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Titel  

Typiska våldtäktsmän och idealiska offer –en studie i medias framställning av mäns våld mot kvinnor 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera vilka föreställningar om förövare som förekommer i medias artiklar om mäns 
våld mot kvinnor. Ett antal artiklar från Sveriges tre största kvälls- och dagstidningar har studerats och fokus har 
legat på hur män framställs som förövare, på vilket sätt kvinnor framställs som offer, men också på vilka eventuella 
förklaringar eller orsaker till våldet som finns i artiklarna. 
 
Som metod har diskursanalys använts och då främst Norman Faircloughs Kritiska diskursanalys. I analysarbetet har 
dock analysverktyg även från Diskursteori och Diskurspsykologi använts. 
 
Genusteorier utifrån bland annat R.W Connell har använts för att visa på den genusstruktur som finns i samhället. 
Även teorier kring media som normskapande har legat till grund för studien.  
 
I analysen av artiklarna framkommer bilden av den typiske våldtäktsmannen, föreställningen om det idealiska offret 
men också den stereotypa bilden av våldtäkt. Dessa stereotypa bilder eller myter får konsekvenser för både män och 
kvinnor i samhället. Det rör sig om hur kvinnor utifrån en förlegad syn på kvinnor och män, antas bära egen skuld 
för våldtäkter, hur kvinnor inte vågar anmäla våldtäkter som inte begåtts av den ”typiske våldtäktsmannen” och hur 
mäns våld mot kvinnor framförallt anses vara en kvinnofråga. Genom medias fokus på överfallsvåldtäkter hamnar 
också andra ”icke-typiska våldtäkter” i skymundan. I detta har media ett stort ansvar då de i sina framställningar av 
mäns våld mot kvinnor har ett val i vilka brott de rapporterar om och hur de beskriver de inblandade. I stort har 
detta betydelse för samhällets kamp mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdheten mellan kvinnor och män. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Genus, media, våldtäkt, mäns våld mot kvinnor, idealiska offer, våldtäktsmän, jämställdhet, diskursanalys,  
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Jag vill framförallt tacka min handledare Magnus Nilsson som på ett konstruktivt och 
inspirerande sätt hjälpt mig att genomföra min studie. Jag vill också tacka de människor i min 
omgivning som råkat ut för mina evinnerliga diskussioner angående min uppsats, men alltid 
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Inledning  
Om jag skulle uppmana dig som läsare att föreställa dig en våldtäktsman, hur skulle du tänka då? 
Skulle du genast tänka dig en småbarnsfar, boende i villa med sin fru, med ett traditionellt yrke 
och stor umgängeskrets? Eller skulle dina tankar leda till en ung kille, med flickvän och hund, 
som varje söndag äter middag hemma hos sin mamma och pappa? Förmodligen inte. Denna 
studie handlar om din och andras föreställningar om vilka män som kallas våldtäktsmän, men 
även om vilka kvinnor som får kallas offer. 
 
I dagens svenska samhälle förekommer dagligen våld av olika sorter. Ett sorts våld som ofta 
förekommer är våldet där förövaren är man och offret kvinna. Under de senaste tio åren har den 
anmälda misshandeln mot kvinnor av män, ökat med 20 %.1 Antalet anmälda våldtäkter har 
under de senaste 20 åren mer än tredubblats och under år 2004 anmäldes i genomsnitt sex 
våldtäkter per dygn.2 Trots den mediala uppmärksamheten och trots den tydliga ökningen av 
våldet tycks inga direkta lösningar på problemet vara aktuella. Att våldet är fruktansvärt och 
måste bekämpas tror jag är självklart för många, men det finns olika sätt att förhålla sig till detta 
våld.  
 
Olika förhållningssätt fokuserar på olika faktorer och orsaker. Vissa hänvisar till biologin med 
tanken att våld är något som ligger i mäns natur, andra gör kopplingar till psykologin och ser 
psykiska störningar som viktiga faktorer, medan ännu andra anser att missbruk av olika slag ligger 
bakom våldet.3 Ytterligare ett synsätt innebär att våldet ses som ett uttryck, om än extremt, för 
mäns överordning av kvinnor i samhället och grundar sig i tankar om genus som något socialt 
betingat.4

 
I rapporteringen av detta våld i samhället har media ett stort ansvar. Media fungerar som viktiga 
opinionsbildare bland människor och har också en viktig roll vad gäller att göra människor 
uppmärksamma på vad som händer i samhället, kanske framförallt vad gäller våld. Jag tror att en 
vanlig uppfattning är att media förmedlar sanningen om verkligheten, vilket de också kan tyckas 
göra. Men då det finns många olika sätt att rapportera om händelser på har media många val att ta 
ställning till när det gäller vinklingen av budskap och framställning av olika händelser vilket gör 
att sanningen i media kan ta sig en mängd olika skepnader.  
 

                                                 
1 BRÅ’s hemsida: http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=3 060203 kl.11.55  
2 BRÅ ”Våldtäkt”, En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, 2005:7, s. 9-12.  
3 Lövkrona, Inger, Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. (Nordic 
academic press, 2001) 
4 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor (Natur och Kultur, 1997) 

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=3
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Utifrån dessa tankar om mäns våld mot kvinnor och medias roll i rapporteringen av detta våld, 
vill jag med denna uppsats försöka utröna på vilka sätt media förhåller sig till män som förövare. 
Detta kommer jag att göra genom att studera ett antal tidningsartiklar från tre av Sveriges största 
dags och kvällstidningar där rapporteringar om olika former av mäns våld mot kvinnor 
förekommer.  
 

Syfte & Frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka vilka föreställningar om män som förövare som förekommer i medias 
artiklar om mäns våld mot kvinnor. Jag vill titta på hur förövarna beskrivs och om där finns 
föreställningar om dessa som återkommer i de olika artiklarna. Jag kommer även att titta på hur 
offren, i detta fall kvinnorna, framställs och vilka egenskaper de tillskrivs. Genom detta hoppas 
jag också få en uppfattning om vilken bild av våldet i sig som förmedlas. Media fungerar till viss 
del som normbildande5 och genom sin rapportering av mäns våld mot kvinnor signaleras också 
till allmänheten på vilket sätt man ska förhålla sig till detta våld. Detta har betydelse i kampen för 
jämställdhet. 
 
För att uppnå mitt syfte har jag i min studie valt att lägga fokus på följande frågeställningar: 
 

• På vilket sätt beskrivs männen som förövare i artiklarna? 
• På vilket sätt framställs kvinnorna som offer i artiklarna?  
• Vilka eventuella förklaringar eller orsaker till våldet kan utläsas i artiklarna? 

 

Disposition 
Efter att ha presenterat mitt syfte och mina frågeställningar tar jag upp några etiska reflektioner 
angående min studie. Därefter presenterar jag mitt empiriska material och på vilket sätt jag gått till 
väga vid urvalet av detta. Sedan följer ett metodavsnitt där jag presenterar Diskursanalys både 
som teori och metod, och hur jag har förhållit mig till denna. Efter detta följer ett teoriavsnitt där 
jag presenterar mina teoretiska utgångspunkter som framförallt rör genus och media, samt hur 
dessa har betydelse för min studie. Därefter presenterar jag min analys tillsammans med citat från 
artiklarna och diskussioner utifrån mina teorier. Avslutningsvis finns en slutdiskussion. 
 

Etiska reflektioner 
Metoden Diskursanalys, som jag använt mig, av handlar bland annat om att undersöka vilka 
föreställningar som finns om vissa företeelser och hur dessa föreställningar skapas och görs 

                                                 
5 Ester Pollack, En studie i medier och brott, (Stockholms Universitet, 2000), s. 37. 
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självklara. Det kan innebära att man i rollen som forskare ibland undersöker en diskurs som man 
själv är en del av, vilket kan göra det svårt att hålla sig främmande till sitt material.6 Detta är något 
jag själv känner inför min studie då jag själv är ung kvinna och det våld som finns också påverkar 
mig och mitt liv på olika sätt, till exempel då jag kan känna viss rädsla när jag går hem ensam på 
kvällen. Då jag dessutom är väldigt intresserad av ämnet och har viss förförståelse, är jag till viss 
del själv en del av den diskurs jag undersöker. Detta har självklart också påverkar mitt val av 
teoretiska utgångspunkter. Jag är medveten om att detta kan påverka resultatet av min analys, 
men jag kommer i min roll som forskare ändå att sträva efter att försöka hålla mig främmande till 
mitt material. Jag är också medveten om att resultatet av min studie precis som andra diskurser 
inom Diskursanalysen är socialt skapade, och därmed bara är ett av många olika sätt att se på 
verkligheten, i mitt fall medias framställning av mäns våld mot kvinnor.7

 

Empiriskt material 
Då jag vill försöka komma åt föreställningar som via media sprids bland allmänheten eller vad 
man i folkmun brukar kalla ”folket”, har jag valt att studera ett antal artiklar i Sveriges två största 
kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen. För att få mer bredd på min analys och se eventuella 
skillnader har jag även valt artiklar ur Dagens Nyheter som är en av Sveriges största dagstidningar 
och kan tänkas ha en annan målgrupp än kvällstidningarna. Fokus kommer dock inte att ligga på 
en jämförelse av de olika tidningarna.  
 
Media har en viktig roll som förmedlare av information till människor i samhället.8 Tidningarna 
fungerar också som viktiga opinionsbildare och jag tror att det finns en uppfattning om att 
tidningars uppgift är att förmedla sanningen, vilket är ett väldigt diffust begrepp. Jag är dock 
medveten om att läsarnas åsikter inte nödvändigtvis behöver vara förenliga med tidningarnas 
framställningar och perspektiv. Det är därför viktigt att inte blanda ihop åsikter hos ”folket” och 
åsikter som förmedlas i media.  
 

Tillvägagångssätt 
För att få djup i min analys och för att kunna genomföra den på ett bra sätt i förhållande till den 
begränsade tid jag haft, har jag gjort vissa avgränsningar vid urvalet av mitt empiriska material. 
Tidsperioden jag valt att koncentrera mig på är år 2005. Detta för att begränsa mina sökningar 
och för att framställningar i artiklarna inte ska ha förändrats under tid, då jämförelse inte var mitt 
syfte. Artiklarna kom också att blir relativt jämt spridda under årets månader.  
 
                                                 
6 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 28. 
7 Ibid. s. 29. 
8 Jan Ekecrantz och Tom Olsson, Det redigerade samhället (Carlssons, 1994), s. 25 ff. 
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Mitt krav på artiklarna var också att de skulle vara rapporteringar av våldet, och inte debattartiklar 
eller andra texter om själva våldet. Offren i artiklarna skulle heller inte vara minderåriga därför att 
brottet i sig då förändras och perspektivet går från mäns våld mot kvinnor, till våld mot barn. 
 
Vid sökningen av artiklar använde jag mig av sökmotorerna, Presstext9 och Mediearkivet10. De 
sökord jag använde valde jag utifrån en definition av begreppet mäns våld mot kvinnor som 
innefattar allt från överfallsvåld utomhus med okända förövare, till våld i hemmet där förövaren 
och offret har någon sorts relation. Sökbegreppen jag använde mig var våldtäkt, sexuellt 
utnyttjande, sexuella trakasserier, överfall, misshandel, mäns våld mot kvinnor och 
kvinnomisshandel.  
 
Sökordet våldtäkt genererade en mängd olika artiklar, vilket också var det sökord som gav flest 
träffar. Begreppet Sexuellt utnyttjande resulterade i artiklar som fokuserade mer på minderåriga. 
Begreppet sexuella trakasserier i Dagens Nyheter rörde främst fall med anknytning till olika 
yrkesgrupper, medan det gav få träffar i Aftonbladet och Expressen. Sökordet överfall gav i 
samtliga tidningar artiklar som handlade mer om andra brott än just de mellan män och kvinnor. 
Även begreppet misshandel resulterade i få artiklar som rapporterade om misshandel mellan 
kvinnor och män. Både begreppen mäns våld mot kvinnor och kvinnomisshandel gav artiklar som 
fungerade som inslag i jämställdhetsdebatten, till exempel krönikor.  
 
Jag gjorde ett första urval där jag valde ut artiklar efter varje sökbegrepp genom att främst titta på 
rubriker men också genom att snabbt läsa igenom texten för att få en uppfattning av innehållet. 
Detta urval resulterade i totalt 85 artiklar. Från Aftonbladet hade jag 27 artiklar, från Expressen 
30 artiklar och från Dagens Nyheter 28 artiklar. Dessa läste jag mer noggrant för att få en 
överblick av framställningen av våldet. Därefter gjorde jag ett andra urval där jag valde ut femton 
artiklar, fem från varje tidning, då jag anser att ett större antal artiklar inte skulle ge samma djup 
vid analysen. Vid detta andra urval strävade jag efter att få en jämn spridning på artiklar som 
rapporterade om olika sorters våld för att få en så mångfacetterad bild som möjligt. Detta visade 
sig dock vara svårt.  
 
Bland annat handlade många av artiklarna om granskning av olika fall, debattartiklar, krönikor 
eller fall från ”kändisvärlden”, vilket inte stämde överens med mitt krav på artiklar som 
rapporterande. Jag använde mig då av sökbegrepp som jag fann i de artiklar som verkligen var 
relevanta, vilka många gånger innehöll mer våld. Detta tror jag var en av orsakerna till att större 
delen av artiklarna i min analys kom att beröra våld i det offentliga rummet som till exempel 
överfallsvåldtäkter, medan få artiklar handlar om det ”osynliga” våldet som till exempel våld i 
hemmet. Av de 15 artiklar jag använde i min analys berör fem stycken sexuella trakasserier eller 

                                                 
9 http://www.presstext.se 
10 http:/medierakivet.se 
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övergrepp. Alla dessa har anknytning till något sorts yrke och en av dem handlar dessutom om 
misshandel inom ett äktenskap. Nio av artiklarna rör överfallsvåldtäkter medan endast en berör 
en våldtäkt där offret och förövaren först skapat en relation. 
 
Min uppfattning är att definitionen av mäns våld mot kvinnor skiljer sig mycket då det våld som 
det rapporteras mest om i media, utifrån mina sökningar, handlar om överfall och våldtäkter, 
medan det i andra sammanhang som jag ska presentera i min teori, handlar om en vidare 
definition innefattande till exempel sexuella trakasserier eller misshandel i hemmet. Jag tror att en 
parallell kan dras till olika teorier vilket jag också tänker göra. Medias uppenbarliga fokus på just 
våld vill jag behandla i förhållande till teorier om medias funktion i samhället och medias roll i 
rapporteringen av bland annat våldsbrott. Den andra definitionen vilken jag anser handla om 
våldet som ett systematiskt våld från män mot kvinnor, diskuterar jag i förhållande till teorier om 
genus och makt. 
 

Metod 

Diskursanalys som teori  
Då jag har valt att använda mig av diskursanalys som metod kan det vara på sin plats att först 
förklara begreppet diskurs. Diskurs kan förstås som Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Phillips förklarar det i boken Diskursanalys som teori och metod: ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”11 Den fysiska världen har ingen betydelse i sig själv 
utan får mening endast genom de olika sätt vi människor talar om den. Det är genom språket vi 
skapar föreställningar om verkligheten, samtidigt som dessa föreställningar genom språket också 
bidrar till att forma världen.12 Det är dessa olika föreställningar om världen som kallas diskurser.  
 
Forskarens roll vid en diskursanalys är inte att ta reda på vad som är verkligt utan att undersöka 
diskursen, vilka mönster som finns och vilka sociala konsekvenser detta kan få. Syftet är inte 
heller att ta reda på vad som är rätt eller fel.13 Det handlar därmed inte om att få fram det vi kallar 
sanning, utan om att försöka få fram på vilket sätt man talar om en viss företeelse och hur man 
får något att upplevas som det självklara och naturliga. För mig innebär detta att jag kommer att 
fokusera på medias framställning av mäns våld mot kvinnor, och inte på att reda ut våldet i sig 
eller dess orsaker och konsekvenser. 
 

                                                 
11 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 7. 
12 Ibid. s. 15. 
13 Ibid. s. 28. 
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Diskursanalys och socialkonstruktionism 
Diskursanalys ska inte enbart ses som metod utan också som teori, då den bland annat utgår från 
socialkonstruktionismens tankar och idéer.14 Detta innebär att vad som uppfattas som sant eller 
falskt, och vad som uppfattas som verklighet aldrig är objektivt utan är resultatet av hur vi väljer 
att beskriva världen. På vilket sätt vi väljer att beskriva världen bestäms av sociala processer där 
kunskap och föreställningar om vad som är sant och falskt frambringas. Detta påverkar 
människors handlande vilket ger det sociala skapandet av kunskap och sanning konkreta sociala 
konsekvenser.15  I och med detta är varken människors identiteter eller vår världsbild något som 
är bestämt på förhand, utan något som hela tiden förändras med tid, men också på olika sätt 
mellan olika människor, vilket kan resultera i exempelvis kulturella skillnader. Detta tankesätt 
ligger även till grund för mina teoretiska utgångspunkter som rör begreppet genus och 
massmedia. 
 
Inom diskursanalys finns flera olika angreppssätt och några som förklaras närmare av Winther 
Jørgensen Phillips är; Diskursteori, Diskurspsykologi och Kritisk diskursanalys.16 För att kunna 
använda mig av alla de olika verktyg de olika angreppssätten erbjuder och på så sätt få en djupare 
analys, har jag valt att inte låsa mig vid något av de olika angreppssätten. Jag känner dock att ett 
angreppssätt tilltalar mig mer och passar min studie bättre än de andra, nämligen Kritisk 
diskursanalys. 
 

Fairclough och den Kritiska Diskursanalysen 
Även inom Kritisk diskursanalys finns olika idéströmningar att välja mellan och en viktig modell 
har Norman Fairclough utvecklat. Den kännetecknas av förhållandet mellan diskursiv praktik och 
social praktik. Till skillnad från de andra angreppssätten inom diskursanalys görs en skillnad 
mellan diskursiv praktik och social praktik på så sätt att begreppet diskursiv praktik förklaras som 
produktionen eller konsumtionen av texter, tal och bilder, medan social praktik kan förklaras som 
större sociala kontexter eller strukturer innefattande sociala relationer inom institutioner eller i 
samhället i stort. Inom den Kritiska diskursanalysen fungerar diskurser både som en form av 
handling som kan påverka världen, och som något som är påverkat exempelvis historiskt och 
socialt.17 På detta sätt interagerar den diskursiva praktiken och sociala praktiken med varandra.18

 
Inom Kritisk diskursanalys finns tanken att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 
reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Kritisk diskursanalys kan också 

                                                 
14 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 12. 
15 Ibid. s. 11 ff. 
16 Ibid. s. 7. 
17 Ibid. s. 67 ff. 
18 Ibid. s. 25. 
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ses som just kritisk i den bemärkelsen att den vill uppmärksamma hur diskursiva praktiker har en 
betydande roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Syftet med Kritisk diskuranalys är 
också att bidra till social förändring.19  
 
Fairclough talar om två dimensioner vid diskursanalys; den kommunikativa händelsen och 
diskursordning. Diskursordningen kan förklaras som summan av de diskurser som används inom 
en social institution, medan den kommunikativa händelsen är ett fall av språkbruk, som till 
exempel en tidningsartikel, ett politiskt tal eller en film.20 I min studie är det tidningsartiklarna 
som kommer att fungera som den kommunikativa händelsen. Analysen av denna ska enligt 
Fairclough delas upp i tre olika dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik.21  
 
Vid analysen av den diskursiva praktiken läggs fokus på hur textens producenter och dess 
mottagare använder sig av redande rådande diskurser.22 Vid analysen av själva texten läggs istället 
fokus på textens olika karaktärsdrag i form av grammatik, vokabulär och formella drag som 
genom lingvistik skapar diskurser och genrer. Efter dessa analyser studeras huruvida den 
diskursiva praktiken fungerar reproducerande eller omstrukturerande i förhållande till den 
rådande diskursordningen. Man studerar också om och på vilket sätt detta får konsekvenser för 
den sociala praktiken vilka fungerar som en ram för den diskursiva praktiken. Här krävs mer än 
själva diskursanalysen då den diskursiva praktiken ska ses i ett större sammanhang vilket kräver 
olika teorier inom till exempel sociologi eller ekonomi.23 I min studie är det teorierna om genus 
och massmedia som blir aktuella.  
 

Diskursanalys som metod  
Då jag har valt att inte låsa mig vid enbart Kritisk diskursanalys utan kommer att kombinera detta 
angreppssätt med Diskursteori och Diskurspsykologi, får jag möjlighet att använda mig av flera 
olika analysverktyg.  
 

Diskursanalytiska verktyg 
Vid analysen av mina artiklar har jag i enlighet med den Kritiska Diskursanalysen först lagt fokus 
på själva texten, för att sedan titta mer på vilka diskurser som varit aktuella. Vid analysen av 
texten har jag bland annat tittat på hur olika ord och begrepp används. Inom Diskursteorin 
handlar det bland annat om hur olika begrepp får sin betydelse när de sätts ihop med varandra i 

                                                 
19 Norman Fairclough, Discourse and social change (Polity Press, 1992), s. 67. 
20 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 73. 
21 Norman Fairclough, Discourse and social change (Polity Press, 1992), s. 71 ff. 
22 Ibid. s. 78 ff. 
23 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 75. 
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så kallade ekvivalenskedjor.24 I dessa kedjor kan man också titta på vilka ord eller begrepp som 
fungerar som nyckelbegrepp kring vilka andra begrepp får sin betydelse. Dessa nyckelbegrepp 
kallas nodalpunkter.25  
 
Jag har också tittat på vilka olika identiteter olika aktörer och grupper i artiklarna tillskrivs, vilka 
som beskrivs som passiva i sitt agerande och vilka som får vara aktiva. Annat som jag studerat är 
vilka associationer texten ger genom olika metaforer, vilka betydelser till exempel genus och ålder 
får, hur artiklarna görs trovärdiga för läsaren och vad som egentligen sägs i texten och på vilka 
sätt detta sägs. Jag har även tänkt på vad som inte har funnits i texterna och vilken betydelse detta 
får.  
 
På detta sätt har jag systematiskt gått igenom artiklarna och hittat olika återkommande företeelser. 
Dessa har jag sedan placerat i teman som jag sedan använt som ingångar i min analys i vilken jag 
utgått i från olika teoretiska utgångspunkter. Dessa ska jag ska presentera härnäst. 
 

Teori 
Som jag tidigare påpekat kommer jag här att presentera och diskutera olika teorier kring genus 
och massmedia. Jag kommer att avsluta teoriavsnittet genom att mer konkret visa hur dessa 
teorier får betydelse för min analys och min studie i stort. 
 

Genus  
Genusforskaren R.W Connell, har skrivit boken Om genus. Han menar att begreppet genus ofta 
definieras som de sociala eller psykologiska skillnader mellan kvinnor och män som motsvarar, 
förstärks av eller orsakas av de biologiska skillnaderna. Connell är dock kritisk till denna 
definition då den spelar på den traditionella tanken om kvinnligt och manligt som kontraster och 
motsatser, vilket gör uppdelningen av kvinnligt och manligt generell och bortser från individuella 
skillnader mellan till exempel män.26

 
Connell menar att problemet ligger i hur biologiska skillnader på ett självklart sätt anses resultera i 
kulturella och sociala konsekvenser medan det i själva verket är sociala praktiker som bestämmer 
detta.27 Han vill därför definiera begreppet genus såhär:  

                                                 
24 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 57 ff. 
25 Ibid. s. 33. 
26 R.W Connell, Om Genus (Daidalos, 2002), s. 19 ff. 
27 Ibid. s. 21. 
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Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en 
samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar 
i de sociala processerna.28  

Med den reproduktiva arenan syftar Connell på hur kroppsliga strukturer och processer i 
människans fortplantning utgör en arena där något socialt utspelas, exempelvis skapandet av de 
kulturella kategorierna ”kvinnor” och ”män”.29 Dessa kategorier är kopplade till ett system av 
tolkningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar av hur en kvinna och en man ska vara. 
Dessa föreställningar har skapats under hela vår kulturs historia och dess innebörder går långt 
utöver de biologiska skillnaderna.30 Med detta menar Connell alltså att biologiska skillnader får 
konsekvenser för mäns och kvinnors dagliga liv, konsekvenser som kan yttra sig i form av till 
exempel orättvisor mellan könen inom bland annat arbetsmarknad, utbildning, vård eller omsorg.  
 
