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bjudningen” En kritisk diskursanalys av våldtäktsmyters användning i svenska 

nyhetsartiklar.  
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Denna studie inriktar sig på att undersöka hur våldtäktsmyter används i svenska 

nyhetsartiklar. Mer specifikt undersöks sex stycken nyhetsartiklar varav tre kommer från 

morgontidningen Dagens Nyheter, respektive tre från kvällstidningen Expressen. Med en 

kritisk diskursanalys som både teori och metod möjliggör det att analyserar språket på djupet, 

och hitta underliggande strukturer, som våldtäktsmyter faktiskt är. Det teoretiska ramverket 

för studien utgår från teorin om kritisk diskursanalys, våldtäktsmyter, offerskapande och 

medielogik.  

 

För att kunna finna underliggande strukturer och våldtäktsmyter användes olika analysverktyg 

hämtade från kritisk diskursanalys. Resultatet av denna studie visar att nyhetsartiklarnas 

manifesta budskap är öppna och feministiska. Underliggande och vid en mer djupgående 

läsning kan våldtäktsmyter avläsas i den fundamentala grunden.  
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ABSTRACT 

Author(s): Linnéa Hellqvist and Viktoria Mirkovic 

Title and subtitle (English): “One of the guests, a woman […], brought wine, chocolate and 

cheese to the gathering”. A Critical discourse analysis of rape myths use in Swedish news 

articles. 

Language: Swedish 

Pages: 55 

 

This study targets how rape myths are used in Swedish news articles. Specifically, it examines 

three news articles from the morning paper “Dagens Nyheter” as well as three news articles 

from the evening paper “Expressen”. With a critical discourse analysis we found opportunity 

for theoretical and methodical analyses of news articles´ linguistics along with underlying 

structures of such rape myths. The theoretical framework for this study is based on the theory 

of critical discourse analysis, rape myths, victimization and media logic.  

 

To find underlying structures and rape myths we used several analysis methods from critical 

discourse analysis. The result of this study shows that the news articles’ manifest messages as 

open and based on feminism values. However, through deeper interpretation, it is evident that 

rape myths are continuously used as the fundamental directive.  
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1. Inledning 

I det vardagliga livet har nyheter en central roll för individen. För omfattande många 

människor är nyheter den största källan till information och kunskap, då individer inte har 

möjlighet att samla in all nödvändig information själv. Nyheter kan på grund av detta ses som 

en viktig aktör som förmedlare av information och kunskap. På grund av att den allmänna 

kunskapen och nödvändig information når människan via nyheter, och att människor vänder 

sig till nyhetsflödet för att tillfredsställa sitt informations- och kunskapsbehov, är det av stor 

vikt att det som nyheterna gestaltar är korrekt och trovärdigt. Även att nyheterna ger en rättvis 

bild av verkligheten, då det är medias bild av denna som sedan ligger till grund när individer 

formar opinion och beteenden (Karlsson & Strömbäck, 2015).  

 

Ett stort samhällsproblem som fått en omfattande ökning och betydelse i dagens samhälle är 

sexuellt våld, som till följd av detta fått medialt utrymme (Lindgren & Lundström, 2010; 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014). Det sexuella våldet har skapat ett klimat där 

kvinnor i allt högre utsträckning känner sig osäkra. Allt fler kvinnor undviker att vistas 

utomhus på kvällen och rädslan för att bli utsatt för sexualbrott har ökat.  

 

Dagligen fylls nyhetsflöden med nyheter och information om våldtäkter som ägt rum i olika 

delar av världen, och i Sverige. Det sexuella våldet som kvinnor utsätts för är ett existerande 

och omfattande problem i dagen samhälle, där media spelar en viktig roll i hur detta problem 

gestaltas för allmänheten.  

 

I dagens samhälle har ett flertal olika våldtäktsmyter börjat uppträda, som är fördomar, 

stereotyper och falska övertygelser om våldtäkt, offer och förövare (Burt, 1980). De är 

komplexa uppsättningar av kulturella övertygelser som kan stödja eller upprätthålla manligt 

sexuellt våld mot kvinnor som genom tidigare studier bevisats även existerar i nyhetsflödet 

och i rapporteringen om våldtäktsfall (Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999).  

 

Genom att media reproducerar våldtäktsmyter påverkar det synen på våldtäkt som ett socialt 

problem, som i sin tur kan påverka den allmänna opinionen om våldtäkt, och kan skapa 

negativa strukturer i samhället. Genom att massmedier producerar och reproducerar åsikter, 
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kan dessa bibehålla strukturer som finns i samhället som i sin tur både kan vara positiva, eller 

negativa. 

 

Relationen mellan att media har en viktig roll i hur de gestaltar nyheter, i detta fall 

våldtäksfall, att de reproducerar våldtäktsmyter, och att det i sin tur kan påverka den allmänna 

opinionen, kan få negativa konsekvenser. Dessa relationer bildar ett intressant klimat att 

analysera, och är denna studiens utgångspunkt. Genom en kritisk diskursanalys och 

utgångspunkt i teorin om våldtäktsmyter, offerskapande och medielogik vill vi undersöka hur 

våldtäktsmyter reproduceras i svenska nyhetsartiklar, och uppmärksamma detta problem för 

att bidra till en social förändring.   

1.1. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras dagens tidningar i Sverige, samt bakgrund till de två valda 

tidningarna som utgör analysens grund, Dagens Nyheter och Expressen. I detta avsnitt 

presenteras även pressetik och rapporteringen om våldtäkt i media.  

1.2. Tidningar 

Tidningar är, utifrån ett medborgarperspektiv, ett viktigt medium för att indivier ska kunna 

skapa sig en bild av omvärlden. Tidningar bidrar med information som indivier inte vet 

omfattande mycket av, då individer inte har möjlighet att samla in all nödvändig information 

själva. Tidningar bidrar med information för att individer ska kunna orientera sig med 

information i omvärlden och för att kunna fatta upplysta beslut (Karlsson & Strömbäck, 2015; 

Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011).  

 

Tidningsläsandet övergår alltmer till att bli digitalt. Den årliga studien Svenskarna och 

Internet (2018) presenterar att 79 %, eller fyra av fem personer, läser i dag tidningen på nätet. 

För internetanvändare upp till 65 år är det i dag vanligare att läsa dagstidningen på nätet 

istället för papperstidningar. Digitala prenumerationer växer allt mer och prenumerationer på 

papperstidningar minskar (Ibid).  

 

1.2.1. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter etablerades 1864 av Rudolf Wall, en tid då förutsättningarna för 

tidningsutgivningen var i förändring på grund av den industriella utvecklingen. Tidningen är 
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en oberoende liberal morgontidning som dagligen ges ut. Dagens Nyheter utges av AB 

Dagens Nyheter som är dotterbolag till Bonnier AB (NE, u.å). Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Peter Wolodarski. Tidningens totala mängd läsare är i snitt 1 082 000 per dag 

(Dagens Nyheter, 2018).  

1.2.2. Expressen 

1944 grundades Expressen av AB Dagens Nyheter. Expressen är en liberal kvällstidning och 

är utgiven i Stockholm av AB Kvällstidningen Expressen, som är ett dotterbolag till Bonnier 

AB. Bakgrunden till Expressens tillkomst var att Dagens Nyheter och landsorganisationen i 

Sverige, LO, gemensamt ville ge ut en kvällstidning som motvikt till Aftonbladet (NE, u.å). 

Läsningen av Expressen på datorer är 1 066 000 per dag, respektive för mobiler är läsningen 1 

411 000 per dag (Expressen, 2018).  

1.3. Pressetik 

Människor söker tillförlitlig och opartisk information om verkligheten när de vänder sig till 

nyhetsmedia för att få upplysning och information om händelser. Medias legitimitet grundas i 

tron om att innehållet ska vara korrekt, trovärdigt och ge en rättvisande bild av verkligheten 

(Strömbäck, 2009).  

 

Massmedier bör eftersträva en korrekt och allsidig nyhetsförmedling och ska verka utifrån 

principer om att alla parters perspektiv i en viss fråga presenteras (NE, u.å). Journalister ska 

eftersträva att spegla alla parters perspektiv men även respektera människors integritet. Detta 

innebär noggrannhet vid publicering av namn om det inte är ett givet allmänintresse där 

namnet kräver offentlig belysning. De artiklar som innefattar handlingar om brott eller 

olyckor är det viktigt att respektera de berörda offren och dess anhöriga (Petersson & 

Bertrand, 2007).  

1.4. Våldtäkt i svensk nyhetsmedia 

Offer för brottstyper av sexuell karaktär utgör en omfattande stor del av nyhetsrapporteringen 

i svensk nyhetsmedia. En mycket stor del av brottsrapporteringen utgörs av bland annat 

våldtäkt, sexuella övergrepp eller andra typer av sexualbrott (Lindgren & Lundström, 2010).  

 

Den första kvinnofridslagen stiftades på 1200-talet, som bland annat innebar förbud mot 

kvinnorov och våldtäkt. Vid flera tillfällen har Sveriges sexualbrottslagstiftningen ändrats och 
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utvidgats sedan Brottsbalken etablerades 1962. Omfattande reformer genomfördes 1984 då 

bland annat bestämmelsen om våldförande upphävdes, och lagen om våldtäkt gjordes 

könsneutral. Lagen ökade förståelsen om att se våldtäkt som ett brott som kränker en individs 

sexuella integritet och självbestämmande (Amnesty, 2008). 2005 trädde en ny lagstiftning i 

kraft med syfte att förstärka och tydliggöra varje människas rätt till personlig och sexuell 

integritet, och sexuellt självbestämmande (BRÅ, 2018). 

 

Allmänna offer för fysiska övergrepp, med grov karaktär, är den mest frekventa gestaltade 

brottsoffertypen i dagspressen. De kvinnor som blivit utsatt för grova övergrepp, med sexuell 

karaktär, utgör den mest omfattande kategorin av de representerade brottsoffren i 

nyhetsrapporteringen. Brottsofferbegreppet är ofta nära kopplat till kvinnor och flickor, som 

kan indikera på att bilden av brottsoffer i nyhetsmedia i huvudsak är bilden av kvinnor eller 

flickor i åldrarna 25 - 50 år. Gärningsmän är i majoritet representerade av pojkar och män 

(Lindgren & Lundström, 2010).  

 

De senaste tio åren har anmälningar av våldtäkt och andra sexualbrott markant ökat. Dock 

innebär detta inte att våldtäkter i sig har ökat, utan kan ha att göra med en förändrad 

lagstiftning och en förändring hos allmänheten vad gäller tendensen att anmäla brott 

(Lindgren & Lundström, 2010). 2018 etablerades samtyckeslagen, som innebar att varje 

enskild individ har rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Detta innebar att en 

gärningsman kan bli dömd för våldtäkt även om denne inte använt sig av våld eller hot när 

gärningen skedde (Sveriges Riksdag, 2018).   
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1. Problemformulering  

Media har en omfattande makt i hur den gestaltar världen, som i sin tur kan bidra till att forma 

och omforma den allmänna opinionen. Genom detta har media makt i hur individer som 

exponeras för dess innehåll tolkar ett visst ämne. Om våldtäktsmyter används och 

reproduceras i det vardagliga livet kan det i sin tur skapa problematik i hur allmänheten sedan 

uppfattar sexuella övergrepp. Detta kan medföra att förövare kan legitimeras för sina 

handlingar beroende på hur de framställs i media, och att offer kan skuldbeläggas för 

händelsen. Genom att belysa detta problem med hur media gestaltar våldtäkt utifrån 

våldtäktsmyter vill vi bidra med ytterligare forskning som verkar för en social förändring.  

2.2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och problematisera hur våldtäktsmyter 

används i svenska nyhetsartiklar från två av de största tidningarna i Sverige; morgontidningen 

Dagens Nyheter och kvällstidningen Expressen.  

2.3. Frågeställningar  

De frågor som studien ämnar att få svar på är följande: 

• Hur reproduceras våldtäktsmyter i svenska nyhetsartiklar?  

o Vilken relation har offret och förövaren till varandra?  

o Vem tillskrivs ansvaret för handlingen? 

o Vilken roll har subjektet respektive objektet i framställningarna i 

nyhetsartiklarna?  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den befintliga forskningen på studiens område; våldtäktsmyter i 

nyhetsmedia samt våldtäktsmyters effekter.  

 

3.1. Våldtäktsmyter i nyhetsmedia 

Nyhetsmedier har en stor roll när det gäller hur sexuellt våld porträtteras. Med en kvantitativ 

lexikal analys undersökte O’Hara (2012) språket i nyhetsartiklar om tre separata våldtäktsfall. 

Studien kom fram till att 124 nyhetsartiklarna hade stöd för existerande våldtäktsmyter. I 

studien fann hon även återkommande mönster av hur nyhetsmedier gestaltar våldtäktsoffer 

och förövare. Offren gestaltas antingen som “oskyldiga” som blir attackerade av “monster”, 

eller som kvinnor som “bjuder in till våldtäkt” med exempelvis sina klädval. Förövare 

benämns som ”perversa”, ”odjur” och avlägsna från ”vanliga” män (O’Hara, 2012).  

 

Vid upprepade tillfällen i nyhetsartiklarna fann O’Hara (2012) att fokus ofta landade på 

förövaren och inte offret, där förövaren beskriver sig själv som offer på grund av exempelvis 

tidigare trauma. Dessa beskrivningar av offer och förövare är problematiska och destruktiva 

för våldtäktsoffren, då det formar den allmänna opinionen gällande sexuella trakasserier. 

Nyhetsartiklar som porträtterar våldtäktshistorier med inslag av våldtäktsmyter ökar 

möjligheten att läsaren tenderar att välja förövarens sida, än om läsaren inte hade tagit del av 

informationen i artikeln. O’Hara (2012) drog slutsatsen att desto mer individer exponeras för 

våldtäktsmyter, desto större risk är det att individer blir påverkad att acceptera dessa.  

 

Tidigare forskning har kartlagt att våldtäktsmyter ofta kan återfinnas i rapporteringar om 

sexualbrott. Fokus vid majoriteten av tidigare forskning har varit att analysera nationella 

tidningar och tv-rapporteringar om sexuella trakasserier. En studie med utgångspunkt i 

lokaltidningar i USA genomfördes av Sacks, Ackerman och Sholsberg (2017). De analyserade 

med hjälp av en innehållsanalys 387 artiklar från 2011 till 2012, för att undersöka 

våldtäktsmyter i nio lokaltidningar i USA. Studien fann lite bevis för direkta rapporteringar av 

våldtäktsmyter, men att lokaltidningarna indirekt förstärker vissa av de mest allmänt kända 

våldtäktsmyterna. Språket som används i lokaltidningarnas rapportering av sexuella 

trakasserier kan förstärka attityder och övertygelser om våldtäkt (Ibid).   
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I en studie av Breen et al. (2017) undersökte de hur kvinnovåld representeras i nyhetsartiklar. 

Med en kritisk diskursanalys undersökte de ett flertal artiklar om ett uppmärksammat fall för 

att undersöka hur offret och gärningsmannen representerades. Breen et al. (2017) undersökte 

nio artiklar om ett fall som skedde 2015 i Australien där de analyserade hur artiklarna var 

uppbyggda av olika journalistiska berättartekniker. Fallen handlade om att en son till en 

nattklubbsägare ska ha våldtagit en kvinna bakom sin fars nattklubb. Genom att analysera det 

bakomliggande budskapen som finns i orden som bygger upp artiklarna, kan det finnas andra 

latenta budskap än vad som presenteras för läsaren vid första anblicken. Studien visade att 

journalisters lexikala val, strategier vid citering och strukturer på artiklarna både förminskar 

men även objektifierar kvinnan, och att kvinnans perspektiv ofta placerades i slutet. I 

majoritet hamnade fokus på förövaren, där både rubriker och brödtexten vinklas till dennes 

förtjänst, och förminskade kvinnans perspektiv av händelsen (Ibid). 

3.2. Effekter av våldtäktsmyter  

Våldtäktsmyter, som vid tidigare studier har bevisat kan återfinnas i nyhetsrapporteringen, 

kan även påverka de individer som exponeras för dem. Vad effekten av våldtäktsmyter kan ha 

på individer som exponderas för dem var utgångspunkten i en studie gjord av Franiuk, 

Seefelt, Capress och Vandello (2008). De valde att analysera hur media presenterade 

våldtäktsfallet där den kända atleten Kobe Bryant var anklagad för att ha våldtagit en kvinna. 

Studien var uppdelad i två etapper, där första delen var en innehållsanalys på 150 

nyhetsartiklar från 76 källor, och den andra delen kartlade medias användning av 

våldtäktsmyter. Del två av studien mätte läsares godkännande av olika våldtäktsmyter.  

 

Resultatet visade att Franiuk, Seefelt, Capress och Vandello (2008) kunde återfinna 

våldtäktsmyter i de analyserade nyhetsartiklarna, och att de läsare som exponeras för dessa 

myter i större utsträckning var benägna att tro på dem. Studien visade även på problematiken 

som uppstår när media reproducerar våldtäktsmyter, då media har en stor inverkan på 

publiken som exponeras för dess innehåll. Genom att media då vidhåller de existerande 

våldtäktsmyter som finns i dagens samhälle, ökar det risken att folk använder sig av dem i 

framtiden.  

 

Ytterligare studier gjorda av Franiuk, Seefelt, och Vandello (2008) undersökte våldtäktsmyter 

i nyhetsartiklar men med utgångspunkt i artiklarnas rubriker. I denna studie undersökte de 

nyhetsartiklar som gestaltade händelsen när den kända atleten Kobe Bryant var anklagad för 
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att ha våldtagit en kvinna. Studien var uppdelad i två etapper där de dels undersökte hur 

många rubriker som hade stöd för våldtäktsmyter och kartlade sedan acceptansen av dessa 

myter. Sammanlagt undersökte de 555 artiklars rubriker från de två största online tidningarna 

i USA, CNN och ESPN, och lokaltidningen där sexualbrottet skedde, The Denver Post. 

Studien analyserade artiklar som var skrivna mellan 2003 till 2004. Studien visade att 10% av 

de undersökta rubrikerna, vilket motsvarar 55 rubriker, hade stöd för våldtäktsmyter, och att 

dessa mestadels var funna i The Denver Post. Där bland annat de rubriker som innehöll 

våldtäktsmyter visade mindre sympati mot offret. 

 

Likt vad tidigare studier har presenterat fann även Franiuk, Seefelt och Vandello (2008) 

ytterligare bevis för att de som exponeras för våldtäktsmyter är mer benägna att tro på dem. 

De poängterar i stor utsträckning viken omfattande effekt våldtäktsmyter kan ha på de som 

exponeras för dem.  

 

Att individer som exponeras för våldtäktsmyter i större omfattning är benägna att använda och 

tro på våldtäktsmyter fann även Penning och Birthsel (2012). Med en kvalitativ textanalys 

undersökte de hur 86 nyhetsartiklar från USA använde sig av våldtäktsmyter i ett känt 

sexualbrottsfall från Steubenville, Ohio från augusti 2012. Utifrån de funna våldtäktsmyterna i 

nyhetsartiklarna analyserade de sedan läsares reaktion på dessa i sociala medier. Penning och 

Birthsel (2012) analyserade enbart de nyhetsartiklar som inkluderade en diskussion med 

läsaren via sociala medier, som Facebook kommentarer. Detta på grund av att sociala medier 

skapar ett forum där personer kan kommentera och dela sina reaktioner på våldtäktsfallet.  

 

Studien utgick dels från att undersöka sättet som nyhetsartiklarna rapporterade om 

Steubenville-fallet, och hur läsare svarade på detta fall via sociala medier, både hur de 

karaktäriserade offret, förövaren och våldtäkten i sig.  

 

Studien konstaterade att våldtäktsmyter kunde återfinnas i nyhetsartiklar, och att 

våldtäktsmyterna legitimerades både i nyhetsartiklarna och sociala medier. Våldtäktsmyter 

var allmänt förekommande och kunde förstärkas när användarna av sociala medier gav 

respons på Steubenville-fallet. Studien kom även fram till att den miljö som sociala medier 

verkar i gör det möjligt för användare att vara anonyma, som ledde till normalisering av 

sexuellt våld.  
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Penning och Birthsel (2012) fann tre huvudkategorier för de våldtäktsmyter som de kunde 

finna i sin studie. Den första kategorin handlar om att våldet inte ansågs vara en betydande 

händelse. Den andra kategorin beskrev hur offret tillskrivs ansvar på grund av exempelvis 

alkoholintag och den tredje kategorin var att det inte var förövaren fel, och att dennes liv inte 

ska förstöras för att denne gjorde ett misstag.  

 

Trots att vi i denna studie inte kommer att undersöka effekterna av våldtäktsmyter är denna 

typ av forskning relevant då de belyser problemen som kan uppstå när våldtäktsmyter 

reproduceras i nyhetsartiklar.  

3.3. Studiens bidrag 

Tidigare studier inom dessa områden är undersökta, dock är majoriteten genomförd i USA. 

Utifrån den litteraturundersökningen vi genomfört och den mängd information vi tog del av 

från hela forskningsfältet, kunde vi inte finna litteratur inom detta forskningsfält i Sverige. 

Majoriteten av den tidigare forskningen som genomförts har haft fokus på allmänhetens 

attityder och acceptans av våldtäktsmyter och mediernas framställning av dessa. I denna 

studie vill vi bidra med forskning som täcker mediernas framställning av våldtäktsmyter i 

svenska nyhetsartiklar. Majoriteten av forskningen som tidigare genomförts har varit 

kvalitativa, och haft innehållsanalys som metod. Denna typ av forskning har gett en 

övergripande beskrivning av våldtäktsmyters användning i nyhetsartiklar. Även denna studie 

har en kvalitativ utgångspunkt där metoden som använts i denna studie är en kritisk 

diskursanalys.  
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1. Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys är en teoretisk metod som hjälper till att avslöja underliggande 

strukturer och normer genom att analysera uppbyggnaden av text, meningar, ordval och 

grammatiska strukturer. Kritisk diskursanalys eftersträvar att utveckla både teorier och 

metoder för att på ett effektivt sätt kunna analysera alla delar i en text, och genom detta kunna 

avslöja politiska och ideologiska budskap. Kritisk diskursanalys kan analysera både skrift och 

tal, och genom dessa exponera strategier som tycks vara normala eller neutrala på ytan. Dessa 

kan vara ideologier som försöker forma representationer av händelser och personer för 

särskilda ändamål. När en textförfattare skriver en text, och gör medvetna eller omedvetna 

språkliga val, görs även diskursiva val. Ordet diskurs är ett centralt begrepp inom kritisk 

diskursanalys (Machin & Mayr, 2012). Jørgensen och Phillips (1999) definierar ordet diskurs 

som: “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). 

 

Hansen och Machin (2013) konstaterar att det inte går att förklara världen på ett neutralt och 

objektivt sätt genom språket. Detta är på grund av att alla ord i språket är motiverade och 

laddade med vissa typer av betydelser och värderingar. Detta kan vara svårt att uppfatta i det 

vardagliga språket (Ibid). Språket i kritisk diskursanalys ses som en social konstruktion och 

detta innebär att språket både formar och formas av samhället som det verkar i. Språket i sig 

själv är inte det intressanta inom kritisk diskursanalys, utan det intressanta är språkets 

lingvistiska karaktärer av sociala, kulturella processer och strukturer (Machin & Mayr, 2012). 

Kritisk diskursanalys kan, skriver Hansen och Machin (2013), förklara hur språk kan 

användas för att subtilt förmedla idéer och värderingar. Genom detta, kan man då få en 

tydligare uppfattning om vad språket faktiskt förmedlar. På grund av att kritisk diskursanalys 

har ett kritisk förhållningssätt till det skrivna språket är det en av de teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie då tidningar i majoritet når ut med sin information via språk. 

Med ett kritisk förhållningssätt till hur nyhetsartiklarna är uppbyggda kan vi finna 

underliggande ideologier och strukturer för att i sin tur kunna kartlägga våldtäktsmyter.  
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4.2. Våldtäktsmyter  

Teorin om våldtäktsmyter introducerades 1970 av sociologer och feminister som förklarade 

och beskrev en komplex uppsättning av kulturella övertygelser som de trodde kunde stödja 

och upprätthålla manligt sexuellt våld mot kvinnor (Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999). 

Martha Burt publicerade 1980 den första vetenskapliga undersökningen av acceptansen av 

våldtäktsmyter. Syftet med detta var att kunna mäta acceptansen av våldtäkter, som sedan fick 

namnet RMAS (Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999).  

 

Ordet myt kan definieras som en uppsättning av propositioner, med andra ord uppsättningar 

av påståenden, som utifrån ett samhällsperspektiv okritisk accepteras av samhället och en 

kultur, och som finns till för att erhålla eller bekräfta det som myten står för (Heehs, 1994). 

Myt innebär således, i detta sammanhang, vara uppsättningar av påståenden om våldtäkt som 

utifrån samhällets perspektiv accepteras. Martha Burt definierar våldtäktsmyter som 

“fördomar, stereotyper eller falska övertygelser om våldtäkt, våldtäktsoffer och våldtäktsmän“ 

(Egen översättning. Payne, Lonsway, & Fitzgerald, 1999, s. 28). Burt (1980) teoretiserande 

detta och förklarar att våldtäktsmyter finns till för att skapa ett klimat som är fientligt för 

våldtäktsoffer.  

 

Payne, Lonsway och Fitzgerald (1999) kopplade samman Burts definition av våldtäktsmyter 

med den kulturella teorin om våldtäkter och definierade sedan dessa myter som “[...] attityder 

och övertygelser som är generellt falska, men som är brett och orubbligt hållna, och som 

tjänar att förneka och rättfärdiga manliga sexuella aggressioner mot kvinnor” (Egen 

översättning. Payne, Lonsway, & Fitzgerald, s. 29). Våldtäktsmyter är klassificerade som 

myter på grund av att de i stor utsträckning inte stöds av forskning, trots att detta är uppenbart 

av empiriska bevis. Även att acceptansen och  godkännandet av dessa myter i majoritet får 

negativa konsekvenser (Sacks, Ackerman & Shlosberg, 2018). 

 

Payne, Lonsway och Fitzgerald (1999) undersökte vilka våldtäktsmyter som var mest 

framträdande i samhället och utvecklade en teori kallad “The Rape Myth Acceptance Scale” 

för att kunna mäta den strukturella våldtäktsmetodologin. Skalan innehåller följande sju 

komponenter: (1) hon bad om det, (2) hon ljög, (3) hon ville det, (4) det var inte våldtäkt, (5) 

han menade det inte, (6) våldtäkt är en obetydlig händelse och (7) våldtäkt är en avvikande 

händelse. Vidare i sin undersökning kategoriserade Payne, Lonsway och Fitzgerald (1999) 
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dessa myter enligt två olika dimensioner. Våldtäktsmyter verkar antingen för att förneka eller 

rättfärdiga våldtäkten, och dessutom fokuserar dem antingen på offret eller förövaren. 

Exempelvis våldtäktsmyten “hon ljög” förnekar offret, medan “han menade det inte” 

rättfärdigar förövaren. Genom att analysera empiri med kritisk diskursanalys kan vi undersöka 

om de sju våldtäktsmyterna enligt Payne, Lonsway och Fitzgerald (1999) kan återfinnas i 

svenska nyhetsartiklar. 

 

Accepterandet av våldtäktsmyter kan leda till att beskylla offret, vara fientligt mot kvinnor 

och skapa en negativ uppfattning om våldtäktsoffer som överlevt (Sacks, Ackerman & 

Shlosberg, 2018). Denna teori kommer att appliceras på de valda nyhetsartiklarna, där vi 

kommer att analysera empirin och undersöka om de olika våldtäktsmyterna går att återfinna 

även i svenska nyhetsartiklar. 

4.3. Medielogik 

Medielogik är en teori som förklarar hur media använder sig av olika berättartekniker för 

att  “reducera mängden information och samtidigt fånga människors uppmärksamhet” 

(Strömbäck, 2009, s. 169). Med andra ord innebär det att nyheter är de som passar mediernas 

format, organisationen själv, deras yrkesmässiga former, normer och behovet av 

uppmärksamhet (Ibid). Till dessa nyheter hör de som kan tillspetsas, förenklas, polariseras, 

intensifieras, konkretiseras, personifieras, intensifiering, personifiering eller som passar in 

med de stereotyper som finns i nyhetsorganisationen eller i den kultur som mediet verkar 

inom. Intensifiering och personifiering kommer dock inte att användas i denna studie. Detta 

på grund av att dessa inte kunder återfinnas i analysen. Strömbäck (2000) förklarar att dessa 

begrepp kan ses som berättartekniker som media har utvecklat för att överleva på marknaden 

som är påverkade av överskott med information och konstant underskott av uppmärksamhet.  

 

På grund av det begränsade medieutrymmet bör journalister fatta sig kort och omfattande 

rapporter måste formuleras utifrån sina huvudpunkter. Det innebär att innehållet måste 

tillspetsas för att artiklarna inte ska försvinna bland all annan information som kretsar i 

samhället. Det begränsade utrymmet skapar även en tidsnöd som innebär att det inte finns tid 

för komplexitet. Det invecklade måste förenklas då alla mottagare ska kunna förstå innehållet 

(Strömbäck, 2000).  
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Det moderna medielandskapet kantas av en kamp om läsarens uppmärksamhet. Mediernas 

kamp om uppmärksamhet gentemot sina konkurrenter innebär att historier måste polariseras. 

Polarisering innebär att de säkra och enkla uppfattningarna som kan ställas mot varandra får 

företräde framför de komplicerade. Journalister prioriterar även nyheter som är enkla att 

rapportera om, eller avbilda någonting som är konkret. Detta är konkretion, då konkreta 

händelser och ting är lättare för mottagare att ta till sig och förstå (Strömbäck, 2000).  

 

För att människan ska kunna skapa ordning i sitt inre används även ofta stereotypiseringar, 

som är en del av människans kognitiva scheman. Genom att använda sig av stereotyper i 

nyhetsflödet gör det lättare för människan att skapa ordning i sitt kognitiva schema, och i 

informationsflödet (Strömbäck, 2000). 

 

Med medielogik i bakgrunden kan man få förståelse för hur nyhetsartiklar är uppbyggda, då 

tidningar har olika mål och krav för att klara av att överleva i informationsflödet som i dag 

finns i samhället. På grund av detta produceras nyhetsartiklar på olika sätt, som i sin tur kan 

leda till att de olika berättarteknikerna tar plats. Detta kan även ge rum för stereotyper som 

vidhåller negativa strukturer, och även låter våldtäktsmyter ta plats i nyhetsflödet.   

4.4. Offerskapandet 

I en teori, utformad av Nils Christie (2001), presenterar han fem kriterier som verkar för att 

bedöma om ett offer för en brottslig handling kan ses som ett idealiskt offer utifrån samhällets 

och allmänhetens bedömning. Teorin handlar om att förstå den stereotypa förståelsen av 

offerskap, som tydligt kan leda till att en person som blivit utsatt för ett brott tillskrivs en 

status som legitimt offer (Lindgren & Lundström, 2010). En person som räknas som det 

ideala offret är enligt Christie (2001) “en person eller kategori av individer som - när de 

drabbas av ett brott - lättast får fullständig eller legitim status som ett offer” (s. 47). Christies 

(2001) bedömning av ett idealt offer utgår från ett samhällsperspektiv, vilket innebär hur 

samhället ser på ett offer. En person som klassas som ett idealiskt offer har samma typ av 

status som en person som beskrivs som en hjälte (Ibid).  

 

Christies (2001) teori om det ideala offret innefattar fem olika kriterier. Desto fler kriterier 

som offret vid ett brottsfall uppfyller, desto mer ökar sannolikheten att ett offer ska tillskrivas 

en legitim, fullständig och en uppenbar status som offer (Lindgren & Lundström, 2010). 

Dessa fem kriterier är:  
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o Offret är svagt 

o Offret är upptaget med ett respektabelt projekt 

o Offret är på en plats som offret inte kan klandras att vara på 

o Gärningsmannen är stor och ond  

o Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret  

 

Dessa fem kriterier verkar för att se om en person, som blivit utsatt för någon typ av brottslig 

handling, ska kunna ses som ett idealiskt offer. Om ett offer inte uppfyller kriterierna blir 

offret svårgripbar, och tillskrivs en mer oklar status som ett offer, som kan tendera att leda till 

att offret blir mer ifrågasatt (Lindgren & Lundström, 2010). 

 

Hur viktig skillnaderna är mellan ett idealt offer och inte, syns ofta i våldtäktsfall (Christie, 

2001). I dessa fall ses det idealiska offret ofta som “den unga oskulden på väg hem från besök 

hos sjuka släktingar då hon blir allvarligt slagen eller hotad innan hon ger upp” (Ibid, s. 48). 

Skillnaden mellan detta, och den “erfarna kvinnan på väg hem från en restaurang” (s. 48) eller 

en prostituerad är stor (Ibid). Definitionen av ett brottsoffer är kraftfull, då definitionen har en 

långtgående konsekvens för de individer ”som är objekt för sådana diskurser” (Lindgren & 

Lundström, 2010. s. 7). Definitionerna formar omvärldens attityder gentemot de som är offer, 

påverkar det sättet som dessa individer hanteras på och bemöts. Definitionen spelar på grund 

av detta roll för de utformningsstrategier som används av media (Lindgren & Lundström, 

2010).  

 

Ett offer kan inte existera utan en gärningsman (Lindgren & Lundström, 2010). Desto mer ett 

offer är idealiskt, desto mer idealiskt blir även förövaren (Christie, 2001). Det är i relation till 

en förövare och dennes handling som en person blir ett offer. Lindgren och Lundström (2010) 

poängterar att vid porträttering av brottsfall måste man i någon mån förhålla sig till både offer 

och förövare för att kunna tolka och förstå ett brottsfall. Dock, utifrån ett mediekritiskt 

perspektiv, är insikten av att förstå att dessa aktörer har ett beroende och en skapande relation 

till varandra, av avgörande betydelse (Ibid).  

 

Om ett offer mer eller mindre uppfyller de fem kriterier för ett idealiskt offer, och om en 

förövare ses som den ideala gärningsmannen, kan man se hur dessa två aktörer porträtteras i 

media. Beroende på om aktörerna ses som ideala eller inte, kan journalister porträttera dessa 
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på olika sätt. En analys om ett offer eller gärningsman uppfyller kriterier för idealet eller inte 

möjliggör det faktum att undersöka om dessa porträtteras med våldtäktsmyter eller inte.  

 

4.5. Sammanfatttning  

De valda teorierna i denna studie kan delas upp i två olika plan. Kritisk diskursanalys och 

teorin om våldtäktsmyter är de två övergripande teorierna i denna studie. Detta på grund av att 

kritisk diskursanalys fungerar som både metod och teori, är studiens tillvägagångssätt och 

hjälper oss i denna studie att analysera nyhetsartiklarna på djupet. Teorin om våldtäktsmyter 

kommer med de underliggande teorierna, offerskapande och medielogik, bli använd. Detta på 

grund av att teorin om våldtäktsmyter enbart presenterar de sju olika våldtäktsmyterna som 

denna studie ämnade att undersöka. Teorin om offerskapande och medielogik fungerar som 

applicerbara teorier som kan leda studien fram till att syftet besvaras.  

 

Teorin om offerskapande undersöker hur de gestaltade aktörerna porträtteras utifrån om de 

uppfyller kriterierna för ett idealiskt offer eller inte. Beroende på och hur de porträtteras kan 

medielogik visa hur och vad journalister använd för olika berättartekniker. Detta kan i sin tur 

återkopplas med teorin om våldtäktsmyter som då visar vilka av myterna som är mest 

framträdande.  

 

Kritisk diskursanalys användes för att kunna undersöka de underliggande strukturerna i de 

valda artiklarna, som våldtäktsmyter faktiskt är. Genom att då applicera teorin om kritisk 

diskursanalys på teorin om våldtäktsmyter blir då myterna synliga. Dessa två teorier 

samspelar på ett övergripande plan för att besvara studien syfte.  
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5. Material och metod  

I detta avsnitt presenteras kritisk diskursanalys som metod och hur den kommer att användas. 

Kapitlet innehåller även metodkritik, samt urvalet av material som studien analyserar.  

5.1. Material 

5.1.1. Tidningar 

Valet av tidningarna, morgontidningen Dagens Nyheter, och kvällstidningen Expressen, är 

dels på grund av deras likheter som rikstäckande tidningar, och att tidningarna är 

väletablerade inom den svenska tidningsbranschen. Det är även intressant att analysera båda 

dessa tidningar på grund av dess olikheter. Dels är Dagens Nyheter och Expressen 

fundamentalt olika i deras tidningsgenrer som morgon- respektive kvällstidning och att dessa 

tidningar är konkurrenter inom branschen. Dock kommer tidningarnas olikheter inte att vara 

grund i analysen, då dessa är utvalda för att spegla tidningsmarknaden i Sverige som helhet.  

 

På grund av att svenskar i allt större utsträckning läser tidningen på internet och tar del av 

nyhetsartiklar där, väljer vi att i denna studie använda oss av nyhetsartiklar som är skrivna och 

publicerade på respektive tidnings hemsida, istället för att analysera respektive tidnings 

pappersupplaga.  

5.1.2. Nyhetsartiklar 

Nyhetsartiklarna är hämtade från mediearkivet Retriever Research. Empirin som analyseras i 

denna studie är sammanlagt sex stycken artiklar, tre från Dagens Nyheter respektive tre från 

Expressen. De artiklar som valdes ut från Expressen är skrivna i juli och december 2018 och 

innehåller mellan 478 till 794 ord. Artiklarna från Dagens Nyheter skrevs i september, 

oktober och december 2018 och omfattar mellan 447 till 627 ord. Samtliga nyhetsartiklar är 

skrivna enbart 2018 med anledningen till att vi ville analysera material som skrivits efter att 

den feministiska rörelsen #metoo startade 2017, som var och är ett globalt uppror mot 

sexuella trakasserier och övergrepp (NE, 2019). Anledningen till detta är för att vi förmodar 

att #metoo kan ha påverkat journalistiken i hur de framställer kvinnor. Detta kan även ha 

effekt på hur kvinnor gestaltas som offer i våldtäktsfall. På grund av #metoo var det en viktig 

aspekt att ta hänsyn till när empirin valdes ut.  
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Vi väljer att i denna studie endast analysera rubrik, ingress och brödtext i nyhetsartiklarna. 

Detta innebär att både bilder, tillhörande bildtext och rörligt material kommer att exkluderas.  

Anledningen till detta är på grund av att vi i denna studie inte väljer att göra en multimodal 

kritisk diskursanalys som gör det möjligt att även analysera bilder. Utgångspunkten i denna 

studie är nyhetsartiklars texter och därför valdes enbart kritisk diskursanalys som metod.  

 

5.1.3. Sökord 

För att hitta relevanta nyhetsartiklar använde vi sökordet “våldtäkt” på mediearkivet Retriever 

Research databas. Vidare preciserade vi sökningen så att enbart artiklar från den 1 januari till 

den 6 december 2018. Resultatet filtrerades så enbart nyhetsartiklar från Expressen och 

Dagens Nyheter presenterades. Från Expressen visades 381 artiklar, och från Dagens Nyheter 

276 artiklar. 

5.1.4. Urval 

Bryman (2016) förklarar att kvalitativa forskare tenderar att betona vikten av ett målstyrt 

urval. Ett målstyrt urval är en form av strategiskt urval och innebär att det är 

forskningsfrågorna som är det centrala, och empirin väljs ut i direkt koppling till frågorna 

(Ibid). Detta innebär att vi väljer ut studieobjekten, i detta fall nyhetsartiklar, på ett strategiskt 

sätt så att det material som väljs ut är relevant för att besvara frågeställningarna. Detta urval 

användes i denna studie för att empirin ska vara så lämplig som möjligt för att vi ska kunna 

svara på forskningsfrågorna. 

 

När alla artiklar från Expressen och Dagens Nyheter presenterades valde vi bort de artiklar 

som redan i rubriken inte representerade en vuxen man som våldfört sig på en vuxen kvinna. 

Anledningen till att vi enbart valt artiklar utifrån dessa aktörer är på grund av ett 

heteronormativt perspektiv, och att sexuella handlingar av barn, och mot barn är en annan 

kategori inom sexualbrott som vi i denna studie inte valde att analysera. Därefter läste vi 

igenom de artiklar som stämde överens med det heteronormativa perspektivet på offer och 

förövare. Vidare valde vi sedan de tre artiklarna från varje tidning med mera kvantitet av 

material. Valet av de artiklar med mest kvantitet var på grund av att dessa har mer utvecklade 

berättelser, mer belysta perspektiv och mer information än vad exempelvis kortare notiser har. 

Bortfallet i materialet blev de artiklar som inte uppfyllde kraven på ett större omfång av 

material.  



20 

 

5.2. Kritisk diskursanalys  

Syftet med kritisk diskursanalys är främst att vara kritisk till det sättet som språket används i 

specifika ändamål för att hitta underliggande maktstrukturer och budskap. Genom antingen 

medvetna eller omedvetna val kan en textförfattare skapa mening och framföra underliggande 

ideologiska budskap. Kritisk diskursanalys har i avsikt att bryta ner en text till dess 

beståndsdelar, för att därefter kunna analysera texten utifrån valda analysverktyg, och kunna 

analysera de underliggande budskapen (Hansen och Machin, 2013). I denna studien används 

kritisk diskursanalys för att bryta ner nyhetsartiklarnas språk för att hitta underliggande 

budskap, som i detta fall är våldtäktsmyter. Utifrån resultatet går det att avslöja om och hur 

våldtäktsmyter reproduceras i svenska nyhetsartiklar. Genom en kritisk diskursanalys av 

nyhetsartiklarna och våldtäktsmyter som diskurser, kan denna studie skapa medvetenhet hur 

språket formar allmänhetens attityder om diskursen våldtäkt för att arbeta för en social 

förändring.  

5.2.1. Analysverktyg  

Vid analysen av empirin kommer varje analysverktyg att tillämpas på samtligt valda 

nyhetsartiklar. Nedan presenteras innebörden av analysverktygen, och vilka frågor som 

kommer användas för att analysera empirin. Samtliga analysverktyg är nära kopplade med 

kritisk diskursanalys och är hämtade från diverse forskningslitteratur med kritisk 

diskursanalys som utgångspunkt.  

5.2.2. Den omvända pyramiden  

Den omvända pyramiden innebär att den viktigaste informationen prioriteras först i en 

nyhetsartikel, och att resterande information presenteras i relation till vad journalisten anser 

vara det viktigaste respektive minst viktigt. Genom att journalister prioriterar information med 

hjälp av den omvända pyramiden kan detta påverka läsaren i bedömningen om vad som är 

mest signifikant. Det som då presenteras i rubriken, inledning och första stycket låter läsaren 

direkt läsa det som anses vara det viktigaste (Whitaker, Ramsey & Smith, 2012).  

 

Genom att analysera artiklar utifrån vilken information som inleder och vad som avslutar 

artikeln kan man avläsa och analysera vad som prioriteras som det viktigaste respektive minst 

viktiga. Till följd av detta kan vi då analysera om exempelvis våldtäktsoffer eller förövare 



21 

 

prioriteras och berättas först, respektive vad i ett våldtäktsfall som prioriteras i första, 

respektive sista stycket.  

 

 

Frågeställningen till empirin är:  

• Vilka perspektiv presenteras i början respektive slutet av artiklarna?  

• Utelämnas något/några perspektiv? 

5.2.3. Transitivitet 

Transitivitet betyder “[hur] händelser och processer förbinds, (eller inte förbinds) med subjekt 

och objekt” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 87). Detta innebär att man genom transitivitet kan 

undersöka vilken roll subjektet, den som utför en handling, respektive objektet, den som blir 

utsatt för en handling, har i en viss situation (Ibid). Machin och Mayr (2013) beskriver 

transitivitet som vem som gör vad till vem, och hur.  

 

Ett exempel är meningen: “Kvinna våldtagen på torg i centrala x”. I denna mening utelämnas 

agenten, förövaren, och får innebörden att det inte finns någon agent som bär ansvaret för 

händelsen. Jørgensen och Phillips (1999) förklarar att dessa typer av satser fråntar agenten 

dess ansvar genom att “[...] lägga vikt vid effekten och bortse från handlingar och processer 

som ledde fram till dem” (s. 87). Transitivitet innehar en betydande roll då man genom detta 

kan avslöja vem som har den viktigaste rollen i en specifik artikel, och vem som får ta 

konsekvenserna av en handling (Machin & Mayr, 2012). Transitivitet möjliggör det för oss att 

se vem som tillskrivs ansvaret vid en våldtäkt, och vilka roller offer respektive förövare får i 

en text.   

 

Analysfrågorna som ställs till materialet utifrån transitivitet är:  

• Vilken plats och roll får subjektet respektive objektet i nyhetsartiklarna?  

• Får någon av subjektet respektive objektet mer prioriterad plats i nyhetsartiklarna?  

5.2.4. Lexikala val 

En textförfattare kan använda sig av lexikala val för att utmärka olika nivåer av auktoritet 

över mottagarna, med exempelvis expertröster. Genom att använda olika nivåer av auktoritet i 

en text kan textförfattaren påverka läsaren att bli mer angelägen att tro på det perspektiv som 

denna expertröst förespråkar. Dessa val av auktoritet över mottagarna som textförfattare gör 
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kan vara både medvetna, eller omedvetna (Machin & Mayr, 2012). I denna studie innebär det 

exempelvis om en polis eller åklagare får utrymme att uttala sig om en viss situation, och vad 

dessa personer sedan presenterar för fakta eller perspektiv.   

 

Det finns två typer av lexikala val. Den ena av dessa är informella lexikala val, som innebär 

att en textförfattare använder sig av ett vardagligt språk för att passa de tänkta mottagarna. 

Den andra typen är formella lexikala val. Formella lexikala val innebär att textförfattare väljer 

ett mer strikt och bestämt ordval (Machin & Mayr, 2012). I denna studie kommer enbart 

formella lexikala val att användas, då talspråklighet och informellt språk inte passar i 

profesionella texter, som tidningsartiklar (Forsström, 2011). Formella lexikala val kan avläsas 

i de utvalda tidningsartiklarna genom att analysera vad olika expertröster förespråkar för 

perspektiv. Exempelvis om en expertröst talar för eller emot offret eller förövaren.  

 

För att analysera lexikala val ställs följande analysfrågor:  

• Vilka typer av expertröster används?  

• Vad säger expertrösterna? 

• Vilket perspektiv belyser expertrösterna?  

5.2.5. Strukturella motsättningar 

I en text kan strukturella motsättningar finnas och dessa kan i sin tur skapa vidare mening. 

När strukturella motsättningar finns i en text är det vanligt att enbart ett ord av 

motsättningarna nämns, och motsatsen är frånvarande i texten. Detta innebär att 

motsättningen blir underförstådd för läsaren. Ett exempel på en strukturell motsättning är 

gammal - ung. Detta innebär att om någonting nämns som gammalt, kommer motsatsen att 

ses som ungt (Machin & Mayr, 2012). Strukturella motsättningar kan användas som ett 

analysverktyg exempelvis om förövaren säger att “jag är oskyldig” vilket då innebär att den 

strukturella motsättningen blir att offret då ljuger.  

 

För att analysera detta behöver vi ställa följande analysfrågor:   

• Vad är det som sägs i artikeln?  

• Vad menas med den osagda motsatsen?  
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5.2.6. Det ideala offret 

Det ideala offret är en teori som innefattar fem kriterier för att bedöma om ett offer är det 

ideala offret. Dessa fem kriterier verkar för att se om en person, som blivit utsatt för någon typ 

av brottslig handling, ska kunna ses som ett idealiskt offer (Christie, 2001). Denna teori är 

även ett analysverktyg i denna studie, för att kartlägga om offer får mer eller mindre utrymme 

i nyhetsartiklarna. 

 

Utifrån teorin om det ideala offret kommer empirin att analyseras utifrån följande 

frågeställning:  

• Uppfyller offret de fem kriterierna för ett idealt offer?  

• Hur mycket plats får offret i nyhetsartiklarna?  

5.2.7. Konnotation  

Konnotation är ett begrepp som beskriver att ord betyder mer än enbart deras förklaring i en 

ordbok (Huckin, 2002). Denotation är den första och direkta betydelsen, men ord kan även 

vara laddade med indirekta betydelser som är kulturellt etablerade och kodifierade (Gripsrud, 

2011). Genom att analysera ords indirekta betydelse, konnotation, kan vi avläsa vad ord kan 

förmedla för åsikter, tankar eller perspektiv. Detta innebär att kulturella betydelser kan 

upptäckas och avläsas, och våldtäktsmyter kan uppenbaras.  

 

För att analysera konnotationer i empirin ställer vi följande frågor:  

• Vilka konnotationer kan identifieras i empirin?  

• Vad innebär konnotationen?  

5.3. Metodkritik 

Machin och Mayr (2012) belyser olika aspekter av kritik som riktats till kritisk diskursanalys. 

Bland annat förklarar dem att kritisk diskursanalys kritiseras för att vara en metod som är för 

snäv och djupgående. Oftast i denna typ av metod analyseras ett mindre antal material, ibland 

endast en eller två texter, som ofta väljs ut beroende på studiens intresse och syfte. Detta 

innebär, säger kritiker, att man inte får en bredare analys, och att en viss text inte är typisk för 

andra texter i samma genre. Kritiken att metoden är för snäv är förståelig, då en större mängd 

material skulle bli alltför omfattande att analysera. Dock anser vi att metoden ändå kan tillföra 

ett mer djupgående perspektiv, då det material som analyseras i metoden inte är så 
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omfattande, som då möjliggör en fördjupad och mer noggrann analys. Vi anser även att kritisk 

diskursanalys är en passande metod för denna studie. Detta på grund av att metoden syftar till 

att avslöja underliggande strukturer och normer, genom att analysera uppbyggnaden av texter, 

meningar, ordval och grammatiska strukturer, vilket är det som denna studies syfte grundar 

sig vid (Ibid).  

 

Ytterligare ett perspektiv som kritiserats inom kritisk diskursanalys är det kritiska 

angreppssättet som analytiker har vid tillämpningen av metoden. En fråga som har ställts till 

detta är själva utgångspunkten med att vara kritisk; om det innebär att de idéer, attityder och 

värderingar som analytiker inte instämmer med är de som angrips och ifrågasätts (Machin & 

Mayr, 2012). Förvisso är det korrekt att vid en kritisk granskning väljer analytiker att kritisera 

någonting som vederbörande inte instämmer med, likaså vi i denna studie. Dock anser vi att 

trots att vi är kritiska till det sättet som medier gestaltar våldtäkt, är det även ett ökat 

samhällsproblem hur medier gestaltar och reproducerar våldtäktsmyter, då detta kan skapa 

negativa attityder gentemot våldtäktsoffer.  

 

Kritik har även riktats mot att anse att metoden är för ambitiös i sin strävan efter social 

förändring (Machin & Mayr, 2012). Denna kritik utgår från att kritisk diskursanalys vill 

tillföra social förändring (Hansen & Machin, 2013). Dock anser vi att kritiken till viss del är 

sann, men även falsk. En studie som utgår från kritisk diskursanalys, med mål att tillföra 

social förändring, har i sig själv inte möjlighet att tillföra social förändring. Dock kan alla 

studier, stora som små, belysa problematik som kan återfinnas i den valda empirin, som kan få 

människan att börja se dessa aspekter som problem för att sedan börja arbeta mot dem.  

5.4. Metoddiskussion 

Då kritisk diskursanalys har utgångspunkt i språket och ett kritiskt förhållningssätt till det, 

passade denna som metod till denna studie. Detta på grund av att studiens syfte är att 

undersöka underliggande strukturer i språket som kritisk diskursanalys kan hjälpa att finna.  

 

Det var av stor betydelse för vårt arbete och analys att kartlägga de valda analysbegreppen 

noggrant för att veta vad begreppen innebär och hur de skulle användas, både för vår egen 

skull vid kartläggningen av begreppen men även vid analysen, och för de som senare kommer 

att ta del av denna studie och ska förstår tillvägagångssättet.  
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5.4.1. Objektivitet 

Objektivitet innebär att den forskning som genomförs inte ska vara påverkad av forskarens 

värderingar, åsikter, kunskap eller andra yttre faktorer (Jakobsson, 2011). I denna studie är 

metoden kritisk diskursanalys vilket är en tolkande analysmetod. På grund av detta är det 

svårt att vara objektiva då alla människor påverkas av tidigare erfarenheter och kunskap som i 

sin tur påverkar tolkningar och uppfattningar. Dock har vi i all största mån analyserat empirin 

enbart utifrån de presenterade analysverktygen och deras teoretiska förklaring, och försökt att 

undanhålla egna åsikter och tankar.  

5.4.2. Validitet 

Validitet handlar om den empiri som valts ut är relevant för studiens syfte (Esaiasson et al., 

2012). De valda nyhetsartiklarna överensstämmer med studiens syfte då vi vill undersöka 

användningen av våldtäktsmyter i svenska nyhetsartiklar på ett bredare plan. Eftersom att vi 

valde ut nyhetsartiklar från två olika nyhetsgenrer respektive två rikstäckande nyhetstidningar 

fick vi ett material som är relevant för uppgiftens syfte. Vi hade dock problem med att finna 

relevant empiri från kvällstidningen Expressen då majoriteten av det presenterade materialet 

på mediearkivet Retriever Research enbart var korta notiser som inte innehöll den mängd 

material vi eftersträvade att finna.  

5.4.3. Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet i en forskning, och betyder om resultatet av en forskning 

blir detsamma om denna skulle genomföras på nytt (Bryman, 2016). Det är viktigt att tydligt 

uttrycka vad som är forskarens observation och vad som är studiens utgångspunkt. Det är 

även viktigt att tydligt poängtera i texten vad som är författarnas tolkningar, och att olika 

resultat kan skilja från forskare till forskare (Flick, 2009). Eftersom denna kvalitativa studie 

utgår från kritisk diskursanalys, en form av tolkningslära, kan de presenterade tolkningarna 

skilja sig från vad vi kom fram till och vad andra forskare kan komma fram till.  
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6. Analys 

6.1. Dagens Nyheter 

Nedan presenteras en tabellöversikt över de utvalda artiklarna från Dagens Nyheter. Detta för 

att vara extra tydliga med vilken artikel som har respektive artikelnummer. Respektive 

artikelnummer är artikelns senare referens i analysen.  

 

Artikel 1 “34-årig man döms för oaktsam våldtäkt” 

Artikel 2 “36-åring dömd till vård för våldtäkt vid tvärbanan” 

Artikel 3 “Kraftigt berusad kvinna anmälde våldtäkt - hovrätten friar” 

 

6.1.1. Offer och förövare 

Nedan presenteras artiklarna för att ge en övergripande uppfattning om offret samt 

gärningsmannen för att kunna presentera vilka dessa aktörer är, och även kartlägga deras 

relation till varandra.  

6.1.2. ”34-årig man döms för oaktsam våldtäkt” 

Den första artikeln är publicerad i Dagens Nyheter i oktober (Canoilas, 2018). Artikeln 

handlar om en man som blivit dömd för oaktsam våldtäkt. Fallet ses som unikt då det är ett av 

de första fallen där domen utgår från den nya samtyckeslagen som trädde i kraft samma år. 

Fallet handlar om att en kvinna och man som ska ha träffats via dejtingappen Tinder. De 

bestämde sedan träff i mannens lägenhet, där våldtäkten ska ha ägt rum. Enligt kvinnan ska 

mannen ha kysst henne när de hade en konversation, och att hon ”av ren chock” pussade 

tillbaka, och därefter började mannen ta på kvinnans kropp. Kvinnan ska ha gjort motstånd, 

försökt att få ögonkontakt med mannen och få kontroll över situationen. Mannen ska ej ha 

uppfattat detta som motstånd. Mannen tog sedan strypgrepp om kvinnans hals, och kvinnan 

slutade då göra motstånd. Vid denna händelse upphörde samlaget, och kort därefter lämnade 

kvinnan sedan lägenheten.  
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Enligt mannen såg han kvinnans motstånd som en uppmaning till samlag, och menar att det 

var ett frivilligt samlag från båda parters håll. Mannen ska ha poängterat att kvinnan aldrig sa 

nej, att de tidigare talat om att använda kondom och att det var en passionerad stund. 

Samlaget ska ha slutat när mannen märkte en förändring i kvinnans beteende. Enligt kvinnan 

ska hon ha sagt att mannen var känslomässigt frånvarande, men detta sätter sig mannen emot, 

då han menar att han hela tiden försökt göra det bra för henne.  

6.1.3. “36-åring dömd till vård för våldtäkt vid tvärbanan”  

I september publicerade Dagens Nyheter en artikel om en man som ska ha överfallit och 

våldtagit en kvinna i Bromma (Dragic, 2018). Mannen ska ha attackerat en kvinna vid 

tvärbanan, som vid tidpunkten var påväg hem från sitt jobb. Mannen ska ha sprungit ifatt 

kvinnan, tryckt ner henne på marken och sedan våldtagit henne. Kvinnan ska ha gjort 

motstånd, men blev då biten av mannen. Kvinnan uppger att hon trodde att hon vid tillfället 

skulle dö. Mannen ska även tidigare i mars ha trängt in minderåriga flickor i ett hörn och 

antastat dem. 

 

Mannen ska, enligt den rättspsykiatriska undersökningen som genomfördes i samband med 

förhandlingen, utfört handlingen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, och ska ha 

uppfattats som udda under utredningen. Mannen har meddelat sin advokat att han nekar till 

handlingen, men talar för att han drevs av ett ”sexuellt begär”. Mannen vara även tidigare 

känd hos polisen för andra brott. 

6.1.4. ”Kraftigt berusad kvinna anmälde våldtäkt – hovrätten friar” 

Den tredje och sista artikeln från Dagens Nyheter publicerades i december (Svensson, 2018). 

Artikeln handlar om en 30-årig kvinna som tillsammans med några vänner under en kväll 

träffade två 25-åriga män. Kvinnan följde sedan med männen hem till en lägenhet där de hade 

efterfest, och där de fortsatte att dricka alkohol, där samtliga till en början ska ha haft en 

trevlig stund. Kvinnan ska sedan ha börjat ha kontakt med sin flickvän, som hon skulle sova 

hos efteråt, och meddelat flickvännen att hon var rädd, inte visste hur hon skulle ta sig från 

mannens lägenhet och skickat sin position ”för att vara på den säkra sidan”. Kvinnan kom 

dock aldrig hem till sin partner på natten, som då larmade polisen.  
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På platsen fann polisen att kvinnan låg naken i en säng i lägenheten, och skickades därefter till 

sjukhus för undersökning. Vid undersökningen konstaterades det att kvinnan hade 2,1 

promille alkohol i blodet.  

 

Mannen som anklagats för att ha våldtagit kvinnan nekar till brott och menar att de har haft 

sex, men att samtycke fanns. Kvinnan säger dock motsatsen, och poängterar att hon inte ville 

ha samlag och upprepade gånger sa nej. Hon poängterar även att hon är homosexuell och har 

en partner. 

6.2. Transivitet  

Genom att undersöka transitivitet kan man kartlägga vilka roller som subjekt respektive 

objekt tillskrivs ha i specifika handlingar (Jørgensen & Phillips, 1999). Detta kan medföra att 

en specifik part får ta ansvar för handlingen. Två av tre artiklar från Dagens Nyheter fokuserar 

subjektet, den som utför handlingen, och är den som får rollen som den som har ansvar för 

handlingen. I den andra artikeln får subjektet sin roll som ansvarstagande redan i rubriken.  

 

“36-åring döms för vård för våldtäkt vid tvärbanan”  

 

Detta indikerar på att kvinnan, objektet, inte ses vara den som bär ansvaret för våldtäkten, 

utan att det är mannen, subjektet och den som utför handlingen, är den aktör som bär ansvaret 

för handlingen. Artikel ett överensstämmer med artikel två då subjektet redan i rubriken är 

den som benämns med ansvaret för våldtäkten. I båda dessa fallen nämns inte objektet, offret 

eller, i de valda artiklarnas fall, kvinnan, och tillskriver henne inte ett ansvar för händelsen. 

Utifrån den omvända pyramiden, med definitionen att det som är viktigast bör komma först i 

en artikel (Whitaker, Ramsey & Smith, 2012), kan det utläsas att de, i båda artiklarna, väljer 

att belysa subjektets ansvar redan i rubriken. Detta indikerar i sin tur på att mannens ansvar 

för handlingen anses vara det mest väsentliga att rapportera om.  

 

Artikel tre skiljer sig från de övriga två artiklarna då det i detta fall är objektet, offret och 

kvinnan, som istället är den centrala aktören, och den som kopplas samman med händelsen, 

istället för den som utförde handlingen, mannen och förövaren.  
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“Kraftigt berusad kvinna anmälde våldtäkt - hovrätten friar” 

 

Utifrån den omvända pyramiden, och de tidigare presenterade artiklarna där subjektet ansågs 

vara det viktigaste, anses det i denna artikel vara objektet som är det mest väsentliga att 

rapportera om.  

 

Överlag är det subjektet som är den centrala aktören i de analyserade artiklarna från Dagens 

Nyheter. Detta innebär att det är gärningsmannen som bär ansvaret för händelsen, och inte 

offret, den som blir utsatt för handlingen. Dock fann vi bevis för att artikel nummer tre sätter 

objektet, offret och kvinnan, i centrum istället för subjektet, och tillskriver kvinnan rollen som 

ansvarstagande. I den sista artikeln väljer man att fokusera mer på offret än förövaren, som 

tenderar att ta bort förövarens ansvar, och istället beskyller offret för handlingen. Detta är en 

utgångspunkt där våldtäktsmyter kan återfinnas, då man väljer att fokusera på enbart en part, 

och i detta fall subjektet, den som har blivit utsatt för handlingen.  

6.3. Lexikala val 

Olika perspektiv kan belysas på olika sätt, bland annat genom att vissa specifika röster får ta 

plats och framhäver ett visst perspektiv. I den första artikeln från Dagens Nyheter, talar de om 

kvinnans utsatta situation genom citat från tingsrättens protokoll.  

 

“Det fanns inga flyktvägar utan hon var hemma hos en man som var 

dubbelt så stor som hon i en stad hon inte kände till. För att kunna ta sig ut 

ur lägenheten levande ville hon inte göra mannen upprörd” 

 

Ordvalen i citatet gör att läsaren känner medlidande för offret på grund av den utsatta 

situation som hon befann sig i. Detta genom att det formella lexikala valet väljer att poängtera 

att hon var i en främmande stad, med en man som hon fysiskt inte kunde kämpa emot och att 

hon inte ville sätta livet till för att avbryta samlaget. Detta kan i sin tur innebära att våldtäkten 

inte förnekas, och att offret inte beskylls för handlingen. Det formella lexikala valet talar för 

och gynnar kvinnans perspektiv. 
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I artikel två, “36-åring döms till vård för våldtäkt vid tvärbanan”, citeras kammaråklagaren 

som talar för det perspektiv att mannens dom är rättvis, och att han är skyldig till sin handling. 

Även här poängteras det att det är subjektet som bär ansvaret för handlingen, och offret anses 

inte vara skyldig till händelsen.  

“Tingsrätten har bedömt bevisningen på samma sätt som jag har gjort, att 

den räcker för en fällande dom i de åtal som jag väckt” 

 

Detta uttalande talar för att den dom som mannen har fått, är rättvis enligt ytterligare parter än 

enbart tingsrättens bedömning. Detta gör att läsaren får ytterligare information som talar för 

ett visst perspektiv, i detta fall att mannens dom, att han har genomfört och nu är dömd för en 

brottslig handling, är en rättvis bedömning.  

