiddagen. Bilen 

stod konstigt parkerad på en gata och en privatperson larmade polisen. När de kom fram 

fattade de misstankar om att pojken blivit våldtagen av en betydligt äldre man.  

– En man är anhållen misstänkt för våldtäkt, misshandel och sexuellt tvång, säger Lena 

Körner, åklagare.  

I artikelns rubrik uppmärksammas det att den utsatta pojken inte endast blir kallad för 

pojke, utan att han även blir omnämnd som tonårspojke. Begreppet tonårspojke är 

värdeladdat och bidrar till att läsaren tillskriver offret vissa attribut tillhörande en pojke i 

tonåren. Däremot gör artikeln begreppet "tonåring" mer oskyldigt genom att sätta ordet 

"pojke" bakom. Gärningsmannen hamnar i denna rubrik först, istället för offret. Detta sätter 

gärningsmannen i mer fokus. Utöver detta är det svårt att identifiera andra förstärkningar av 

rubriken.  

I ingressen betonas händelseförloppet tydligare och det framkommer att pojken är 16 år, 

vilket stämmer överens med rubriken som titulerat honom som tonårspojke. Aftonbladet är 

även försiktiga med att i ingressen skriva ut om pojken blivit våldtagen eller inte. De har inte 

uppdaterat artikeln med information i efterhand, om detta har tillkommit. Artikeln 

omnämner istället situationen genom meningsuppbyggnader såsom misstänks ha våldtagit, 

ska ha blivit våldtagen, och fattade de misstankar om att pojken blivit våldtagen. Det läggs 

vikt på det faktum att mannen är äldre än offret. Detta har Aftonbladet förstärk genom att 

använda sig av ordet betydligt och meningen pojken blivit våldtagen av en betydligt äldre 

man. Att använda sig av orden pojke och betydligt äldre man i samma mening skapar tydliga 

kontraster mellan offret och gärningsmannen, vilket förstärker den äldre mannens övertag 

gentemot pojken. Det framkommer även i ingressen att gärningsmannen är anhållen och 

misstänkt för våldtäkt, misshandel och sexuellt tvång.  

 

Hur framställs offret? 

Offret framställs som svagt i artikeln eftersom det läggs betydande fokus på att det var en 

pojke som blev våldtagen av en betydligt äldre man. Dessa ordval förstärker även läsarens 

bild av offret som svagt. Däremot kan läsaren inte göra tolkningen att offret ska ha utfört 

respektabel aktivitet i samband med att våldtäkten inträffade. Varför han befann sig i en 

konstigt parkerad bil förblir obesvarad, vilket leder till tolkningen att offret inte heller 

befinner sig på en respektabel plats. Gärningsmannen gestaltas vara i överläge i relation till 

offret, eftersom artikeln beskriver honom som en betydligt äldre man som misshandlar och 
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tvingar en pojke till sexuella handlingar. Gärningsmannen och offret ska enligt artikeln inte 

ha känt varandra. Att offret i underläge blev utsatt för brott samtidigt som läsaren kan 

ifrågasätta varför han hamnade i den utsatta situationen, gör det svårt att tolka om offret kan 

hävda sin offerstatus eller ej, till exempel kan händelsen ha uppfattats handla om 

prostitution. 

 

Hur framställs gärningsmannen?  

Gärningsmannen beskrivs genom att ställas mot offret med hjälp av värdeladdade ord. Han 

omskrivs bland annat som betydligt äldre man, en man i 40-årsåldern och förövaren. Till 

exempel i rubriken Man misstänks ha våldtagit tonårspojke får läsaren uppfattningen att en 

underlägsen pojke ska ha blivit utnyttjad av en vuxen, och därför även överlägsen, man. 

Ordvalen betydligt äldre ger läsaren intrycket att gärningsmannen är vuxen, att han därför 

borde vetat bättre, att han är större och att han har övertaget. Betydande fokus läggs på de 

inblandades ålder. Detta ger läsaren en olustig känsla, eftersom en 40-åring normativt inte 

har en sexuell relation med en 16-åring, vilket artikeln förstärker genom sina ordval, till 

exempel 16-årig kille och betydligt äldre man. Gärningsmannen beskrivs som aktiv medan 

offret uppfattas som mer passiv, vilket också påverkar hur läsaren uppfattar maktrelationen 

mellan dessa parter. 

 

Hur framställs miljön? 

I artikeln läggs fokus på att omständigheterna och miljön kring våldtäkten beskrivs som 

”konstiga”. Artikeln nämner ett flertal gånger att misstankar väcktes kring, och att händelsen 

ägde rum i, en konstigt eller märkligt parkerad bil på en gata i Malmö. Miljön uppfattas 

därför av läsaren som ganska mystisk, och märklig. Miljön uppfattas inte som särskilt säker, 

utifrån det som går att avläsa i artikeln. Det framställs istället som att de aktörer som 

befinner sig i miljön kommer att råka ut för någonting. 

 

Vilka andra aktörer lyfts fram och hur?  

En aktör som lyfts fram i ingressen av artikeln är åklagare Körner som nämner att 

gärningsmannen är anhållen misstänkt för våldtäkt, sexuellt tvång och misshandel. I 

brödtexten får även Förstell, informatör på polisen region syd, komma till tals. Förstell 

informerar om att allmänheten observerade en bil som stod konstigt parkerad och att det 

därför väcktes misstanke om brott. Han informerar även om att pojken var 16 år och 

misstänkts ha blivit utsatt för våldtäkt. Eftersom Förstell arbetar för polisen kan läsaren 

komma att känna ett större förtroende för honom än till exempel ett vittne. Körner berättar 

informativt vad hon åtalar gärningsmannen för utan att förlora trovärdigheten hos läsaren, 

eftersom hon som åklagare representerar ena parten, offret, i situationen. 
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7.1.4. Sammanfattning: Artiklar om överfallsvåldtäkt 

I artiklarna om överfallsvåldtäkt förstärks offret ofta genom en typ av dramatisering med 

hjälp av värdeladdade ord, såsom strypgrepp, slet sig loss, och släpades ut i skogen. Detta 

dramatiserar nyheten och gör den mer spännande och intressant. Aspekten "intensifiering", 

utifrån medielogikens dramaturgi, går att identifiera som en viktig komponent i hur 

Aftonbladet rapporterar om överfallsvåldtäkter. I artiklarnas ingresser ger Aftonbladet 

läsaren information om händelseförloppet, offrets ålder, samt var händelsen ägde rum, om 

detta inte framkommit i rubriken. Ingresserna innehåller både tillspetsning och förenkling av 

händelsen genom sitt lättlästa material. Samtidigt intensifierar de artiklarna i ett försök att 

attrahera fler läsare. Aftonbladet använder sig även av stereotypisering, genom att benämna 

offer och gärningsman med hjälp av värdeladdade ord med tillhörande attribut, som läsaren 

kan tillskriva de olika parterna i artiklarna.  

Inget tydligt mönster kan utläsas gällande hur Aftonbladet gestaltar offer i artiklar om 

överfallsvåldtäkt. Två offer framställs som passiva och svaga medan ett tredje framställs som 

aktiv och stark, samtidigt som bara två dem kan uppfattas genomföra respektabel aktivitet på 

respektabel plats. Gemensamt för offren är däremot att de alla framställs som oskyldiga och 

utsatta, samt att de kan tolkas vara i underläge på grund av att gärningsmännen framställs 

vara i överläge. 

Artiklarna målar upp en mer beskrivande bild av gärningsmännen genom användandet av 

värdeladdade ord. Gärningsmännen omnämns dock inte med hemska ord utan blir indirekt 

tillskrivna hemskheter med hjälp av värdeladdade ord angående exempelvis deras handlingar 

eller ålder. Läsaren får även, genom dessa värdeladdade benämningar, intrycket att 

gärningsmännen är i överläge i relation till offren. De uppfattas även beskrivas som aktiva, 

genom att gärningsmännen ges en aktiv roll med hjälp av den uppbyggnad av ordval som 

Aftonbladet rapporterar händelsen med. Detta, i kombination med de värdeladdade orden, 

bidrar till att gärningsmännen inte uppfattas anonyma, trots att de är oidentifierade.  

Gemensamt för de tre artiklarna om överfallsvåldtäkt är att de genom intensifiering, att med 

hjälp av värdeladdade ord, skapar en konkretiserad men ändå detaljerad miljöbeskrivning. 

Detta bygger upp en känsla som läsaren, genom artiklarnas uppbyggnad, kan applicera på 

offret eller gärningsmannen. Exempelvis visade sig detta i de tre analyserade artiklarna som 

oskyldighet, mystik och våldsamhet. Artiklarna spelar även på denna känsla för att genom 

polarisering ställa offret mot gärningsmannen, det oskyldiga mot det skyldiga. De använder 

sig även av tillspetsning av miljöbeskrivningarna för att bygga upp händelserna som något 

extraordinärt. Till exempel genom att gärningsmannen inkräktar på offrets oskyldiga vardag 

eller att miljön redan är skum och utsatt.  
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Andra aktörer som får komma till tals i artiklarna är minst en och högst två personer, alla 

med koppling till polisen eller rättsväsendet. Detta förstärker läsarens känsla av 

tillförlitlighet till artikeln. I alla artiklar angående överfallsvåldtäkt kommer dessa aktörer till 

tals redan i ingressen. 

 

7.2. Artiklar om festivalvåldtäkt  

7.2.1. "Anmäld våldtäkt på Bråvallafestivalen", Bilaga 4 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Anmäld våldtäkt på Bråvallafestivalen 

(ingress) En kvinna i 20-årsåldern anmälde under torsdagskvällen en våldtäkt på 

Bråvallafestivalen. Våldtäkten ska ha inträffat i publikhavet under Zara Larssons konsert.  

- Vi är mycket angelägna om att få tips, säger Christer Fuxborg vid polisen. 

Anmäld våldtäkt på Bråvallafestivalen är en neutral och informativ rubrik som besvarar vad 

som har hänt samt var det har hänt, men utelämnar detaljerad information kring varför, hur 

och vem som är inblandad. Väl i ingressen kan läsaren ta del av dessa detaljer kring dådet. 

Till exempel får läsaren i ingressen reda på att en kvinna i 20-årsåldern blivit våldtagen i 

publikhavet under Zara Larssons konsert. Även ingressen har, precis som rubriken, ett 

neutralt ställningstagande till dådet och använder inga förstärkande eller värdeladdade ord i 

beskrivningen av händelseförloppet, gärningsmannen eller offret. Aftonbladet väljer att 

skriva att en kvinna i 20-årsåldern anmälde under torsdagskvällen en våldtäkt istället för 

att skriva att hon blivit "utsatt" för en våldtäkt, vilket framstår som ett ställningstagande som 

kan tolkas som normalisering av händelsen. 

 

Hur framställs offret? 

Offret beskrivs som aktivt och kan ta sig ur situationen hon blir utsatt för, vilket läsaren kan 

tolka som att offret är starkt snarare än svagt. Däremot beskrivs offret av andra aktörer, som 

uttalar sig om händelsen, på ett sätt som istället skulle kunna uppfattas som svagt. Exempel 

på detta är förmodar att hon är väldigt chokad och skakad och en ung kvinna som har blivit 

utsatt för en person som har penetrerat henne bakifrån. Offret befinner sig i ett publikhav 

på en konsert, vilket kan uppfattas som både en respektabel plats att befinna sig på och som 

respektabel aktivitet att utföra som festivalbesökare. Gärningsmannen kan läsaren inte tolka 

vara i överläge, eftersom han inte ges någon beskrivning alls. Däremot kan läsaren uppfatta 

att offret är i en utsatt situation, och därav även i underläge, eftersom hon befinner sig i ett 

trångt publikhav bland många andra festivalbesökare.  
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Offret och gärningsmannen beskrivs inte ha någon tidigare relation till varandra. Utifrån 

artikeln anses offret kunna hävda sin offerstatus eftersom någon förgripit sig på henne på 

den utsatta, men samtidigt respektabla, platsen hon befann sig på. Detta gäller även 

aktiviteten hon utförde, som kan tolkas som utsatt men samtidigt respektabel. 

 

Hur framställs gärningsmannen?  

I artikeln är gärningsmannen anonym och omnämns bara som person och gärningsman. 

Denna person ges ingen beskrivning för att det inte finns några vittnen, men personen 

tillskrivs inte heller någon aktiv handling i artikeln. Det är endast i en mening av artikeln där 

gärningsmannen beskrivs som aktiv; att det är en ung kvinna som ska ha blivit utsatt för en 

person som har penetrerat henne bakifrån. Att Aftonbladet väljer att skriva det är en ung 

kvinna som ska ha blivit utsatt för en person, istället för till exempel ”det är en person ska ha 

utsatt en ung kvinna”, ger även denna mening gärningsmannen en mer passiv ställning. 

Detta ger läsaren en passiv bild av gärningsmannen, vilket nästan förminskar själva brottet. 

Istället vädjar artikeln till allmänheten om vittnesuppgifter, hur chockad flickan är och de 

små utredningschanserna. Läsaren får bilden av gärningsmännen som en anonym gestalt, 

mitt bland diskussionerna kring konsekvenserna av ”en penetration”. 

 

Hur framställs miljön? 

Artikeln använder sig av neutrala miljöbeskrivningar. Det nämns att våldtäkten inträffade en 

torsdagskväll vid halv elva tiden, i Bråvallafestivalens publikhav, framför scenen på Zara 

Larssons konsert. Användandet av ordet publikhav ger läsaren bilden av att det ska ha varit 

trångt på grund av den stora mängd människor på platsen där offret befann sig, vilket även 

nämns vid en intervju senare i artikeln. Det kan uppfattas att Aftonbladet tar för givet att 

läsaren redan innan har en bild av hur miljön ser ut på en festival. Det går att göra en friare 

tolkning av miljön i artikeln, vilket även kan påverka läsarens uppfattning av händelsen som 

helhet. Stereotypa antaganden om festivalmiljöer, som exempelvis ungdomar, fylla, bråk, 

dans och trängsel, kan därför påverka om läsaren väljer att tolka miljön som respektabel eller 

inte.  