Connell vill dock inte helt bortse från människokroppens naturliga förmågor som att till exempel 
amma och föda barn, men menar att dessa funktioner inte ska ses som så totalt oföränderliga 
som många vill få dem till. Connell menar att våra kroppar och dess funktioner påverkas av 
sociala processer då kroppens tillväxt bland annat påverkas av livsmedelstillgång, sexualvanor, 
krig, urbanisering och arbete. Därmed kan de biologiska funktionerna hos människor inte sägas 
vara oberoende av samhället, utan ingår snarare i ett samarbete med detta.31 Denna process där 
kroppsliga processer kopplas ihop med sociala strukturer kallar Connell för socialt 
förkroppsligande.32  
 
Även Yvonne Hirdman, professor, som skrivit boken Genus –om det stabilas föränderliga former, 
diskuterar hur de biologiska olikheterna mellan kvinnor och män har skapat och format 
föreställningarna om män och kvinnor under historiens gång. Hirdman menar att mannen i alla 
tider fungerat som normen i samhället. Inom olika institutioner har utgångspunkten alltid varit 
mannen och historiskt sett är det män som haft huvudroller och haft makt att påverka och 
styra.33 Kvinnan har alltid funnits vid mannens sida, men under olika tidsepoker har hennes roller 
och betydelser förändrats, dock alltid i förhållande till mannen.34

 
Bland annat sågs kvinnan under antiken inte som människa utan mer som ett väsen närmare 
djuren.35 Under 600-talet f. Kr och in på 1800-talet började kvinnan ses som människa men som 

                                                 
28 R.W Connell, Om Genus (Daidalos, 2002), s. 21. 
29 Ibid. s. 69. 
30 Ibid. s. 89. 
31 Ibid. s. 48 ff. 
32 Ibid. s. 67 ff. 
33 Yvonne Hirdman, Genus –det stabilas föränderliga former (Liber AB, 2001), s. 70. 
34 Ibid. s. 17. 
35 Ibid. s. 17. 
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en ofullkomlig och defekt sådan, som en sämre upplaga av mannen.36 Det synsätt som kan sägas 
prägla dagens sätt att generellt se på kvinnor och män, utvecklades på 1700-talet och fokuserar på 
kvinnor och mäns olikheter. Precis som Connell påpekar och även kritiserar, grundas dessa bland 
annat i kvinnans biologi; att föda barn.37 Utifrån detta synsätt existerar vad vi kallar ”typiskt” 
manliga egenskaper och ”typiskt” kvinnliga egenskaper. Enligt dessa ses kvinnan bland annat som 
passiv, öm, omhändertagande, och framställs ofta som ett sexobjekt, medan mannen bland annat 
ses som stark, aktiv, dominant och med en omättlig sexualitet.38 Dessa uppdelningar av manligt 
och kvinnligt smittar av sig och medför att vi tillämpar genus även på bland annat kläder, platser 
och sysslor.39 Traditionella exempel på detta kan vara att kjol, hushåll, vård och omsorg ofta 
uppfattas som kvinnligt, medan byxor, sport och teknik generellt uppfattas som manligt. 
Hirdman menar att även om dessa stereotyper mer och mer suddas ut, kommer de aldrig helt att 
försvinna.40 Hirdman kallar denna ordning som bestämmer hur kvinnor och män ska vara, för 
genusordning eller genuskontrakt.41 Detta innebär att det i samhället finns en struktur som 
förhåller sig till det kvinnliga som ”det andra”.42 En struktur som ofta förklaras som 
genusstruktur. 
 

Genusstruktur 
Till skillnad från Hirdmans genusordning som kan ses som mer statisk eller bestämd, förklarar 
Connell begreppet genusstruktur som något mer dynamiskt. Connell menar att genus är något 
som skapas varje dag i relationer mellan människor. Hur vi ska skapa genus är inte något vi kan 
styra själva utan är något som bestäms av starka regler i relationer mellan människor. Dessa 
regelstyrda relationsmönster är vad som brukar kallas strukturer. Genom att människor vet vilka 
handlingar som får olika konsekvenser, handlar människor indirekt i enlighet med strukturerna. 
På samma gång formar handlingarna strukturerna. Utifrån detta resonemang, är genusstrukturen 
något som hela tiden upprätthålls av och samtidigt styr människors dagliga handlande.43 Enligt 
Hirdman är det också i denna struktur som mäns makt skapas och upprätthålls. Makt är därmed 
inte ett uttryck för ondska utan endast ett resultat av strukturen. 44

 

                                                 
36 Yvonne Hirdman, Genus –det stabilas föränderliga former (Liber AB, 2001), s. 28-39. 
37 Ibid. s. 37. 
38 Ibid. s. 184-190. 
39 Ibid. s. 73. 
40 Ibid. s. 44. 
41 Ibid. s. 84. 
42 Ibid. s. 63. 
43 R.W Connell, Om Genus (Daidalos, 2002), s. 77 ff. 
44 Yvonne Hirdman, Genus –det stabilas föränderliga former (Liber AB, 2001), s. 63. 
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Genus och makt 
Connell tar upp två olika sätt att se på begreppet makt i förhållande till genus. Det första går i 
linje med Hirdmans tanke om att genuskontraktet eller genusstrukturen medför att män som 
grupp är överordnade kvinnor som grupp. Genom genusstrukturen reproduceras männens makt i 
samhället, en makt som återfinns inom samhällets olika institutioner.45

 
Ett andra sätt att förhålla sig till makt, är utifrån den franske historikern och filosofen Michel 
Foucaults maktbegrepp. Foucault menar att makten inte finns på en central punkt, utan är 
utspridd och beroende av människors sätt att tala, skriva och skapa sig föreställningar. Makt kan 
därmed sägas utövas diskursivt. Ett exempel kan vara hur kvinnor kan känna sig manade att på 
olika sätt hålla sig vackra. Det finns ingen institution eller person som tvingar dem till detta, men 
genom att skönhet i dagens samhälle belönas med bekräftelse och uppmärksamhet blir skönhet 
också något att sträva efter.46  
 
Connell menar att de olika sätten att se på makt inte utesluter varandra. Oavsett om man väljer att 
se på makt som en struktur, eller som något som utövas diskursivt, har det betydelse i vårt sätt att 
se på genusrelationerna.  
 
Genus är något som skapas av oss människor i samhället och som samtidigt påverkar oss. Det är 
även något som har betydelse i medias värld. 
 

Medias makt -sanning och verklighet 
De nyheter som förmedlas fokuserar på det som händer i omvärlden, men vilka händelser som 
anses vara nya och vad som ska förmedlas som en nyhet är subjektivt. Jan Ekecrantz och Tom 
Olsson tar i boken Det redigerade samhället upp hur det inom dagens journalistik har blivit svårare 
att avgöra vad som är skapat av media och vad som egentligen är ”verklighet”. De menar att vår 
sociala verklighet och skildringen av den inte kan ses som åtskilda. Detta på grund av att sättet 
verkligheten skildras på formas av värderingar och kulturella koder som bestämmer vad som är 
verkligt. Den verklighet som upplevs som självklar gör det på grund av olika 
”verklighetsbeskrivande” institutioners makt att definiera verkligheten. Denna makt finns bland 
annat inom forskning, vetenskap, olika företag och staten, vilka bidrar till en ”institutionalisering 
av verkligheten”. Journalistiken fungerar ihop med dessa institutioner vilka ger den trovärdighet. 
Därför förväntas media ofta vara objektiv och förmedla ”sanningen”. I och med detta har media 
en beskrivningsmakt där andra tolkningar och diskussioner sällan ges utrymme.47 

 
                                                 
45 R.W Connell, Om Genus (Daidalos, 2002), s. 82 ff. 
46 Ibid. s. 82 ff. 
47 Jan Ekecrantz, och Tom Olsson, Det redigerade samhället (Carlssons, 1994), s. 250 ff. 
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Medias rapporteringar av olika händelser i samhället påverkar människor på olika sätt. Men en 
beskrivning av en händelse är också ett ingrepp som påverkar händelsen i sig. När media i sina 
rapporteringar beskriver olika händelser, omskapas och omformas dessa på samma gång. När 
rapporteringarna når människor i form av nyheter, handlar människor efter medias skapade bild 
och inte efter den verkliga händelsen. På detta sätt får medias skapade föreställningar verkliga 
konsekvenser. Media har därmed makt att definiera verkligheten åt människor. Ekecrantz och 
Olsson beskriver detta som att journalistiken idag har utvecklat en sanningsregim då den är 
medskapande till händelser i vår nutid och i framtid.48  
 
Även Ester Pollack ger exempel på detta. Hon tar i sin avhandling En studie i medier och brott, upp 
begreppen mediepanik eller moralpanik, som handlar om hur media utgår från att människor är 
rädda för vissa fenomen som till exempel miljöhot, sjukdomsepidemier eller att en våldtäktsman 
går lös. Dessa fenomen framställs sedan som mer hotande än de är, bland annat genom att 
experter utfrågas om det aktuella hotet, uttalanden som ofta framställs på ett sätt som skapar oro 
eller varnar. På detta sätt skapas rädsla bland människor, en rädsla som media spinner vidare på 
och som i sin tur generar ännu mer rädsla.49 På detta sätt kan oro spridas i samhället, en oro som 
ofta är överdriven och som efter en tid också ebbar ut. 
  
För att skapa den trovärdighet media behöver krävs det att människor tror att de genom media 
får kontakt med den verkliga världen. För att skapa denna verklighetseffekt läggs fokus på 
begreppen tid och rum för att skapa känslan av ”här” och ”nu”.50 Genom rekonstruktioner fås 
läsaren att känna samtidighet51 med händelser. Detta upplevs ofta som anmärkningsvärt och 
häpnadsväckande vilket får människor att beröras av vad de läser.52  
 

Media och brott 
Pollack skriver om hur våldsinslag i både tv och tidningar har ökat. I nyhetsprogram i tv har 
våldsinslagen blivit både mer frekventa och längre, medan texter om våldsbrott i tidningar ökade 
kraftigt i slutet av 1980-talet och därmed hamnade på andra plats efter kategorin ”andra brott”.53 
Andra mönster i mediers representation av brott är att våldsbrott och brott mot enskilda 
personer är överrepresenterade. Även sexbrott rapporteras ofta. Trots detta är dessa brott inte de 
som är vanligast förekommande i verkligheten. En orsak till detta kan vara att medier ofta riktar 

                                                 
48 Jan Ekecrantz, och Tom Olsson, Det redigerade samhället (Carlssons, 1994), s. 26 ff. 
49 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 320. 
50 Jan Ekecrantz, och Tom Olsson, Det redigerade samhället (Carlssons, 1994), s. 62. 
51 Ibid. s. 28. 
52 Ibid. s. 76. 
53 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 122 ff. 
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in sig på det udda, mest dramatiska och spektakulära, och ibland även överdriver 
våldsskildringarna.54  
 
Ekecrantz och Olsson uppmärksammar en annan förändring som skett vad gäller medias 
rapportering av brott. På 1990-talet kom fokus att hamna på brottsoffren. Det blev viktigt att 
hitta ett offer, att kunna skriva om vem som var drabbad.55 Även Pollack skriver om hur 
brottsoffret fått en mer framträdande roll under 1990-talet. Offret ges huvudrollen och framställs 
mer som en individ med en historia att berätta och omskrivs ofta i reportage som fokuserar på 
lidande. I de flesta fall är offret kvinnor eller barn som är utsatta för brott av män.56

 
Pollack använder sig också av ett genusperspektiv och menar att brottsjournalistikens fokus alltid 
ligger på manliga förövare och ofta skildrar en mansdominerad värld. Detta med den naturliga 
förklaringen att det ofta är så världen ser ut. Media framhåller de traditionella könsrollerna genom 
att uppmärksamma kvinnor som tar plats inom ”manliga områden” i samhället och tvärtom. 
Även vid beskrivning av brottslighet framställs kvinnor och män på olika sätt. Till exempel 
skildras kvinnor oftare som offer i våldsbrott än män.57 Brottslingen förutsätts alltid vara man, 
även om brottslingen är anonym och inte nämns vid namn utan genom begrepp som till exempel 
misshandlare, våldsverkare eller knarkare. Är det en kvinna, påpekas detta genom att det skrivs 
”kvinnlig” framför benämningen.58 Ofta benämns förövarna genom sin ålder vilket kan ha att 
göra med principen att inte publicera namn på förövaren, men även åldern har betydelse då dessa 
leder till olika föreställningar om de inblandade i brottet. 
 
Brottsjournalistiken kan sägas fungera på olika sätt i samhället och innehar därmed olika roller. 
Den kan uppfattas som ett hot mot lag och ordning genom glamouriserandet av brott vilket 
indirekt uppmanar till brott. Den kan även reproducera maktens ordning genom att 
uppmärksamma myndigheters betydelse för människors säkerhet samtidigt som den kan fungera 
granskande och förhålla sig kritisk till makten.59

 
I sin studie hänvisar Pollack till två amerikanska kriminologer, Edmund McGarell och Thomas 
Castellano, som utformat en modell för hur man ska se på de sociala och politiska processer som 
ligger bakom förändringar i strafflagstiftningen. Detta som ett försök att visa på medias roll i 
kriminologiska teorier. McGarell och Castellano menar att sättet människor uppfattar brottslighet 
på, har betydelse för hur stor rädslan för olika brott är i samhället. Ofta stämmer människors 
uppfattning om brottslighet inte överens med den faktiska brottsligheten. Medias roll här är att de 
                                                 
54 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 75. 
55 Jan Ekecrantz, och Tom Olsson, Det redigerade samhället (Carlssons, 1994), s. 233. 
56 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 264. 
57 Ibid. s. 202 ff. 
58 Ibid. s. 271. 
59 Ibid. s. 11. 
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genom att välja vilka brott de lägger fokus på, även styr människors rädsla. Detta inverkar på 
politikers ansvar att reagera och vidta åtgärder.60

 
Pollack tar också upp hur media fungerar som förmedlare av förklaringsmodeller för det 
avvikande beteende som leder till ett brott. Genom att framställa vissa brott och brottslingar som 
mer vanliga, som till exempel skattefusk och ungdomsbrottslighet, sprids en uppfattning om vad 
som är mer normalt vilket i detta fall skulle kunna leda till tanken att alla ungdomar är brottsliga 
och att alla människor fuskar med skatten.61  
 
Jag vill nu med några konkreta exempel visa hur olika föreställningar enligt genusordningen 
tillsammans med medias funktion får konsekvenser i samhället. 
 

Genus och brott i media  
Dessa teorier om medias roll i samhället och om hur genus skapas socialt i människors vardag får 
i min studie betydelse då de ses i förhållande till mäns våld mot kvinnor.  
 
Journalisten Katarina Wennstam skriver om hur genusordningen i form av stereotypa bilder av 
män och kvinnor, får konsekvenser för synen på våldtäkt inom rättsväsendet. Myter om kvinnor 
och män genomsyrar samhället och bidrar bland annat till föreställningen om att män alltid vill ha 
sex, vilket i princip betyder att de ses som potentiella våldtäktsmän som inte kan kontrollera sina 
begär. Som kontrast finns bilden av kvinnan som ska ”hålla på sig” och inte fresta mannen. Gör 
hon det får hon skylla sig själv och på så sätt läggs ansvaret på kvinnan.62  
 
Christian Diesen som är professor i juridik skriver om hur detta medför att både kvinnor och 
män diskrimineras vid rättegångar angående exempelvis våldtäkter. Bland annat resulterar denna 
myt i att våldtagna kvinnor ofta frågas ut om sin klädsel, sitt beteende och sitt val av plats medan 
samma frågor knappast ställs till exempelvis en man som blivit rånad.63 Genom sitt val att bära till 
exempel ”kläder som anspelar på sex”, eller genom att försätta sig i en sådan situation som att 
vara berusad eller att befinna sig i en mörk park, anses kvinnan har gjort sig tillgänglig eller 
”lockat” mannen och tilldelas därför också en del av ansvaret och en del av skulden. På samma 
sätt kan en man diskrimineras då ”svenska”, socialt välanpassade män anses mer trovärdiga än 
män som är missbrukare eller ”invandrare”. 64  
 

                                                 
60 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 40 ff. 
61 Ibid. s. 37. 
62 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2001), s. 18. 
63 Christian Diesen, Likhet inför lagen (Natur och Kultur, 2005), s. 222. 
64 Ibid. s. 221. 
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Denna bild förstärks också i media som gärna fokuserar på att rapportera om det ”perfekta” 
brottet. Nils Christie skriver i ”Det idealiska offret” om hur det perfekta brottet i media ofta 
består av stereotypa bilder av offer och gärningsman. Detta innebär att det idealiska offret är en 
oskyldig kvinna som utför något anständigt och samtidigt befinner sig på en ”respektabel” plats. I 
kontrast ska den idealiske gärningsmannen vara stor, ond och okänd för offret. 65 Detta skapar en 
svartvit och enkel bild av brottet, där det är lätt att avgöra vem som är god -offer och vem som är 
ond -förövare. Dessa svartvita våldtäkter kallas ofta för de ”riktiga” våldtäkterna och syftar på 
överfallsvåldtäkter, medan mer tveksamma fall kan vara våldtäkter där förövaren och offret 
känner varandra eller där kvinnan är prostituerad.66  
 
Trots att media skriker ut en bild av den typiske våldtäkten som överfallsvåldtäkt, begås de flesta 
våldtäkter i hemmet, hemma hos gärningsmannen eller på fester, där gärningsmannen är känd. 
Men dramatik och spektakulära händelser upprör och skapar intresse, vilket säljer lösnummer och 
därför är överfallsvåldtäkter en tacksam nyhet.67  
 
Med detta fokus på överfallsvåldtäkter sprids också en rädsla bland kvinnor för att bli våldtagen 
av okända män, en rädsla som ofta inte stämmer med den verkliga risken att bli våldtagen. På 
detta sätt läggs också ansvaret på kvinnor vilket på flera sätt får konsekvenser för deras vardagliga 
liv.68 Denna rädsla som begränsar många kvinnors liv, är också i ett led i mäns överordning av 
kvinnor. 
 
Denna överordning tar sig olika uttryck i samhället och Mona Eliasson, docent i psykologi, 
skriver om hur mäns våld mot kvinnor fungerar som det mest extrema uttrycket för mäns 
överordning av kvinnor. Hon menar att detta våld har en tydlig sexuell prägel då det riktar sig till 
kvinnor i egenskap av deras kön. Våldets syfte är att vidmakthålla mannen som norm i samhället 
vilket även leder till att mäns makt över kvinnor bibehålls. Våldet tar sig bland annat uttryck i 
våldtäkter, sexuella trakasserier eller misshandel på till exempel arbetsplatser, skolor eller i 
hemmen. Detta sker systematiskt i samhället och är också något som länge legitimerats i form av 
till exempel lagstiftning men även i form av prostitution och pornografi. Detta sätt att förhålla sig 
till våldet kallas ofta för könsmaktperspektivet.69

 
Även andra förhållningssätt till våldet finns. Enligt biologisk forskning är tanken att män helt 
enkelt är mer aggressiva än kvinnor i enlighet med evolutionens utveckling som handlar om att 
föra de bästa generna vidare. I enlighet med medicinska vetenskapen är det mannens 
                                                 
65 Nils Christie, ”Det idealiska offret” bidrag i antologin: Malin Åkerström och Ingrid Sahlin, (red), Det motspänstiga 
offret. (Studentlitteratur, 2001), s. 48. 
66 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2001), s. 177. 
67 Ibid. s. 178. 
68 Ibid. s. 64 ff. 
69 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor (Natur och Kultur, 1997), s. 14 ff. 
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könshormon testosteron som är orsaken medan det enligt socialvetenskaper istället handlar om 
psykologiska orsaker och social avvikelse. Dessa olika förklaringsmodeller har dock kritiserats för 
att de fråntar mannen det direkta ansvaret för våldet.70

 
Utifrån dessa teorier om hur stereotypa föreställningar om kvinnor och män som resulterar i 
snedvridna föreställningar rörande mäns våld mot kvinnor, ibland annat media och rättsväsendet, 
vill jag nu presentera min analys. 
 

Analys  
Jag kommer här att presentera vad jag kommit fram till i min analys och även tydliggöra detta 
genom citat från artiklarna. Jag kommer även att diskutera resultaten utifrån mina teoretiska 
utgångspunkter. Utifrån mina frågeställningar men även utifrån vad som framkommit i artiklarna, 
har jag delat in analysen i olika delar eller teman, där jag i det första behandlar framställningen av 
förövarna, i det andra resonerar kring framställningen av kvinnorna som offer, och i det tredje 
diskuterar betydelsen av medias röst i framställning av brotten. Dessa teman går dock ofta in i 
varandra och därför kan till exempel föreställningar om förövaren återkomma på olika ställen i 
analysen.  
 

Män som förövare 
Något jag ville undersöka var på vilket sätt förövarna framställdes i artiklarna. De föreställningar 
som framkom syntes tydligt och var återkommande i artiklarna. Något som alla artiklar hade 
gemensamt var att förövaren alltid beskrevs anonymt, oavsett om mannen var känd av polis eller 
inte. Första tanken kan vara att meningen med detta är att ta hänsyn till den personliga 
integriteten, men genom de olika benämningar som används övergår dess funktion i något mer. 
Dessa citat handlar om överfallsvåldtäkter:  

Gärningsmannen överföll kvinnan på Stationsvägen. 71

Enligt kvinnan var våldtäktsmannen blond… 72  

Några minuter senare grips 20-åringen av polis. 73  

En kvinna på väg hem förföljdes av en okänd man. 74  

… då hon överfölls av en okänd man som drog ner henne bredvid bron. 75  
                                                 
70 Inger Lövkrona (red), Mord, misshandel och sexuella övergrepp (Nordic academic press, 2001), s. 11-25.  
71 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtagen i Haninge. Överfölls vid pendeltågsstationen och släpades till Rudans gård av 
gärningsmannen”,  Jon Pelling, 2005-08-15   
72 Aftonbladet, ”Våldtäktsman slog till igen –35-årig kvinna överfölls nära Gullmarsplan”, Johan Edgar, 2005-10-26  
73 Aftonbladet, ”Här flyr han efter våldtäkt –Överföll kvinna i centrala Karlstad –mitt på dagen”, Kerstin Nilsson, 2005-02-13  
74 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20  
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Benämningarna och sätten att framställa förövaren på i dessa citat ger olika associationer. Hela 
tiden poängteras att mannen är okänd vilket skapar ett avstånd mellan läsaren och förövaren. 
Trots att det kan tänkas vara självklart att mannen är okänd för läsaren framhålls detta, vilket 
bidrar till uppfattningen av att denne man inte är en av ”oss”.  
 
I dessa två artiklar är det uppenbart att benämningen på förövarna skapar något mer än 
anonymitet. 

Kvinna blev våldtagen i tvättstuga. Tvättstugemannen gömde sig i mörkret –och slog till när 
kvinnan skulle hämta sina rena kläder.76

Våldsmannens gärningssätt liknar på många sätt den fruktade Hagamannen som härjade i 
Umeå för cirka sex år sedan. 77  

Att ge förövaren titel efter den plats brottet begåtts på förstärker inte bara uppfattningen om att 
förövaren är okänd, utan tillskriver också förövaren en viss karaktär som säger något om denne 
man. I dessa fall skapas föreställningen om en främmande man som har viss dragning till vissa 
platser där han våldtar kvinnor. Detta udda karaktärsdrag, -att ha dragning för vissa platser, leder 
tankarna till ett beteende som är mindre mänskligt, som kanske passar bättre hos djur.  
 
Denna bild av förövaren som okänd och mindre mänsklig blev mer tydlig ju längre jag kom i min 
analys. 
 

Främlingen i mörkret 
I artiklarna som rör överfallsvåldtäkter förstärks föreställningen om förövaren som en 
främmande man, inte bara genom förövarens benämning, utan också genom sättet förövaren 
beskrivs utföra brottet på. 

Klockan var omkring halv fem på morgonen när våldtäktsmannen plötsligt steg fram ur 
mörkret. 78  

Tvättstugemannen gömde sig i mörkret -och slog till när kvinnan skulle hämta sina rena kläder. 
79  

I en mörk skogsdunge slog gärningsmannen till. 80  

Det var tidigt på lördagsmorgonen som kvinnan blev attackerad.. 81  

… då hon överfölls av en okänd man..82

                                                                                                                                                         
75 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11  
76 Expressen, ”Kvinna blev våldtagen i tvättstuga”, Magnus Hellberg, 2005-08-16  
77 Expressen, ”Blev stympad och våldtagen. Kvinnan fick örat avbitet”, Terese Cristiansson, 2005-12-18  
78 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20  
79 Expressen, ”Kvinna blev våldtagen i tvättstuga”, Magnus Hellberg, 2005-08-16 
80 Expressen, ”Blodig kvinna hittad i skogen”, Håkan Isaksson, 2005-05-16  
81 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtogs i Humlegården”, Jon Pelling, 2005-03-21  
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Här framställs förövaren som en man som håller till i ”mörkret”, vilket inte är en beskrivning av 
en konkret plats utan av något väldigt diffust och svårdefinierat. Begreppet ”mörkret” leder 
tankarna till något dolt och undangömt i skuggan av vårt öppna samhälle. Även detta skapar ett 
avstånd mellan läsaren och förövaren. Genom att förövaren dessutom beskrivs göra plötsliga 
attacker skapas associationer till en individ som har mer djuriska än mänskliga drag då han 
lurpassar i mörkret och ”slår till” mot sina offer. Ett beteende som kan liknas vid ett rovdjurs. 
 
Genom att det i artiklarna på dessa olika sätt hela tiden fokuseras på det som skapar avstånd 
mellan ”vanliga” människor och förövaren, förvandlas denne man från en människa som begår 
brott, till en farlig okänd individ som befinner sig utanför samhället, i mörkret, vilket kan sägas 
vara ”den typiske våldtäktsmannen”. Denna stereotyp fyller en funktion som får konsekvenser. 
 