6.4. Strukturella motsättningar  

Strukturella motsättningar i en text kan skapa vidare mening från vad som blir den osagda 

motsatsen (Machin & Mayr, 2012). Alla tre artiklar som analyserats från Dagens Nyheter 

kommer alltid förövaren till tals, och poängterar sin oskuld för handlingen, och förnekar till 

brott. Samtliga artiklar har samma struktur på hur förövarna poängterar sin oskuld.  

 

“Den av de två männen som pekades ut för att ha våldtagit kvinnan nekar 

själv till brott”  

 

Alla gärningsmäns nekande till våldtäkten placerades i mitten av artiklarna. Placeringen av 

gärningsmännens uttalanden innebär att det är en väsentlig information, men som varken 

anses vara det mest eller minst viktiga att rapportera om. Motsatsen till att männen poängterar 

sin oskuld tyder på att kvinnan ljuger om händelsen, och att det inte var en våldtäkt. 

6.5. Konnotation 

I artikel nummer tre, i relation till att kvinnan tillskrivs ansvaret vid våldtäkten, där det är 

objektet som står till svars för handlingen, kan även konnotationer, den sekundära betydelsen, 

utläsas. Förutom att poängtera att det viktigaste i denna händelse är att en kvinna har blivit 

våldtagen, väljer journalisten även i rubriken, och i första meningen i ingressen att poängtera 

att denna kvinna var “kraftigt berusad”. Dessa delar anses vara två viktiga aspekter i 
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händelsen, och det viktigaste att rapportera om: att en kvinna har blivit våldtagen, och att hon 

dessutom var kraftigt påverkad av alkohol.  

 

”Kraftigt berusad kvinna anmälde våldtäkt […]” 

 

Konnotation till ordet berusad kan innebära att en person då har mist sitt sunda förnuft och har 

blivit oansvarig. När kvinnan då i denna artikel beskrivs som kraftigt berusad förstärker de 

dessa konnotationer där man då kan tolka henne som oansvarig och att hennes sunda förnuft 

inte fanns vid tidpunkten. Detta kan i sin tur indikera på att kvinnan blir ifrågasatt för 

händelsen, då hon anses borde ha vetat bättre om hon inte hade varit berusad, och då inte hade 

blivit våldtagen. Då alkohol behandlas i samma meningar som offret kan alkoholen tillskriva 

offret ansvar för händelsen. Detta kan innebära att om hon inte hade varit berusad, hade hon 

kunnat säga nej, och vetat att det skulle vara en dålig idé att följa med männen hem. 

 

Att kvinnan var berusad nämns i samma mening där objektet tillskrivs ansvar för händelsen, 

både i rubriken men även i första meningen av ingressen. Utifrån den omvända pyramiden 

kan detta indikera på att journalisten ansåg att det var av stor vikt och allmännytta att läsarna 

tidigt fick reda på att kvinnan var kraftigt berusad.  

 

6.6. Offerskapandet  

Om ett offer ses som det ideala offret ökar risken för att denna får ökat medlidande och 

minskar risken för att bli ifrågasatt av samhället (Lindgren & Lundström, 2010). Enbart en av 

dessa artiklar, artikel två, som handlade om en kvinna som blev överfallen vid tvärbanan i 

Stockholm, uppfyller fyra av fem kriterier för att ses som det ideala offret. Dels befinner sig 

kvinnan på en plats hon inte kan klandras för, då hon vid tidpunkten för våldtäkten var påväg 

hem från sitt arbete, och även var svag, då Christie (2001) beskriver ett offer som svagt om 

denne är en kvinna. Förövaren passar även in på kriterierna för en gärningsman då han 

framställs som stor och ond.  

 

“[Mannen] utförde handlingarna under påverkan av allvarlig psykisk 

störning [...]” 

“[...]han [hade] drivits av “sexuellt begär”” 
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Gärningsmannen och offret ska inte haft någon relation till varandra, då båda av en slump 

befann sig på samma plats vid samma tidpunkt.  

 

Våldtäktsmyter som kan tillskrivas till förövaren går att applicera på denna gärningsman. På 

grund av att han poängteras ha en “psykisk störning” kan det innebära att han inte menade det, 

och när det poängteras att han drivits av ett sexuellt begär talar det för att han inte kunde 

kontrollera sig, och menade inte att genomföra handlingen. På grund av att kvinnan i denna 

artikel klassas som det ideala offret blir hon inte lika ifrågasatt, och tillskrivs inte i lika stor 

utsträckning med våldtäktsmyter, då de mestadels verkar för att ifrågasätta offret. Istället ses 

kvinnan i detta fall inte bära ansvaret för handlingen, och enbart gärningsmannen kan 

analyseras utifrån de våldtäktsmyter som riktas mot förövaren.  

 

Resterande av artiklarna, artikel ett och tre, överensstämmer inte med kriterierna för det ideala 

offret. Båda av dessa fallen var gärningsmannen ingen okänd person då förövaren och offret 

tillsammans bestämt träff. I artikel ett bestämdes träffen via dejtingappen Tinder, och i artikel 

tre följde kvinnan med två män hem till deras lägenhet. Även att kvinnorna inte är på en plats 

som dem inte kan klandras på att vara, då båda kvinnorna i båda artiklarna befinner sig 

självvalt i männens lägenheter. I både artikel ett och tre kan underliggande våldtäktsmyter 

utläsa. Detta på grund av att mannen i båda fallen inte menade det, och hade inte planerat att 

våldta kvinnan. I artikel ett uppfattade mannen inte kvinnans signaler som motstånd, utan såg 

de som ett förspel och uppmaning till sex. I artikel ett kan man underliggande utläsa 

våldtäktsmyten att kvinnan ville ha samlag, på grund av att kvinnan inte uttryckligen sa nej i 

början av samlaget, och tidigare hade diskuterat om att använda kondom. Detta kan istället ha 

ansetts som en uppmaning till samlaget.  

6.7. Expressen  

Nedan presenteras en tabellöversikt över de utvalda artiklarna från Expressen. Detta för att 

vara extra tydliga med vilken artikel som har respektive artikelnummer. Respektive 

artikelnummer är artikelns senare referens i analysen.  

 

Artikel 1 “Fotbollsprofilen åtalas för två våldtäkter” 
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Artikel 2 “Jurist på Stockholmsbyrå har åtalats för våldtäkt” 

Artikel 3 “Kvinna fördes till akuten - våldtogs av annan patient” 

 

6.7.1. Offer och förövare  

Nedan presenteras artiklarna för att ge en övergripande uppfattning om offret samt 

gärningsmannen för att kunna presentera vilka dessa aktörer är, och även kartlägga deras 

relation till varandra. 

6.7.2. “Fotbollsprofilen åtalas för två våldtäkter”  

Den första artikeln som valts ut är publicerad i Expressen i december (Malmgren & Rogvall, 

2018). Artikeln handlar om en känd tidigare fotbollsprofil, som tillsammans med sin fru 

anordnade en middag, där en av de kvinnliga gästerna sedan sov över i parets våning, där 

festen ägde rum. I lägenheten ska sedan våldtäkten ha ägt rum. Enligt gärningsmannen ska 

han ha besökt den kvinnliga gästen i det rum som hon sov i under kvällen och är även den 

plats där samlaget ägde rum.  

 

Polis tillkallades till våningen under natten där mannen sedan greps för våldtäkt. 

Gärningsmannen är dömd för två våldtäkter under samma kväll och mot samma kvinna. I 

artikeln förklaras det att de sexuella handlingarna var en följd av att mannen med kraft hade 

dragit av kvinnan hennes byxor. Mannen poängterar att samlaget var frivilligt och ömsesidigt 

från båda parter. Detta motsätter sig dock kvinnan som talar för motsatsen, och menar att 

samlaget inte var frivilligt, utan att det var en våldtäkt. 

 

6.7.3. “Jurist på Stockholmsbyrå har åtalats för våldtäkt”  

Under juli månad publicerade Expressen artikel nummer två (Holm, 2018). Artikeln handlar 

om att en jurist är anklagad att ha våldtagit en kvinnlig kollega. Företaget där båda parterna 

arbetade på ska under sommaren haft en företagsfest. Efter festen ska mannen och kvinnan 

delat en taxi tillsammans, där de sedan båda två ska ha åkt hem till kvinnans lägenhet. 

Kvinnan ska i ett tidigt skede meddelat att hon inte ville ha något sexuellt umgänge med 

mannen. I lägenheten ska sedan gärningsmannen ha tvingat sig på kvinnan. Han ska ha dragit 

i hennes hår, tagit hårda tag i hennes armar, bitit kvinnan i ryggen och dragit ner henne i 
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sängen, där våldtäkten sedan ägde rum.  

 

Dokumenterade skador på kvinnans kropp presenteras i artikeln där bland annat kvinnan ska 

ha tappat hår och fått blåmärken vid händelsen. Det påpekas i artikeln att kvinnan var berusad, 

och att det var en faktor som mannen utnyttjade, då kvinnan befann sig i ett hjälplöst tillstånd.  

 

Mannen förnekar till brott och talar för att samlaget var frivilligt från bådas sida. Enligt 

kvinnan var samlaget inte frivilligt, utan var en våldtäkt, och att hon varit tydlig med att hon 

inte ville ha något sexuellt umgänge med mannen i ett tidigt skede.  

 

6.7.4. “Kvinnan fördes till akuten - våldtogs av annan patient”  

Artikel nummer tre från Expressen är skriven i december (Nilsson, 2018). Artikeln handlar 

om en kvinna som ska ha blivit inlagd på St. Görans beroendeakut i Stockholm, där hon sedan 

ska ha blivit våldtagen av en annan patient på sjukhuset. Kvinnan ska ha varit berusad och 

blivit placerad på en bår i korridoren. Kvinnan ska ha varit utslagen på grund av alkohol. 

Senare under natten ska ytterligare en man ha anlänt med poliseskort till St. Görans 

beroendeakut och blivit placerad på en bår i samma korridor som kvinnan. Mannen ska även 

han ha varit berusad.  

 

Mannen ska sedan ha gått fram till den utslagna kvinnan som sov på båren i korridoren, där 

han våldtog henne. Mannen ska sedan ha tagit kvinnans bår och rullat in henne i ett annat rum 

där våldtäkten fortsatte, och avslutades. Kvinnan ska ha blivit djupt påverkad av händelsen, 

och förstår inte hur händelsen ska kunna ha skett då hon befann sig på ett sjukhus, som borde 

vara en trygg plats.  

 

6.8. Transivitet 

Artiklarna i Expressen sätter fokus på subjektet, förövarna, i två av tre artiklar. Detta innebär 

att majoriteten av artiklarna är uppbyggda på ett sätt som tillskriver subjektet, ägaren av 

handlingen, ansvaret. I artikel ett och två benämns subjektet direkt ha ansvarsrollen, med 

fokus på förövaren. 
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“Han misstänks ha våldtagit en kvinnlig kollega i centrala Stockholm den 

20 juni i år” 

 

Artikel ett och två skiljer sig dock från gärningsmannen i artikel nummer tre. I dessa artiklar 

benämns förövaren ofta utifrån sin yrkesroll. Ansvaret tillskriver fortfarande männen ansvaret 

för handlingen, men på grund av att förvarna benämns som exempelvis fotbollsprofilen, väljer 

journalisten att inte lägga fokus på att det var en man som genomfört handlingen, utan att det 

var en “fotbollsprofil” eller ”jurist”. Handlingen kopplas då istället till denne persons 

officiella titel.  

 

Redan i rubriken på artikel två benämns förövaren som “juristen”, alltså den anklagades 

yrkestitel. Detta indikerar på att det är av stor vikt att benämna förövaren som juristen, istället 

enbart för “mannen”. Även första meningen i ingressen benämns förövaren utifrån sin 

yrkestitel.  

 

“Juristen bet sin kollega i ryggen, drog ner henne i sängen och genomförde 

ett samlag med henne enligt åklagaren” 

 

Detta leder till att en viss del av förövarens ansvar fråntas för att denne inte tilltalas som en 

person som genomfört en kriminell handling, utan att person istället tilltalas utifrån sin 

yrkesroll. Detsamma gäller för den anklagade gärningsmannen i artikel ett, där denne 

benämns som fotbollsprofilen redan i rubriken och i ingressen. Detta innebär även här att det 

är av stor vikt att upplysa läsaren om vad förövaren har för yrkesmässig position. 

 

“Fotbollsprofilen åtalas för två våldtäkter” 

 

I artikel nummer tre, är det offret, objektet, som är den som tillskrivs ansvaret för händelsen, 

som innebär att man lägger fokus på offret, objektet. Redan i rubriken tillskrivs kvinnan 

ansvaret, då offret är den enda aktören som nämns.  

 

“Kvinna fördes till akuten - våldtogs av annan patient” 
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Även i första meningen i ingressen är offret, objektet, den enda aktören som nämns, och 

subjektet, den som utfört handlingen, är frånvarande. I resterande av texten byts ordet 

“våldtogs” till “våldtog”, där mannen istället ses som den agerande i handlingen, och inte att 

kvinnan våldtogs, utan att någon våldtagit henne.  

 

6.9. Lexikala val  

De formella lexikala valen kan belysa specifika perspektiv av en händelse (Machin & Mayr, 

2012). I artikel ett återfinns uttalanden från målsägandebiträde som talar för att händelsen som 

har skett är hemsk, och att kvinnan mår både fysiskt och psykisk dåligt av handlingen.  

 

”Min klient har mått väldigt, väldigt dåligt under den här perioden på 

grund av det han utsatte henne för. Hon är väldigt stark men det är klart att 

man blir påverkad, man mår väldigt dåligt när man blir utsatt för en sådan 

här sak, säger han” 

 

Detta kan få läsaren att få mer tilltro till kvinnans berättelse för att läsaren, genom 

journalistens ordval, får sympati för henne genom att målsägarbiträdet talar för att kvinnan 

mår både fysisk och psykiskt dåligt efter händelsen. Detta lexikala val ökar även tron på 

kvinnans perspektiv, och kvinnan rättfärdigas då som offer. Denna information är dock 

placerad i det allra sista stycket i artikeln. Detta stycke handlar enbart om kvinnans sida av 

historien, och är placerat i slutet, och resterande av artikeln handlar enbart om fotbollsprofilen 

själv. Ett stycke om fotbollsprofilens tidigare karriär väljs att placeras före kvinnans 

perspektiv och nuvarande status. Utifrån den omvända pyramiden kan man avläsa att 

placeringen av kvinnans perspektiv i slutet indikerar på att kvinnans historia anses som det 

minst viktiga.  

 

I artikel tre återkommer två typer av formella lexikala val som belyser två olika perspektiv. 

Dels talar målsägandebiträdet för att kvinnan är skakad av händelsen, och att hon mår väldigt 

dåligt över vad som skett.  
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“Målsäganden har blivit djupt påverkad av det här, säger kvinnans 

målsägandebiträde” 

 

Detta perspektiv talar för att det som kvinnan har varit med om är en hemsk händelse, som 

hon blivit negativt påverkad av. När sedan verksamhetschefen intervjuas tas fokus bort från 

att en kriminell handling har skett, och att en kvinna faktiskt har blivit våldtagen. Istället 

poängterar han denna våldtäkt som en mängd i statistiken, och att denna våldtäkt i sig inte är 

hemsk och problematisk, som kan indikera på att han poängterar att denna våldtäkt är en 

obetydlig händelse.  

 

“Det hände tre gånger förra året, och det har hänt en gång i år. Det tycker 

jag visar ändå att våra åtgärder har haft effekt, säger Johan Franck.”  

 

6.10. Strukturella motsättningar 

Strukturella motsättningar är mer framträdande i artikel ett, där en fotbollsprofil har blivit 

anklagad för att ha våldtagit en kvinna. Förövaren talar för att händelsen som har skett inte 

klassas som en våldtäkt, och att samtycke fanns från båda parterna.  

 

“Enligt fotbollsprofilen var det efterföljande förloppet frivilligt och 

ömsesidigt” 

 

Genom att förövaren talar för att samlaget var frivilligt och ömsesidigt från båda parterna 

indikerar det även på att han anser att kvinnan ljuger, och att det som kvinnan menar var en 

våldtäkt inte alls var en våldtäkt. Det indikerar även på att mannen uppfyller våldtäktsmyten 

för att han inte menade det, då mannen menar att om han visste att samtycke inte fanns, skulle 

de inte haft samlag. Detta uppfyller även kriteriet för våldtäktsmyten att det inte var våldtäkt.  

 

6.11. Konnotation 

Utifrån det som tidigare diskuterades inom transitivitet kan även olika konnotationer utläsas 

från att förövarna benämns utifrån sin yrkestitel snarare än de själva som personer, då ord kan 

vara laddade med indirekta betydelser (Gripsrud, 2011). I artikel ett benämns förövaren som 
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“fotbollsprofilen”. Den sekundära betydelsen, konnotationen, av “fotbollsprofil”, kan 

innebära att en person som är en fotbollsprofil är en känd person, som är en förebild eller idol 

för andra människor, och som inte skulle göra något ont mot någon. I artikel två benämns 

förövaren även denna utifrån sin yrkesmässiga titel, i detta fall som “juristen”. Konnotationen 

av “juristen” kan innebära att denna ses som en respektabel person som har en hög utbildning 

och på grund av detta är en vettig person. En person man då inte skulle tro gör en brottslig 

handling, då man anser att denna person vet bättre. Det skulle även kunna vara så att en känd 

person använder sin status som känd för att göra saker som annars inte är accepterade, men 

som på grund av personen titel accepteras. 

 

Utifrån dessa två konnotationer, och dess relation till transitivitet, kan man utläsa att trots att 

dessa två personer benämns som de som har utfört och är ägare av en handling, riktas istället 

uppmärksamheten mot deras yrkestitlar som kan medföra andra betydelser än om de beskrevs 

som personer. Detta tar då bort fokus från att en person har genomfört en kriminell handling, 

och drar istället fokus till “fotbollsprofilen” eller “juristen”. Om dessa hade benämnts som 

enbart personer, där deras yrkesroller och kändisskap hade utelämnats, hade fördomar och 

konnotationer gentemot dessa kunnat uteslutas, och dessa hade då kunnat dömas utifrån deras 

kriminella handlingar, snarare än från sin yrkesroll.  

 

Ytterligare konnotationer återfinns i artikel nummer ett.  

 

“En av gästerna, en kvinna [...], tog med vin, choklad och ost till 

bjudningen.” 

 

Kvinnan, som senare blev våldtagen av värden för festen, ska ha tagit med sig både vin, 

choklad och ost. Konnotationen till dessa tre enheter kan tolkas som romantik. Genom att 

sätta denna konnotation, romantik, i kontexten till att hon sedan blev våldtagen av mannen 

som hon gav dessa till, kan uppfattas som att hon gav en romantisk uppmaning till mannen. 

Genom att kvinnan visade tecken på romantik kan mannen ha uppfattat denna signal som att 

kvinnan gav en romantisk gest till honom, och att hon ville ha samlag.  
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6.12. Offerskapandet  

I de tre analyserade artiklarna från Expressen överensstämmer en av dem, artikel nummer tre, 

i majoritet till de fem kriterierna om det ideala offret. Kvinnan befann sig på en plats som hon 

inte kan klandras att vara på, då hon befann sig på ett sjukhus. Gärningsmannen ska även ha 

varit okänd för kvinnan, då de enda som bidrar till deras möte är att båda befann sig på samma 

plats, vid samma tidpunkt.  

 

“Mannen placerades i samma korridor, tre sängplatser ned från där 

kvinnan låg” 

 

De resterande två artiklarna, artikel ett och två, överensstämmer inte med det ideala offret. I 

artikel ett delade kvinnan taxi med en man som sedan följde med till kvinnans lägenhet. 

Kvinnan befinner sig dock i sitt eget hem, som är en plats som annars skulle klassas som 

säker, men på grund av att mannen följde med kvinnan upp till hennes lägenhet bidrar 

mannen till att påverka den tidigare säkra platsen. Att kvinnan lät mannen följa med upp till 

lägenheten kan indikera på att hon gav mannen signaler att hon ville ha samlag, trots att hon 

tidigare hade varit tydlig med motsatsen. Mannen menar då att det inte var våldtäkt, då han 

anser att han är oskyldig till våldtäkthandlingen, och att de har haft frivilligt samlag.  

 

Båda männen i artiklarna ska även varit bekanta för kvinnorna. Juristen som anklagas för att 

ha våldtagit en kvinna i artikel ett är en kollega till kvinnan som arbetar på samma företag, 

och fotbollsprofilen var värd för en fest som kvinnan gick på. Liknande faktorer och situation 

är det för kvinnan i artikel nummer två. Kvinnan i detta fall befinner sig i en mans lägenhet, 

där hon valde att sova över.  
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7. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen fokuserar på hur bilden av våldtäktsoffer och förövare är konstruerade 

samt presenterar undersökningen av underliggande strukturer för att redogöra för 

våldtäktsmyter. Resultatdiskussion avslutas med en kort redogörelse vad användningen av 

våldtäktsmyter möjligen kan få för konsekvenser.  

 

Studiens forskningsbidrag är att bringa klarhet i hur användningen av våldtäktsmyter i 

svenska nyhetsartiklar används och uppmärksamma dessa. Detta på grund av att 

användningen av dessa är problematiska då våldtäktsmyter existerar för att skapa ett klimat 

som är fientligt mot våldtäktsoffren. Även utifrån aspekten att media har en central och 

omfattande roll i dagens samhälle att påverka individers åsikter, attityder och värderingar.  

 

Nedan presenteras resultatdiskussionen utifrån fyra diskussionsteman. Porträttering av det 

ideala eller icke ideala offret, berättarteknikers efffekter, förövare som offer och i förgrunden 

samt slutligen våldtäktsmyter i svenska nyhetsartiklar.  

 

7.1. Porträtteringen av det ideala eller icke ideala offret  

I alla artiklar där offret inte ses som det ideala offret får mannen mer utrymme att uttrycka sig 

om händelsen, än om offret hade klassats som det ideala offret. Det är i de artiklar där offret 

inte överensstämmer med det ideala offret som fler våldtäktsmyter kunde återfinnas. Detta 

överensstämmer med Christies (2001) teori om det ideala offret, där ett offer som klassas 

utifrån det rådande idealet inte i lika stor omfattning blir ifrågasatt av samhället, och där man 

tenderar att tro mer på offrets historia. Detta har även att göra med hur journalisten väljer att 

gestalta en händelse utifrån stereotyper. Stereotypisering är en intressant aspekt vid 

våldtäktsfall, och i relation till det ideala offret. Om ett offer inte klassas som det ideala, blir 

denna istället ifrågasatt, och har i sin tur brutit mot de stereotyper som finns om ett 

våldtäktsoffer. Detta kan i sin tur leda till att fler våldtäktsmyter kan appliceras på ett offer. 

Eftersom att dessa offer då inte passar in i människans kognitiva scheman blir det lättare för 

människan att ifrågasätta dessa än om de faktiskt hade passat in. 

 

I de artiklar där offret inte kunde kategoriseras som det ideala offret blir de istället indirekt 

ifrågasatta, eller att deras perspektiv blir mindre prioriterade. Detta genom att man i dessa 
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artiklar låter förövarens perspektiv, i relation till offrets perspektiv, ta mer plats. Det 

förekommer även att kvinnans perspektiv blir nedprioriterat i artiklarna. Detta resultat 

överensstämmer med Breen et al. (2017) studie där de undersökte hur offer och gärningsmän 

representeras i olika nyhetsartiklar. I studien fann de att kvinnans perspektiv oftare tenderar 

att bli placerat i slutet av artiklarna, som utifrån den omvända pyramiden menar att kvinnans 

perspektiv inte är lika viktigt som informationen innan. Precis som Penning och Birthisel 

(2012) fann i sin studie kunde även deras huvudkategorier för våldtäktsmyter även appliceras 

på denna studie. I detta sammanhang kan kategori två appliceras, som handlade om att offret 

tillskrivs ansvaret för handlingen. Detta då de artiklar där bland annat offret inte kunde ses 

som det ideala, och där andra faktorer som alkohol var inblandat kunde underliggande 

skuldbeläggning appliceras på offren (Penning & Birthisel, 2012). 

 

Resultatet som O’Hara (2012) kom fram till i sin studie, och i koppling till teorin om 

våldtäktsmyter, kan även appliceras på denna studie, då hon fann ett mönster gällande hur 

offer samt förövare porträtteras i media. De artiklar där offret kan ses som det ideala offret har 

inte lika mycket uttalanden eller perspektiv poängterade från förövaren, och där förövarens 

perspektiv går mot offrets. Offren i dessa artiklar klassas som oskyldiga, och förövarna ses 

som monster som drivits av ett mörker som lett till att de attackerat och våldfört sig på 

kvinnor. I de artiklar där offret inte kunde klassas som det ideala offret ses de ej vara 

oskyldiga för handlingen på samma sätt som om de var ett idealt offer. Dessa offer blir istället 

mer ifrågasatta av läsaren i den mån att desto mer förövarens perspektiv tenderar att belysas, 

desto mer talar för att läsaren i sin tur ska tro på förövaren och istället beskylla offret för 

handlingen. Vi fann i denna studie bevis för att de offer som ej kunde klassas som det ideala 

offret kan ses som kvinnor som “bjuder in till våldtäkt”, som O’Hara (2012) även kom fram 

till i sin studie. Detta genom att det i nyhetsartiklarna poängteras att kvinnorna tidigare har 

gjort handlingar som gett signaler till männen om romantik, åtrå eller liknande, där kvinnorna 

ska ha bjudit upp till handling. 