 

Vilka andra aktörer lyfts fram och hur?  

Andra aktörer som lyfts fram i texten är Fuxborg, presstalesman på polisen. Fuxborg nämner 

i ingressen hur polisen är angelägna om att få in fler tips angående våldtäkten. Han nämner 

sedan i brödtexten hur kvinnan blivit våldtagen och hur hon agerat efter våldtäkten. Fuxborg 

kommenterar även ytterligare ett sexuellt ofredande som skett under Bråvallafestivalen, 

inklusive dess händelseförlopp. Fler aktörer som kommer till tals är Agnevik och Lippens, 

båda presstalespersoner för polisen, där Agnevik representerar Region Öst. Agnevik berättar 
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att utredningsläget hittills ser dåligt ut, och att de ännu inte tagit reda på om det finns 

kameror över området. Han delger även att han inte kan svara på hur kvinnan mår men att 

hon säkert är skakad av händelsen. Agnevik berättar även att han misstänker att det kan 

komma in fler anmälningar angående sexuella ofredanden under festivalen. Lippens berättar 

att de inte har några nyheter gällande spaningsärendet. Han, till skillnad mot Agnevik, 

kommer ytterst lite till tals i texten. Agneviks uttalande, angående att polisen ännu inte 

kontrollerat om det finns kameror över området, sänker förtroendet för deras arbete till viss 

del. 

Zara Larsson, en välkänd svensk artist som höll i den konsert vars publikhav var den plats 

där kvinnan blev våldtagen, är även en aktör i texten och får komma till tals genom hennes 

två inlägg på det sociala mediet Twitter. Inläggen återges av journalisterna i artikeln och 

lyder; Fyfan för dig som helt skamlöst våldtar en tjej i publikhavet. Du förtjänar att brinna i 

helvetet och Fy fan för er killar som får tjejer att känna sig osäkra när de går på festival. 

Jag hatar killar. Hatar hatar hatar. Aftonbladet väljer dock att inte referera direkt till Zara 

Larssons inlägg, utan endast till hennes profil på det sociala mediet Twitter. Om hon fick 

frågan av Aftonbladet att kommentera händelsen mer än genom hennes inlägg på Twitter 

framkommer inte.  

 

7.2.2. "Våldtäktsförsök på Bråvalla", Bilaga 5 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Våldtäktsförsök på Bråvalla 

(ingress) När Bråvallafestivalen i Norrköping avslutades på lördagen hade fem misstänkta 

våldtäkter anmälts. Vid 21-tiden på kvällen inkom ännu en anmälan om våldtäktsförsök. 

Polisen efterlyser nu gärningsmannen, rapporterar NT.  

Här är rubriken neutral och informativ. Den belyser kortfattat vad som har hänt samt var det 

har hänt, men utelämnar information gällande vem, hur och varför. Även om ingressens 

första mening handlar om de fem anmälda våldtäkterna, läggs snarare större fokus på det 

våldtäktsförsök som artikeln behandlar och hur polisen försöker identifiera en gärningsman. 

Aftonbladet väljer att skriva att fem misstänkta våldtäkter anmälts. Eftersom ordet 

misstänkta går att uppfatta som ett ifrågasättande angående offrets trovärdighet, hade ”fem 

anmälda våldtäkter” varit mindre ställningstagande. Läsaren ges även intrycket att 

Aftonbladet likställer de fem misstänkta våldtäkterna med det våldtäktsförsök som anmäldes, 

eftersom Aftonbladet i sin artikel tar ett lika ställningstagande till samtliga anmälningar. 

Trots detta är skillnaderna mellan en våldtäkt och ett försök till våldtäkt påtagliga, eftersom 

en våldtäkt är fullbordad medan ett våldtäktsförsök inte är det.  
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Hur framställs offret? 

Läsaren kan uppfatta offret som svagt och passivt. Till exempel beskrivs hon vara tvungen att 

ropa på hjälp för att ta sig ifrån situationen. Om offret utförde respektabel aktivitet ger 

artikeln inte svar på. Däremot får läsaren reda på att hon är festivalbesökare, vilket gör det 

förståeligt varför hon befann sig mellan ett festivalområde och en festivalcamping. Vad hon 

gjorde där är dock oklart. Artikeln beskriver våldtäktens händelseförlopp med att offret blev 

upptryck mot ett staket och att hon var beroende av någon annans hjälp för att kunna ta sig 

därifrån. Däremot används inga värdeladdade ord för att beskriva gärningsmannen under 

detta händelseförlopp, vilket leder till att läsaren inte kan tolka att han skulle ha varit i 

överläge under händelsen. Offret kan dock uppfattats ha befunnit sig i underläge eftersom 

hon behövde hjälp för att ta sig ifrån situationen. Utifrån vad som går att utläsa, kände inte 

gärningsmannen och offret varandra. Läsaren kan tolka händelsen som att offret kan hävda 

sin offerstatus, eftersom hon inte försatt sig i situationen själv och för att hon kan uppfattas 

ha befunnit sig i underläge. 

 

Hur framställs gärningsmannen?  

Gärningsmannen beskrivs inte med hjälp av några värdeladdade ord, bara som man. Att 

artikeln skriver att han tryckt upp offret mot ett staket ger läsaren uppfattningen att han är 

våldsam. Men det faktum att våldtäktsförsöket ska ha avbrutits, i samband med det neutrala 

och sakliga signalement på den misstänkte som återges, ger en mer neutraliserad bild av 

gärningsmannen. Aftonbladet utmålar därav inte gärningsmannen som "något", till exempel 

som ett ”monster” vilket diskuterats i tidigare forskning. Han förblir istället anonym i 

läsarens ögon, trots att artikeln återger hans signalement; Den misstänkta mannen uppges 

vara 170 lång, 27-30 år och ha mörkbrunt har. När händelsen inträffade ska han ha haft på 

sig blå bomberjacka, mörka byxor och vita skor. Läsaren får en uppfattning om han ser ut, 

men på grund av att han benämns såpass neutralt och sakligt, uppfattas han ändå i artikeln 

som anonym. 

 

Hur framställs miljön? 

Artikeln återger knappt någon miljöbeskrivning. De enda konkreta beskrivningarna som ges 

är 21-tiden på lördagskvällen och mot ett staket mellan campingen och scenen Sensation på 

Bråvalla. Resterande delar av artikeln redogör för händelseförloppet och gärningsmannens 

signalement, samt diskuterar de många våldtäkterna på festivalen. De konkreta 

platsbeskrivningarna kan uppfattas som neutrala, och i samband med diskussionen om de 

många våldtäkterna kan läsaren därför komma att uppfatta att artikeln framställer 

festivalmiljön i sig som osäker gällande våldtäkt och sexuella ofredanden. 
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Vilka andra aktörer lyfts fram och hur?  

Andra aktörer som lyfts fram i artikeln är bland annat NT, som rapporterar att polisen 

efterlyser gärningsmannen. NT är en källa som kan kännas tvivelaktig för läsaren, på grund 

av att den i artikeln endast anges med denna förkortning istället för sitt fullständiga namn, 

Norrköpings Tidningar. När artikeln använder sig av NT en andra gång, är det polisens 

presstalesperson, Lippens, som berättar till NT att han tror fler personer vågar anmäla de 

övergrepp som de blir utsatta för. Eftersom att Lippens jobbar för polisen, kan detta bidra till 

läsarens uppfattning att han är en trovärdig källa. Att Aftonbladet använder sig av en 

andrahandskälla behöver nödvändigtvis inte betyda att läsaren tappar förtroendet för 

tidningen. Däremot kan läsaren få intrycket att Aftonbladet inte valt att prioritera händelsen 

och därför inte skickat en journalist till platsen. Att skriva Norrköpings Tidningar, till 

skillnad från NT, kan däremot framstå som mer förtroendeingivande för de läsarna som 

tidigare inte hört talas om tidningens förkortning. 

 

7.2.3. "Fem våldtäkter anmälda på Bråvalla-festivalen", Bilaga 6 

Hur konstrueras rubrik och ingress? 

(rubrik) Fem våldtäkter anmälda på Bråvalla-festivalen 

(ingress) Under fredagskvällen och lördagen inkom fyra nya anmälningar om våldtäkt på 

Bråvallafestivalen. En 25-årig man greps på fredagskvällen för sexuellt ofredande efter att ha 

onanerat mitt under en rockkonsert och delgavs senare misstanke om en av våldtäkterna. 

Han släpptes senare efter förhör. Totalt har polisen hittills upprättat fem anmälningar om 

våldtäkt under festivalen.  

Rubriken berättar vad som har hänt och var det har hänt. Ordet Bråvallafestivalen berättar 

om var, det vill säga utanför Norrköping, medan fem våldtäkter anmälda besvarar vad som 

har hänt. Aftonbladet är neutrala och anonyma när de uttrycker sig i rubriken, vilket kan 

antas vara motsatsen till vad de tänkta mottagarna hade uppskattat. Ingressen berättar att 

fyra nya våldtäkter har anmälts och att en man som onanerat offentligt senare blivit anmäld 

för sexuellt ofredande. Det sistnämnda brottet uppfattas få mer uppmärksamhet i ingressen 

än de fem anmälda våldtäkterna. Aftonbladet uppfattas vara försiktiga i sin rapportering 

genom att använda sig av uttrycken anmälningar om våldtäkt eller fem våldtäkter anmälda 

istället för till exempel "anmälda våldtäkter". Detta förflyttar fokus från händelsen "våldtäkt" 

till själva ”anmälningarna”, vilket kan uppfattas normalisera begreppet våldtäkt och vad det 

innebär.   
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Hur framställs offret? 

Inga värdeladdade ord, som kan förstärka hur läsaren uppfattar offret, används för att 

beskriva någon av våldtäkterna eller våldtäktsförsöken. Beskrivningarna är istället neutrala 

och sakliga, och offren kan därför inte tolkas som svaga. Tre av offren kan läsaren tolka 

utförde respektabel aktivitet, medan den som utsattes för våldtäkt under pågående sexakt blir 

svårare för att uppfatta som respektabel. Detsamma gäller läsarens tolkning av platsen offren 

befann sig på.  

Att gärningsmännen skulle ha varit i överläge under våldtäkterna är går inte att tolka, 

eftersom artikeln inte använder några värdeladdade ord eller beskrivningar av varken 

personer eller händelseförlopp. Bortsett från våldtäkten som började som frivilligt sex, kan 

det uppfattas att gärningsmännen är okända för offren. Läsaren kan, utifrån artiklarna, tolka 

att tre kvinnor och en person blivit utsatta för våldtäkt eller våldtäktsförsök, samt var de 

befann sig när de inträffade. I artikelns behandlande av det inledningsvis frivilliga sexet som 

övergick till våldtäkt, beskrevs även offrets aktivitet innan brottet begicks, vilket var frivilligt 

sex. Artikeln nämner inte vem av mannen och kvinnan i den sistnämnda våldtäkten som är 

offer respektive gärningsman, men på grund av fördomsfulla och/eller strukturella 

antaganden, kan läsaren göra tolkningen att det är kvinnan som är offret. Alla offer kan 

hävda sin offerstatus i och med att de blivit utsatta för brott, men när läsaren tar hänsyn 

faktorer såsom respektabel aktivitet och plats kan det hända att läsaren gör uppfattningen att 

offret i våldtäkten som inleddes som frivilligt sex inte kan hävda lika stor offerstatus.  

 

Hur framställs gärningsmannen?  

Denna artikel behandlar fyra olika våldtäkter. I samtliga fall är gärningsmännen anonyma 

och det delges inte ens information om deras kön. Återkommande i artikeln omnämns 

händelserna som anmäld våldtäkt. Detta distanserar både offret och gärningsmannen från 

händelserna, vilket får artikelns rapportering att uppfattas som saklig och neutral. Läsaren 

kan inte få någon bild av gärningsmännen, mer än att de är många och svåridentifierbara. 

Men att Aftonbladet distanserar bland annat gärningsmännen från våldtäkterna genom vissa 

ordval, som till exempel anmäld våldtäkt, får läsaren snarare en bild av att är ”många 

anmälda våldtäkter” istället för ”många våldtäktsmän”. Samma ordval påverkar även 

läsarens uppfattning av gärningsmännen som mer passiva. 

 

Hur framställs miljön? 

Artikeln återger bara korta och koncisa platsbeskrivningar. Inga värdeladdade eller 

detaljerade miljöer beskrivs. Några av de anmälningar som nämns i artikeln får inte ens 

någon miljöbeskrivning. Istället läggs mer fokus på att ”räkna upp” alla anmälda våldtäkter, 

våldtäktsförsök och sexuella ofredanden. Detta i samband med de neutrala ordvalen, såsom 
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fredagskväll, lördagsmorgon, när det amerikanska bandet Tenacious D spelade, i samband 

med ett toalettbesök, på ett campingområde och i publikhavet framför en scen på Bråvalla, 

uppfattas artikeln applicera fenomenet våldtäkt på dessa neutrala festivalföreteelser. 

 

Vilka andra aktörer lyfts fram och hur?  

Andra aktörer som lyfts fram i texten är polisens presstalespersoner Lippens och Agnevik, 

samt festivalens arrangörer genom ett inlägg på Facebook. Lippens delger information kring 

de anmälda sexuella ofredandena och en anmäld våldtäkt. Han berättar även att 

utredningarna fortsätter angående alla de omnämnda anmälningarna och att det inte är helt 

omöjligt att det kan finnas ett samband mellan dem. Agnevik kommer till tals när han 

nämner att polisen har påbörjat DNA-spårning. I en annan del av artikeln delger han även att 

den misstänkte gärningsmannen har blivit släppt, men att brottsmisstankar kvarstår. 

Festivalarrangörerna kommer till tals genom ett inlägg på deras Facebooksida, som lyder; 

"Till er som inte kan bete er, som inte kan respektera andra människor: sluta. Sluta förstöra. 

Sluta ta er friheter som inte är era att ta.".  

 

7.2.4. Sammanfattning: Artiklar om festivalvåldtäkt 

Rubriker om festivalvåldtäkter framstår som enkla och neutrala, eftersom Aftonbladet väljer 

att beskriva vad som har hänt genom orden våldtäkt eller våldtäktsförsök, för att sedan 

förklara var de har hänt genom att skriva Bråvalla, Bråvallafestivalen eller Bråvalla-

festivalen. Aftonbladet uppfattas ta för givet att läsaren förstår att Bråvallafestivalen utspelar 

sig i Norrköping, baserat på hur de utformat sina rubriker. Det går att uppfatta rubrikerna 

som förenklade, eftersom incidenterna egentligen är komplexa och invecklade. Men 

Aftonbladet har istället förenklat och neutraliserat innehållet i rubriken till den grad att den 

nästan framstår som ointressant. Detta tillsammans med avsaknaden av intensifiering, gör 

nyheten tråkig i jämförelse med andra händelser.  

Ingresserna för festivalvåldtäkternas artiklar beskriver gärningsmannen eller offret ytterst 

försiktigt. Det som framkommer är offrets och/eller gärningsmannens ålder, och i ett fall 

framkommer inte någon information alls om varken offret eller gärningsmannen. Viss 

personifiering kan utgöras i ingresserna, men det lyckas inte nå fram till läsaren på grund av 

den bristfälliga informationen om offret. Detta kan medföra att läsaren inte kan identifiera 

sig med eller känna empati för den utsatta. Till skillnad från rubrikerna är inte innehållet i 

ingresserna lika förenklat. Aftonbladet använder sig där istället av tillspetsning genom att 

formulera ett lättläst material. Ofta förekommande ord i artiklarnas ingresser och rubriker är 

anmälan, anmälningar och anmälts, istället för endast orden våldtäkt och våldtäktsförsök. 

Att fokusera på "en anmälan av våldtäkt" istället för "en våldtäkt", förflyttar artikelns 
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uppfattade fokus till en mer ifrågasättande inställning till händelserna samt offrens 

trovärdighet. 

Offren i artiklarna om festivalvåldtäkter framställs både som aktiva och passiva. Om mönster 

existerar gällande huruvida offret gestaltas som svagt eller starkt, är svårt att avgöra. Detta 

eftersom det i en artikel ges motstridiga uppgifter angående denna framställning, medan det i 

en annan artikel inte går att utgöra. Vad artiklarna har gemensamt är att de gestaltar offrets 

aktivitet och plats som respektabel, eller inte, genom att använda neutrala 

platsbeskrivningar. Exempel på ord som används i dessa neutrala beskrivningar är 

Bråvallafestivalen eller festivalområdet. Det blir därför, på grund av miljöbeskrivningarnas 

neutralitet, upp till läsaren att tolka innebörden av dess ord. Om offren är i underläge i 

relation till gärningsmannen är också svårt att tolka eftersom detta inte framkommer i två av 

artiklarna, även detta på grund av ytliga händelsebeskrivningar.  

Gärningsmännen uppfattas distanseras från brottet, genom att artiklarna beskriver dessa 

som passiva på grund av artikelns ordval gällande händelsebeskrivningarna. De ges nämligen 

oftast endast en mening per artikel där de beskrivs som aktiva medan de i resterande delar av 

artikeln nämns i passiv form. De framstår därför även som till viss del anonyma, och i många 

fall nämns de endast genom ordet "personen" utan att läsaren får någon sorts beskrivning 

överhuvudtaget.  

Artiklarnas miljöbeskrivningar är neutrala och sakliga. De skulle snarare kunna betraktas 

som platsredovisningar på grund av den förenkling och konkretisering som används. Ytterst 

få värdeladdade ord tillämpas och hela miljöbeskrivningen bygger på begreppet ”festival”. 

Vad detta begrepp innebär får läsaren därav tolka själv. Detta leder till att läsaren själv får 

avgöra om denna miljö ska räknas som respektabel eller inte. De sakliga 

miljöbeskrivningarna kan därför även tolkas som ett normaliserande av att våldtäkter 

inträffar på festivalområden, eftersom det gör fenomenet ”våldtäkt” applicerbart på 

begreppet ”festival”. 

Andra aktörer som benämns i artiklarna är polisen själva genom sociala medier, deras 

presstalespersoner och andra anställda, festivalarrangören, samt artisten Zara Larsson. De 

kommer alla till tals genom att de citeras från intervjuer, sociala medier eller andra tidningar. 

Aktörer som dessa nämns i artiklarna från två till fyra gånger. 
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7.3. Vilka skillnader och likheter kan identifieras? 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den andra frågeställningen, angående vilka likheter 

och skillnader vi kommit att identifiera genom analysen av de utvalda artiklarna angående 

festivalvåldäkt respektive överfallsvåldtäkt. Även under denna rubrik kommer vi att utgå från 

de fem tidigare valda analysfrågor, med avseende att jämföra analysresultaten gällande hur 

Aftonbladets rapporterar om överfallsvåldtäkt respektive festivalvåldtäkt. 

 

Rubriker och ingresser 

Det går att identifiera vissa skillnader gällande hur artiklarnas rubrik och ingress utformas, 

beroende på om den behandlar en festivalvåldtäkt eller en överfallsvåldtäkt. Dessa skillnader 

är tydliga angående vilka frågor som besvaras av rubriken eller ingressen.  

I rubrikerna för artiklar kring överfallsvåldtäkter, fokuseras det mer på gärningsmannen 

och/eller offret, till skillnad från rubrikerna för artiklar om festivalvåldtäkt där varken 

gärningsmannen eller offret nämndes över huvud taget. Baserat på analysmaterialet, har 

Aftonbladet en mer neutral utgångspunkt när de konstruerar rubriker om festivalvåldtäkt. I 

artiklarna om överfallsvåldtäkt förstärks och personifieras istället gärningsmannen och 

offret, samt dess utsatthet, i rubrikerna. Dessa rubriker nämner inte parternas ålder, men det 

används åldersförankrade och värdeladdade ord såsom flicka, tonårspojke, man och kvinna. 

Åldern på offret nämns därefter i början av ingressen. Det kan uppmärksammas hur 

rubrikerna och ingresserna gällande festivalvåldtäkt fokuserar på att neutralt berätta vad som 

har hänt samt var det har hänt. Detta går att sätta i kontrast till rubrikerna för 

överfallsvåldtäkt, där de istället lägger fokus på vem som har blivit utsatt, av vem personen 

blivit utsatt, hur personen blivit utsatt och var personen blivit utsatt.   

 

Offret 

Angående likheterna, gällande hur Aftonbladet gestaltar offer i artiklar om 

överfallsvåldtäkter respektive festivalvåldtäkter, kan läsaren inte uppfatta några tydliga 

mönster. Offren framställs i båda artikeltyperna som både aktiva och passiva liksom både 

starka och svaga. Däremot kan läsaren uppfatta att offren i artiklarna om överfallsvåldtäkter 

framställs som mer oskyldiga än de offren i artiklarna om festivalvåldtäkter. Detta eftersom 

artiklarna om överfallsvåldtäkt använder sig av mer värdeladdade ord, vilket konstruerar 

antingen en respektabel aktivitet och plats för offret, och/eller att offret kan tolkas vara i 

underläge i relation till gärningsmannen. Detta framkommer inte i artiklarna om 

festivalvåldtäkt, på grund av att ordvalen i artiklarna är mer neutrala och inte värdeladdade. 
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Gärningsmannen 

Gärningsmannen i artiklarna om överfallsvåldtäkt blir indirekt beskriven genom 

värdeladdade ord angående sina handlingar, och i ett fall gällande sin ålder. Att 

gärningsmannen även omnämns som aktiv bidrar till att dessa beskrivningar kan appliceras 

på honom, vilket skapar en uppfattning av gärningsmannens ”karaktär” hos läsaren. 

Gällande artiklarna om våldtäkt på festival ges istället gärningsmannen en neutral 

beskrivning eller, i flera fall, ingen beskrivning alls. Detta i kombination med att 

gärningsmannen gestaltas som passiv, leder även till att denne uppfattas distanseras från 

brottet. Denna gestaltning leder till att gärningsmannen tar en liten plats i artikeln enligt 

läsarens ögon. Gemensamt för båda typer av artiklar är att gärningsmannen inte direkt 

tillskrivs några karaktärsdrag, det vill säga att artikeln inte rättfram beskriver 

gärningsmannen genom att till exempelvis skriva ut att ”hen är si” eller ”hen är så”.  

 

Miljön 

Läsaren kan uppfatta artiklarna om överfallsvåldtäkt som mer värdeladdade medan 

artiklarna om festivalvåldtäkt kan uppfattas använda mer neutrala ord gällande 

miljöbeskrivningarna. Artiklarna om överfallsvåldtäkt bygger genom användandet av 

värdeladdade ord upp en stämning kring händelsen, i ett försök att göra den mer 

extraordinär. Festivalvåldtäktsartiklarna anger däremot endast platsen där händelsen ägde 

rum. Detta leder till att läsaren får olika stort tolkningsutrymme i de två olika artikeltyperna; 

större utrymme för egen tolkning i festivalvåldtäktsartiklarna och mindre utrymme i 

artiklarna om överfallsvåldtäkt. 

 

Andra aktörer 

Betydligt färre aktörer representeras i artiklarna om överfallsvåldtäkt jämfört med de om 

festivalvåldtäkt. I rapporteringen kring festivalvåldtäkter lyfter artiklarna fram upp till fyra 

stycken övriga aktörer för att kommentera händelsen eller händelserna. Detta skiljer sig från 

de artiklar som berör överfallsvåldtäkt, där endast en eller två aktörer får komma till tals. 

Endast polis, åklagare eller vittne får uttala sig i artiklar om överfallsvåldtäkt medan artister 

och arrangörer, utöver polis, kommer till tals i festivalvåldtäktsartiklarna, eftersom fler 

parter är inblandade. De likheter som går att identifiera är att både artiklar om 

festivalvåldtäkt och överfallsvåldtäkt har anställda vid polisen som kommenterar händelsen. 

Kommentarerna från polisen berör bland annat hur de ska gå vidare med fallet eller vilken 

information de redan har. Mestadels av denna information har Aftonbladet tagit del av vid 

presskonferenser, eftersom det är polisens presstalespersoner som oftast blir citerade. 

Läsaren kan tolka artikeln som mer tillförlitlig när en polis, och inte bara ett förbipasserande 

vittne, har kommenterat händelsen.   



40 
 

8. Slutdiskussion 

Aftonbladet förstärker händelsen i artiklarna om överfallsvåldtäkt genom att använda 

värdeladdade ord angående offer, gärningsman och miljö, vilket skapar en känsla av att det 

är något extraordinärt och hemskt som har inträffat. Till skillnad mot artiklarna om 

festivalvåldtäkter är rapporteringen neutral och saklig samtidigt som gärningsmannen 

distanseras. Det är även svårare för läsaren att kunna se de offer som presenteras i 

festivalvåldtäktsartiklarna som ideala och respektabla. Detta kan i en samhällelig kontext 

betyda, och leda till, att de våldtäkter som inträffar på festivalområden normaliseras; att det 

tas för givet att en festival är "en utsatt miljö" och att en våldtäkt som sker där inte tas på lika 

stort allvar som en våldtäkt som inträffar utanför festivalsammanhang. Aftonbladet fokuserar 

istället på antalet anmälda våldtäkter vilket kan jämföras med tidningens mer detaljerade 

artiklar om överfallsvåldtäkt. Läsaren skulle kunna tolka rapporteringen i artiklarna om 

överfallsvåldtäkt som kvalitativ, och rapporteringen om festivalvåldtäkterna som kvantitativ. 

Våldtäkterna på Bråvallafestivalen har dock väckt debatt i olika medier. Frågan om huruvida 

denna debatt bidragit till eller motverkat den normaliserade bilden av våldtäkter på 

festivaler, enligt analysresultatet, får vi lämna obesvarad och öppen för vidare forskning.  

Utifrån teorin om nyhetsvärdering kan vi diskutera och klargöra för en aspekt om varför 

Bråvallafestivalen fick, eller upplevdes få, såpass stor medial uppmärksamhet. I linje med 

teorins kriterier för vad som ökar en nyhets värde, inkluderar händelserna på Bråvalla (1) 

flera brott (2) med kort kulturellt och geografiskt avstånd (3) till händelsen (5) där enskilda 

elitpersoner, i det här fallet artister, är inblandade. (6) Händelsen beskrivs även enkelt, i 

dessa artiklar väldigt förenklat, (7) samt innehåller en viktig och relevant opinionsledare, 

vilket Zara Larson är i detta sammanhang. (8) Nyheten utspelar sig även under en kort 

tidsperiod, tre dagar, som del av ett överhängande tema, Bråvallafestivalen. (9) Den 

innehåller även negativa inslag (10) och använder sig av en elitperson som källa, detta när de 

återger Zara Larssons twitterinlägg. Punkt fyra gällande om nyheten kan klassas som 

sensationell och överraskande går däremot att ifrågasätta. En våldtäkt på Bråvallafestivalen 

uppfyller således fler kriterier än en överfallsvåldtäkt, och borde enligt teorin därför värderas 

nyhetsmässigt högre. Detta kan vara en bidragande faktor till varför artiklarna om 

överfallsvåldtäkt intensifieras betydligt mer än artiklarna om festivalvåldtäkt, i syfte att göra 

nyheten om överfallsvåldtäkter mer extraordinär och därav mer läsvärd. Detta kanske inte 

behövs gällande nyheten om våldtäkterna på Bråvallafestivalen. Denna intensifiering kan 

leda till att läsaren får uppfattningen att en överfallsvåldtäkt är en extraordinär händelse, och 

att det är rentav ovanligt. Detta trots att det antas anmälas fler våldtäkter än vad massmedier 

rapporterar om, samt att det antas inträffa fler än vad som faktiskt anmäls. 
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Den intensifiering av artiklarna om överfallsvåldtäkter, som nämns i slutet av tidigare stycke, 

kan identifieras med utgångspunkt i gestaltningsteorin och nyhetsvärderingsteorin. 

Artiklarna behandlar nämligen endast våldtäkter som uppfyller det fjärde kriteriet av teorin 

om nyhetsvärdering, att nyheten kan ses som sensationell eller överraskande. Detta förstärks 

sedan på grund av att artikeln gestaltar de inblandade aktörerna och miljön som mer skyldig 

eller oskyldig, genom bland annat värdeladdade ord, vilket skapar mer dramatik i artikeln. 

Anledningen till att denna sorts gestaltning inte är närvarande i artiklarna om 

festivalvåldtäkt, går att koppla tillbaka till slutsatsen i föregående stycke; att 

festivalvåldtäktsartiklar redan har högre nyhetsvärde och att de därför inte "behöver" 

gestaltas på samma värdeladdade sätt. Detta kan därför leda till uppfattningen att dessa 

artiklar istället normaliserar våldtäkter på festivalområden. Till exempel förenklas istället 

artiklarna om festivalvåldtäkt till den grad att rapporteringen av flera fall komprimeras till att 

endast nämnas i en och samma artikel. Endast den våldtäkt som ägde rum framför Zara 

Larssons konsert, elitperson och opinionsledare enligt teorin om nyhetsvärdering, får en egen 

artikel. Utifrån detta hade det varit intressant att utforska hur en artikel som kvantitativt 

rapporterade och sammanfattade exempelvis ”helgens överfallsvåldtäkter i Stockholm” hade 

uppfattats.  

I vår analys kan vi även tyda att Aftonbladet använt sig av fler dramaturgiska knep i rubrik, 

ingress och miljöbeskrivning i artiklarna om överfallsvåldtäkt. Enligt teorin om 

medielogikens dramaturgi används dessa knep, det vill säga teorins sju aspekter, för att göra 

en nyhet mer attraktiv. Samtidigt uppfyller nyheten om festivalvåldtäkt fler kriterier för 

teorin om nyhetsvärdering, vilket enligt den teorin betyder att en våldtäkt på festival har 

högre nyhetsvärde. Dessa faktum, i samband med varandra, kan tolkas som att Aftonbladet 

använt sig av fler dramaturgiska knep i överfallsvåldtäktsartiklarna för att öka deras 

nyhetsvärde, medan detta "inte behövts" i artiklarna om festivalvåldtäkt. På grund av att 

artiklarna om överfallsvåldtäkt använt sig av fler dramaturgiska aspekter, såsom 

tillspetsning, polarisering och intensifiering, kan detta även motivera varför 

överfallsvåldtäktsartiklarna nyttjat fler värdeladdade ord och meningsbyggnader, något som 

kan utgöras från analysresultatet.  

Studiens resultat kan sättas i kontrast till den tidigare forskningen angående hur våldtäkt 

framställs i medier. Vi kan, liksom Demblon och Widdicombe (2012), identifiera tre 

huvudkomponenter gällande uppbyggnaden av nyhetsartiklar om sexuellt våld, vilket är 

gärningsmannen, offret och själva situationen. Det kan även uppmärksammas att 

konstruktionen av dessa huvudsakligen handlar om distansering till våldtäkt och om 

fördelning samt begränsning av ansvar för de inblandade parterna. Utifrån vår studies 

resultat kan det konstateras att offret och gärningsmannen tar betydande plats i artiklarna, 
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vilket även gäller omständigheterna kring situationen, som till exempel miljöbeskrivning. 

Däremot tar andra diskussioner plats i artiklarna om festivalvåldtäkt, angående 

"omständigheterna kring omständigheterna". Detta innefattar bland annat diskussioner om 

människorna och säkerheten på festivaler, vilket skiljer sig från artiklarna om 

överfallsvåldtäkt. När det gäller Aftonbladets artiklars konstruktion av offer och 

gärningsman, finns tendenser till Demblons och Widdicombs (2012) resultat. Artiklarna om 

festivalvåldtäkt kan uppfattas distansera gärningsmannen från våldtäkten samtidigt som 

tidningen försöker diskutera vem som bär ansvaret; festivalen eller ”killar” i allmänhet. 

Överfallsvåldtäktsartiklarna behandlar, till skillnad från artiklarna om festivalvåldtäkt, 

främst de två huvudaktörerna, och porträtterar offret som mer oskyldigt. 

Angående rapporteringen av båda sorters artiklar, kunde vi inte identifiera några tendenser 

till användandet av visuella element eller avslöjanden offrets identitet. Detta kan antas vara 

på grund av rådande svensk praxis angående hantering av brottsdrabbade personers 

identiteter. Enligt Imron (2013), använder sig tryckta medier av ovanstående element för att 

dramatisera och förstora en händelse, vilket leder till att gränserna mellan fakta och fiktion 

suddas ut. Aftonbladets artiklar kunde vi inte uppfatta vara dramatiserade till den graden. 

Däremot använder sig artiklarna om överfallsvåldtäkt av värdeladdade ord och dramaturgi 

för att förstärka händelserna. Men det skapar inte den känsla av fiktion som Imron 

diskuterar. Artiklarna om festivalvåldtäkter använder sig dock inte av några dramaturgiska 

knep eller värdeladdade ord för att förstärka eller dramatisera händelserna. Däremot är 

spänning, våldsamhet och ovanlighet alla befintliga karaktärsdrag som kan identifieras i vår 

studies analysmaterial, både i de artiklar som behandlar överfallsvåldtäkter och i de som 

behandlar festivalvåldtäkter. Dock kan vi inte se några tendenser till att artiklarnas fokus 

skulle ligga på rädslan för brott, vilket Heber (2007) argumenterar för att medier gör. Till 

exempel läggs det inte större vikt på rädslan än på själva brottet i nyhetsrapporteringen, trots 

att artiklarna om överfallsvåldtäkt framhäver de spännande, våldsamma och ovanliga 

delarna av brottet med hjälp av värdeladdade ord. I artiklarna om festivalvåldtäkt kan inga 

tendenser till varken spänning eller våldsamhet, endast till den sensationella nyheten att ett 

flertal våldtäkter inträffat på ett festivalområde (som enligt teorin om nyhetsvärdering bidrar 

till att öka nyhetens värde eftersom våltäkterna kan tolkas som sensationella händelser som 

tar plats som del av ett övergripande tema). Trots att denna nyhet uppfattas som sensationell, 

rapporterar Aftonbladet om händelserna på ett neutralt och sakligt sätt vilket, även detta, 

bidrar till att normalisera att händelser liksom våldtäkter och sexuella ofredanden inträffar 

på festivaler. 
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Det är inte möjligt att göra generaliseringar utifrån studiens analysmaterial om artiklarnas 

gestaltningar av offer och gärningsman reproducerar stereotyper. Detta till skillnad från 

O'haras (2012) tes om att offret ofta framställs som antingen "oskuld" eller "hora" medan 

gärningsmannen ofta framställs som ett "monster". I artiklarna angående festivalvåldtäkter 

uppfattas istället gärningsmannen som passiv och anonym, samt att våldtäkten återges 

oerhört neutralt och sakligt. Artiklarna om överfallsvåldtäkt kan dock uppfattas använda ett 

mer värdeladdat språk, och tillskriver därmed offren och gärningsmännen mer oskuldsfullhet 

respektive skyldighet.   

Samtidigt måste en ha i åtanke att Demblons och Widdicombes (2012), Imrons (2013) samt 

O'haras (2012) studier är genomförda utanför den svenska kontexten, vilket bidrar med 

begränsningar gällande vilka paralleller vi i vår undersökning kan göra med deras resultat. 

Hur vår studies resultat ställer sig i relation till deras studier kan bero på de skillnader som 

existerar kontexterna emellan, gällande bland annat lagar, kultur, medielandskap samt 

journalistik. Däremot har Livholts (2007) undersökt svenska mediers framställning av offer 

och gärningsman, gällande fallet Hagamannen. I förhållande till vår studies analysmaterial, 

kan det uppfattas tendenser till att offret ställs i motpol till gärningsmannen och att dessa 

framstår som mer oskuldsfulla. Dock inte som hjälplösa och passiva. Dessa tendenser var 

däremot inte lika tydliga artiklarna om festivalvåldtäkt. Det faktum att artiklarna endast 

belyser journalistens perspektiv är viktigt att ha i åtanke, eftersom detta kan påverka 

artikelns utformning. Samtidigt kan detta diskuteras utifrån medielogikens perspektiv, att 

Aftonbladets utformning och arbetsprocess kan påverka journalistens skrivprocess och 

perspektiv; att det är "nöjesjournalistik", ett visst begränsat antal sidor, en specifik 

arbetsprocess, och att nyhetsvärdering måste tas hänsyn till. Detta kan i sin tur komma att 

påverka hur aktörer och händelser framställs, vilket även påverkar hur läsaren uppfattar 

dessa.   

I studiens analysmaterial det uppfattas tendenser till förenkling, personifiering, att artiklarna 

spelar på läsarens känslor, och att de koncentrerar sig på sensationella händelser, vilket 

samtliga är karaktärsdrag för genren kvällstidningar och tabloidpressen (Jönsson & 

Örnebring, 2004). Däremot skiljer sig dessa karaktärsdrag åt, gällande de artiklar som 

behandlar överfallsvåldtäkt respektive de artiklar som behandlar festivalvåldtäkt. 

Personifiering, känslor och sensation är mer påtagligt i överfallsvåldtäktsartiklarna medan 

förenkling är tydligare i artiklarna om festivalvåldtäkt. Dessa karaktärsdrag kan, enligt 

Jönsson och Örnebring (2004), skapa en alternativ arena för politisk diskurs på grund av att 

de har en förmåga att inkludera fler, annars politiskt ointresserade människor, i politiska 

frågor. Att Aftonbladet uppfattas normalisera festivalvåldtäkter kan därför problematiseras, 

med tanke på vad de som kvällstidning har för påverkan på allmän diskurs. Under studiens 
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gång uppmärksammade vi att majoriteten av Aftonbladets artiklar som behandlade 

våldtäkterna på Bråvallafestivalen var debattinlägg, ställningstaganden eller 

opinionsbildande, och diskuterade våldtäkterna som samhällsproblem. Ytterligare 

diskussioner kring om och hur kvällstidningar påverkat denna politiska diskurs, genom till 

exempel den normaliserade gestaltningen av festivalvåldtäkter, får vi lämna åt vidare 

forskning. Samtidigt går det inte att dra några generaliserade slutsatser om hur 

kvällstidningar i allmänhet rapporterar om överfallsvåldtäkter respektive festivalvåldtäkter.  

Som tidigare nämnts, uppmärksammade vi att majoriteten av artiklarna diskuterade 

våldtäkterna på Bråvallafestivalen utifrån ett samhälleligt perspektiv, vilket betyder att 

minoriteten av Aftonbladets artiklar endast rapporterade om händelserna. Liknande 

tendenser kunde även uppfattas på sociala medier. Detta kan tyda på att 

Bråvallavåldtäkterna har uppmärksammats under ett och samma tema, liksom teorin om 

nyhetsvärdering diskuterar, det vill säga mestadels i ett större kontext i form av ett 

samhällsproblem istället för att uppmärksammas som separata fall av våldtäkt. Därav skiljer 

sig rapporteringen av överfallsvåldtäkter, även på denna front, från rapporteringen av 

festivalvåldtäkter, eftersom majoriteten av överfallsvåldtäktsartiklar var av den 

rapporterande sorten. Detta kan, enligt medielogiken, även ha påverkat hur Aftonbladet 

skrivit om Bråvallavåldtäkterna. Folkets och kundernas efterfrågan står enligt mediernas 

logik i fokus, och när händelserna på Bråvalla formuleras som ett samhälleligt problem blir 

aspekter såsom "hur många våldtäkter som inträffade" viktigare än frågor om "hur de 

egentligen inträffade". Detta finns det tendenser till i studiens analysmaterial, till exempel 

genom att gärningsmannen distanseras från brottet och att det inte återges något 

händelseförlopp.  
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8.1. Vidare forskning 

För vidare forskning inom området hade en kvantitativ innehållsanalys kunnat bidra med 

kompletterande resultat, för att kunna identifiera mer mätbara skillnader och likheter mellan 

våra komponenter. Den kvantitativa metoden kan, till skillnad från den kvalitativa, avtäcka 

mer konkret vad som skiljer de olika komponenterna åt.  

Vår studie är som sagt begränsad till överfallsvåldtäkt och festivalvåldtäkter i Aftonbladet, 

vilket gör vårt undersökta område relativt snävt. För vidare studier hade vi därför även 

rekommenderat att utvidga dessa redan valda områden inom kvantitativ forskning genom att 

till exempel inkludera andra sorters våldtäkter och/eller andra sorters medier. Detta skulle 

kunna bidra med ett mer generaliserbart resultat, vilket vi anser kan vara av samhällelig 

relevans.  Vi anser även att det vore intressant, baserat på den tidigare forskning som 

existerar angående medierapportering av våldtäkt, att vidare undersöka hur situationen ser 

ut i svenska mediers framställning av våldtäkt, för att sedan jämföra hur denna rapportering 

skiljer sig mot andra länder och kulturer. 

Vår studie vill även motivera till vidare medieeffektsforskning på ämnet. Vi har bevisat att 

vissa skillnader finns gällande hur Aftonbladet rapporterar om och framställer 

överfallsvåldtäkter respektive festivalvåldtäkter. Om överstående förslag på mer omfattande 

forskning hade visat liknande resultat, i samband med Jönssons och Örnebrings (2004) 

artikel om tabloidjournalistikens betydelse, hade det även varit intressant att genomföra 

forskning i syfte att identifiera om och hur rådande nyhetsrapportering om olika sorters 

våldtäkt påverkar människors syn på till exempel våldtäkt som fenomen samt dess olika 

aktörer. 
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