Wennstam skriver om hur dessa myter om den typiske våldtäktsmannen bland annat bidrar till att 
kvinnor går runt och är rädda för en man som i verkligheten inte är speciellt vanlig då de flesta 
våldtäkter inte är så svartvita som denna myt ofta får det till.83 Myten förstärks av media som 
genom att fokusera på överfallsvåldtäkter bidrar till att osynliggöra övriga våldtäkter vilka 
kommer att befinna sig i vad Wennstam kallar för ”gråzonerna”. Dessa våldtäkter innefattar 
våldtäkter som begås i hemmet, på fester, mellan kompisar, inom äktenskap och där fallet är att 
förövarna eller människor i dess omgivning sällan ser övergreppen som våldtäkt, och ibland inte 
ens offren själva.84  
 
Wennstam skriver om hur myten om den typiske våldtäktsmannen kan fungera som skyddande 
för ”vanliga” män. Genom att fokus läggs på gärningsmannens abnorma sidor, skapas hos 
”vanliga” män en känsla av avstånd till förövarna. Myten om monstret underlättar 
avståndstagandet då det kan ses som väldigt främmande för en ”vanlig” man att stå och lurpassa i 
en park på natten. Att inte vara ”en sån” skapar trygghet, vilket också gör att män inte känner 
något ansvar för våldet.85

 
Skulle vi inte se till monstret i förövaren skulle denne man mer likna en ”vanlig” människa och bli 
en av oss. Genom att bibehålla föreställningen av monstret i mörkret skapar vi i en föreställning 
om vår värld som lugn och trygg.86 Christie menar att myten hjälper människor att stilla sitt 
samvete. Genom att sätta sina omoraliska handlingar i kontrast till monstrets handlingar, 
uppmärksammas och framstår ”vanliga” människors omoraliska handlingar som mindre hemska 
än de verkligen är, vilket gör att människor kan fortsätta sina liv utan större eftertanke. Genom 

                                                                                                                                                         
82 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11  
83 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 190. 
84 Ibid. s. 76. 
85 Ibid. s. 196. 
86 Ibid. s. 189. 
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detta monster marginaliseras gärningsmännen från ”vanliga” människor,87 och därmed finns inga 
tvivel om att pappor, söner eller bröder, ”vårt” samhälle är goda människor.88

 
Genom att framställa förövaren på ett speciellt sätt skapas också förväntningar på hur det 
idealiska offret ska se ut. Hur offer blir offer beror dels på förövaren, men också på själva brottet. 
Detta är något jag återkommer till längre fram. 
 

Yrkestitlar  
Om artiklar om överfallsvåldtäkter framhåller den typiske gärningsmannen, framhåller artiklarna 
som rapporterar om sexuella trakasserier snarare spektakulära gärningsmän som avviker från den 
stereotypa bilden av brottslingen. Trots att jag vid urvalet av artiklarna strävade efter att få 
variation på artiklarna, vad gäller olika sorts våld och dess sammanhang, kom alla fem artiklar 
som rörde sexuella trakasserier, att hamna i anknytning till olika yrken, yrken som dessutom 
innehöll en hög social status. Detta resulterade i att dessa förövare framförallt benämns genom 
sin yrkestitel och inte som till exempel våldtäktsmän eller gärningsmän  

Toppmilitären misstänks för misshandel och otaliga sexuella övergrepp mot sin hustru. 89

Professorn har nu polisanmälts av Statens ansvarsnämnd. 90  

Chefen sa sig inte känna till nånting om det som kvinnan berättat. 91  

Genom att män i artiklarna benämns genom sin yrkestitel kom de aldrig att bli mer än just sitt 
yrke, som till exempel ”toppmilitär”. På detta sätt uppstår en föreställning om hur en man 
innehavande en yrkestitel med status förväntas bete sig vilket medför att när denne man begår ett 
brott, kan han ses som avvikande i dubbel bemärkelse. Genom att överhuvudtaget begå ett brott 
är mannen avvikare i samhället, samtidigt som han också avviker från den stereotypa bilden av 
hur exempelvis en ”toppmilitär” förväntas bete sig. Detta är något media uppenbarligen tagit 
fasta på. 
 
Att en man med hög social status är inblandad i brottsmål uppfattas ofta som 
uppseendeväckande och skapar intresse. Detta berör läsare vilket leder till att försäljningen av 
lösnummer ökar.92 Resultatet av detta kan dock bidra till uppfattningen om att de flesta män som 
begår brott som till exempel sexuella trakasserier, är män med hög social status, medan det troliga 
                                                 
87 Nils Christie, ”Det idealiska offret” bidrag i antologin: Malin Åkerström och Ingrid Sahlin, (red), Det motspänstiga 
offret. (Studentlitteratur, 2001), s. 59. 
88 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 189. 
89 Aftonbladet, ”Våldtogs under tio år –Hustrun om övergreppen”, Andreas Harne, 2005-03-10  
90 Aftonbladet, ”Professor i onaniattack –kvinnliga studenter vittnar om mängder av sextrakasserier”, Joakim Andersson, 2005-
09-03  
91 Dagens Nyheter, ”Polis fick ny chefstjänst trots misstänkt sextrakasserier”, Lasse Wierup, 2005-04-14  
92 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 79. 
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är att dessa brott är vanligt förekommande i media, just för att de innehåller denna sortens 
förövare vilket gör brottet spektakulära. 
 

Kvinnor som offer 
Även kvinnorna framställs i artiklarna som offer enligt stereotypa föreställningar. Christie skriver 
om att ju mer idealisk gärningsmannen är, desto mer idealiskt framstår också offret som och 
tvärtom.93 Det är också något som visar sig i artiklarna då det i kontrast till föreställningen om 
den typiske våldtäktsmannen samtidigt framkommer en tydlig bild av kvinnan som offer, 
framförallt i artiklarna som berör överfallsvåldtäkter. Medan förövarna ofta benämns utifrån sin 
ålder, sitt yrke eller helt enkelt som gärningsmän, benämns kvinnorna oftast som ”kvinna” eller 
genom sin ålder. 

Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt. 94  

Ung kvinna våldtogs på Östermalm. 95  

Den 30-åriga kvinna… 96  

I en artikel som rapporterar om en överfallsvåldtäkt benämns kvinnan som just ”kvinna” nio 
gånger, medan förövaren nämns två gånger som ”våldtäktsman” och två gånger som 
”gärningsman”.97 Detta mönster återkommer i många av artiklarna och visar hur kvinnor alltid 
ses och benämns i förhållande till sitt kön. Det är också i egenskap av sitt kön som hon beskrivs 
som offer. Detta syns tydligt i en artikel rörande sexuella övergrepp. 
 
I den enda artikel som rapporterar om sexuella övergrepp och misshandel inom ett äktenskap, 
beskrivs kvinnan som ”kvinnan” eller ”hustrun”. Mannen framställs däremot aldrig som ”maken” 
eller ”mannen” utan endast som i detta fall utifrån sitt yrke som officeren.  

I förhören har hustrun berättat utförligt om hur hon levt i terror –år efter år. Själv anmälde 
hon aldrig den ansedde officeren. Det gjorde däremot bekanta till kvinnan. 98

På detta sätt läggs återigen fokus på mannens roll som officer, medan kvinnan endast tillskrivs 
personlighet och egenskaper genom begreppet ”hustru”. Detta visar hur kvinnan blir utsatt för 
våld just i egenskap av att hon är kvinna, medan mannen aldrig utför våld i egenskap av att han är 
just man.  
 

                                                 
93 Nils Christie, ”Det idealiska offret” bidrag i antologin: Malin Åkerström och Ingrid Sahlin, (red), Det motspänstiga 
offret. (Studentlitteratur, 2001), s. 54. 
94 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11 
95 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20 
96 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtogs i Humlegården”, Jon Pelling, 2005-03-21 
97 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11 
98 Aftonbladet, ”Våldtogs under tio år –Hustrun om övergreppen”, Andreas Harne, 2005-03-10 
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Eliasson skriver om hur kvinnor ofta görs till symboler för hela sitt kön vilket gör att kvinnors 
individuella handlingar och personligheter inte räknas. Istället fokuseras på kvinnans 
grupptillhörighet och det så kallade ”kvinnokollektivet”.99  
 
I de andra artiklarna om sexuella trakasserier med anknytning till yrken, benämndes dock kvinnan 
utifrån sitt yrke, men ändå inte på samma villkor som männen. Detta kan ses i förhållande till 
genusordningen. 
 

Genus 
Som jag tidigare skrev, ligger skillnaden i framställningen av kvinnor och män i artiklar som 
rapporterar om sexuella övergrepp i anknytning till ett yrke, i att kvinnor hela tiden får titlar där 
det poängteras att de är kvinnor. 

En kvinnlig doktorand har anmält flera fall av sexuella trakasserier från professorns sida. 100  

På samma fest antastades sju kvinnliga värnpliktiga av en annan yrkesofficer. 101

En kvinnlig polis sextrakasserades av sin chef på krogen, enligt flera vittnen. Chefen blev 
omplacerad men fallet tystades ned utan brottsutredning. Nu har mannen fått en ny 
chefstjänst… 102  

En av fem uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier från passagerare. (…) Hälften av 
flygvärdinnorna uppgav att de tvingats stå ut med opassande beteende från chefer och 
kollegor. 103

I det sista citatet kan man utläsa att det är kvinnor det handlar om då en flygvärdinna alltid är en 
kvinna. Samtidigt finns begreppet ”chefer”, ”passagerare” och ”kollegor” med, vilka antas vara 
män. Utifrån tidigare mönster som jag sett i mina artiklar, skulle dessa begrepp, om de varit 
kvinnor, beskrivits som ”kvinnliga chefer”, ”kvinnliga passagerare” och ”kvinnliga kollegor”. 
 
Dessa föreställningar som på ett självklart sätt förhåller sig till titeln ”chef” som man, då ordet 
”chefen” plötsligt byts ut till ordet ”mannen”, visar tydligt hur de stereotypa könsrollerna 
naturaliseras och hur mannen fungerar som norm i samhället. Olika yrkestitlar har reserverats för 
män medan kvinnor endast får tillträde till dessa genom begreppet ”kvinnlig”. Detta reproducerar 
det traditionella synsättet på kvinnor och mäns beteende. Hirdman menar att denna norm skulle 
kunna försvagas genom betoningen av till exempel ”manliga” chefer eller en ”manlig” officer.104

                                                 
99 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, (Natur och kultur, 1997), s. 115. 
100 Aftonbladet, ”Professor i onaniattack –kvinnliga studenter vittnar om mängder av sextrakasserier”, Joakim Andersson, 2005-
09-03  
101 Dagens Nyheter, ”Nya sextrakasserier på LV 6”, Jon Pelling, 2005-12-31  
102 Dagens Nyheter, ”Polis fick ny chefstjänst trots misstänkt sextrakasserier”, Lasse Wierup, 2005-04-14  
103 Expressen, ”Var femte flygvärdinna trakasseras”, Robert Börjesson, 2005-12-22  
104 Yvonne Hirdman, Genus –om det stabilas föränderliga former (Liber, 2001), s. 202. 
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Den osynlige förövaren 
Något annat som förekom i artiklarna om överfallsvåldtäkter var att kvinnan i texten beskrevs 
som passiv. På detta sätt tillskrevs kvinnorna i artiklarna rollen som objekt. Samtidigt lyste 
förövaren med sin frånvaro. 

Ung kvinna våldtogs på östermalm. (…) Med kniven mot halsen blev en kvinna brutalt 
våldtagen mitt i Humlegården. 105

Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt. En mycket våldsam våldtäkt genomfördes under natten 
till fredag… 106

Blodig kvinna hittad i skogen. Nu jagar polisen en våldtäktsman. 107

Blev stympad och våldtagen. Kvinna fick örat avbitet. 108

På detta sätt förstärks bilden av att våldtäkt främst är något som berör kvinnor trots att det för 
varje våldtagen kvinna, finns minst en förövare, förövare som i 99 procent av fallen är män.109  
 
I en av mina artiklar som rapporterar om två våldtäkter avslutas artikeln med att flera våldtäkter 
som ägt rum på sista tiden uppmärksammas. Därefter beskrivs hur en speciell akutmottagning ska 
öppnas för våldtagna kvinnor, hur den ska fungera och vilket stöd de våldtagna kvinnorna ska få. 
Sedan används statistik från Brottsförebyggande Rådet för att visa ökningen av våldtäkter. I detta 
avslutande stycke nämns ordet ”män” en gång.110 Fokus ligger på att kvinnor våldtas, hur många 
kvinnor som våldtas och på hur dessa kvinnor ska tas om hand. Ingenstans framgår på vilket sätt 
samhället arbetar med att stoppa dessa våldtäkter, vilka män som våldtar eller hur de män som 
våldtar ska tas om hand. Detta visar tydligt på hur våldtäkter framställs som en typisk 
kvinnofråga.  
 
Wennstam skriver om hur offer ofta sätts i centrum då det handlar om mäns våld mot kvinnor. 
Till exempel förekommer vid inslag som handlar om prostitution eller trafficking, bilder på 
kvinnliga kroppar som ska föreställa offren, medan gärningsmän ofta förekommer som en mörk 
suddig figur på bild. Denna bild förstärker också den stereotypa föreställningen om 
gärningsmannen som en man i det okända mörkret. Wennstam gör jämförelser med andra brott 
som till exempel rån, och menar att det där är självklart att inte lägga ut bilder på offren. 
Människors rätt till anonymitet verkar vara något som det tas hänsyn till beroende på brott, offer 
och gärningsman. 111

                                                 
105 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20  
106 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11  
107 Expressen, ”Blev stympad och våldtagen. Kvinnan fick örat avbitet”,  Terese Cristiansson, 2005-12-18
108 Expressen, ”Blodig kvinna hittad i skogen”, Håkan Isaksson, 2005-05-16  
109 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 58. 
110 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtagen i Haninge. Överfölls vid pendeltågsstationen och släpades till Rudans gård av 
gärningsmannen”, Jon Pelling, 2005-08-15  
111 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 67 ff. 
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Wennstam hänvisar också till journalisten Maria-Pia Boëthius bok Mediernas svarta bok som bland 
annat handlar om hur män som brottslingar försvinner i media medan framgångsrika män får stor 
uppmärksamhet.  

Medierna, världens mäktigaste indoktrineringsinstrument, ägs av män och styrs av män och 
skrivs och produceras av kvinnor och män. Det har lett till att män som i miljontal begår 
brotten i rubrikerna här sällan syns eller analyseras, samtidigt som ”framgångsrika” män 
översvämmar tidningarna, televisionen och radion. 112

Detta bidrar också till att reportage om våldtäkter ofta innehåller intervjuer med kvinnor och att 
det också är till största delen kvinnliga reportrar som skriver om våldtäkter. På detta sätt sprids 
bilden till medias konsumenter av att sexuellt våld är en kvinnofråga. 113

 

Det perfekta offret  
Jag har tidigare skrivit om Christies idealiska gärningsmän, och med fokus på kvinnorna tänkte 
jag nu tydligare förklara bilden av det idealiska offret. Med idealiskt offer syftar Christie till de 
människor som inte enligt sig själva, utan från omgivningen har lättast att definieras som offer. 
Han tar upp olika villkor som måste ingå för att ett offer ska få, vad han kallar, hög offerstatus. 
Offret ska vara svagt och därför passar sjuka, gamla eller mycket unga människor bra. Offret ska 
också vara upptaget med att utföra något som anses korrekt och respektabelt, till exempel ta hand 
om en sjuk anhörig. Något annat som har betydelse för offrets status är tid och plats och därför 
ska det idealiska offret helst bli utsatt för brott på en befolkad gata mitt på dagen. Andra villkor 
utgår från gärningsmannen. Det ideala för att få kallas offer, är om gärningsmannen är stor, ond, 
okänd och inte har någon relation till offret. Utifrån detta exemplifierar Christie det perfekta 
offret som en gammal dam, som mitt på dagen är på väg hem från sin sjuka syster då hon blir 
överfallen av en stor man som slår henne, tar hennes väska och använder hennes pengar till sprit. 
I motsats, skulle det icke-idealiska offret kunna tänkas vara en ung man som befinner sig berusad 
på en krog där han blir slagen av en bekant som därefter tar hans pengar.114 Ju högre offerstatus 
ett offer har, desto större blir dess trovärdighet vilket kan ha betydelse för utredningen av brottet 
och hur en eventuell rättegången utspelar sig.  
 
Villkoren för det idealiska offret är närvarande i många av artiklarna. I artiklarna som rapporterar 
om överfallsvåldtäkter framhålls bland annat hur oskyldiga och utsatta kvinnorna är. 

Han hotade henne med kniv och band för hennes ögon. Därefter våldtog han henne med 
kniven tryckt mot hennes hals. 115  

                                                 
112 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 67. 
113 Ibid. s. 69 ff. 
114 Nils Christie, ”Det idealiska offret”, bidrag i antologin: Malin Åkerström, och Ingrid Sahlin, (red), Det motspänstiga 
offret. (Studentlitteratur, 2001) s. 48. 
115 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20  



 24

Under två till tre timmar utsattes hon sedan för flera våldtäkter. Ett tyskt sällskap som 
campade i närheten märke ingenting. 116

I bostaden väntade hennes familj. När kvinnan, tidigt i söndags morse, gick ner för att hämta 
de rena kläderna i källaren blev hon attackerad. Mannen hade gömt sig i källaren. 117

I dessa citat framställs kvinnorna som hjälplösa oanande offer. Genom poängterandet av att 
kniven var tryckt mot kvinnans hals och förtydligandet av det hemska i att ingen märkte något, 
framhävs offrens hjälplöshet och utsatthet vilket också bidrar till att känslan av empati skapas 
med offren. I det sista citatet syns villkoren för hög offerstatus tydligt då kvinnan gjorde något så 
vanligt och oskyldigt som att hänga tvätt när hon blev överfallen. 
 
Även om det självklart inte bara är i medias framställning som kvinnorna är oskyldiga och utsatta, 
är det intressant att det är just dessa brott innehållande idealiska offer som är överrepresenterade i 
mina artiklar. 
 
Christie skriver om hur dessa stereotyper dåligt stämmer överens med verklighetens offer och 
gärningsmän, då det sällan är de idealiska offren som utsätts för brott. Ett exempel är att trots att 
unga män oftare blir utsatta för brott än gamla damer, är det just gamla damer som är räddast för 
att bli utsatta för brott. Detta förklarar Christie med att de verkliga offren rör sig på de områden 
där brott begås medan gamla damer istället får sin information via massmedia och inte själva kan 
kontrollera hur verkligheten ser ut. I och med att medias fokus ofta ligger på så kallade ”perfekta 
brott” med idealiska offer, skapas också rädsla hos de idealiska offren och inte hos de ”verkliga” 
offren.118  
 

Kända kvinnor och okända män  
Som jag tidigare diskuterat beskrivs mannen ofta som okänd medan kvinnan ofta beskrivs som 
”kvinna”. Både mannen och kvinnan är förmodligen lika okända för läsaren, men endast mannen 
beskrivs som ”okänd”. Funktionen detta kan tänkas uppfylla, är att förklara att mannen som 
okänd för kvinnan i fråga, vilket ett citat verkligen gjorde: 

Det var tidigt på lördagsmorgonen som kvinnan blev attackerad av en för henne okänd 
man.119

Man kan fråga sig vad som händer om det skrivits ”okänd kvinna attackerad av okänd man”, för 
det är vad som egentligen står. Men genom att de flesta artiklarna faktiskt beskriver kvinnorna 

                                                 
116 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtagen i Haninge. Överfölls vid pendeltågsstationen och släpades till Rudans gård av 
gärningsmannen”, Jon Pelling, 2005-08-15 
117 Expressen, ”Kvinna blev våldtagen i tvättstuga”, Magnus Hellberg, 2005-08-16  
118 Nils Christie, ”Det idealiska offret”, bidrag i antologin: Malin Åkerström, och Ingrid Sahlin, (red), Det motspänstiga 
offret. (Studentlitteratur, 2001) s. 57. 
119 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtogs i Humlegården”, Jon Pelling, 2005-03-21  
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som mer ”kända” än männen, uppkommer återigen föreställningen om den idealiske förövaren 
som en främling i samhället, medan vi själva identifierar oss med offret, som en ”oss”. På samma 
sätt som föreställningen om främlingen i mörkret får oss att ta avstånd, bidrar föreställningen om 
kvinnan som en av oss, till att bilden av offret blir tydligare. Att kvinnan är ”känd”, kan ses som 
en antydan om att det är en av ”våra” kvinnor som blivit utsatt. På detta sätt skapas känslor av 
sympati och medlidande hos läsaren, och föreställningen om det idealiska offret förstärks. 
 

Det icke-idealiska offret –kvinnan och skulden  
Hand i hand med föreställningen om det ideala offret går också föreställningen om det icke-
idealiska offret. Denna föreställning är inte lika tydlig som föreställningen om det idealiska offret, 
men finns ändå ständigt närvarande i artiklarna. 

En kvinna var på väg ensam över Tegsbron som är E4-bron över Umeälven… 120

Här överfölls och våldtogs den 35-åriga kvinnan när hon promenerade genom ett skogsparti i 
natt. 121  

Genom poängterandet att kvinnan var ensam och genom att nämna att hon mitt i natten gick 
genom ett skogsparti framkommer en föreställning som tyder på ett ifrågasättande av kvinnans 
eget val av plats och situation. Detta har sin grund i den traditionella uppfattningen om hur män 
och kvinnor ska bete sig, där kvinnan tilldelas eget ansvar och egen skuld beroende på sitt 
agerande. Enligt denna bild är definitionen av våldtäkt något som till stor del är en fråga om 
tolkning. 
 
Stina Jeffner skriver i sin avhandling Liksom våldtäkt typ…, om ungdomars förståelse av våldtäkt. 
Där fanns klara uppfattningar om vad som uppfattas som våldtäkt och vad som inte uppfattas 
som våldtäkt. Åsikten var att allt som sker efter det att en tjej sagt nej, är våldtäkt. Trots detta 
framkommer en mängd villkor för att detta ”nej” ska anses giltigt. Faktorer som kan tunna ur 
”nejets” betydelse är enligt ungdomarna, sättet att säga nej på, hur mycket kärlek som finns 
mellan de inblandade, alkoholpåverkan, hur dåligt tjejen mår efteråt, om tjejen har ”dåligt rykte” 
och om killen är en ”fin” kille eller en så kallad avvikare.122

 
Detta resulterar i att många kvinnor som blir utsatta för övergrepp som enligt myten inte klassas 
som en ”riktig” våldtäkt, drar sig för att göra en polisanmälan då chansen att bli trodd är liten om 
mannen anses vara en trevlig, ”välartad” och ”känd” man.123   
 

                                                 
120 Dagens Nyheter, ”Kvinna svårt skadad vid grov våldtäkt”, Annika Hamrud, 2005-12-11  
121 Aftonbladet, ”Våldtäktsman slog till igen –35-årig kvinna överfölls nära Gullmarsplan”, Johan Edgar, 2005-10-26  
122 Stina Jeffner, Liksom våldtäkt typ…(Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998), s. 224 ff. 
123 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 196. 
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Wennstam skriver om hur kvinnor från barnsben får lära sig olika sätt att undvika att bli utsatta 
för till exempel våldtäkt. Några självklarheter som lärs ut är bland andra att inte ha för kort kjol, 
att inte bli för full, att inte gå själv hem och att inte följa med okända män hem.124  Hon menar 
också dessa varningar förekommer på olika sätt i media då till exempel polis uttalar sig om platser 
som kvinnor borde undvika. Hela tiden varnas kvinnor för att gå på olika platser och att bära 
vissa kläder som kan sända ut ”fel” signaler. Men ingenstans lärs det ut till män att det inte är 
accepterat att våldta eller antasta kvinnor som befinner sig på mörka platser eller bär kläder som 
kan uppfattas anspela på sex. Hon drar paralleller till att unga män som ofta utsätts för våld på 
krogen aldrig uppmanas hålla sig hemma, tänka på sin klädsel eller på sitt uppförande.125

 
Att det ses som oaccepterat för kvinnor att självmant följa med okända män hem är något som 
blir uppenbart i den av mina artiklar som rapporterar om en våldtäkt som inte rör en 
överfallsvåldtäkt. Offret och gärningsmannen hade istället träffats ”på stan” och skapat kontakt 
varefter kvinnan följde med mannen hem. 

Kvinnan har berättat för polisen att hon uppfattade mannen som vänlig och bestämde sig 
därför för att följa med honom hem till hans lägenhet i närheten. 126  

Här är frågan om det finns någon människa som skulle välja att följa med en annan människa 
hem som hon eller han inte uppfattade som trevlig. Svaret blir säkerligen nej. Oavsett om det är 
kvinnan som självmant gett en förklaring, om det är polisen som frågat henne eller om det är 
artikelförfattaren som formulerat meningen på detta sätt, visar detta tydligt på föreställningen om 
att kvinnor som följer med okända män hem själva får ta konsekvenserna av sitt handlande.  
 
Något annat som är intressant i denna artikel och som också skiljer sig från artiklarna om 
överfallsvåldtäkter, är att det i texten går att utläsa en tvekan inför om kvinnan talar sanning eller 
inte. En tvekan som inte alls är närvarande på samma sätt i artiklarna om överfallsvåldtäkterna. 
Bland annat benämns mannen aldrig som gärningsman eller våldtäktsman utan endast som 
”misstänkt” eller ”75-åringen”. I denna artikel står ”enligt kvinnan förgrep sig mannen på henne” 
men också att ”mannen nekar till anklagelserna. Artikeln tar inte heller parti för någon som 
artiklarna om överfallsvåldtäkter gör. Här uppkommer istället bilden av att ord står mot ord. Inte 
heller polisen förlitar sig på kvinnan som i de andra artiklarna, utan hänvisar istället till 
läkarundersökningen vilken ”förhoppningsvis ska resultera i teknisk bevisning”.  
 
Mannen är vad tidningarna skulle kalla ”känd” av polisen, och har också blivit förhörd, vilket 
skulle kunna vara orsaken till sättet artikeln utformats på. Men i jämförelse med artikeln om en 
överfallsvåldtäkt där kvinnan blivit överfallen mitt på dagen och i vilken det också finns en gripen 

                                                 
124 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 57. 
125 Ibid. s. 65. 
126 Aftonbladet, ”75-årig man misstänkt för våldtäkt”, Joakim Andersson,  2005-06-17  
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och förhörd förövare, kallas denne förövare för våldtäktsman och gärningsman.127 Jag anser att 
skillnaden är markant i jämförelse med den självklarhet som finns i artiklarna om 
överfallsvåldtäkterna, angående vem som är skyldig och vem som inte är det. Man kan fråga sig 
vad som i en överfallsvåldtäkt gör kvinnan mer trovärdig än kvinnan utsatt för en våldtäkt som 
kan placeras i Wennstams ”gråzon”. Många gånger är nog svaret att kvinnan i överfallsvåldtäkten 
kommer närmare rollen som idealiskt offer. 
 

Medias röst  
Jag har tidigare i analysen visat hur fokus i media ofta ligger på det dramatiska och 
uppseendeväckande. Genom många detaljer och återkommande beskrivningar betonas och 
framhävs vissa företeelser medan andra inte nämns alls. På detta sätt skapas tydliga vinklingar av 
händelser. Jag ska här tydligare visa på hur medias röst finns närvarande i artiklarna och hur detta 
får betydelse i rapporteringen av mäns våld mot kvinnor.  
 

Varna och skrämma upp 
Beroende på hur olika händelser eller brott vinklas, kan media sprida och skapa olika känslor som 
till exempel rädsla eller lugn. Detta var tydligt i en artikel som rapporterar om en överfallsvåldtäkt 
som skett mitt på dagen och där det sensationella framhävs genom upprepningar och betoningar 
av ord.  

Mitt på dagen blev den 30-åriga kvinnan överfallen och våldtagen –mitt i centrala Karlstad. 128

Och längre fram i samma artikel:  
Den 30-åriga kvinnan överfalls och våldtogs i tunneln –mitt på dagen, när mycket folk är i 
rörelse. 129

Citatet visar hur media poängterar det uppseendeväckande i både tidpunkt och plats. Även om 
det verkligen kan uppfattas som en ovanlig tid och plats för en våldtäkt att äga rum på, tyder 
detta också på att det finns en föreställning om när på dygnet och på vilken plats som ”vanliga” 
överfall sker. Denna förvåning sprider även en oro över att överfall kan ske trots närvaron av 
andra människor. Det sensationella i denna artikel handlar också om det inte rör sig om den 
typiske våldtäktsmannen som utför sina våldsdåd i mörkret. 
 
Ett annat sätt att skapa känslan av oro, är genom att tillskiva en hel stad en känsla.  

Efter överfallet är Boden en stad i skräck.130  

                                                 
127 Aftonbladet, ”Här flyr han efter våldtäkt –Överföll kvinna i centrala Karlstad –mitt på dagen”, Kerstin Nilsson, 2005-02-13  
128 Aftonbladet, ”Här flyr han efter våldtäkt –Överföll kvinna i centrala Karlstad –mitt på dagen”, Kerstin Nilsson, 2005-02-13 
129 Aftonbladet, ”Här flyr han efter våldtäkt –Överföll kvinna i centrala Karlstad –mitt på dagen”, Kerstin Nilsson, 2005-02-13 
130 Expressen, ”Kvinna blev våldtagen i tvättstuga”, Magnus Hellberg, 2005-08-16  
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Oavsett om människor i staden i fråga är rädda eller inte, beskrivs staden som skräckslagen. 
Många människor kanske känner oro, men att beskriva dessa som skräckslagna är en överdrift då 
detta begrepp är väldigt starkt och leder tankarna till en stad med panikslagna människor. 
Genom att artiklarna rapporterar om våldtäkter överhuvudtaget kan det tänkas att en viss rädsla 
och oro skapas. Men denna oro kan lätt förstärkas genom statistik och uttalanden av till exempel 
polis, men också genom ordval.  

Ännu en överfallsvåldtäkt har inträffat i centrala Stockholm 131

Förra året anmäldes 37 fall, flera av dem i de centrala delarna av stan. Hittills har inget av dem 
blivit löst. 132  

I enlighet med dessa citat kan artiklar innehålla en varnande och hotande röst som framhåller att 
ytterligare ett överfall ägt rum, och att inget av de inträffade fallen blivit lösta. Fokus ligger 
dessutom på att överfallen inträffat centralt. Detta bidrar till rädslan för att bli överfallen, inte 
bara på förväntade platser som i mörka parker, utan dessutom mitt i stan. 
 
I Birgitta Anderssons studie Rädslans rum undersöks kvinnors rädsla i det offentliga rummet. Där 
framkommer i intervjuer med kvinnor att rädslan är störst när det är mörkt, på platser med dålig 
belysning som buskage, parker, grönområden och tunnlar och cykelbanor.133 Som jag tidigare 
diskuterat i stycket om Christies idealiska offer, är den rädsla som sprids till idealiska offer ofta 
inte befogad, då det inte är de idealiska offren som oftast råkar ut för brott. Detta visar också 
Statistiska Centralbyråns statistik om jämställdhet, som visar att unga män är de som oftast är 
utsatta för våld, medan kvinnor inom samtliga åldersgrupper är de som räddast för att bli utsatta 
för våld.134 Statistiken visar också att cirka 35 % av alla kvinnor som utsatts för övergrepp av män 
har blivit det i sin bostad. För endast cirka 6 % hade platsen för brottet varit en skog eller en 
park.135  
 
Som jag skrev tidigare, spelar media en viktig roll i skapande av myten om den typiske 
våldtäktsmannen och den ”riktiga” våldtäkten och i de av mina artiklar som rapporterar om 
överfallsvåldtäkter, har åtta av tio skett på natten, tidigt på morgonen eller på kvällen. Platser som 
överfallen har skett på är tunnlar, skogspartier, vid en bro, i skogen och vid en tunnelbanestation. 
Genom att media lägger fokus på dessa överfallsvåldtäkter som sker på ödsliga platser med den 
typiske gärningsmannens om förövare, skapas också en rädsla därefter. 
 
Andersson skriver i sin studie om hur denna rädsla får konsekvenser för kvinnors vardagliga liv 
då det begränsar kvinnors rörelsemönster på så sätt att de undviker vissa platser. De tvingas 
                                                 
131 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20  
132 Expressen, ”Ung kvinna våldtogs på Östermalm”, Anna Bengtsson, 2005-03-20 
133 Birgitta Andersson, Rädslans rum (Lunds universitet, 2001), s. 38 ff. 
134 SCB, På tal om kvinnor och män, Lathund i jämställdhet, (2004), s. 80. 
135 Ibid. s. 82. 
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därmed anpassa sig bland annat till efter hur mycket människor som är i rörelse, till 
kollektivtrafikens tider då de inte vågar gå till fots vissa sträckor på vissa tider, eller till andra 
människor som de kan ta sällskap med. Genom att undvika farliga platser får kvinnor ofta gå 
omvägar vilken tar extra tid. Kvinnorna utrustar sig även med sådant som kan användas som 
vapen, som till exempel hårspray eller en nyckelknippa. Vissa försöker också gå på ett ”manligt” 
sätt för att lura eventuella förövare. På detta sätt förhåller sig kvinnor dagligen till rädslan för att 
bli utsatta för sexualiserat våld. Detta kan även få ödesdigra konsekvenser. Enligt Andersson är 
ett exempel på detta att många kvinnor hellre korsar en starkt trafikerad motorväg än använder 
en cykelbana som går under vägen i en mörk tunnel, vilket resulterar i att kvinnor löper större 
risk att bli påkörda än att bli överfallna.136  
 

Dramatik och brutalitet 
I mina tidigare diskussioner om strävan att skapa det idealiska offret, framgår hur fokus ofta läggs 
på just de artiklar som innehåller en ”typisk” våldtäktsman och det idealiska offret, men också att 
det i artiklarna gärna fokuseras på Christies villkor för att skapa hög offerstatus. Detta kräver ett 
utsatt och hjälplöst offer men jakten på detta går, enligt mig, många gånger för långt då fakta tas 
upp som på olika sätt kan anses onödiga. 

Svårt chockad och utan kläder hade hon då själv försökt söka hjälp. 137  

Några minuter efter ett igår morse fick polisen ett larm från en gråtande kvinna. 138

Kvinnan låg blodig med neddragna byxor och grät utanför tunnelbanan. Svårt chockad fördes 
hon till sjukhus. 139  

Några meningar senare i samma artikel: 

Kvinnan som är i 25-årsåldern hittades med trosorna neddragna vid ett skogsparti vid 
Kvarntorpsgränd i Hagsätra i natt. Med ansiktet fullt av blod och svårt chockad fördes hon i 
ilfart till sjukhuset… 140

Att poängtera att kvinnan grät är något jag inte tror hade framhävts om det gällt ett annat offer 
och ett annat brott. Att en våldtagen kvinna inte hade några kläder på sig anser jag också vara 
onödigt att skriva ut med tanke på offrets personliga integritet. Det är heller inte är relevant för 
läsaren. Men genom dessa förtydliganden tillskrivs kvinnorna egenskaper som är förenliga med 
Christies villkor för att då kallas idealiska offer. Dessa onödiga fakta kan också ses ur medias 
synvinkel i strävan efter att skapa uppseendeväckande artiklar.  
 
                                                 
136 Birgitta Andersson, Rädslans rum (Lunds universitet, 2001), s. 45-61. 
137 Dagens Nyheter, ”Kvinna våldtagen i Haninge. Överfölls vid pendeltågsstationen och släpades till Rudans gård av 
gärningsmannen”, Jon Pelling, 2005-08-15 
138 Aftonbladet, ”75-årig man misstänkt för våldtäkt”, Joakim Andersson, 2005-06-17  
139 Expressen, ”Blodig kvinna hittad i skogen”, Håkan Isaksson, 2005-05-16  
140 Expressen, ”Blodig kvinna hittad i skogen”, Håkan Isaksson, 2005-05-16 
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Pollack skriver om hur media i förmedlingen av brott sätter offret och dess lidanden i centrum 
istället för förövaren. Framförallt vad gäller sexualbrott läggs också fokus på offret, vilket innebär 
att texterna särskilt berör kvinnors kroppar och sexualitet.141 Hon menar också att media ofta 
spelar på det udda och det dramatiska, och samtidigt tar till överdrifter för att öka det 
spektakulära i artiklarna.142

 
Jag har nu presenterat min analys utifrån mina frågeställningar och relevanta teorier. Det som 
hela tiden varit återkommande är framställningen av den typiske våldtäktsmannen, den ”riktiga” 
våldtäkten och det ”idealiska” offret, synen på kvinnor som bärande av egen skuld och medias 
ständiga reproduktion av denna bild. I en slutdiskussion vill jag nu sammanfatta och därefter 
diskutera vilken betydelse detta får i samhället.  
 

Avslutande sammanfattning och diskussion 
En av mina frågeställningar rörde vilken föreställning av förövare som förmedlas i media och den 
föreställning som framkom var väldigt tydlig. Gemensamt för alla artiklarna var att förövaren 
alltid beskrevs anonymt. Sätten denna anonymitet framskrevs på ger dock associationer av olika 
slag vilka skiljer sig åt beroende på om artiklarna rapporterar om överfallsvåldtäkter eller sexuella 
trakasserier. 
 
De senaste hade alla anknytning till yrken med hög status, vilket resulterade i att förövarna hela 
tiden benämndes utifrån sin yrkestitel. Genom detta skapades uppfattningen om att det främst är 
män med statusfullt yrke som är förövare i dessa brott. Detta val av fokus från medias sida kan 
dock förklaras med att dessa förövare förmodligen skapar uppmärksamhet och intresse. Detta 
lockar fler läsare vilket är ett viktigt mål i medias värld.  
 
I artiklarna om överfallsvåldtäkter framkom tydligt bilden av förövaren som den ”typiske 
våldtäktsmannen”, som ofta liknades vid ett rovdjur då mannen beskrivs hålla till i ”mörkret” och 
göra plötsliga attacker mot kvinnor. Något som också var återkommande i dessa artiklar och som 
förstärker föreställningen om denna typiske våldtäktsman, var att förövarna betonades vara 
”okända”.  
 
I kontrast till bilden av förövaren finns föreställningar om kvinnorna som offer, vilken min andra 
frågeställning handlade om. Kvinnorna som offer beskrevs framförallt i egenskap av sitt kön då 
de nästan alltid benämndes som ”kvinna”. Detta tydliggjorde också genusbegreppets närvarande i 
artiklarna. Särskiljandet av män och kvinnor utifrån genus präglade beskrivningen av offer och 
förövare, men också beskrivningen av yrken. Där var kvinnorna ”kvinnliga” chefer och 
                                                 
141 Ester Pollack, En studie i medier och brott (Stockholms Universitet, 2000), s. 261 ff. 
142 Ibid. s. 75. 
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”kvinnliga” studenter, medan männen endast var professor, chef och toppmilitär. Detta visar hur 
mannen fungerar som norm i samhället. Även i en artikel som rapporterade om sexuella 
övergrepp inom ett äktenskap, beskrevs kvinnan som ”hustru” medan mannen aldrig beskrevs 
som make eller man, utan endast utifrån sitt yrke som exempelvis toppmilitär. 
 
Parallellt med bilden av den typiske våldtäktsmannen framkom samtidigt bilden av det ”idealiska 
offret”, då dessa motsatspar kan sägas förutsätta varandra. I strävan efter det idealiska offret 
beskrevs kvinnorna inte som okända, trots att de för läsaren är lika okända som de beskrivna 
okända männen. Detta bidrar till att kvinnan blir en av ”oss” vilket gör att läsaren har lättare att 
identifiera sig med kvinnan som offer. Genom betoningar av offrens hjälplöshet och oskyldighet 
skapas också empati hos läsarna.  
 
Offren är också de som får fokus i artiklarna. I flera av artiklarna beskrivs hur offren blivit 
våldtagna eller överfallna utan att förövaren överhuvudtaget nämns. Detta gör att offren blir 
passiva objekt och att fokus hamnar på offrens lidande istället för på förövarens handling och 
skuld. Detta resulterar bland annat i uppfattningen om att våldtäkter och mäns våld mot kvinnor i 
stort, är något som framförallt rör kvinnor och deras eget ansvar. Detta är något som delvis kan 
ses som ett svar på min tredje frågeställning som rör vilka eventuella förklaringar till våldet som 
kan utläsas i artiklarna.  
 
Diskursen om det perfekta brottet innehållande idealiska offer och idealiska gärningsmän går in i 
en diskurs om skuld och moral, då föreställningen om det idealiska offret alltid förhåller sig till 
föreställningen om det icke-idealiska offret. Denna föreställning som grundar sig i de stereotypa 
könsrollerna, går ut på att kvinnan bär en egen del av skulden beroende på exempelvis sitt 
beteende, vilka kläder hon bär och vilka platser hon väljer att befinna sig på. Denna föreställning 
visade sig i artiklarna då det många gånger framhölls att kvinnor gått ensamma eller befunnit sig 
på mörka platser. I en artikel var detta uppenbart då den utsatta kvinnan gav en förklaring på 
varför hon valt att följa med en okänd man hem.  
 
Ständigt närvarande under analysen var även den mediala diskursen som handlar om hur media 
hela tiden strävar efter att sälja. Detta görs framförallt genom att intresse skapas genom 
uppseendeväckande artiklar om händelser präglade av våld och dramatik. Innehåll som skrivs 
fram genom betoningar och upprepningar av beskrivningar. Detta syntes tydligt då det 
spektakulära framhölls i artiklar om sexuella trakasserier då att alla dessa innehöll förövare som 
hade en yrkestitel med status. I artiklar om överfallsvåldtäkterna tydliggjordes det också genom 
att många artiklar innehöll detaljerade fakta och upprepningar angående offrens tillstånd som, 
enligt mig, i flera fall inskränkte på offrens integritet.  
 
Denna diskurs innefattar även förhållandet mellan media och makt. Media fungerar 
normbildande och bestämmer vad som ska ses som normalt respektive avvikande. Myten om den 
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typiske våldtäktsmannen, den ”riktiga” våldtäkten och det idealiska offret är typiska exempel på 
detta. För det första var detta tydligt då nio artiklar av tio som rapporterade om våldtäkt, 
handlade om överfallsvåldtäkter. På detta sätt skapades en normativ bild av vad en ”riktig” 
våldtäkt är och hur dess offer och förövare ska vara, men också en falsk föreställning om vilka 
våldtäkter som är vanligast förekommande. Detta är något som får konsekvenser för både 
kvinnor och män. 
 
Trots att bilden är falsk, får den verkliga konsekvenser. Kvinnor tar åt sig den rädsla som sprids 
av medias rapporter om överfallsvåldtäkter,143 och rädslan inverkar på kvinnors vardagliga liv. 
Bland annat anpassar många kvinnor sina val av vägar i det offentliga rummet efter hur mörkt det 
är, efter busstider eller efter andra människor beroende på hur mycket folk som är i rörelse. Allt 
för att inte hamna på platser där överfallsvåldtäkter kan tänkas äga rum. Många kvinnor tar också 
till olika ”knep” för att undvika våldtäkter eller för att kunna försvara sig, exempelvis genom att 
”gå manligt” eller använda till exempel nycklar eller hårspray som vapen. På detta sätt har rädslan 
blivit en ”naturlig” del av många kvinnors vardag.144

 
Den falska bilden får även andra konsekvenser då de våldtäkter som är vanligast förekommande, 
som de där offer och förövare har en relation, hamnar i skymundan. Wennstam talar om 
våldtäkterna i ”gråzonerna” och hur bilden av den ”riktiga” våldtäkten gör att övriga människor, 
och ofta inte heller offer eller förövare klassar dessa övergrepp som våldtäkt. Detta gör att många 
kvinnor som blivit utsatta för till exempel våldtäkt, helt enkelt drar sig för att göra en 
polisanmälan med rädsla för att inte bli trodda, då förövaren kanske är, i motsats till bilden av 
den typiske våldtäktsmannen, en välartad man i kvinnans närhet. Sedan barnsben får kvinnor lära 
sig hur de på bästa sätt undviker att bli våldtagna. Klassisk kunskap om detta innefattar bland 
annat att inte följa med okända män hem, att inte bära kläder som kan tänkas anspela på sex och 
att inte dricka sig full och tappa kontrollen. I och med detta vet också kvinnor att de själva har en 
egen skuld att bära.145  
 
Utöver skulden läggs också övrigt fokus på kvinnan. Genom att media framhåller offret och dess 
lidande blir förövaren osynlig i media. Genom att skriva varnande artiklar om var kvinnor riskerar 
att bli våldtagna läggs skulden och ansvaret på kvinnor, som på så sätt förväntas hålla sig borta 
från situationer där de kan bli våldtagna. Istället för att fokusera på kvinnan, borde artiklarna 
fokusera på vilka män som våldtar, hur dessa ska stoppas och hur vi ska förhindra detta våld i 
framtiden. Trots allt är 99 av 100 sexualförbrytare män.146

 

                                                 
143 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 64. 
144 Birgitta Andersson, Rädslans rum (Lunds universitet, 2001), s. 45-61. 
145 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 72. 
146 Ibid. s. 58. 
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Att media sprider myten om den ”typiska” våldtäktsmannen får även konsekvenser för synen på 
mäns våld mot kvinnor i samhället i stort. Som jag tidigare skrev skapar media en föreställning 
som fungerar normbildande för människor. Genom att förövarna framställs som främmande 
män med djuriska egenskaper, fråntas likheterna med ”vanliga” människor i samhället. På detta 
sätt kan människor skjuta våldet ifrån sig och själva känna sig mer goda. Det bidrar också till att 
människor fråntas sitt ansvar för våldet147. 
 
Wennstam menar, att genom att media framhäver ”svartvita” våldtäkter och andra fall där det 
tydligt syns vem som är förövare och vem som är offer, gör människor det lätt för sig, då de på 
detta sätt slipper att ta tag i de våldtäkter som inte är ”enkla”. Våldtäkter som innehåller förövare 
som är någons pappa, son eller bror. Wennstam menar att om vi inte skulle se de svartvita fallen, 
där de förklaringar som tas upp antingen är förövarens individuella problem, eller, om förövaren 
är invandrare, hur hans kultur fungerar som kvinnoförtryckande, skulle vi tvingas leta efter 
förklaringar i vår egen kultur och i vår egen moral. Då skulle orsaken till våldet finnas i hur vi 
uppfostrar våra barn och vilken människosyn som finns i vårt samhälle.148 Detta skulle uppdaga 
obehagliga sanningar, sanningar som att det vanliga med våldtäktsmän är att de är just ”vanliga” 
män.149

 
Orsaken till att uppfattningen om våldtäkt är så diffus tror jag har att göra med att människor på 
många platser i världen faktiskt inte har kommit så långt med jämställdhet. Runtom i världen 
finns fortfarande den förlegade synen på kvinnor och män kvar. Till exempel ses i många länder 
kvinnor som mäns egendom, vilket gör att våldtäkt i princip betraktas som något naturligt, då 
män anses ha ”rätt” till sin kvinna. Även misshandel och annat våld mot kvinnor anses tillhöra 
mäns rättigheter. Denna sneda kvinnosyn är något som vanligtvis inte förknippas med dagens 
moderna Sverige, men Wennstam ser ett samband.  
 
Hon menar att dagens svenska samhällsklimat legitimerar våldet mot kvinnor. Genom synen på 
kvinnor i samhället skapas bilden av att det är accepterat för män att antasta kvinnor på grund av 
exempelvis klädsel eller att de är påverkade av alkohol. Inte för att kvinnor får skylla sig själva 
genom till exempel val av plagg, utan för att samhället genom lagar och normer möjliggör brottet 
i sig.150  
 
Trots att vi här i Sverige kommit långt med jämställdheten, blev våldtäkt inom äktenskapet inte 
straffbart förrän år 1965. Genom att våldtäkt inom äktenskapet gjordes straffbart, tror jag också 
att synen på våldtäktsmän påverkades. Även om den allmänna synen på våldtäkt förhoppningsvis 

                                                 
147 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 59. 
148 Ibid. s. 190. 
149 Ibid. s. 197. 
150 Ibid. s. 288. 
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var att det inte accepterades överhuvudtaget, kunde efter lagstiftningen en make plötsligt pekas ut 
som våldtäktsman. Jag frågar mig hur många fler män som plötsligt ”blev” våldtäktsmän efter år 
1965. Förmodligen många, och de flesta var inte attackerande främlingar, utan så kallade 
”vanliga” män. 
 
Wennstam skriver om hur förövarna sällan är sådana galningar som de framställs som i media. 
Istället rör sig de flesta våldtäktsmän just i gråzonerna, i samma zoner som alla andra ”vanliga” 
män. Detta gör att gör att många män är mycket närmare att begå brott än de själva tror. Just för 
att de som alla andra, är förblindande av att en våldtäkt inte är en ”riktig” våldtäkt om det inte är 
ett överfall.151 Wennstam ställer därmed frågan vad som skulle hända om alla kvinnor gick runt 
och var rädda för ”vanliga” män? 152  
 
Jag har svårt att föreställa mig detta scenario och jag tror det är nästintill omöjligt. Men genom att 
uppmärksamma vilka våldtäkter som är vanligast förekommande och vilka som egentligen är de 
”riktiga” våldtäktsmännen skulle synen på våldtäkt förändras. Kanske skulle diskussionen om vad 
som är våldtäkt kunna börja handla om det där ”Nejet” jag nämnde tidigare, och inte om 
kvinnans klädsel. Därmed skulle också rätt orsak till våldtäkter och våldet i stort kunna utrönas 
och därmed också bekämpas. I och med myten om den ”typiske våldtäktsmannen” förklaras 
nämligen våldet som individuella problem hos förövaren och genom spridningen av denna 
förklaringsmodell, försvåras kampen för att bemöta våldet153.  
 
Eliasson skriver om hur mäns våld mot kvinnor bekräftar moderna patriarkala strukturer i 
samhället. Hon menar att för att detta våld ska kunna bekämpas, måste myndigheter börja se på 
våldet som ett systematiskt våld då förebyggande åtgärder då kan sättas in på olika områden i 
samhället både hos barn och vuxna. I jämförelse kan åtgärder, utifrån individperspektivet, endast 
sättas in när skadan redan är skedd eftersom det inte går att se vilka män som kan bli förövare 
förrän de redan utfört brottet. Men för att stoppa våldet krävs att alla hjälps åt, inte bara de 
inblandade. Människor måste börja ta ansvar och bli medvetna om detta systematiska våld, och 
för detta krävs bland annat att myten om den ”riktiga” våldtäkten stoppas.154  
 
På detta sätt ligger ett stort ansvar hos media som hela tiden reproducerar myten om våldtäkter, 
en myt som förmodligen fick också dig som läsare att tänka som du gjorde, när jag i inledningen 
bad dig föreställa dig en typisk våldtäktsman. Denna myt grundar sig i den rådande 
genusordningen och är ett sätt att reproducera mäns makt i samhället. Även om genusstrukturen 
ensam självklart inte kan ses som den enda orsaken till att vissa män utövar våld mot kvinnor, är 

                                                 
151 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman (Albert Bonniers Förlag, 2004), s. 76. 
152 Ibid. s. 190. 
153 Ibid. s. 288. 
154 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor (Natur och kultur, 1997), s. 230. 
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det ändå en viktig faktor som måste uppmärksammas. Att förändra genusstrukturen bidrar inte 
bara till att mäns systematiska våld mot kvinnor kan få ett slut, utan att samhället i stort kan ta ett 
steg närmare jämställdhet mellan kvinnor och män. 
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