7.2. Berättarteknikernas effekter 

De analyserade artiklarna från båda tidningarna visade vid upprepade gånger tendenser till 

tillspetsning, för att poängtera olika aspekter av nyheten som är intressanta. Dagens Nyheter 

valde att vid upprepade tillfällen poängtera i artikel tre att offret var berusad och att 

gärningsmannen i artikel två var en psykiskt sjuk man. Dessa används upprepade gånger 

genom artikelns gång, som indikerar på olika grader av angelägenhet beroende på dess 
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placering i artiklarna. På grund av att Dagens Nyheter väljer att benämna olika 

intresseväckande aspekter tillspetsar de artiklarna med utgångspunkt i det som är extra 

intressant, avvikande eller som ska locka till läsning på olika plan. Artiklarna från Expressen 

följer även samma tillspetsningsmetod, för att lägga vikt vid det intressanta. Dock inriktar sig 

Expressen mer på sensationsbaserad journalistik med syfte att sälja en så stor mängd antal 

lösnummer som möjligt för att gå med vinst. Detta syns bland annat genom att artiklarna som 

analyserades ofta uppmärksammade extra intressanta aspekter i relation till brottsfallet, som 

“fotbollsprofilen” eller “juristen”. I dessa artiklar från Expressen väljer journalisten att lägga 

förövarens perspektiv i förgrunden. Genom att journalisten för dessa nyhetsartiklar väljer att 

framhäva enbart ett perspektiv, förenklas artiklarna och bryts ner till dess beståndsdelar som 

journalisten anser vara av yttersta vikt att rapportera om. I dessa artiklar förenklas nyheten 

genom att förövaren får majoriteten av medieutrymmet, medan kvinnans perspektiv 

bortprioriteras. Detta medför en negativ förenkling, då man bortser från de pressetiska 

reglerna att alla perspektiv ska bli hörda. Om en artikel ska förenklas är det av stor vikt att det 

som anses vara viktigt presenteras, och att det presenterade innefattar jämvikt av de berörda 

perspektiven. I artikel ett i Expressen valde journalisten att lägga förövaren i förgrunden, 

medan kvinnans perspektiv då hamnade i bakgrunden.  

7.3. Förövaren som offer och i förgrunden 

Den mest frekventa, och den våldtäktsmyt som indirekt i majoritet av artiklarna kan utläsas 

från empirin är myt nummer fyra, som beskriver att det inte var våldtäkt. Förövaren 

poängterar ofta att de ansåg att samlaget var en passionerad stund, där samtycke fanns från 

båda parterna, trots att våld i olika bemärkelser kunde förekomma, att situationen var oklar 

eller att kvinnan inte visade signaler på att hon ej ville ha samlag. Denna våldtäktsmyt kan 

även kopplas samman med ytterligare våldtäktmyter, som att kvinnan faktiskt ville det och att 

förövaren inte menade det. Männen tillskriver sig själv vid dessa uttalanden som offer på 

grund av att de anser att kvinnan inte var tillräckligt tydlig med att hon inte ville ha samlag, 

och att de enbart hade samlag med kvinnan för att de trodde att samtycke fanns. Att förövaren 

tillskriver sig själv som offer för handlingen var även något som Pennington och Birthisel 

(2012) fann i deras studie där de kategoriersade våldtäktsmyter utifrån tre aspekter. I detta fall 

kan kategori tre, angående att det inte var förövarens fel, och att dennes liv inte ska förstöras 

för det misstag som denna gjorde appliceras på denna studies resultat. Dessa aspekter kunde 

återfinnas i två av de artiklarna från Expressen där förövarna benämndes som fotbollsprofilen 

eller juristen, då dessa underliggande kunde legitimeras för sin handling då de i majoritet av 
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fallen tilltalades utifrån sina yrkesroller, och att de har lovande karriärer som inte ska 

förstöras. 

 

Att männen tillskriver sig själv som offer för handlingen har vid upprepade tillfällen även 

funnits i andra tidigare studier, där bland annat O’Hara (2012) fann att journalister ofta väljer 

att placera förövarens perspektiv i förgrunden, där förövaren beskriver sig själv som offret för 

händelsen. O’Hara (2012) fann även bevis för att män som förövare bland annat kan 

porträtteras som monster, som även kan utläsas från denna studie, då mannen i artikel två från 

Dagens Nyheter, drevs av ett ”sexuellt begär” och var påverkad av en allvarlig pyskisk 

störning vid händelsen.  

 

De rubriker som har analyserats i denna studie visade mer tendens till vem som journalisten 

anser bär ansvaret till handlingen och framhäver denna aktör, än att uttryckligen tillskriva 

våldtäktsmyter. Våldtäktsmyter kunde inte direkt avläsas i de analyserade rubrikerna, men 

olika grader av skuldbeläggande kunde ändå finnas. I två av sex rubriker skuldbelades offret 

för handlingen då de enbart är den verkande aktörer i rubriken, och där förövaren kunde 

avskrivas som handlande och ägande aktör. Detta visar i sin tur att våldtäktsmyter inte 

uttryckligen kunde avläsas, men att olika nivåer av skuldbeläggande för offret kunde utläsas. 

Till viss del motsätter sig denna studies resultat det som Franiuk, Seefelt, och Vandello (2008) 

fann i deras studie där de kunde återfinna våldtäksmyter i rubrikerna i de analyserade 

artiklarna. Dock fann de enbart att 10%, motsvarande 55 artiklar, innehöll våldtäktsmyter. 

Detta innebar i sin tur att våldtäktsmyter inte var så pass framträdande i de analyserade 

artiklarna. Resultatet från Franiuk, Seefelt, och Vandello (2008) studie kan på så vis till viss 

del likställas med denna studie, då våldtäktsmyter inte i lika stor omfattning var framträdande 

i de analyserade rubriker. 

 

Pressetiken talar för att alla perspektiv av en händelse ska bli hörda. Både förövarens och 

offrets perspektiv ska presenteras, men desto mer förövaren får ta plats, desto mer ökar 

sannolikheten att förövarens perspektiv indirekt får utrymme att poängtera sin oskuld, som 

ökar chansen att läsaren tenderar att tro på detta perspektiv. Att både mannen och kvinnans 

perspektiv poängteras kan dock i koppling till medielogik tala för att nyheter som kan 

polariseras tenderar att bli nyheter. Om enbart kvinnans perspektiv hade belysts hade nyheten 

inte kunnat uppfylla kravet för polarisering. Dock är det, som Lindgren och Lundström (2010) 
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poängterar, viktigt att inse att ett offer inte existerar utan en förövare, som är den skapande 

aktören till händelsen.  

 

Våldtäktbrott har blivit allt vanligare i nyhetsflödet, och brott i dagens samhälle är intressanta 

nyheter som säljer. Journalisters val att använda olika berättartekniker, poängterar Breen et al. 

(2017), kan påverka gestaltningen av ett offer på ett negativt sätt. Dagens nyhetsflöde är 

överfullt av nyheter om våldtäktsfall som i sin tur kan leda till att läsare blir mättade på denna 

typ av nyhet. Detta har fått konsekvenser då journalister måste tillspetsa sitt innehåll för att 

göra det intressant för läsaren igen. Detta kan ha medfört att journalister istället har riktat sin 

uppmärksamhet från att tidigare porträttera offret i förgrunden, till att i dag lägga allt mer 

fokus på förövaren. Detta för att belysa det möjligtvis nya perspektivet, förövaren i 

förgrunden, som i sin tur skulle kunna dra till sig ny uppmärksamhet från läsaren. Relationen 

mellan att journalister och tidningar vill överleva i dagens mediesamhälle och att de väljer att 

fokusera på förövaren skapar en ny miljö där våldtäktsmyter kan utvecklas och fortsätta verka 

för att skapa ett klimat fientligt för våldtäktsoffer.  

7.4. Våldtäktsmyter i svenska nyhetsartiklar  

Denna studies resultat visar att användningen av våldtäktsmyter inte uttryckligen används i 

nyhetsartiklarna och att vid en första läsning är artiklarna uppbyggda med öppna manifesta 

budskap och feministiska perspektiv. Sacks, Ackerman och Sholsberg (2017) studie 

resulterade i att media inte direkt använder sig av våldtäktsmyter, men att språket i artiklarna 

indirekt stödjer föreställningarna om våldtäktsmyter och att språkanvändningen i tidningars 

rapportering av sexuella trakasserier kan förstärka attityder och övertygelser om våldtäkt. 

Resultat från Sacks, Ackerman och Sholsberg (2017) studie är applicerbar på denna, då det 

finns bevis för att våldtäktsmyter inte uttryckligen går att återfinna, men att vid upprepade 

tillfällen kunde våldtäktsmyter indirekt avläsas från de analyserade nyhetsartiklarna. Detta 

innebär att på ytan ser artiklarna inte ut att använda sig av våldtäktsmyter, men under ytan och 

gömt bland orden i nyhetsartiklarna kan våldtäktsmyter ändå återfinnas.  

 

I studien gjord av O’Hara (2012) fann hon att nyhetsartiklar indirekt använder sig av 

våldtäktsmyter, som innebär att media kan påverka den allmänna opinionen om våldtäkt med 

våldtäktsmyter. Både O’Hara (2012), Franiuk, Seefelt, Capress och Vandello (2008) och 

Franiuk, Seefelt och Vandello (2008) diskuterade utifrån sitt resultat problematiken med 

användningen av våldtäktsmyter. Dessa tidigare studier poängterar att om media använder sig 
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av våldtäktsmyter, ökar det chansen för allmänheten att både börja tro på, men även vidhålla 

och använda dessa vidare. O’Hara (2012) konstaterade att desto mer individer exponeras för 

våldtäktsmyter, desto större risk att individer tror på dessa. O’Haras (2012) studie diskuterade 

om problematiken som kan uppstå när media reproducerar våldtäktsmyter, då media har en 

omfattande makt att påverka publiken.  

 

Det som media signalerar ut kan verka som en en referenspunkt och förebild för hur individer 

ska agera och reagera på specifika ämnen. Detta kan innebära att vissa tankar blir mer 

framträdande, och kan genom detta leda människan att tänka på vissa ämnen på specifika sätt. 

I relation till detta, och att denna studie har undersökt våldtäktsmyters användning i 

nyhetsartiklar, innebär det att om media använder sig av våldtäktsmyter i sin rapportering om 

våldtäktsfall ökar det chansen att flera människor blir mer angelägna att tro på det som dessa 

myter förespråkar. I sin tur kan detta innebära att det mediala klimatet för våldtäktsoffer blir 

en allt mer fientlig plats, där istället risken att förövaren blir accepterad och ursäktad för sin 

handling ökar. Detta resultat diskuterades även av Franiuk, Seefelt, Capress och Vandello 

(2008), där de förklarade att om media vidhåller de existerande våldtäktsmyterna som finns i 

dagens samhälle, ökar det risken att indivier som exponeras för våldtäktsmyter, börjar tro och 

använder sig av dem i framtiden.  

 

7.5. Slutsats 

Överlag och vid den direkta läsningen av nyhetsartiklarna från Dagens Nyheter och Expressen 

är det manifesta budskapet öppet och feministiskt. Båda könen gestaltas på jämbördiga och 

likartade plan där gärningsmännen framkommer som gärningsmän, och offer som offer. Båda 

tidningarna porträtterar våldtäktsfallen lika, men Expressen tenderar att i högre grad fokusera 

på de mer intresseväckande aspekterna av fallen. Vid en mer djupgående läsning och där olika 

ords betydelse utläses kan underliggande budskap avläsas som kan ändra den tidigare 

förstådda betydelsen av en text. Från det som tidigare uppfattades som feministiskt och öppet, 

kan istället tala för att skapa ett fientligt klimat där våldtäktsmyter kan återfinnas i den 

fundamentala grunden. Detta genom hur artiklar är uppbyggda, vilka aktörer som får ta plats i 

en text och i sin tur vilka som ligger latent.  

 

Detta innebär att svenska nyhetsartiklar indirekt använder sig av våldtäktsmyter, men att de 

ligger underliggande i texten. Genom att media vidhåller våldtäktsmyter ökar det risken för att 
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dessa kan få en ökad betydelse och fäste i dagens samhälle, då media är en central aktör som 

opinionsbildare för allmänheten.  

7.6. Förslag till vidare forskning  

Denna studie har undersökt användningen av våldtäktsmyter i svenska nyhetsartiklar. Ett 

förslag till vidare forskning är att jämföra kvälls- och dagstidningars användning av 

våldtäktsmyter. Även att undersöka andra svenska tidningar, både rikstäckande som 

Aftonbladet eller mindre lokaltidningars användning av våldtäktsmyter.  

 

Ytterligare förslag för vidare forskning är att byta den kvalitativa utgångspunkten till en 

kvantitativ som skulle kunna göra det möjligt att kartlägga hur frekvent använda 

våldtäktsmyter är i nyhetsmedia.   

 

På grund av att tidigare forskning visat att våldtäktsmyter kan ha negativa konsekvenser för 

de som exponeras för dem, är det även av intresse och förslag till vidare forskning att 

undersöka effekterna av våldtäktsmyter på tidningsläsare i Sverige.  
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