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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre gruppvåldtäkter i Stockholm skildrats i 

Aftonbladet. Fallen vi valt att studera närmare är Rissnefallet 2000, 

Stureplansvåldtäkten 2007 samt Tenstafallet 2013. De frågor som ligger till grund för 

vår undersökning är: Vilka får uttala sig? Hur framställs offer och gärningsmän? Finns 

det några skillnader och likheter i rapporteringen av fallen? Vi har också valt att 

undersöka hur journalisterna förhåller sig till de pressetiska reglerna. 	


!
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en textanalys med 

kvalitativ ansats. Med hjälp av Teun van Dijks kritiska diskursanalys gör vi först en 

övergripande analys av samtliga 57 artiklar i Aftonbladet. Därefter gör vi en 

djupgående granskning av fem artiklar från varje fall, som särskilt karaktäriserar 

rapporteringen. 	


!
De teoretiska ramarna för uppsatsen är den postkoloniala teorin, den journalistiska 

etiken och journalistikens roll i samhället. Vi har även använt oss av teorin om 

våldtäktsmyter samt hur invandrarbegreppet används i medierna. 	


!
I vår studie har vi sett att rapporteringen om de tre fallen innehåller flera likheter. 

Rapporteringen följer ett tydligt mönster där rättsprocessen spelar en stor roll. Vi 

upplever att medierna ibland har tagit ställning för offret, som ges stort utrymme i 

rapporteringen. Vi har upptäckt skillnader i Aftonbladets förhållningssätt till de 

pressetiska reglerna. Från att ha beskrivit de två första fallen mycket ingående, har 

journalisterna i Tenstafallet utelämnat detaljer som kan vara till skada för de 

inblandade.	
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1. Inledning  
Våren 2013 anmäler en 15-årig flicka flera pojkar för en gruppvåldtäkt i Tensta. Hon 

hade befunnit sig på en fest i en lägenhet, där pojkarna ska ha förgripit sig på henne i 

ett låst rum. Pojkarna döms i tingsrätten, men frias senare i hovrätten. Flickan var inte 

i ett hjälplöst tillstånd, menade domstolen. Då väcks en mediestorm där svensk 

lagstiftning sätts på prov och omgivningen demonstrerar för en samtyckeslag. Det är 

nu vårt intresse för våldtäktsrapporteringen i svenska medier väcks.  

I vår kandidatuppsats har vi intresserat oss för tre gruppvåldtäkter som blivit stora 

mediehändelser. Vår undersökning avser att öka förståelsen för Aftonbladets 

rapportering om tre gruppvåldtäkter i Stockholm som inträffade mellan år 2000 och år 

2013. Våldtäkterna som vi kommer titta närmare på är Rissnefallet 2000, 

Stureplansvåldtäkten 2007, samt Tenstafallet 2013. Vi valde dessa fall för att de 

inträffade med ungefär sju års mellanrum, vilket gör rapporteringen tacksam att 

jämföra. Vi har valt rapporteringen kring gruppvåldtäkter eftersom de är relativt 

ovanliga i Sverige och brukar få stor medial uppmärksamhet. Enligt 

Brottsförebyggande rådet sker det mellan 30 och 60 gruppvåldtäkter om året.  1

Gruppvåldtäkter är fall av mycket känslig karaktär, som sätter journalisters etiska 

moral på prov. I uppsatsen undersöker vi om journalisterna lyckas balansera mellan en 

etisk rapportering och samtidigt ge relevant och allmännyttig information. För att göra 

det använder vi oss av de yrkesetiska reglerna för press, radio och TV. 

Reglerna säger att personers etnicitet endast bör redovisas om det har betydelse för 

sammanhanget. Därför har vi medvetet valt två av tre våldtäktsfall där 

gärningsmännen har annan etnisk bakgrund än svensk: Rissnefallet 2000 och 

Tenstafallet 2013. Vi valde fallen för att se om journalisternas förhållningssätt till 

etnicitet har sett ut. Vi har valt att kalla våldtäktsrapporteringen som inträffade i 

Tensta och Rissne för ”Tenstafallet” och ”Rissefallet”. Vi gör det ordvalet på grund av 

att gärningsmännen friades i fallet Tensta, samt att pojkarna inte dömdes för våldtäkt 

utan för grovt sexuellt utnyttjande i Rissnefallet. 
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Som verksamma journalister får vi själva skriva om brott där offer och gärningsmän 

är inblandade. Det är lätt att trampa i fallgropar i publiceringen och skriva sådant som 

inte överensstämmer med den journalistiska etiken. Genom att studera artiklarna och 

dra slutsatser från dem hoppas vi identifiera fallgropar som vi ska undvika i vårt 

framtida yrkesliv. Vi hoppas också se exempel på god journalistik där etiken går först. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för rapporteringen av gruppvåldtäkter i 

svenska medier. För att göra detta kommer vi att analysera Aftonbladets rapportering 

av de tre utvalda fallen. Genom en analys av tidningens nyhetsartiklar hoppas vi få en 

bild över hur de tre fallen skildrats samt om huruvida rapporteringen skiljer sig åt, och 

i sådana fall på vilket sätt.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur skildras de tre olika våldtäktsfallen i Aftonbladet?  

– Vilka får komma till tals?  

– Hur framställs offer?  

– Hur framställs gärningsmännen? 

2. Vilka likheter och skillnader kan vi urskilja mellan de tre fallen? 

3. Hur förhåller sig journalisterna till de pressetiska reglerna? 

Vårt huvudsakliga mål med uppsatsen är att besvara frågan om hur fallen skildras i 

Aftonbladet. Med hjälp av underfrågor om hur exempelvis gärningsmän och offer 

framställs hoppas vi kunna urskilja skillnader och likheter. I samtliga fall undersöker 

vi hur journalisterna förhållit sig till de pressetiska yrkesreglerna.  

1.3 Material och avgränsningar 

Vi valde de tre våldtäktsfallen utifrån vissa faktorer. Alla tre hade fått stor medial 

uppmärksamhet och ett stort material fanns därför att tillgå för en analys. De tre fallen 

inträffade med sju års mellanrum, vilket gör rapporteringen intressant att jämföra då 

vi hoppas kunna urskilja förändringar över tid. Vi har medvetet valt två fall där 
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gärningsmännen har annan etnicitet än svensk för att se hur medierna förhåller sig till 

detta i rapporteringen och om det på något sätt förändrats.  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av nyhetsartiklar från Aftonbladet. Vi 

valde Aftonbladet eftersom det är Sveriges största tidning, känd för sin omfattande 

brottsrapportering. Vi har inte för avsikt att jämföra medier och valde därför enbart 

artiklar från Aftonbladet. Vi vill också påpeka att resultatet i vår undersökning kunde 

ha sett annorlunda ut om vi hade valt artiklar från exempelvis dagstidningen Dagens 

Nyheter. 

I vår undersökning har vi använt samtliga artiklar från varje fall, vilket blev totalt 57 

stycken. Artiklarna hittade vi efter grundliga genomsökningar i Mediearkivet och 

Aftonbladets webbarkiv.  

Efter att ha gjort en övergripande analys av samtliga artiklar, valde vi ut fem artiklar 

från varje fall som vi anser kännetecknar rapporteringen i stort. Dessa 15 artiklar 

granskades djupgående enligt vår metod som beskrivs i kapitel fem.  

Vi har valt att inte granska bildjournalistiken och valde bort opinionsjournalistik där 

ledare, krönikor och debattinlägg ingår. Tanken är att undersöka den traditionella 

nyhetsjournalistiken, där journalister bör förhålla sig till vissa etiska principer.  

2. Bakgrund 
I detta kapitel avser vi ge läsaren den bakgrundsinformation som behövs för att förstå 

vår undersökning. I kapitlet berättar vi vad som definierar en våldtäkt och hur den 

svenska sexualbrottslagstiftningen ser ut. De tre olika våldtäktsfallen beskrivs 

närmare. Vi kommer också ha en genomgång av vad som kännetecknar kvällspressen 

med fokus på Aftonbladet. 

  

2.1 Vad är våldtäkt? 

Våldtäkt är ett brott och finns därför reglerat i Sveriges Rikes Lag. Lagrummet för 

våldtäktsbrottet återfinns i Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 1§:  
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”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

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

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

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

I boken Mäns våld mot kvinnor (1997) beskrivs olika typer av våldtäkt – där 

gruppvåldtäkt är en särskild sorts omständighet. Våldtäkterna går under samma 

regelverk men omständigheterna kan se väldigt olika ut. Gruppvåldtäkt sker ofta i 

samband med fest där alkohol är inblandat men är också ett vanligt vapen i krig.  2

!
2.2 Vad säger lagen? 

Den juridiska innebörden om vad en våldtäkt är har ändrats över tid. Det beror delvis 

på att synen på vad en våldtäkt är har förändrats. Den senaste ändringen trädde i kraft 

den 1 juli 2013 och innebar två förändringar i paragrafens andra stycke. Lagen 

skärptes genom att förändra synen på offrets situation. ”Hjälplöst tillstånd” justerades 

till ”särskilt utsatt situation”. Det blev därmed tydligt att även situationer där ett offer 

möter övergreppet med passivitet omfattas av våldtäktsbrottet. I utredningen kom man 

fram till att det ställdes för höga krav på bevisningen, främst i fall där offret varit 

påverkat eller lidit av en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  Det är relevant att 3

förstå den här ändringen då ett av våra fall, Tenstafallet, berörs av den här 

förändringen.  

En annan stor förändring i sexualbrottslagen genomfördes 1 april 2005. Förändringen 

innebar att förövaren inte behövde ha brukat eller hotat om våld. Den nya 

utgångspunkten var att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och 

sin sexualitet.  4

!
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2.3 De tre fallen 

Rissnefallet 2000  

På vägen hem från tunnelbanan i Rissne blir en 14-årig flicka angripen av ett gäng 

killar. Killarna drar iväg flickan in i ett garage där två eller tre av dem genomför 

samlag med flickan. I medierapporteringen framgick att gärningsmännen hade annan 

etnisk bakgrund än svensk. Två av killarna dömdes till grovt sexuellt utnyttjande, en 

för medhjälp och alla till vård inom samhällstjänsten och skadestånd.  5

Stureplansvåldtäkten 2007  

En 19-årig tjej och hennes väninna bestämde sig för en utekväll på Stureplan där de 

mötte två manliga bekanta. 19-åringen följde med de två killarna hem som senare 

förgrep sig på henne. Gärningsmännen kallades för ”Stureplansprofilerna” i media 

och dömdes till fyra års fängelse för grov våldtäkt. Männen är svenskar.   6

Tenstafallet 2013  

En 15-årig flicka befann sig på en fest i Tensta där hon menar att sex tonårspojkar 

förgrep sig på henne. De dömdes i Solna tingsrätt men friades senare i Svea hovrätt 

där man ansåg att flickan inte befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Männen har annan 

etnicitet än svensk.  7

2.4 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och var Sveriges första 

kvällstidningstabloid. Kvällspressen var då ett nytt fenomen som utmärktes av ett 

gediget bildspråk och en läsvänlig layout. Signifikativt var också blandningen av 

hårda och mjuka nyheter. Kvällspressen kopplas samman med en 

sensationsjournalistik eftersom brott, olyckor och andra "sensationella" händelser ges 
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 Johansson, Anders ”Det var inte våldtäkt” i Aftonbladet den 5 april 2000, Rönn, Cina ”Tre pojkar 5

fällda för övergrepp i Rissne” i Aftonbladet den 5 maj 2000
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Clarence ”Kompisen talar ut om Stureplansvåldtäkten” i Metro 16/1 2013 
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Martikainen, Rebecca ”Frias för våldtäkt - rummet var för mörkt” i Expressen 27/9 2013



stort utrymme. Dessa hårda nyheter blandas upp med mjukare, underhållande ämnen.   8

!
Hierta var en liberal opinionsman och till en början stod Aftonbladet Folkpartiet nära, 

men efter att LO köpt tidningen 1956 betecknas den som "obunden 

socialdemokratisk". Numera ingår Aftonbladet i den norska mediekoncernen 

Schibstedt som äger 91 procent av aktierna i Aftonbladet. De resterande 9 procenten 

ägs av LO. Aftonbladet utkommer 365 dagar om året och har drygt 2,5 miljoner läsare 

varje dag i sina olika kanaler: tidning, webb samt i mobilen och på läsplattor. I dag är 

Aftonbladet.se nordens mest besökta nyhetssajt.  9

!
!
3. Tidigare forskning 
I En studie i medier och brott beskriver Ester Pollack hur en diskussion om relationen 

mellan medier och brottslighet har intensifierats bland medieforskare, sociologer och 

kriminologer. Anledningen är samhällets stora intresse för brottslighet, och framförallt 

våldsbrott. Avvikelser och brottslighet är enligt Pollack karaktäristiskt för det 

västerländska mediesamhället. Nyheter uppmärksammar särskilt det avvikande, det 

annorlunda och det exceptionella. Brottslighet uppfyller dessa krav och har därför 

genom hela journalistikens historia utgjort ett av dess mer centrala stoff.  Pollack 10

menar att brottsnyheterna är moraliteter som skiljer de goda krafterna från de dåliga 

och åskådliggör konflikten mellan gott och ont. Journalister har därmed en central 

ställning i produktionen av vad som är avvikande och vad som är normalt.  11

!
Journalisterna försöker alltid hitta nya vinklar och dimensioner på en händelse eller 

nyhet för att behålla dess nyhetsvärde. Rapporteringen om en gruppvåldtäkt kanske 

till en början handlar om vad som hände, rent konkret, men kan sedan utmynna i 
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 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala 8

tidsåldern, 9., rev. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011: 75

 http://www.aftonbladet.se/koncernen9

 Pollack: 2001: 7910

 Ibid: 7911
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andra dimensioner av det inträffade. Att brott utgör ett tacksamt material för 

journalistiken kan i viss utsträckning förklaras med rättsväsendets funktion. 

Upptäckten och rapporteringen av brott är endast början på den process som sedan 

kommer att pågå under en längre tid, något som gör att samma historia kan 

återanvändas och byggas på under processens olika faser. Detta gäller för flertalet 

allvarligare brott, det vill säga för den kategorin som tillhör de medialt mest 

uppmärksammande.  12

!
Pollack tar också upp en ny typ av dom, som skapats av medierna: ”Juridiskt fri men 

socialt dömd”. Det inträffar när det finns mycket bevismaterial som normalt sett 

skulle leda till en fällande dom, men domstolen ändå väljer att fria den åtalade. 

Medierna kan då föra en egen agenda där stark kritik mot rättsväsendet och den 

åtalade leder till att den frikände blir dömd av samhället.  13

!
Pollack konstaterar i sin undersökning att på 1990-talet är det inte bara bevakningen 

av jakten på gärningsmannen som står i fokus, även brottsoffret har nu blivit föremål 

för rapporteringen. Offrets krets har utvidgats till att omfatta exempelvis vittnen, 

offrets familj, kamrater, och grannar.  14

!
I boken Mörk magi i vita medier (1998) skriver författaren Ylva Brune att  

Sverige är ett segregerat samhälle och att vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa 

och upprätthålla en mental segregation. Detta är grundtemat i Ylva Brunes antologi 

där nio skribenter, journalister och medieforskare, belyser journalistik kring 

invandrare, flyktingar, främlingsfientlighet och rasism. Nyhetsjournalistiken kring 

invandring och integration, rasism och främlingsfientlighet bidrar till att forma våra 

uppfattningar i avgörande samhällsfrågor. Om den är okunnig, ytlig eller 

fördomsskapande, försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt samhälle.  15
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 Brune, Ylva (red.), Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 15

rasism, Carlsson, Stockholm, 1998 :13



!
I sin forskning konstaterar Brune att ”invandrarmän” i media kännetecknas av sin 

”bristande förståelse för könsroller, jämställdhet och sexualitet”. På grund av sin 

”kulturella bakgrund” anses de ha med sig ett ”bagage” som innebär en ”krock med 

den svenska kulturen”. I massmedia får dessa unga män ofta uppträda i sammanhang 

som rör kriminalitet, förortsgäng och arbetslöshet.  I brott med sexuell anknytning, 16

där gärningsmannen har annan etnicitet än svensk, framhävs en patriarkal kvinnosyn, 

tvång och hänsynslöshet.  17

!
Innan gärningsmännens etnicitet i fallet Rissne avslöjades, spekulerade medierna i 

möjliga psykologiska orsaker till varför unga pojkar våldtar, enligt Brunes forskning. 

Många menade att killarna saknade respekt och förståelse för andra människor, att de 

led av dålig självkänsla och saknade trygga vuxna omkring sig. När gärningsmännens 

namn och etiska bakgrund därefter avslöjades på flygblad utdelade av 

Sverigedemokraterna förändrades däremot debatten enligt Brune. Plötsligt ansågs 

orsaken till våldtäkten ha rötter i pojkarnas kultur och etnicitet. I tidningarna skrevs 

att killarna ”kanske har svårt att integreras i samhället för att de är invandrare”, och 

att de begått våldtäkten på grund av sitt ”kulturella arv” och ”nedlåtande kvinnosyn 

med tillhörande hederstankar”.  ”Invandrarmännens” våldtäkter ges alltså en 18

kulturell förklaring. Brottsliga svenskar ses däremot som individuella undantag, de är 

psykiskt störda, narkomaner eller alkoholiserade.  19

!
Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen – tre studier i journalistik om 

“invandrare”, flyktingar och rasistisk våld (2004) syftar till en fördjupad förståelse av 

hur nyhetsjournalistikens berättelsemönster arbetar i förhållande till invandrarfrågor. 

Brunes analys bygger på analyser av nyhetstexter. Hon undersöker hur nyheterna 
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 Brune, 1998: 1016

 Ibid: 4917

 Bredström, Anna, ”Maskulinitet och kamp om nationella arenor - reflektioner kring bilden av 18

”invandrarkillar” i svensk media” i De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) 
Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det post- koloniala Sverige: en festskrift till 
Wuokko Knocke, Atlas, Stockholm, 2002: 185

 Brune, 1998: 5019



bidrar till att skapa identitet och gemenskap genom att konstruera gränser till ”de 

Andra”.  20

I Maktens (o)lika förklädnader beskriver Anna Bredström rapporteringen kring 

Rissnefallet och debatten som följde. Analysen bygger på en kritisk läsning av hur de 

största dags- och kvällstidningarna redogjorde för händelsen.  Hon beskriver det 21

anmärkningsvärda i att unga ”invandrarmän” framställdes som mer benägna att utföra 

våldtäkter än svenska män. Att de blev symboler för det som inte anses vara svenskt 

och ”normalt”. Gärningsmännen i Rissne konstruerades till en homogen grupp där 

alla fick bli bärare av traditionstyngda patriarkala beteenden.  22

Vårt förhållningssätt till tidigare forskning är att vi vill försöka bygga vidare på den 

forskning som redan gjorts. Vår kandidatuppsats kan ses som ett komplement till den 

tidigare forskningen om Rissnefallet och Stureplansvåldtäkten. Vårt tillskott till 

forskningen är vår analys av det nyligen inträffade Tentafallet, som bidrar till en ökad 

förståelse om dagens rapportering av gruppvåldtäkter.  

4. Teori 
I detta kapitel redogör vi för journalistens roll i samhället samt yrkets demokratiska 

funktion. Vi beskriver också vilka etiska regler som journalister bör förhålla sig till. 

Det postkoloniala synsättet beskrivs närmare för att perspektivet visar hur 

traditionella och rasdiskriminerande synsätt kvarstår i samhället. Vi beskriver även 

olika ”myter” kring våldtäkt.  

4.1 Journalistikens roll 

Journalistik är ett fundament för folkstyret. Journalisten har sedan länge en definierad 

demokratisk roll, grundad i liberalismens frihetsideal. Journalisterna kallas för den 

tredje statsmakten, vars huvudsakliga uppgift är att granska makthavare och 
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politiker.  Journalister och medier i stort gör det möjligt för sina brukare att förstå sig 23

själva i ett större politiskt, historiskt eller existentiellt perspektiv.  Journalisters 24

uppdrag kan sammanfattas med att de ska ge information till medborgarna, granska 

makten och vara ett forum för debatt.  25

God journalistik handlar om att hjälpa folk att förstå sig på världen genom exempelvis 

nyheter. Vissa nyheter får stor uppmärksamhet en dag för att sedan vara bortglömda 

nästa dag. Andra nyheter knyter an till centrala kulturella föreställningar och blir 

symboler med lång livstid i medierna och i mottagarnas medvetande.  Bra 26

journalistik ska inte enbart erbjuda underhållning, utan också förmedla kunskap.  27

Som en av pelarna i en demokrati ska journalister ge människor den information de 

behöver för att vara fria och självstyrande. Vad som blir nyheter skiljer sig mellan 

olika medier, men en regel är att ekonomi och politik blir nyheter för att de är viktiga, 

olyckor och brott blir nyheter för att de intresserar publiken.  Journalister och 28

medier som institution har en särskild plats i samhället, bland annat för att den ger 

brukarna möjlighet att se samhället “utifrån” och reflektera över dess nuvarande 

tillstånd. Det är denna möjlighet att inte bara beskriva utan också kritisera samhället.   29

4.2 Den journalistiska etiken  

Press, TV och radio ska ha största frihet inom ramen för lagarna som reglerar svenska 

medier: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är viktigt för att 

kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet. För att skydda 

enskilda individer från lidande finns de pressetiska reglerna.  Yrkesetiska övertramp 30

hanteras av Yrkesetiska nämnden, YEN, som är en del av Svenska 
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journalistförbundets verksamhet.  31

De pressetiska reglerna är ett stöd för tidningar att upprätthålla en ansvarig hållning 

inför den publicistiska uppgiften. Reglerna är mer av tumregler än en formell 

regelsamling. Bakom etiska regler för press, radio och tv står Publicistklubben (PK), 

Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU), Sveriges 

Tidskrifter, Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och 

Utbildningsradion AB.  32

Vissa av de pressetiska reglerna har funnits sedan början av 1900-talet och har byggts 

ut i olika omgångar. På 70-talet skedde den senaste stora förändringen när 

allmänhetens pressombudsman infördes.  En del av principerna handlar om att 33

skydda privatlivets helgd: om det inte finns ett uppenbart allmänintresse som kräver 

att information lyfts fram i ljuset bör människors privatliv skyddas.  Pressetiska 34

regler handlar också om att ge korrekta och sakliga nyheter, vara kritisk mot källor, 

vara generös med bemötanden, respektera den personliga integriteten samt vara 

varsam med bildpublicering.  Människors etnicitet, nationalitet, religion eller 35

sexuella läggning bör inte heller framhävas om det saknar betydelse för händelsen.  36

Att journalister visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. 

Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att etik- och yrkesreglerna 

följs.   37

4.3 Postkolonial teori 

Begreppet ”postkolonialism” har flera olika innebörder. De tankegångar som är 

relevanta i detta sammanhang är den kritiska analysen av västerländska diskurser 
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kring identitet.  Postkolonial teori gör gällande att de tankar och idéer som 38

rättfärdigade kolonialismen, som att den vita rasen är överlägsen den svarta, 

fortfarande präglar moderna västerländska samhällen.  Detta innebär att rasismen 39

utgör en latent, omedveten dimension av hur vi ser på världen. Sverige har aldrig varit 

en kolonialmakt, utom vid två ganska misslyckade tillfällen. Trots det kan Sverige ha 

anammat de fördomsmönster som existerade i Europa under den koloniala eran. 

Historikerna Åke Strömberg har konstaterat att svenskt nationellt identitetsskapande 

och syn på ”främmande folk” har legat nära det europeiska synsättet.  40

Postkolonial teori ses som en kritik till det synsätt som betraktar och analyserar 

samtida kulturella processer. Det globala samhället vi lever i idag skiljer sig kraftigt 

från den koloniala eran ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Samtidigt som vi 

fortfarande präglas av det koloniala synsättet.  41

Djupt förankrat i vårt medvetande finns bilden av olika identiteter, som i grunden har 

formas av samhället och dess maktförhållanden. När identiteter skapas i vårt 

medvetande dras en klar skiljelinje mellan vad som är ”jag” och vad som inte är jag 

-”de”. I medvetandet blir dessa motsättningar likvärdiga. ”Vi” och ”de” ses som lika 

mycket värda, men när dessa motsättningar appliceras i realiteten skapas skiljelinjer.  42

!
Teorin om representationen av ”de Andra” är central i postkoloniala analyser.  43

Grundläggande i det sättet att tänka är att vår identitet blir synlig när det avgränsas i 

förhållandet till något annat. Att konstruera en grupp som ”de Andra” innebär att man 

tar fasta på det som skiljer ”dem” från ”oss”. ”de Andra” är underordnade, inte bara 

för att de befinner sig i ett materiellt underläge, utan för att de saknar viktiga 
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egenskaper som skulle möjliggöra en jämlik relation. Därför kunde exempelvis 

kolonisatörerna rättfärdiga behandlingen, rasismen och förtrycket mot de 

koloniserade. Oförmågan att erkänna och respektera olikhet på jämställd basis sägs 

utgöra grundbulten i den koloniala diskursen.  44

!
I antologin Postkolonial feminism 2 skriver författaren Angela Davis, att man haft ett 

behov av att skilja på vita och svarta genom att framställa den svarte mannen som en 

våldtäktsman med omänsklig sexuell drivkraft. Våldtäktsanklagelser har riktat sig mot 

svarta män, skyldiga som oskyldiga. Av de 455 män i USA som mellan 1930 och 

1967 avrättades efter våldtäktsdomar var 405 svarta.  Våldtäktsanklagelserna visade 45

sig vara det mest kraftfulla av en hel rad försök att rättfärdiga lynchningen av svarta 

människor. Lynchningen av svarta män och våldtäkterna mot svarta kvinnor blev en 

grundläggande ingrediens i efterkrigstidens rasism.  46

!
4.4 Invandrarbegreppet i medierna 

Begreppet invandrare infördes i mitten av sextiotalet för att sammanföra alla möjliga 

”utlänningar” med uppehållstillstånd i Sverige, samt deras barn, under ett gemensamt 

tak av statistiska och administrativa åtgärder. I medierna och i det allmänna 

medvetandet laddades begreppet snart med betydelsen annorlundaskap. Invandrare 

kallas de som ”inte är som vi”, och som inte på många generationer heller kan bli vi.  47

!
Invandrare beskrivs som en homogen grupp människor, som har gemensamt att de är 

bärare av traditionstyngda patriarkala beteenden. Begreppet invandrare har alltså 

skapats efter en stereotyp.  48

!
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Invandrare framställs ofta som om de härstammar från en annan tid och behöver 

vänjas in vid det högteknologiska och moderna livet i Sverige. Samtidigt används 

Sverige och det svenska som ett ideal för uppnådd modernitet och industrialisering, 

som toppen av en enda global utvecklingskedja.  Inte sällan används ”binära 49

oppositioner” i nyhetstexterna, där gott ställs emot ont. Det goda representeras då av 

det svenska och det onda av det som är avvikande och annorlunda, en roll som oftast 

faller på ”invandraren”. I artiklar som på olika sätt behandlar teman om hedersmord, 

tonårsäktenskap, bortgifte, gruppvåldtäkt och könsstympning blir exempelvis 

”svenskhet” synonymt med det som anses normalt, jämställt och gott.  50

!
Fördomar om etnicitet i medierapporteringen bidrar till att upprätthålla den 

institutionella rasismen i samhället. I boken Representing Race (2005) av Downing 

och Husband beskriver nyckelbegreppen ras, etnicitet och stereotyper. Raser 

definieras som socialt konstruerade kategorier, baserade på föreställningar om 

människans biologiska skillnader. Att göra rasskillnad är att göra skillnad på 

människor. Skillnaden har inte uppkommit på vetenskaplig basis utan snarare efter 

intressen i samhället. Klassiskt rastänkande består av att man vill positionera sig själv 

och den egna rasen som överlägsen och se andra raser som ”de Andra”. Hudfärgen 

blir själva nyckelmarkeringen för rasskillnaden.  51

4.5 Våldtäktsmyter  

En myt kan beskrivas som en kännedom inom en kultur, något som tas för sanning 

men som kan visa sig vara falskt.  Det kan röra sig om ett värde, en idé, ett begrepp, 

en berättelse eller en förklaring som är djupt förankrat i det kulturella medvetandet.  52

Det finns också myter som hänger samman med föreställningarna om våldtäkt. Myter 

som skuldbelägger och skapar dikotomier i såväl diskursen om våldtäkt som i 
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medierapporteringen. Dessa våldtäktsmyter kan definieras som fördomsfulla, 

stereotypa eller falska föreställningar om våldtäkt, våldtäktsmän och våldtäktsoffer.  

Vanliga myter om våldtäkt inkluderar sedimenterade föreställningar som att ”endast 

dåliga flickor blir våldtagna”, att vissa offer ”ber om det” genom att berusa sig och 

bära korta kjolar. Eller att kvinnan visst ville ha sex, men ångrade sig. Myter som på 

olika sätt skuldbelägger våldtäktsoffret. Myter som menar att: hade hon inte varit så 

berusad, burit andra kläder eller gått ut sent på kvällen kunde hon kanske ha undvikit 

att bli våldtagen.   53

!
Denna stereotypa våldtäktsmyt, där skulden skjuts över på offret och gärningsmännen 

ursäktas med sina okontrollerbara lustar, har sitt ursprung i bilden av våldtäkt. Istället 

för att betraktas som en våldsgärning, där sex används som vapen, förknippas våldtäkt 

med sex och något som frammanats av sexuella lustar. Våldtäktsoffret kan därmed 

anses ha kunnat locka igång våldtäktsmännens lustar med sitt utseende och sexualitet. 

Våldtäkt behöver inte ha sitt ursprung i sexuella begär, utan kan lika gärna handla om 

makt. Undersökningar i amerikanska fängelser visar hur manliga fångar använder sig 

av våldtäkt som ett maktmedel, när slag inte räcker för att härska över en annan 

människa. Våldtäkt är då det ultimata sättet att förnedra och visa sig överlägsen.  54

!
I Virgin or Vamp - How The Press Covers Sex Crimes (1992) delar Helen Benedict 

upp myten om våldtäktsoffren i två stereotypa motpoler: oskulden och 

manslukerskan. Den stereotyp hon kallar för oskulden representerar den kanske mest 

klassiska bilden av ett offer. Ett offer som är rent och oskuldsfullt och som attackerats 

av ett eller flera ”monster”. Det oskuldsfulla offrets motpol axlas av manslukerskan, 

som får representera en hänsynslös kvinna som förfört gärningsmännen med sin 

sexualitet.  55

!
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Huruvida en kvinna porträtteras som oskuld eller manslukerska i medierapporteringen 

beror på flera faktorer. Om kvinnan är bekant med gärningsmännen, om hon är ung, 

inga vapen användes och hon avviker från den traditionella bilden av en kvinna som 

söker ett konventionellt liv med man, barn och Volvo, är chansen större att hon 

betraktas som en manslukerska.   56

!
Det finns inte bara myter som angår våldtäktsoffret, utan också dess förövare. 

Våldtäktsmän beskrivs ofta som sexuellt utsvultna och galna. Som monster och 

ursinniga bestar. En våldtäkt där gärningsmannen saknar dessa attribut har således 

svårare att accepteras av samhället.  57

!
Dessa stereotypa och polariserade bilder och diskurser kring våldtäkt och dess offer 

kan sägas bero på en slags offerhierarki. En offerhierarki där det idealiska offret är en 

person eller kategori av individer som, när de drabbas av brott, direkt ges den 

fullvärdiga och legitima statusen av ett offer. Denna grupp inkluderar de som oftast 

uppfattas som sårbara, försvarslösa och oskuldsfulla, och som således också förtjänar 

såväl sympati som medlidande. Äldre kvinnor och barn är typiska idealoffer. Unga 

män, hemlösa, personer med drog- eller alkoholproblem och de som existerar vid 

samhällets marginaler, befinner sig i den andra änden av offerhierarkin och har 

svårare att uppnå legitim offerstatus. Denna offerhierarki påverkar också i vilken 

utsträckning ett offer får såväl medial uppmärksamhet som medlidande i samhället. 

Ett idealoffer kan få massiv uppmärksamhet i media, väcka starka känslor i samhället 

och skapa debatt, medan ett mindre idealt offer inte väcker ett lika stort medialt 

intresse.  58

!
5. Metod  
Följande kapitel inleds med en kort beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Vi har 
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valt att använda oss av kritisk diskursanalys som metod som förklaras närmare. 

Kapitlet avslutas med att beskriva hur vi avser att applicera analysverktygen i vår 

undersökning. 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod beskriver Larsåke Larsson i 

boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010). Kvantitativ metod är fruktbar då 

syftet är att få kunskap och översikt över ett stort material. En kvantitativ metod 

används för att besvara frågan “hur många?” eller “hur ofta?”   59

Kvalitativ metod används för ett mindre material där forskaren vill förstå sig på mer 

komplicerade fenomen. Fokus i den kvalitativa forskningen ligger på ord och ordens 

latenta mening snarare än förekomsten av antal ord och därför är en kvalitativ metod 

mer fruktbar på vår undersökning. Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys, 

som går ut på att analysera textinnehåll. Vid en kvalitativ innehållsanalys identifieras, 

kodas, samt kategoriseras grundläggande mönster eller teman i det empiriska 

materialet.  Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys som metod eftersom 60

forskaren kan undersöka hur relationen ser ut mellan olika diskurser och sociala 

strukturer. Kritisk diskursanalys kan användas för att avslöja olika maktstrukturer i 

samhället.  61

5.2 Diskursbegreppet  

Begreppet diskurs kan sammanfattas som hur språk används i tal och skrift. 

Diskursbegreppet inrymmer två definitioner som anses vara mest användbara när det 

gäller analys av nyhetstexter. Den första grundläggande definitionen är diskurs som 

språkuttryck och samtal.  Den andra definitionen handlar om institutionell 62
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kunskapsproduktion. Det innebär att institutioner som vetenskap, byråkrati, medicin 

och medier har utvecklat olika former av kunskap och expertis som varje institution 

förknippas med. Diskursen är således allt som sägs, skrivs och görs inom en 

institutionell sfär. Alltså ingår nyhetstexter i en institutionell diskurs, samtidigt som 

språket i texten även tillhör en språklig diskurs.  63

5.3 Teun van Dijks kritiska diskursanalys 

Med hjälp av en kritisk diskursanalys kan forskaren avslöja dolda diskurser i en text. 

Det finns inget standardiserat sätt att göra en kritisk diskursanalys. Däremot finns det 

vissa föreslagna modeller och hjälpmedel man kan använda sig av.  För att göra en 64

kritisk diskursanalys av exempelvis en tidningsartikel krävs att man känner till 

artikelns bakgrund, vilket innebär att man bör ha förståelse för de historiska, politiska 

samt sociala aspekter som ligger till grund för händelsen. Som analytiker bör man 

även ha förståelse för händelsens huvuddeltagare samt deras huvudsakliga åsikter.  65

!
Teun van Dijk menar att varje nyhetsdiskurs är strukturerad och att det är strukturens 

närvaro som möjliggör ett socialt meningsskapande. Precis som van Dijk utgår vi från 

att en nyhetstext inte är en slumpmässig kombination av tecken, utan en strukturell 

företeelse.  van Dijk kritiska diskursanalys har som avsikt att studera texter på 66

makro- och mikrostrukturell nivå.  Genom att titta på texten makrosemantiskt låter 67

forskaren globala fenomen förklara betydelsen av hela paragrafer, sektioner eller 

kapitel av skriven diskurs.  68

!
Makronivån berör nyhetstextens mer övergripande egenskaper. Detta görs genom att 

titta på textens tematiska och schematiska struktur. Den tematiska strukturen syftar till 

att kartlägga journalistens hierarkiska behandling och konstruktion av en aktuell 
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nyhetshändelse. Vad är artikelns huvudtema och hur är relationen mellan huvudtemat 

och andra delteman? Huvudtemat, det som står högst upp i hierarkin, återfinns ofta i 

rubrik och ingress.  69

Den schematiska strukturen gäller journalistens regelstyrda berättande, vilket handlar 

om att de företeelser som blir föremål för rapporteringen underkastas särskilda 

schematiska konventioner, exempelvis rubrik och ingress, samt att journalisten 

försöker sätta nyheten i ett historiskt sammanhang. Det hör även till konventionen att 

journalister låter aktörer kommentera, bedöma och analysera nyhetshändelsen. Dessa 

måste skiljas från journalistens egna kommentarer.  70

På mikronivå studeras diskursen mer i detalj utifrån koherens och ordval. Enligt van 

Dijks teori undersöks relationen mellan global och lokal koherens. Global koherens är 

textens huvudsakliga mening som förverkligas genom alla mindre textpartier - lokal 

koherens.  Koherensen finns i texten genom att nyhetskonsumenten själv fyller i 71

”luckor” som producenten efterlämnat. Ideologiska ståndpunkter eller åsikter är inte 

alltid uttryckta explicit i texten och särskilt inte i nyhetstexter som strävar efter 

objektivitet.  Genom att fastställa och studera textluckorna får man således grepp om 72

nyhetsproducenten och nyhetskonsumentens sociokulturella relation.  73

!
På mikronivå studeras även textens ordval och meningar. I analysen på mikronivå 

undersöks hur en person, sak eller händelse beskrivs.  Teun van Dijk använder sig av 74

begreppet ”propositioner”. Med hjälp av propositioner får enstaka ord en mening och 

ett sammanhang. Ett ord betyder ingenting förrän det sätts i ett sammanhang 

tillsammans med andra ord. Då får ordet en laddning som kan avslöja textförfattarens 
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ideologiska ståndpunkt och åsikter, såväl som tidningens och samhällets förhållande 

till det analyserade objektet.  75

!
Genom en analys av ordval kan även en slags ideologisk polarisering framgå, där ett 

”vi” och ett ”de” kan urskiljas.  Vanligt vid sådana polariseringar är att den 76

västerländska kulturen hålls som överlägsen och ”de Andra” står för en 

underlägsenhet och ett främmandeskap, som ofta kopplas samman med österländska 

kulturer. ”Vi” förknippas med goda egenskaper så som demokrati, rationalitet och 

fredlighet medan ”de” får representera dess motsatser: diktatur, irrationalitet och 

våldsamhet.   77

5.4 Operationalisering  

När vi använder oss av van Dijks kritiska diskursanalys kommer vi först göra en 

övergripande tematisk analys, där samtliga artiklar från de tre fallen granskas. Detta 

gör vi för att upptäcka övergripande teman i artiklarna. Det skulle kunna kallas för en 

”halvmakro- analys”, där vi först redogör för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

genom att besvara frågan: Vad handlar artikeln om?  

Vi avser också att studera faktarutorna och se vilken relation dessa har till 

nyhetstexten.  När vi gör den tematiska undersökningen bildar vi oss en uppfattning 78

av nyhetstextens hierarkiska karaktär. Genom att identifiera textens huvud- och 

delteman uppstår en tematisk hierarki.  79

Sedan gör vi ett urval, där fem artiklar från varje fall granskas djupgående. Vi 

undersöker textens hierarki, textuella luckor, aktörer i texten samt ordval. I den 

schematiska strukturen kartläggs berättandet. Här undersöker vi vad som förmedlas i 

rubrik och ingress, vilka aktörer och orsaksförklaringar som förekommer, samt vem 
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som får dra slutsatser kring händelsen.  Vi undersöker även hur händelsen 80

konstrueras, söker efter frånvarande information, så kallade textuella luckor, samt om 

det finns överflödig information som texten hade klarat sig utan. 

Till sist avvänder vi av de pressetiska reglerna som metod- och analysverktyg för att 

undersöka journalisternas etiska förhållningssätt.  

6. Övergripande analys  
Vår analys är uppdelad i två delar – en övergripande och en djupgående analys. I den 

första delen redogör vi för resultatet av den övergripande analysen. Resultatet baseras 

på en tematisk analys av samtliga 57 artiklar. I analysen urskiljer vi vilka huvudteman 

och delteman artiklarna består av. Syftet är att besvara vår första frågeställning: Hur 

skildras våldtäktsfallen? 

6.1 Rissnefallet  

Artiklarna om Rissnefallet är 18 stycken till antalet. Åtta artiklar skrevs innan 

rättegången hölls. Sex artiklar skrevs efter att rättegången börjat och ytterligare tre 

skrevs efter den slutgiltiga domen fastslagits. 

Detaljerad rapportering 

Rapporteringen om Rissnefallet är generellt sett väldigt detaljerad. Pojkarna ska ha 

turats om att utnyttja flickan, rånat henne på skor och mobil så att hon inte skulle 

kunna ringa på hjälp. Flickan beskrivs som kraftigt berusad – hon ”såg ut som ett 

kors” och kunde knappt stå. Ett centralt tema i rapporteringen är att flickan befann sig 

i ett utsatt tillstånd, på grund av att hon var kraftigt berusad, samt att killarna var 

många.  Stort fokus läggs också på att flickan mått mycket dåligt efter våldtäkten och 81

att hon inte minns någonting av det som hände. I tre artiklar figurerar flickans 

psykiska tillstånd som huvud- eller deltema. Att flickan begärt rekordskadestånd på 82
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400 000 kronor återkommer också i flera artiklar, som för att ge tyngd åt hur allvarligt 

brottet som hon utsatts för är.   83

!
Sverigedemokraterna delar ut flygblad på olika skolor i Stockholm där männens 

identitet samt etniska ursprung förekommer. Efter detta beskrivs gärningsmännen i 

flera av artiklarnas faktarutor utifrån brottsregister och etniska ursprung.  84

!
Generell diskussion om sexualbrott 

Rapporteringen mynnar så småningom ut i en mer allmän diskussion om våldtäkt, sex 

och sexuellt våld. Detaljerna är kvar, men diskussionen är vidare. I samband med att 

brottsrubriceringen ändrats från ”grov våldtäkt” till ”grovt sexuellt utnyttjande” 

uppstår en diskussion om vad våldtäkt egentligen är. Straffrättsexperter tillåts då 

kommentera svensk lagstiftning och dess påföljder.  85

!
Psykologiska aspekter 

Centrala teman i rapporteringen är också att fokus läggs på rent psykologiska 

aspekter. Att flickan till en början inte orkade delta i rättegången, eftersom hon mått 

mycket dåligt efter våldtäkten, utvecklas till mer generella frågeställningar om hur en 

flicka som blivit våldtagen beter sig och reagerar. En brottsofferexpert menar att 

svenska domare inte har förståelse för våldtagna flickors beteende och en debatt om 

huruvida beteendevetenskap bör ingå i domaryrket blossar upp.  86

!
En annan fråga av psykologiskt karaktär är varför unga män våldtar. Finns det några 

mekanismer som utlöser ett sådant beteende? Och kan man ”bota” våldtäktsmän? 
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Experter av olika slag får uttala sig om gärningsmännens chanser att återanpassa sig 

till samhället. I en artikel diskuteras huruvida det går att göra ”vanliga pojkar” av 

Rissnepojkarna. Pojkarna beskrivs som avhumaniserade och känslokalla. Här ses 

likheter med postkolonisalismens teori om ”de Andra”. Pojkarna ses inte som 

”vanliga” svenska pojkar utan som det farliga, annorlunda i samhället. Frågan är om 

de någonsin kan bli ”normala”? Detta återkommer i artiklarna från rättegången, där 

det framgår att männen inte visar några känslor. Samtidigt framhävs att flickan gråter 

under rättegången vid upprepade tillfällen. En polarisering blir tydlig i artiklarna, där 

flickan representerar det goda, det försvarslösa och oskyldiga. Pojkarna får 

representera det onda, det som gått fel i samhället - de Andra.  87

!
Reaktioner från omgivningen 

Omgivningens reaktioner är ett återkommande tema. Demonstrationer hålls för att 

stödja offret och för att få till en ändring i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. 

Våldtäkt ska rubriceras som våldtäkt och inte som sexuellt utnyttjande, menar 

demonstranterna.  88

!
6.2 Stureplansvåldtäkten 
Artiklarna är totalt 22 till antalet. En artikel skrivs i samband med händelsen. