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Abstract 

Jag har med denna uppsats undersökt vilka framställningar av våldtäktsmannen som återfinns 

i samtida nyhetstexter och hur dessa diskurser konstruerar förståelsen av honom. Syftet var 

att medvetengöra vilka beskrivningar av våldtäktsmannen som är återkommande i materialet 

och förklara hur dessa kan förstås i relation till maskulinitetsteorier och våldsteorier. Dessa 

framställningar är relevanta att undersöka eftersom makt och språk samverkar med varandra, 

vilket resulterar i en allmän uppfattning, identifikation och tolkningsåterskapande av olika 

fenomen. För att uppnå syftet använde jag mig av en tematisk diskursanalys vilket innebär att 

jag delade upp analysen i utmärkande och upprepande diskursteman från materialet. 

Resultatet visade på en stereotypisering och därmed stigmatisering av våldtäktsmannen där 

han bland annat avvikelseförklaras och/eller andragörs till en enad fiende. Studien visade 

också att materialet innehöll ett skapande av flera olika maskuliniteter och hur dessa 

relationer samspelar med varandra i det maskulina görandet. Mediers stereotypiserande 

framställningar av våldtäktsmannen befästs och reproducerar normativa föreställningar om 

honom vilket gör att han i första hand ses som  abnorm och avvikande, istället för att tolka 

honom från ett bredare perspektiv och som en effekt av en maktobalans mellan könen.  
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1. Inledning  

I skrivande stund pågår en upprorskampanj där tjejer och kvinnor vittnar om sexuellt våld 

under hashtagen ”Metoo”. I mitt flöde på Facebook och Instagram figurerar nya vittnesmål 

varje dag. Den omfattande uppslutningen förvånar många. Hur kan det sexuella våldet mot 

kvinnor försiggå i en sådan stor utsträckning samtidigt som så få män kan identifiera sig med 

berättelserna?  

Jag är av den uppfattningen att det sexuella våldet är ett uttryck för en maktobalans som är en 

effekt av könsmaktsordningen och de samhälleliga strukturerna gör att detta har tystats ned 

och fått fortlöpa, bland annat genom att stereotypisera och peka ut våldtäktsmannen som 

avvikare och som en gemensam fiende, vilket resulterar i ett stigmatiserande av honom 

(Diesen & Diesen 2013, s. 37). Detta har gjort att jag vill undersöka hur konstruktionen av 

våldtäktsmannen skapas och reproduceras i mediala diskurser.  

De flesta våldtäkter som media skildrar är grova med flera än en gärningsman inblandad och/

eller överfallsvåldtäkter där förövaren är okänd för offret. Detta ger en missledande bild då 

dessa tillhör en minoritet, istället sker flertalet våldtäkter inomhus utövade av en bekant eller 

en närstående förövare (Heimer, Björck & Kunosson 2014, s. 308).  

Eftersom språkets makt har en stor del i hur vi uppfattar omvärlden blir framställningar av 

olika fenomen avgörande i hur vi identifierar och producerar verkligheten. Det är kopplingen 

mellan makt och vetande, som i sin tur hänger ihop med språk och information (Börjesson & 

Rehn 2009, s. 79) som gjort att jag har intresserat mig för hur samhället får en enhetlig 

uppfattning av våldtäktsmannen. Genom dagliga nyheter konfronteras vi med information om 

vad som signifierar, karaktäriserar och förklarar honom. På så vis skapas och återskapas 

normer och föreställningar som en påföljd av diskursens makt (Fagerström & Nilsson 2008, 

ss. 26) och därför är det relevant att titta närmare på vilka framställningar som formar den 

allmänna förståelsen av vad en våldtäktsman är och inte är. I denna uppsats kommer jag att 

undersöka diskurser som skapar det ramverk som våldtäktsmannen konstrueras att existera i.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur våld och maskulinitet konstrueras i 

beskrivningar av våldtäktsmän och våldtäkt. Med hjälp av maskulinitetsteorier och 

våldsteorier vill jag analysera hur nyhetstexter konstruerar den normativa bilden av 

våldtäktsmannen.  

För att besvara syftet tillämpar jag följande frågeställningar: 

Hur konstrueras föreställningar om våldtäktsmannen i samtida svensk nyhetstext? 

Vilka maskulinitetskonstruktioner återfinns i materialet? 

Vilken förståelse av våld skapas i materialet? 

1.2 Mäns sexualvåld mot kvinnor 

Brottsförebyggande rådets undersökning från år 2016 visade att 97% av dem som misstänks 

för att ha begått sexualbrott var män. I 98% av dessa fall var kvinnor brottsoffer.  Män är 1

alltså överrepresenterade som sexualbrottsförövare och kvinnor som offer.  

Även om det är riskabelt att tala om män och kvinnor som enhetliga kategorier anser jag att 

vi måste förhålla oss till dessa föreställningar om maskulinitet och femininet som är kopplat 

till kön, denna förförståelse av könsföreställningarna behövs för att se och därmed erkänna 

maktstrukturer. Därför kommer jag i denna uppsats utgå från kvinna och man- kategorier. 

Jag vill förtydliga att jag är medveten om att det också sker våld och maktutövande i icke-

heterosexuella relationer och sammanhang, men för att avgränsa mig i arbetet och på grund 

av min ståndpunkt om att det sexuella våldet framförallt är ett maktuttryck som ett resultat av 

ojämställda strukturer (Diesen & Diesen 2013, s. 37) är det just från en heteronormativ 

utgångspunkt som min studie kommer utgå ifrån.  

Jag anser att det finns en risk att reproducera våldet och föreställningar om våldet genom att 

ha en sådan utgångspunkt, men fördelen med detta är att jag kan få en närmare förståelse för 

grunden av könsmaktsordningens uttryck och min förhoppning är att ju mer förståelse vi har 

om detta ju närmare når vi en förändring och en förbättring.  

 Brottsförebyggande rådets hemsida. https://bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-1

sexualbrott.html (Hämtad 2017-12-28).
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1.3 Avgränsning 

Våldet mot kvinnor utgör en mycket allvarlig del av könsmaktsordningen. Jag tror att 

förståelse för de konstruktioner av våld som omger oss kan i förlängningen skapa möjligheter 

att motverka det. I min uppsats kommer jag därför fokusera på nyhetsartiklar som berör mäns 

sexualvåld mot kvinnor och unga kvinnor. Därav väljer jag bort material som behandlar 

våldtäkt mot barn, detta för att jag anser att det skulle innebära att uppsatsen måste innefatta 

fler aspekter, men också för att denna avgränsning gör att jag kan inrikta mig mer på 

ingående på våld mot kvinnor. 

Jag avgränsar mig också genom att endast undersöka två tidningar, Aftonbladet och 

Expressen. Dessa har jag valt ut just för att de har en bred målgrupp och är likvärdiga men 

också för att de är Sveriges främsta kvällstidningar, vilket innebär att de når ut till en 

genomgripande läsarkrets. Eftersom dessa tidningar har fler läsare på webben än i tryck , 2

väljer jag att använda mig av webbartiklar. 

1.4 Disposition  

Uppsatsen består av sammanlagt sju kapitel och nedan kommer en beskrivning av hur den är 

strukturerad.  

I första kapitlet beskrivs bakrund och syftet med uppsatsen följt av dess frågeställningar och 

fakta om varför uppsatsen berör just mäns våld mot kvinnor. I det andra kapitlet presenteras 

de teoretiska ramverk som används i analysen. Kapitel tre beskriver hur materialet valts ut 

och varför. Kapitel fyra redogör för vad metoden tematisk diskursanalys innebär och varför 

den är relevant för studien. I kapitel fem presenteras både resultatet och analysen utifrån de 

kategorierna som metoden har resulterat i. Det sjätte kapitlet redovisar studiens slutsats i 

relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitel sju innehåller käll- och 

litteraturförteckning.  

 Aftonbladets hemsida. https://ocast.com/sv-fi/brands/aftonbladet-20/stats/aftonbladet-desktop-2032 (Hämtad 2

2017-12-28). Expressens hemsida. https://annons.expressen.se/sv-se/stats (Hämtad 2017-12-28).
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2. Teori och tidigare forskning 

Då jag anser att det sexuella våldet ska förstås som ett maktuyttyck och att detta framförallt 

är ett könsrelaterat brott har jag valt teorier med med utgångspunkt i maskulinitet, våld och 

makt. Dessa tenderar att gå in i varandra i och med att de är så nära sammanknutna med 

varandra. Trots det har jag valt att dela upp teorierna i olika avsnitt för att ge en tydligare 

översikt i vilka begrepp som kommer att användas i analysen.  

2.1 Föränderliga maskuliniteter 

Maskulinitetens komplexa uttryck är den mest centrala delen i min studie. För att nå en 

närmare förståelse för det maskulina görandet och de maskulina relationerna ska jag här 

presentera Raewyn Connells teori om den maskulina genushierarkin.  

Connell använder begreppet hegemonisk maskulinitet för att beskriva den ideala 

maskuliniteten som innebär den främsta ledande ställningen. Denna utgör den mest 

eftersträvansvärda av alla maskuliniteter och är placerad längst upp i den manliga 

genushierarkin. Den hegemoniska maskulinitetens uttryck är föränderlig och varierar 

beroende på det sociala sammanhanget och den historiska och geografiska kontexten.  

För att den hegemoniska maskuliniteten ska existera och upprätthållas behövs dess motpol, 

den underordnade maskuliniteten. Connell exemplifierar detta genom att beskriva de 

heterosexuella männens makt över de homosexuella männen, som placeras i botten av 

maskulinitetens genushierarki och fungerar som varandras motsatser. Paradoxalt nog lever 

inte så många män upp till den hegemoniska maskulinitetens krav trots att det är det ideal 

som eftersträvas, men de får ändå en patriarkal utdelning av dess existens, i form av ära, 

prestige och rätten till att bestämma. Dessa män utgör gruppen de delaktiga männen, de som 

eftersträvar och beundrar den hegemoniska maskuliniteten, men som inte klarar av att leva 

upp till dess ideal. Hegemoni, delaktighet och underordning är enligt Connell de tre 

definitionerna av de inre relationerna inom den maskulina hierarkin och dessa får olika utslag 

som ett resultat av samspelet mellan ras och klass. Slutligen beskriver Connell den 

marginaliserade gruppen män. Dessa män når inte upp till de maskulina kraven för att vara 

en del av den inre manliga hierarkin och kan exempelvis utgöra den svarta 
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underklassmannen. Dessa fyra olika positioner av maskulinitet kan aldrig fixeras vid en 

allmän och statisk karaktärstyp, de är istället resultat av olika komplexa relationsstrukturer 

som avgörs beroende på praktik, förhandlande och sammanhang (Connell 2009, ss. 115-119). 

Connells teori har fått kritik av att vara för schematisk och anpassat efter ett förutsägbart 

mönster, som därav riskerar att reproducera den maskulina överordningen genom att fastställa 

vissa typer av maskuliniteter (Fagerström & Nilson 2008, s. 20), men oavsett kritiken anser 

jag att denna teori är en nyckeldel och nödvändig för att förstå maskulinitetens komplexa och 

varierande uttryck i relation till olika kontexter och olika normsystem.   

2.2 Föreställningen om maskulinitet 

Anja Hirdman preciserar mer ingående vad som skapar maskulinitet vilket är lämpligt att ta 

med i analysen då hon konkretiserar den maskulina praktiken.  

Hon menar att maskulinitetens primära grund går ut på att avskiljas från allt det som 

konstrueras som feminint. Detta innebär att processen till maskulinitet kräver ett strikt 

avståndstagande från samhörighet, intimitet, känslosamhet och närhet. En viktig aspekt i 

denna opposition blir följaktligen att nedvärdera femininet och kvinnor. Detta leder till 

rädslor och obehagskänslor inför det feminina, som motsägelsefullt nog utmynnar i en 

längtan efter förening med just det som mannen lärt sig att nedvärdera. Denna längtar kan 

existera i det undermedvetna men skapar ändå spänningar i maskuliniteten och en inre 

konflikt i mannen eftersom dessa behov och önskningar går emot det som maskulinitet 

innebär.  

Vidare beskriver Hirdman sexualitetens viktiga aspekt för maskuliniteten, då föreställningen 

om manlighet är sammanflätat med kontroll, initiativtagande och handlingskraft, vilket 

innebär att dessa egenskaper är något som även förväntas återfinnas i mannens sexuella 

praktiker. Den manliga sexualitetskonstruktionen är å ena sidan knuten till kontroll men 

samtidigt till att mäns sexualitet innebär en okontrollerad djurisk kraft. Mannens penis 

fungerar som en metafor (Fallos) för maskulin sexualitet och är kopplat till auktoritet och 

makt (Hirdman 2012, ss. 25-27). Fallosen utgör det som enar maskuliniteten med den 

maskulina sexualiteten. Penisen blir det som konkretiserar mannen och hans sexualitet och 

fungerar som den aktiva parten i sitt görande med sin penetration.  
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Eftersom den falliska ideén om makt och handlingskraft är så stark utgör den även ett 

görande också när den inte penetrerar. Fastän den manliga kroppen i offentlighetens bildmiljö 

inte är lika framträdande och uppvisad som kvinnokroppen, innebär det inte att den manliga 

dominansen försvinner. Hirdman menar istället att den patriarkala makten, fallosens makt, 

snarare blir mer genomträngande just i dess osynlighet. När den manliga makten inte visas 

med den nakna manliga kroppen, syns ändå dess mentala styrka och överläge, genom sitt 

symboliska skeende. Bland annat genom den ständiga nedvärderingen av det feminina och 

uppvärderingen av det maskulina, vilket återskapar det falliska överläget. Symboliken av 

fallosen kan också återfinnas i den auktoritet och makt män innehar i både den privata och 

offentliga sfärer (Hirdman 2012, ss. 55, 66).  

Hirdman tar upp ytterligare ett exempel på det maskulina görandet genom att tillämpa Laura 

Mulveys begrepp ”den manliga blicken” som hänvisar till en viktig aspekt i 

maskulinitetsskapandet. Det innebär att mannen intar positionen som betraktare och kvinnan 

intar positionen som betraktad. Män förväntas titta, tycka om att titta och titta tillsammans 

vilket kan förstås som en broderskapsblick. Denna blick framställs som naturlig och statisk 

och förkroppsligar myten om ett manligt enat sexuellt begär som samtidigt återskapar 

maskulin överordning och föreställningar om den manliga lusten. Han ser men blir inte sedd, 

han tar men blir inte tagen (Hirdman 2012, ss. 28-32, 108). 

2.3 Det homosociala broderskapet 

Ett annan viktig del i att göra maskulinitet är broderskapet, mäns relationer till andra män.  

Jag kommer använda begreppet homosocialitet i min studie. Begreppet definierar mäns 

förhållande till varandra i syfte att bibehålla makt över kvinnor. Homosocialitet fungerar både 

som en undermedveten och/eller en medveten handling som innebär att män prioriterar sina 

relationer till andra män före sina relationer till kvinnor. Män respekterar, beundrar och 

imponeras av varandra. Denna manliga kamratskap är en avgörande faktor för att patriarkatet 

ska fungera och upprätthållas. Homosocialitet kan beskrivas som en orubblig lojalitet och 

solidaritet till varandra och ett gemensamt försvar av sina privilegier (Holmberg 1996, ss. 

108-109). Enligt Marcus Herz och Thomas Johansson är det de homosociala relationerna som 

konstruerar normer kring hur en man ”bör” vara. Idealet som skapas kan se olika ut i olika 

grupper, men utgör det som eftersträvas. Män som individuellt avviker från destruktiva 
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maskulinitetsideal kan i det homosociala sammanhanget vara delaktig till just det han själv 

motarbetar, detta med anledning till att den homosociala kraften är så pass kraftfull ( Herz & 

Johansson 2011, s. 134).  

Gayle Rubin menar att den patriarkala heterosexualiteten bäst kan diskuteras utifrån en form 

av handel med kvinnor, att använda kvinnor som egendom i det primära syftet att stärka mäns 

band till varandra. Hon exemplifierar sitt resonemang med det heterosexuella äktenskapet 

som hon menar upprättar ett utbyte mellan två grupper av män, kvinnan blir en ledning för 

relationen där den verkliga och egentliga partnern är en annan man (Rubin 1975, ss. 

172-174). Begreppet homosocialitet har kritiserats för att ha används i en statisk bemärkelse, 

vilket kan bidra till ett återskapande. Begreppet har också kritiserats på grund av risken att 

tolka all vänskap mellan män som något negativt, kopplat till makt och privilegier och som 

”alltid” utgör ett bibehållande av makt över kvinnor (Herz & Johansson 2011, ss. 25, 134). 

Jag menar ändå att detta begrepp är ett bra redskap för att förstå mäns relation till varandra 

och att denna relation är avgörande i hur olika sammanhang och situationer utvecklas.  

2.4 Den Andre 

En återkommande strategi för att förstå våldtäktsmannen är att göra honom till den Andre. 

Begreppet syftar till att beskriva hur våldtäktsmannen skjuts bort från vi:et och det gör att han 

platsar i de ramverk han tillskrivs, som den Andre.  

Lucas Gottzén och Rickard Jonsson menar att sexuellt våld anses falla “utanför den svenska 

kulturen” då svenska män ses som immuna att begå könsrelaterade brott, åtminstone de män 

som inte har sociala problem eller någon psykisk sjukdom. I motsats till konstruktionen den 

goda, svenska jämställda mannen skildras den Andre som en ensam och sjuklig karaktär, en 

outsider. Idén om den svenska, jämställda och goda mannen upprätthålls bland annat genom 

att framställa icke-svenska män som ojämställda och onda. Enligt Gottzén och Jonsson 

stereotypiseras den Andre som patriarkal, homofobisk och sexistisk. Identifikationen av den 

Andre skapas också i relation till sexualitet, ålder och etnicitet. Exempelvis associeras den 

unga svarte mannen med natur, hotfullhet och sexualitet i kontrast till den vite ses som den 

civiliserade mannen (Gottzén & Jonsson 2015, ss. 10-11, 12). Denna föreställning gynnar de 

“vanliga männens” fortsatta våldsutövande eftersom de, genom konstruktionen den Andre, 

kan distansera sig från våldet. Genom att tala om andra män som onda positioneras samtidigt 
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den egna identiteten som god. Gottzén och Jonsson exemplifierar sitt detta när de beskriver 

hur kvinnomisshandlaren upplever det problematiskt att förstå sin handling. Ordet är en så 

negativt laddad identifikation att den ständigt tillskrivs den Andre (Gottzén & Jonsson 2015, 

ss. 82, 157). Denna stigmatisering gör att våldet kan fortgå i tystnad samtidigt som Sverige 

kan positionera sig som ett jämställt land. För att den gode, svenska jämställda mannen ska 

finnas och upprätthållas behövs således en ond, icke-jämställd motsvarighet, nämligen den 

Andre. (Gottzén & Jonsson 2015, ss. 165, 10) 

 

2.5 Avvikelseförklaringar 

I likhet med Gottzéns och Jonssons teori om den Andre beskriver Christian Diesen och Eva F 

Diesen hur avvikelselogiken gör att avvikelse, bland annat psykisk sjukdom och missbruk, 

appliceras på våldtäktsmannen. En majoritet av de män som döms för våldtäkt kan 

kategoriseras som avvikare, samtidigt som icke-avvikande män frias. Detta trots att 

övervägande av de våldtäktsanmälda männen inte kan placeras i någon avvikelsekategori, 

vilket påvisar hur de stereotypa föreställningarna om våldtäksmannen får konkreta effekter. 

Denna sållning kan förstås genom avvikelseförklaringar som har sin grund i vårt behov av att 

avgränsa oss från våldet och därmed distansera oss från den våldsutövande mannen, men som 

också gör det möjligt att våldet ska bli begripligt för oss. Diesen och Diesen hävdar att 

våldtäkt, generellt sätt, inte är en handling som begås övervägande av en sjuk och störd man, 

det är istället ett maktuttryck som är ett resultat av könsmaktsordningens verkan i 

samhällsstrukturer och därmed sexualkulturen (Diesen & Diesen 2013, ss. 32-37). Gabriella 

Nilsson och Inger Lövkrona har ett liknande resonemang och skriver att dessa 

avvikelseförklaringar osynliggör “vanliga” mäns våld och applicerar våldshandlingar på 

föreställningen om den Andre. Fastän majoriteten av de män som misshandlar och våldtar 

kvinnor kännetecknas tvärtom just av att de inte har några kännetecken, är 

avvikelseförklaringar så internaliserade att de av samhället tolkas som sanningar. Detta 

resulterar i ett vi och den Andre- görande. Vi:et har svårt att acceptera “en av sina egna” som 

förövare, exempelvis en svensk, frisk och drogfri man. Utan ett vi och dem blir 

våldtäktsmannen omöjlig att urskilja eller förutse (Nilsson & Lövkrona 2015, ss. 76-79). 
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2.6 Våldsteorier och våldsförklaringar 

Få handlingar markeras så starkt efter könstillhörighet som våld och aggressiva handlingar. 

Eftersom våld är en viktig del av maskulinitetsgörandet krävs en närmare förståelse av just 

våld för att analysera beskrivningar av våldtäktsmannen. Därför kommer jag här presenterar 

olika våldsteorier och våldsförklaringar. 

Nilsson och Lövkrona menar att det finns såväl statistiskt som kulturellt och historiskt 

samband mellan män och våld. En traditionell förklaring delar generellt upp orsaker till 

våldet i två ståndpunkter - arv eller miljö. Den förstnämnda utgår från en biologisk förklaring 

där våldets ses som något naturgivet, som under evolutionens gång utvecklats för att svara på 

vissa mänskliga behov. Utifrån detta perspektiv görs våldet till något logiskt som fyller en 

funktion. Nilsson och Lövkrona menar att det biologiska perspektivet är problematiskt då det 

medför en uppfattning om essentialitet, vilket gör könsnormen till “naturlig” och något att 

förlikas med. Det andra vetenskapliga perspektivet förklarar mäns våld som något bundet till 

miljö, där dessa handlingar anses vara socialiserade eller en del utav en våldsspiral.  

Som jag tidigare nämnt är en tolkning av våldet just avvikelselogiken. Våldet ses som ett 

resultat av fattigdom, arbetslöshet, psykisk sjukdom, migration och alkoholmissbruk. Risken 

med detta perspektiv är att det kan reproducerar en schabloniserad bild av den våldsamma 

mannen (Nilsson & Lövkrona 2015, ss. 72-76). Ur kritik mot de biologiska och de 

samhällsvetenskapliga vålds-förklaringsmodellerna har feministiska forskare kommer med ett 

tredje perspektiv på orsaken till våld. De menar att förklaringen till mäns våld är 

konstruktionen av maskuliniteter och på grund av maktobalansen mellan kvinnor och män. 

Våld blir således ett görande i ett maskulinitetsskapande. Våldet som ett 

maskulinitetsgörande är komplext och föränderligt, Nilsson och Lövkrona framställer detta 

när de refererar till filosofen Knut Kolnar som använder begreppet manlig våldsbalans. Den 

manliga våldsbalansen syftar att beskriva det paradoxala i att samhället avkräver och 

förväntar ett visst manligt legitimerat våld vid behov, exempelvis militärt våld, men samtidigt 

avfärdar utövandet av kriminaliserat manligt våld. Det legitimerade våldet anses bekräfta 

manligheten och han idealiseras med en hjälteposition där handlingskraft och mod appliceras 

på våldsutövandet. I motsats till detta konstitueras det onda våldet till feghet, ärelöshet och 
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tolkas som “omanligt”. Mannen balanserar därför mellan det påbjudna legitimerade våldet 

och det onda icke-önskvärda våldet i sitt maskulinitetsgörande (Nilsson & Lövkrona 2015, ss. 

80-81).  

Maria Jansson och Maria Wendt lyfter fram komplexiteten i föreställningar om våldsutövaren 

i sin analys och utvärdering på reaktioner av en kampanj av Operation kvinnofrid. 

Kampanjen, som ämnade till att belysa frågor om våld i nära relationer, innefattade tre 

affischer som sattes upp i Stockholms tunnelbanor. Den första med en bild av ett kvinnligt 

våldsoffer fick positiv respons på grund av att gestaltningen av kvinnan som offer är 

oproblematiskt i vår kulturella kontext. Den andra affischen gestaltade en man med budskap 

att motverka våld mot kvinnor, bland annat med citatet ”riktiga män slår inte kvinnor”. Här 

återfanns avvikelseförklaringar till män som utövar våld. Denna fick också genomgående 

positiv respons på grund av att affischen uppvisade ”god manlighet”, där män inte pekades ut 

som ansvariga för våldet, utan som en grupp som kunde stoppa våldet. Den sista affischen 

fick ett starkt negativt mottagande, nämligen affischen där våldsförövaren framställdes som 

”en vanlig pappa”. Jansson och Wendt menar att den negativa reaktionen visar på hur svårt 

det är att ifrågasätta bilden av mannen som ”den goda beskyddaren”, eftersom maskuliniteten 

och hjältepositionen är sammankopplade (Jansson & Wendt 2005, ss. 56-57, 75-76). 

2.7 Könsrelaterat våld 

När våld mot kvinnor diskuteras tenderar vanligen mannens ansvar att hamna i skymundan, 

det förefaller istället som ett ömsesidigt problem. Detta visar sig exempelvis i diskurser som 

våld mellan parter, vilket är missvisande då det mest förekommande våldet i relationen är 

våldet där mannen brukar våld och får kontroll över kvinnans liv (Nilsson & Lövkrona 2015, 

s. 44). Gottzén och Jonsson menar att brottsoffer ofta förknippas med svaghet och passivitet 

medans gärningsmän associeras med styrka och aktivt agerande (Gottzén & Jonsson 2015, s. 

81). Detta går i linje med Nilsson och Lövkrona beskrivning av föreställningen om mannen 

som aktiv och kvinnan som passiv och hävdar att detta påverkar vår syn på sexuellt våld. 

Detta könskomplementära tänk ligger i grund för vad som historiskt sett ansetts vara ett 

“normalt” sexuellt beteende. Mannens sexualitet har konstruerats till något aggressivt och 

bortom hans kontroll, därav har det ansetts att den primära skulden varit kvinnans. Detta 

tankemönster är internaliserat och lever kvar i samhället än idag och kan bland annat 
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exemplifieras i hur fokus innan, under och efter övergreppet riktas mot offrets handlingar och 

inte mot förövarens (Nilsson & Lövkrona 2015, ss. 91, 98-99).  

Diesen och Diesen menar att det finns en allmän uppfattning om att det ”måste” ske ett våld 

utöver själva våldtäkten för att det ska räknas som ”en riktig våldtäkt” vilket är en 

problematisk syn på sexuellt våld. Detta utmynnar i att en stor del av våldtagna kvinnor inte 

uppfattar sig själva som våldtagna men också att våldtäktsmän inte uppfattar sig själva som 

våldtäktsmän (Diesen & Diesen 2013, ss. 91-93). 

2.8 Medier och brott 

Genom definition av verkligheten görs verkligheten, därför är det relevant att ställa sig kritisk 

till olika diskursdiva framställningar.  

Ester Pollack menar att mediala gestaltningar medför ett skapande och återskapande av 

normer i sin förmedling av nyheter. Detta innebär att verklighetsbeskrivningar, 

kategoriseringar och benämningar får verkliga konsekvenser.  

Journalistiken väljer ut urval av vad som ska representeras vilket resulterar i att vissa 

brottsliga fenomen framträder mer än andra. Med anledning till att medier behöver ett visst 

dramaturgiskt innehåll, som upprätthålls genom ständigt förnyad dramatik för att inte slås ut 

av konkurrenterna, publiceras vissa framställningar oftare än andra. Journalistikens 

medskapande roll kan således göra att allmänheten får och befäster föreställningar om brott 

och brottslingar som inte står i proportion till verkligheten (Pollack 2001, ss. 62-67) men som 

ger ett ”spännande” innehåll. Likt Pollack beskrivning av det dramaturgiska innehållets vikt, 

skriver Linda Fagerström och Maria Nilson att normalitet och vardagsliv sällan skildras 

eftersom det inte är tillräckligt dramatiskt eller intresseväckande. Sällan ges utrymme av 

variation och mångtydighet, istället framställs generaliseringar då de är enklare för 

mottagaren att begripa (Fagerström & Nilsson 2008, s. 24).  Pollack hävdar mediernas makt 

utgör en tolkningsgemenskap med ett stort inflytande i det sociala livet. Processer av att peka 

ut oönskade kategorier, identifierar och därmed textualiserar den gemensamma fienden, 

brottslingen (Pollack 2001, ss. 59-60, 25). Människor som avviker från normen, som blir den 

Andre, representeras i media som den onda sidan i ett motsatspar. Stereotypiseringar 

reducerar, essentialiserar och fixerar skillnad. Dessa typer av andrahet samverkar och 

förstärker varandra och kan därav inte urskiljas som en enda missrepresentation utan istället 
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flertalet missrepresentationer  (Fagerström & Nilsson 2008, ss. 26, 125). Gun M Heimer, 

Annika Björck och Chrystal Kunosson refererar till sociologen Nancy Berns när de beskriver 

medias våld som missvisande, de menar att detta fungerar som en strategi på grund av 

människans behov av att inte konfronteras med att våldet finns närmare än vad de flesta 

föreställer sig. Bland annat har medierna en benägenhet att framställa våldet med en ensidig 

fokusering på överfall av främlingar, där oidentifierbart individer är förövare och där våldet 

beskrivs som ett mänskligt problem, vilket medför att ansvaret förskjuts från förövaren 

(Heimer, Björck & Kunosson 2014, ss. 45-46). 

3. Material 

För att analysera beskrivningar av våldtäktsmannen har jag valt att använda mig av Expressen 

och Aftonbladet, två av Sveriges största kvällstidningar. Jag har valt ut nyhetsartiklar som 

syftar att återge våldtäktsbrott och ämnar att genom dessa undersöka hur konstruktionen av 

våldtäktsmannen ser ut och hur dessa kan förstås i relation till våldsteorier och 

maskulinitetsteorier. 

Mitt material är 34 artiklar (varav 17 artiklar från vardera tidning) som berör våldtäkter eller 

våldtäktsförsök. Jag använde mig av mediearkivet Retriver där jag valde svensk webb som 

källa för att senare avancera sökningen till Aftonbladet och Expressen med ett tidsspann på 

365 dagar bakåt. Jag utgick från två olika sökningar. I den ena sökningen använde jag mig av 

orden våldtäkt och gärningsman och i den andra sökningen använde jag mig endast av ordet 

våldtäkt. Jag hade till en början tänkt att använda ordet våldtäktsman men efter att ha gjort 

några sökningar insåg jag att detta ord är alltför sparsamt använt för att jag skulle få ihop en 

tillräcklig mängd med material. Jag valde därför att använda mig av orden våldtäkt och 

gärningsman i samma sökning. Detta genererade fler artiklar än endast ordet våldtäktsman, 

däremot erhöll sökningen fortfarande ett snävt begränsat antal artiklar. En del månader fanns 

inga artiklar alls eller bara notiser, andra månader fanns ett flertal artiklar som innehöll orden 

våldtäkt och gärningsman. 

 I min andra sökning använde jag mig endast av ordet våldtäkt vilket ledde till ett massivt 

sökresultat. Här behövde jag sålla bort mer än i min tidigare sökning. Ordet våldtäkt 

utmynnade i ett omfattande och ett utspritt utfall såsom våldtäkt mot barn, nyheter inom den 

juridiska sfären, texter om evenemang eller dokumentärer som rör ämnet, kortare 
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nyhetstexter som följdes av generella faktatexter, händelser där det “endast’” förekommit hot 

om våldtäkt vid sidan av andra brott och liknande. 

Jag sökte en tidning i taget för att få ett så rättvist resultat av materialet som möjligt. Jag 

valde ut den första artikeln på vardera sökord per månad med start januari 2017 till och med 

oktober 2017 och plockade ut de artiklar som innehöll över 150 ord. Resultatet skulle ha 

blivit 20 artiklar vardera, men då det vissa månader inte fanns någon artikel som benämnde 

sökordet (med över 150 ord) och eftersom jag valde bort artiklar som handlade om samma 

gärningsman/män och beskrivning av brott som jag redan hade hämtat ut som material men 

som dök upp fler gånger, så föll några månader bort och resultatet blev istället 17 artiklar 

vardera. Jag valde bort debattartiklar, krönikor, reportage och artiklar från nöjessidorna för att 

istället fokusera på nyhetsartiklar. Detta för att avgränsa mitt material men också för att jag 

vill att allt material ska ha samma utgångspunkt, det vill säga nyhetsartiklar. Jag valde även 

bort artiklar som berörde våldtäkt mot män och våldtäkt mot barn  eftersom mitt arbete 3

behandlar mäns sexualvåld mot vuxna och unga vuxna kvinnor. Det bör ändå påpekas att 

våldtäkt mot män var ovanligt förekommande i mitt sökresultat och våldtäkt där en kvinna 

var förövare med ett kvinnligt offer fanns inte alls med i sökresultatet. Däremot var våldtäkt 

mot barn vanligt förekommande. Jag valde bort en artikel där de omnämnda personerna 

benämns som ung pojke och ung flicka, detta för att jag inte vet om dessa beskrivningar 

syftar till barn under femton år eller inte. Jag selekterade även bort artiklar som beskriver 

våldtäkt och våldtäktsanklagelser utanför Sverige på grund av att denna undersökning utgår 

från beskrivningar av maskulinitet och våldtäktsmän i Sverige.  

Med anledning av Metoo-kampanjen och i relation till uppsatsskrivandets start valde jag 

tidsspannet januari till oktober. Efter Metoo-kampanjen (som startade i mitten av oktober) 

upplever jag att artiklarna om våldtäktsmannen och våldtäkt har ett annat utryck och utgår 

från andra premisser än de tidigare månaderna under året eftersom Metoo-kampanjen har 

genererat till att andra män än de ”avvikelseförklarade” har blivit ”utpekade” som 

våldtäktsmän.  

 Våldtäkt mot barn inbegriper barn under 15 år. Brottsbalken, kap 6, om sexualbrott, § 43
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4. Diskursens makt 

Diskursanalys bygger på en teori om språket som maktskapande. Vi får information och 

förståelse via språket och det är just därför makt och språk är förknippat med varandra. 

Diskurs  är en hänvisning till hur vissa typer av diskussioner formas och disciplinerar. Genom 

att använda vissa ord i vissa kontexter upprepande gånger, får det enskilda ordet specifika 

laddningar och betydelser. Exempelvis att tala om ”muslimska terrorister” som ett allvarligt 

hot, gör att de fristående orden ”muslim” och ”terrorist” kopplas samman med varandra även 

när de enskilda ordet används i andra sammanhang. På samma vis kan vissa egenskaper eller 

attribut hos en våldtäktsman kopplas samman med begreppet våldtäktsman, om vi ser en 

liknande beskrivning upprepade gånger, fastän det är olika gärningsmän och händelser som 

informationen handlar om. Denna sammankoppling sker i det undermedvetna och därför blir 

kontroller av diskurser en stark maktteknik, eftersom diskurser medverkar i hur vi tolkar 

omvärlden och hur vi tänker om saker och ting (Börjesson & Rehn 2009, ss. 79, 17-18).  

I och med att karakterisera en person eller ett fenomen, särskiljs samtidigt den/det som 

beskrivs. Med karakterisering tillkommer alltid en form av kategorisering, som i sin tur alltid 

medför ett visst innehåll med en viss social förståelse. Språkets makt gör det omöjligt att hitta 

en neutral beskrivning inom en karakterisering eller kategorisering. Ord och diskurser är 

alltså något som används inom en normativ förförståelse av dess innerbörd, den har redan en 

social och moralisk mening när den når mottagaren. Detta innebär att det alltid finns 

maktaspekter i språket eftersom språket har betydelse för vilka benämningar och ord som 

används i språkliga framställningar (Börjesson & Rehn 2009, ss. 79, 83-86).  

För att få en djupare förståelse för de mest framträdande och återkommande diskurser om 

våldtäktsmannen väljer jag att  att tillämpa en tematisk diskursanalys i uppsatsen. Det innebär 

att jag väljer ut olika teman, i relation till mina teorier och i relation till mina frågeställningar, 

för att analysera materialets innehåll. Dessa teman utgör utgångspunkter som jag kommer  att 

fokusera på i min analys (Tjora 2012, s. 146).  

För att få fram de tematiska kategorierna skrev jag ner de upprepande ord och beskrivningar 

som återfanns i artiklarna. När jag hade läst igenom hela mitt material kunde jag med hjälp av 

mina anteckningar urskilja vilka begrepp och framställningar som användes mer frekvent än 

andra. Många av de som var upprepande lappade över varandra och därför samlades dem i en 
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och samma grupp. Sammanlagt fick jag ihop fem olika kategorier som jag valde ut med mina 

teorier i baktanke. Dessa fem teman utgör grunden för mitt resultatupplägg och min analys 

där jag försöker att besvara frågeställningarna.  

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultatet och analysera det utifrån de teorier jag 

valt. Dessa presenteras utifrån de kategorier jag fått ut av den tematiska analysen.  

Artiklarna är snarlika varandra och inleds ofta på liknande sätt, med en återgivelse av en 

misstänkt våldtäkt som ägt rum dagen innan publiceringen av artikeln. I materialet är 

beskrivningar av utomhusmiljöer där kvinnan blir överfallen vanligt förekommande, platser 

så som parker och skogspartier förkommer också frekvent. Alla artiklar har mer eller mindre 

dramaturgiskt innehåll och texternas struktur utgör ett intryck av varje artikel som en 

”berättelse” som för det mesta börjar med en beskrivning av platsen där våldtäkten/

våldtäktsförsöket har ägt rum, till följd av en beskrivning av brottet och avslutningsvis ett 

polisiärt utlåtande, vanligen att polisen ber allmänheten om tips.  

5.1 Dramaturgi 

Artiklarnas upplägg och framställning ger en dramaturgisk känsla och påminner många 

gånger om en kriminalfilm eller en annan gestaltning inom populärkulturen som berör temat. 

I ett flertal artiklar beskrivs kvinnan gå utomhus på natten när hon blir anfallen bakifrån. 

Eftersom klockslaget när polisen blivit larmad ofta omnämns i artikeln, kan den som 

konsumerar texten få en bild av att händelsen inträffar i mörker, vilket utgör ytterligare en 

dramatisk effekt för läsaren. Så här kan specifikt dramaturgiska delar av materialet se ut:  

”Hon kände sig förföljd av en okänd man - och flydde in i ett trapphus.” - Israelsson och Ek, 

Expressen 8 jan  

”Mannen ska ha kommit bakifrån och dragit ner kvinnan mot marken. Men kvinnan lyckades 

slita sig loss och springa därifrån.” - Nilsson, Aftonbladet 23 feb 
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”Hon blev nerdragen i ett dike av två män som slet av henne kläderna.” - Nilsson, Aftonbladet 2 

apr 

Dessa tre sekvenser som beskrivs kan läsaren känna igen från populärkulturens 

brottsberättelser. Offret blir jagad och förföljd, anfallen bakifrån. I beskrivningen om att hon 

sliter sig loss eller att han/dem slitit av henne kläderna påvisar en stereotyp bild av ett 

våldtäktsbrott eller försök till våldtäkt. De få gånger som artiklarna återger våldtäktsbrott som 

inte ägt rum utomhus är det sällan inom hemmets väggar brottet utförts, istället på bland 

annat hotellrum eller i ett trapphus eller sjukhus. Detta kan förklaras med att ett 

intresseväckande innehåll är avgörande för journalistikens framgång. Därför återges sällan 

vardagliga liv och normalitet så som inom hemmet och inom relationer. Detta resulterar i att 

vissa specifika brottshändelser väljs ut för att publiceras och att dessa beskrivs på ett 

intresseväckande sätt (Fagerström & Nilsson 2008, s. 24). Konsekvenserna för detta kan leda 

till att normativa föreställningar om olika brottsuttryck och proportioner befäst hos läsaren. 

Att offret blir förföljd, anfallen bakifrån och neddragen blir en del av en förförståelse av vad 

”en riktig våldtäkt” är. En sådan våldtäkt avkräver också en viss våldtäktsman. Nämligen en 

våldtäktsman som förföljer, anfaller och brukar våld utöver våldtäkten. Dessa ord och 

benämningar i koppling till våldtäkt blir således ord och tolkningar av vad som tillskrivs 

våldtäktsmannens ramverk.   

  

5.2 Okänd förövare 

En återkommande beskrivning av gärningsmannen i mitt material är just hans anonymitet. 

Analysen visar att han mestadels är frånvarande i artiklarna, han omnämns ibland endast en 

gång per artikel och då enbart som okänd, utan signalement eller med ”ingen misstänkt 

gärningsman”. Han blir som en bakgrundsskugga i texterna. Denna frånvaro kan se ut såhär:  4

”Polisen har i nuläget inget signalement på någon gärningsman.” - Malmgren, Expressen 1 okt 

”Nu söker polisen efter två okända män.” - Hellberg, Expressen 1 okt 

 Liknande beskrivningar återfinns i dessa artiklar: Carlsson Tenitskaja, Aftonbladet 12 Oktober, Nilsson, 4

Aftonbladet 2 Juni, Danielsson, Expressen 2 Aug, Nilsson, Aftonbladet 2 Apr
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”Vi sökte förgäves efter gärningsmannen i området.” - Nilsson, Aftonbladet 23 feb 

“Två för kvinnan helt okända män misstänks ha överfallit henne i ett skogsparti i närheten av 

universitetet.” - Tronarp, Aftonbladet 6 mar 

Våldtäktsmannens uteblivelse i materialet kan förstås som ett andregörande av honom. Jag 

delar upp mitt resonemang i två olika tolkningsgrunder. 	  

I det ena perspektivet kan han tolkas som något som inte finns ”hos oss”. När han konstrueras 

till den Andre urskiljs han samtidigt från oss och görs därmed till begriplig och förutsägbar. 

Han kan på så vis pekas ut från oss och identifieras som den Andre, trots sin anonymitet - just 

på grund av hans anonymitet eftersom vi:et inte kan vara anonymt. Vi:et måste vara 

identifierat för att kunna vara ett vi. Han är identifierad genom sin avvikelse och det är denna 

avvikelse som kännetecknar honom och gör honom begriplig.  

I det andra perspektivet jag vill framlägga menar jag att våldtäktsmannen placeras i intet, han 

är ”för” frånvarande för att finnas. Detta innebär dock inte ett förnekande av hans existens 

eller hans handlingar, men det är just hans frånvaro i texten, parallellt med föreställningen om 

honom som en sjuklig avvikare, som gör att han blir ogripbar och icke-närvarande. Hirdman 

menar att det är just denna icke-närvaron som gör att den manliga maktens mentala styrka 

blir än mer genomträngande, ju osynligare den är ju starkare patriarkal makt (Hirdman 2012, 

s. 66). Faktumet att våldtäktsmannen inte ”behöver” förklaras eller beskrivas visar därmed 

hans överläge som tydligast. Dessa två perspektiv av våldtäktsmannen kan mötas och verka 

parallellt med varandra, vilket utgör det motsägelsefulla att han å ena sidan tolkas som 

urskiljbar, identifierad och begriplig men å andra sidan som okänd och frånvarande, någon 

som existerar i intet. I båda perspektiven placeras han bortom vi:et och på så vis flyttas 

ansvaret från honom. 

Föreställningen om våldtäktsmannen som den Andre menar Lövkrona och Nilsson är ett 

resultat av en internaliserad avvikelseförklaring, han behöver avvika från vi:et för att kunna 

förklaras och förstås (Nilsson & Lövkrona 2015, s. 79). När han görs till okänd och anonym 

görs han samtidigt möjlig att applicera egenskaper på. Som en effekt av avvikelseförklaringar 

anser Gottzén och Jonsson att han tillskrivs egenskaper som ond, sjuklig, störd och ensam, 

eftersom friska och ”vanliga” män uppfattas som immuna att begå könsrelaterade brott 

(Gottzén & Jonsson 2015, s. 10). En våldtäktsman som beskrivs som okänd blir därmed en 
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våldtäktsman att applicera dessa stereotypa föreställningar på. Genom att göra honom till 

motsatsen av den goda mannen och den goda beskyddaren blir han en gemensam fiende. Det 

är på grund av hans avvikelse som hans våldshandling kan förklaras. Avvikelseförklaringen 

flyttar fokus från ett könsmaktsperpektiv och fokuserar istället på andra avvikande faktorer 

vars effekt alltså resulterar i våldtäktshandling. Han konstrueras till en enad och oönskad 

kategori och detta riskerar att det sexuella våldet kan fortlöpa på grund av föreställningen om 

att ”en riktig våldtäksman” är den som platsar inom ramverket vi konstruerar via diskurser 

om honom. Våldtäktsmän som inte passar in i ramverket blir svåra att identifiera och kan 

även ha svårt att identifiera sig själva som våldtäktsmän, just på grund av den allmänna 

förståelsen av vad som bör signifiera och karaktärisera honom, vilket samtidigt stigmatiserar 

honom.  

Enligt Nilsson och Lövkrona kännetecknas majoriteten av de män som misshandlar och 

våldtar kvinnor genom att de inte har några kännetecken, men eftersom vi behöver urskilja 

och förutse honom för att han ska bli begriplig, skapar vi ett den Andre-tänk (Nilsson & 

Lövkrona 2015, s. 76). Här är ett exempel på ett sådant: 

“Om vi går ut med ett signalement på en som har ett alldagligt utseende kommer ju folk att 

titta snett på var och varannan. Vi måste tänka lite längre.” - Israelsson & Ek, Expressen 8 jan  

 

Detta citat, av en presstalesperson vid polisen, anser jag påvisar en rädsla och en tveksamhet 

inför att beskriva våldtäktsmannen som en man med ett alldagligt utseende, alltså en man 

utan kännetecken. Den våldtäktsmannen blir nämligen en våldtäktsman som inte på förhand 

kan pekas ut. Han finns bland oss. Han är ingen anonym skugga eller en ondskefull sjuk man 

som existerar på avstånd. Tveksamheten och oviljan att beskriva honom som en man med ett 

alldagligt utseende kan ha ett samband med föreställning om våldtäktsmannen som en 

sjuklig, aggressiv outsider och denna föreställning riskerar att få konkreta effekter, 

exempelvis i vilka som kan identifiera sig med begreppet våldtäktsman och vilka som inte 

kan det.  

”Plötslig såg hon en man hon tyckte var olustig.” - Cardell, Expressen 4 sep 
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Denna mening initierar att kvinnan på förhand kunde urskilja och känneteckna 

våldtäktsmannen som avvikare eftersom det gick att se på honom att han inte var en ”vanlig 

man”. Detta kan förstås i relation till vårt behov av att avgränsa oss från våldet genom att 

andragöra våldsutövaren (Nilsson & Lövkrona 2015, s. 77). Vi avgränsar oss genom att 

urskilja honom från oss. I och med att han markeras som olustig görs han till begriplig inom 

ramen av vad en våldtäktsman ska vara (I detta fall uttrycksmässigt/utseendemässigt olustig), 

vilket samtidigt utgör det han inte är, nämligen vanlig och alldaglig.  

5.3 Flera våldtäktsmän/medhjälpare  

Ett utmärkande tema i artiklarna är de som berörde våldtäkter där fler än en förövare varit 

involverade. I några fall handlade det om gruppvåldtäkter och i andra fall handlade det om 

män som hjälpt till eller på annat sätt medverkat under våldtäkten, bland annat genom att ha 

filmat övergreppet, hotat eller hållit fast: 

”Enligt kvinnorna blev de våldtagna av svarttaxichauffören och ytterligare en man.” - 

Wikström och Hellberg, Expressen 2 mar 

“Det är en kvinna som är våldtagen och vi letar efter två till tre gärningsmän.” - Nilsson, 

Expressen 15 jul 

“De tre männen tog strypgrepp på tonåringen och utsatte henne för en gruppvåldtäkt, enligt 

åklagaren.” - Henricsson, Expressen 13 jul 

Ovan är tre utdrag från olika artiklar som vidrör temat.  Diesen och Diesen beskriver det 5

sexuella våldet som ett maktuttryck som ska förstås som ett resultat av könsmaktsordningen 

(Diesen & Diesen 2013, s. 37). Homosocialiten som återfinns i dessa artiklar blir med ett 

sådant perspektiv ett sätt för männen att bibehålla sin maktposition i samhället genom sin 

lojalitet till varandra. Eftersom den manliga kamratskapen är en avgörande faktor för att 

patriarkatet ska fortfölja krävs ett ständigt och orubbligt broderskap. Ett broderskap som i 

dessa fall genererar till gruppvåldtäkt och/eller medhjälp till våldtäkt. Det homosociala 

 Liknande beskrivningar återfanns i dessa artiklar: Danielsson, Expressen 2 Aug, Järkstig, Aftonbladet 1 Jan5
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sammanhanget kan innebära att män är delaktig i praktiker som de på individuellt plan 

motarbetar, så som våld mot kvinnor. Enligt Herz och Johansson kan den egna individens 

principer hamna i skymundan på grund av homosocialiteten starka kraft (Herz & Johansson 

2011, s. 134). Männen gör detta tillsammans och enligt analysen är det samhörigheten och 

tillhörigheten gentemot varandra som är det betydelsefulla i händelseförloppet. Med 

förståelse för att gemenskap är det centrala i temat kan Rubins teori om handel med kvinnor 

(Rubin 1975, ss. 172-174) ge en klarare beskrivning till hur gruppvåldtäkt och medhjälp till 

våldtäkt i första hand kan förstås som ett sätt för förövarna att knyta ett starkare band till 

varandra. Ett sådant exempel återfinns här: 

“21-åringen bjöd då in en annan man - en 46-åring - att ha sex med den medvetslösa 

kvinnan.”  - Malmgren, Expressen 2 jun  

Här bjuder en man in en annan man för att ”erbjuda” och ”dela med sig” av en kvinna. 

Utifrån vad som beskrivs här kan jag se en antydan till Rubins teori om handel med kvinnor. 

Offret (kvinnan) används som ett objekt (handelsvara) i syfte att stärka männens relation till 

varandra. Kvinnan utgör endast länken mellan männen i dess homosociala band till varandra. 

Det är förövarnas relation till varandra som fungerar som nyckeldelen i brottshandlingen.  

Här är ytterligare ett exempel på ett broderligt görande: 

“Inledningsvis tryckte tre män upp kvinnan mot en vägg och tog på hennes kropp på ett 

kränkande sätt. Senare anslöt ytterligare en man.” - Carlsson Tenitskaja, Aftonbladet 5 apr 

Åter igen återfinns här homosociala tendenser. Den fjärde mannen ansluter till de övriga 

männen och ansluter därmed till broderskapet. Det är broderskapet som utgör det primära i 

artikelns berättelse och kvinnan kan förstås som en del av männens ”aktivitet”, vilket gör 

henne till objekt, en handelsvara mellan ett flertal manliga parter.  

En annan viktig del i den maskulina gemenskapen är det gemensamma betraktandet. I ett 

flertal artiklar används kameror för att filma övergreppen vilket visar hur homosocialiteten 

och den manliga blicken samverkar: 

“Gärningsmännen turades om att filma övergreppen.” - Andersson, Aftonbladet 4 aug 
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Männen samarbetar genom att turas om att filma, ”aktiviteten” är själva övergreppet och 

filmandet, men detta har sin grund i den manliga gemenskapen. Männen samarbetar och 

utövar handlingen med varandra och knyter därav deras band till varandra. Här är ett annat 

exempel från materialet: 

”När hon vaknade skrattade ’bästisen’ och sa att han genomfört sexuella handlingar medan 

hon sov - och filmat allt.” - Rapp Expressen, 5 apr 

”Hennes misstankar kunde ledas i bevis - med hjälp av videosekvenser som den 21-årige 

mannen hade filmat och sedan spridit på det sociala mediet Snapchat.” - Malmgren Expressen, 

2 jun 

 

Mannen/männen som betraktar övergreppet har både solidaritet och lojalitet till förövaren 

samtidigt som han/dem utövar ett manligt betraktande, både med sin egna blick men också 

med kamerans blick, detta betraktande innebär kontroll och makt. Den som betraktar 

(förövarna) och den som blir betraktad (offret) påvisar maktrelationen, vem/vilka som är i 

överläge och vem som är i underläge. Detta gemensamma broderliga betraktandet beskriver 

Mulvey som en viktig omständighet i maskulinitetsgörandet. Han återskapar sig själv som 

aktiv och dominerande och denna process ”snabbas på” ju högre antal män som är 

involverade. Det upprätthåller också föreställningen om ett gemensamt manligt begär och 

detta medför att den maskulina överordningen förstärks. Enligt Hirdman är det just 

nedvärderandet av kvinnan som uppvärderar maskuliniteten (Hirdman 2012, ss. 25-27). Ju 

fler män som deltar i nedvärderande av kvinnan (femininiteten), ju intensivare blir 

uppvärderandes av maskuliniteten. 

En annan tolkning av medhjälpandet kan göras genom att placera in dessa män i Connells 

teori om maskulinitetens hierarki (Connell 2009, ss. 115-119). Den maskulina genushierarkin 

presenteras som föränderlig och yttrar sig på olika vis beroende på kontext. Det som anses 

vara eftersträvansvärt i en manlig grupp kan anses som avskyvärt i en annan manlig grupp, 

eller i samma manliga grupp men i ett annat tillfälle eller sammanhang.  

En tolkning kan vara att den hegemoniska mannen är den som utövar våldtäkten. Han har i 

det läget den främsta makten, dominansen, kontrollen och har därav den främsta respekten 
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och den ledande rollen i sitt görande. Idealet som skapas i stunden gör att homosocialiteten 

konstruerar den delaktiga mannen, den man som hjälper till. Han som håller i kameran, håller 

fast, betraktar eller på annat vis medverkar. Med stöd av Herz och Johansson beskrivning av 

homosocialitet behöver alltså våldtäktsmannen/medhjälparen nödvändigtvis inte i sitt inre ge 

sitt samtycke till det som sker, men eftersom han tillhör den delaktiga kategorin och på grund 

av den homosociala kraftens inverkan låter han det hela fortgå.  

Analysen visar också att den hegemoniska mannen kan vara den som står bredvid och hejar 

på, den som styr den delaktiga mannen till våldtäktshandlingen. Den delaktiga mannen 

kommer därmed inte bryta manslojaliteten genom att motsätta sig den hegemoniska mannen.  

Det skulle innebära att han motsätter sig broderskapet som därav innebär ett motsättande av 

maskuliniteten, vilket gör honom mindre manlig.  

Den röda tråden i detta tema är männens relation till varandra och utgör den avgörande delen 

i vad som sker. Allt är ett skapande och ett upprätthållande av maskulinitetens broderskap.  

 

5.4 Våld utöver våldtäkten 

Beskrivningar av våldtäktsmannen som våldsam utöver våldtäkter är vanligt förekommande i 

artiklarna. En förklaring till detta kan vara just föreställningen om att fysiskt våld ”måste” 

utövas utöver våldtäkten för att det ska uppfattas som ”en riktig våldtäkt” (Diesen & Diesen 

2013, ss. 91-93). En annan orsak till att denna beskrivning av en våldsam våldtäktsman är 

den dramaturgiska aspekten som jag tidigare nämnt i analysen. Våldet utgör en betydande roll 

i att konstruera intresseväckande läsningen. Misshandel och strypgrepp är återkommande 

beskrivningar i de våldshandlingar som utförts: 

“Han anhölls senare på söndagen misstänkt för människorov, våldtäkt, olaga hot och 

misshandel.” - Rogvall, Expressen 11 jun 

“En anmälare som hade mött kvinnan ringde in. Hon var uppriven och blödde från en 

skärskada.” - Tronarp, Aftonbladet 6 mar 

“De åtalade ska i samband med övergreppet ha tagit stryptag på tonåringen.“ - Henricsson, 

Expressen 13 jul 
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“Han ska ha överfallit en kvinna brutalt, rivit sönder kläderna, slagit och sparkat henne och 

slitit av stora hårtussar.” - Hellsten, Aftonbladet 3 feb 

Våldshandlingar är starkt förknippade med maskulinitet och fungerar som en nyckeldel i 

maskulinitetsgörandet. Samtidigt anses våld mot kvinnor vara omanligt, här vill jag tillämpa 

Kolnars begrepp den manliga våldsbalansen (Nilsson & Lövkrona 2015, ss. 80-81). På 

samma gång som våld är maskulinitetsskapande är våld också maskulinitetshämmande. 

Våldtäktsmannens våld blir en del av hans maskulina görande men han görs också till 

omanlig genom att utöva våld på den passiva parten (kvinnan). Med Hirdmans teori om att 

maskulinitet skapas i sitt avståndstagande från allt det feminina, ”kommer han undan” trots 

det maskulina fallet (det omanliga våldet) när han utför våldshandlingen, eftersom våldet 

placerar honom långt från det feminina. Våldshandlingar tyder på maskulina drag så som 

dominans, kontroll, makt och auktoritet vilket ställs i motpol till feminina drag så som 

omsorg, passivitet och känslosamhet. Eftersom han utför våldet mot den passiva och svaga 

parten så hamnar handlingen i ett vakuum, som varken passar in i maskulinitetens ramar eller 

i femininitetens ramar. Enligt kulturella föreställningar tillhör våldet maskuliniteten, däremot 

tillhör inte våld mot kvinnor maskuliniteten, men inte heller femininiteten.  

Denna komplexa konstruktion av det maskulina våldets regler gör honom svårplacerad i 

Connells maskulinitetshierarki. Han utgör båda den hegemoniska manligheten samtidigt som 

han tillhör den marginaliserade gruppen. I sitt våldsutövande, i sin aggression, dominans och 

i sin motsats till allt som är feminint blir han den hegemoniska mannen. Med sin makt och 

med sitt fysiska handlande, i konstrast till kvinnans egenskaper görs hans maskulinitet. Men 

han är på samma gång inte välkommen in i hierarkin, den sociala avskyn för våld mot 

kvinnor gör att han inte fullständigt kan uppfattas om en riktig man. Hans maskulina 

handlande går ”över styr” när han utför maskulinitetens egenskaper på fel part, nämligen den 

passiva kvinnan. Detta gör honom till den marginaliserade mannen, han blir för omanlig för 

att tillhöra männen.   

En vidare tolkning jag vill presentera angående det maskulina våldet är ett perspektiv byggt 

på Hirdman teori om att mannens motsättande av det feminina kan leda till en önskan att vara 

det feminina. I sin önskan efter det feminina skapas hans självförakt till sina egna maskulina 

egenskaper, vilket våldet kan förstås som ett uttryck för. Med detta i baktanke menar jag att 
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våldet kan tolkas som ett bortträngande, utövat med överkompensation av det maskulina, i 

syfte att skada det han efterlängtar, nämligen det feminina (kvinnan). Med detta resonemang 

kan våldshandlingen beskrivas med att han skadar det han lärt sig att hata, i en handling som 

definierar hans motsats till henne, när det egentligen är hans egna maskulinitet han känner 

förakt inför.  

5.5 Sex och våld 

I materialet återfinns beskrivningar som benämner våldtäkt som ”samlag, sex och sexuella 

handlingar” i samband med våldet utöver våldtäkten: 

“Med våld och hot om våld tvingade de två sig till samlag och andra sexuella handlingar 

under ett utdraget förlopp.” - Andersson, Aftonbladet 4 aug 

“De misstänks ha tagit sig in i en sovande kvinnas bostad i Malmö den 18 mars och genom 

stryptag, misshandel och dödshot ha tvingat henne till sex, skriver Sydsvenskan.” - TT, 

Aftonbladet 1 sep 

Dessa framställningar kan förstås i relation till den historiska föreställningen om att våld och 

aggressivitet skulle vara något som tillhör mannens sexuella natur. Föreställningen om 

mannens sexualitet som en okontrollerad och som en djurisk kraft riskerar att ”förklara” hans 

våldtäktshandlingar som ett sexuellt uttryck i diskurser som dessa. I meningarna görs sex och 

våld till något som är sammankopplat med mannens sexualitet. Våldet blir här en del av den 

”sexuella handlingen” och den ”sexuella handlingen” blir en del av våldet. Diskursens makt 

leder till att dessa ord förenas med varandra. Detta gör att sammanflätningen mellan våld och 

sex normaliseras och fixeras. 

I och med att den falliska idén syftar till mannens sexualitet som aggressiv och kraftfull kan 

benämningar som sex tillsammans med våld tolkas som en symbol för fallosen, som 

implicerar auktoritet och patriarkalt överläge. Förövarens handling blir associerat till styrka 

och agerande (falliska attribut) vilket medför att offret förknippas med dess motsats, svaghet 

och passivitet. Detta kan ha sin grund i ett könskomplementärt tänk som innebär 

uppfattningar om könsroller där den aktiva parten och den passiva parten ”komplementerar" 
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varandra på ett ”naturligt” sätt. Så här kan ett exempel på mannen som aktiv och kvinnan som 

passiv se ut: 

“Flickan var berusad och somnade på bussen och enligt förundersökningen var det då som 

männen gav sig på henne.” - Rapp, Expressen 5 apr 

 

I beskrivningen görs männen till handlingskraftiga och initiativtagande, karaktärsdrag som är 

maskulint kodat och egenskaper som återfinns i föreställningen om den manliga 

sexualdriften. Parallellt med detta skildras hon som den maktlösa parten just på grund av 

hennes berusning och i och med att hon somnade. Hon blir tagen och han/dem tar. Görandet 

och icke-görandet upprätthålls. Männen blir dem som utför den aktiva handlingen, vilket 

binder dem tightare samman till maskuliniteten och konkretiserar den falliska idén. 

6. Vem är våldtäktsmannen? 

Målet med uppsatsen var att undersöka framställningar av våldtäktsmannen och få en 

närmare förståelse för vilka maskulinitetkonstruktioner och våldskonstruktioner som 

återfinns i beskrivningarna av honom. Kopplingen mellan språk och makt avgör hur vi tolkar, 

identifierar och producerar omvärlden. Språkliga beskrivningar av våldtäktsmannen påverkar 

därför vår uppfattning av vad som karakteriserar och gestaltar honom.  

Studien visar på återkommande och specifika karaktärsdrag som appliceras på 

våldtäktsmannen.  

En distinktion som görs genomgående inom diskursen av våldtäktsmannen är ett 

andragörande av honom. Han konstrueras till någon som inte tillhör vi:et och placeras långt 

från ”oss”. Han tillskrivs också egenskaper där hans handling förklaras med hans avvikelse. 

Avvikelserna står i kontrast till den goda, ”vanliga” och alldagliga mannen. Analysen visar att 

våldtäktsmannen bland annat framställs med avvikelser så som aggressivitet, sexuell 

avvikelse, okontrollerbar förmåga och svaghet inför manligt grupptryck. Han urskiljs och 

kännetecknas som en enad och oönskad kategori och utgör den gemensamma fienden. 

Genom att identifieras och karakteriseras görs han till begriplig och detta placera honom 
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inom ramverket av vad en våldtäktsman är, vilket samtidigt påvisar vad en våldtäktsman inte 

är.  

Dramaturgin har stor betydelse för hur han beskrivs, hur artiklarna utformas och för vilka 

brott och händelser som medier väljer ut att lyfta fram. Den övergripande analysen visar att 

artiklarnas framställning har ett dramaturgiskt innehåll med ett berättelseliknande upplägg 

som påminner om populärkulturens kriminalfilmer eller andra gestaltningar inom temat. 

Detta gör att normalitet och ”brott i vardagsliv” inte uppmärksammas i samma utsträckning 

som grova och stereotypa våldsbrott, vilket resulterar i att förståelsen av våldtäktsmannen 

kopplas samman till den förövare som syns i populärkulturen. Han görs på så vis till icke-

alldaglig och abnorm.  

En annan återkommande aspekt i materialet är homosociala framställningar, där 

gruppvåldtäkterna kan tolkas som ett uttryck för lojaliteten och solidaritet till brödrarskapet. 

Kvinnan används som en länk i syftet att stärka männens relation till varandra. Detta 

broderskap är en central del i skapandet av maskuliniteten och behövs för att behålla det 

patriarkala överläget. Maskulinitetsgörandet kan därav förstås som orsaken till våldtäkten 

genom att tolka våldtäkten som en effekt av en homosocial och en maskulin samverkan i 

kampen om makt. En samverkan som nedvärderar det feminina parallellt med ett 

uppvärderande av det maskulina, som därav reproducerar sig själv som överordnad.  

I beskrivningarna av våldtäktsmannen återfinns egenskaper som både placerar honom i den 

hegemoniska kategorin i och med hans dominans, makt och auktoritet men också som en som 

inte tillhör maskulinitetens genushierarki, som istället platsar i de marginaliserade männens 

grupp. Detta på grund av att den sociala avskyn för män som utövar våld mot kvinnor gör 

honom till omanlig. Han balanserar därmed på den manliga våldsbalansen i och med att våld 

görs till både maskulinitetsfrämjande men också till maskulinitetshämmande beroende på 

kontext.  

En annan röd tråd i materialet var föreställningen om mannens sexualitet som något 

okontrollerbart. Således upprätthålls normativa uppfattningar om könsrollerna där mannen 

utgör ett görande och kvinnan ett icke-görandet. På grund av diskursens makt sammanflätas 

dessa benämningar. I och med att upprepade gånger använda begreppen sex och våld 

tillsammans, reproduceras föreställningen om våldtäkt som ett uttryck för en manlig 

aggressiv sexualdrift och som en del av maskulinitetens natur.  
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Dessa framställningar är viktigt att lyfta fram på grund av att makt och språk samverkar med 

varandra och dess effekt blir en allmän uppfattning av olika fenomen, i detta fall 

våldtäktsmannen. Återkommande beskrivningarna av honom utgör vår förståelse för vad han 

är och vilka egenskaper han innehar och detta resulterar i konstruktionen av det ramverk som 

han placeras i. Risken med en normativ uppfattning av honom är att detta innebär att det finns 

en viss förväntan av hur våldtäktsmannen bör vara, vilket befäster och reproducerar 

stereotypa föreställningar av honom. Det leder till att det blir svårare för oss att förstå och 

begripliggöra den våldtäktsman som inte passar in i den normativa bilden av vad en 

våldtäktsman är.   

Uppsatsens resultat avser att medvetengöra vilka konstruktioner av våldtäktsmannen som 

återfinns i samtida nyhetstext. Förhoppningen är att ju medvetnare vi är om dessa diskurser 

som konstruerar våra föreställningar, ju mer kritiskt kan vi ställa oss till dem. Genom att 

frångå stigmatisering av våldtäktsmannen och istället se honom som ett resultat av en 

maktobalans i samhället, kan vi fokusera på att förändra de ojämna maktstrukturer som 

skapar honom och i och med det kan vi förhoppningsvis minska på det sexuella våldet. 

!27



 
 

 

 

 
 

 

7. Käll- och litteraturförteckning 

Källor: 

Andersson, Lilian. 4 Aug, 2017: ”16-åring hotades med järnrör under våldtäkt”, Aftonbladet 

Arnsäter, Per. 18 Jul, 2017: ”Misstänkt våldtäkt under Dansbandsveckan”, Aftonbladet 

Bråstedt, Mats. 22 Sep, 2017: ”Misstänkt våldtäktsförsök på färja - en man gripen”, 

Expressen 

Carnell, Johanna. 4 Sep, 2017: ”Kvinnor överfallna i joggingspår - polisen efterlyser tips”, 

Expressen 

Danielsson, Casper. 2 Aug, 2017: ”Två män jagas efter misstänkt våldtäkt”, Expressen 

Hellberg, Magnus. 1 Okt, 2017: ”Kvinna utsatt för våldtäktsförsök - två män söks”, 

Expressen 

Hellsten, Johanna. 3 Feb, 2017: ”Här tar den misstänkte 21-åringen kontakt med offret”, 

Aftonbladet 

Henricsson, Enn Karl. 13 Jul, 2017: ”Tre män åtalas för gruppvåldtäkt - förnekar brott”, 

Expressen 

!28



Israelsson, Linette & Ek, Mattias. 8 Jan, 2017: ”Kvinna överfölls och våldtogs i trapphus”, 

Expressen 

Johansson, Anders. 5 Maj, 2017:  ”Storbedragarens försök att dölja sitt ansikte”, Aftonbladet 

Järkstig, Linnea. 1 Jan, 2017: ”Misstankarna avskrivna efter våldtäktsanmälan”, Aftonbladet 

Karlsson, Sara & Hellberg, Magnus. 28 Feb, 2017: ”Turist ska ha våldtagits i Airbnb-

lägenhet", Expressen 

Kristofferson, Daniel. 6 Jan, 2017: ”Före detta allsvensk spelare dömd för brott”, Expressen 

Lapidus, Arne. 9 Aug, 2017: ”Man ströp kvinna - hävdade att han sov”, Expressen 

Lapidus, Arne & Nilsson, Anton. 15 Jul, 2017: ”En till sjukhus efter grov våldtäkt”, 

Expressen 

Lindström, Emma. 3 Jun, 2017: ”Misstänkt våldtäkt på hotell - 21-åring gripen”, Aftonbladet 

Magnå, Joakim. 2 Mar, 2017: ”Misstänkt våldtäkt i skogsparti i Farsta”, Aftonbladet 

Malmgren, Kim. 1 Okt, 2017: ”Område avspärrat efter misstänkt våldtäkt”, Expressen 

Malmgren, Kim. 2 Jun, 2017: ”Två döms till fängelse för Snapchatvåldtäkten”, Expressen 

Nilsson, Christoffer. 1 Jul, 2017: ”Misstänkt våldtäkt på Bråvallafestivalen”, Aftonbladet 

Nilsson, Christoffer. 11 Okt, 2017: ”Misstänkt våldtäkt på sjukhus - man häktad”, Aftonbladet 

Nilsson, Christoffer. 4 Jun, 2017: ”Polisen utreder två fall av våldtäkt i Umeå”, Aftonbladet 

!29



Nilsson, Christoffer. 23 Feb, 2017: ”Kvinna överfölls av man vid motionsspår”, Aftonbladet 

Nilsson, Christoffer. 2 Apr, 2017: ”Kvinna våldtagen utomhus - flera våldtäktsförsök”, 

Aftonbladet 

Oxblod, Aino. 7 Feb, 2017: ”Känd musiker misstänkt för våldtäkt”, Expressen 

Rapp, Johanna. 5 Apr, 2017: ”Kvinna ska ha våldtagits av sin bästa vän”, Expressen 

Rapp, Johanna. 4 Maj, 2017: ”Han ströp sin sambo med skärp - döms”, Expressen 

Rogvall, Filippa. 11 Jun, 2017: ”Man anhållen för människorov och våldtäkt”, Expressen 

Tenitskaja, Carlsson Alexandra. 5 Apr, 2017: ”Polisen söker vittnen efter misstänkt våldtäkt”, 

Aftonbladet 

Tenitskaja, Carlsson Alexandra. 12 Okt, 2017: ”Kvinna hittad utomhus - misstänkt våldtäkt”, 

Aftonbladet 

Tronarp, Gustaf. 6 Mar, 2017: ”Kvinna rånad och våldtagen av två män”, Aftonbladet 

Tronarp, Gustaf. 2 Sep, 2017: ”Kvinna misstänks ha våldtagits vid nattklubb”, Aftonbladet 

TT. 1 Sep, 2017: ”Två åtalades för grov våldtäkt i Malmö”, Aftonbladet 

Wikström, Mattis & Hellberg, Magnus. 2 Mar, 2017: ”Två anhållna efter misstänkt våldtäkt i 

Barkarby”, Expressen 

Litteratur: 

Börjesson, Mats & Rehn, Alf (2009): Makt. Stockholm : Liber, 2009  

!30



Connell, Raewyn (2009): Maskuliniteter. 2. uppl, Göteborg : Daidalos 

Diesen, Christian & Diesen, F Eva (2013): Övergrepp mot kvinnor och barn : den rättsliga 

hanteringen. Stockholm : Norstedts juridik 

Fagerström, Linda & Nilson, Maria (2008): Genus, medier och masskultur. Malmö : Gleerup 

Gottzén, Lucas & Jonsson, Rickard (2012): Andra män - Maskulinitet, normskapande och 

jämställdhet. Malmö : Gleerups 

Heimer, M Gun, Björck, Annika & Kunosson, Chrystal (2014): Våldsutsatta kvinnor : 

samhällets ansvar. Lund : Studentlitteratur 

Herz, Marcus & Johansson, Thomas (2011): Maskuliniteter : kritik, tendenser, trender. 

Malmö : Liber 

Hirdman, Anja. (2012): Den ensamma fallosen. Stockholm: Atlas 

Holmberg, Carin (1996): Det kallas manshat : en bok om feminism. Göteborg : Anamma 

Jansson, Maria & Wendt Höjer, Maria (2005): Riktiga karlar, nazifeminister och arga 

pappor : Operation kvinnofrids fyra utåtriktade kampanjer - budskap och reaktioner : en 

utvärdering på uppdrag av Operation kvinnofrid. Stockholm : Operation kvinnofrid 

Nilsson, Gabriella & Lövkrona, Inger (2015): Våldets kön : kulturella föreställningar, 

funktioner och konsekvenser. Lund : Studentlitteratur 

Pollack, Ester (2001): En studie i medier och brott. Stockholm : Institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation, Univ. 

!31



Rubin, Gayle (1975): The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex. New 

York: Monthly Review Press 

Tjora, Aksel (2012): Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken. 

Lund: Studentlitteratur AB 

!32


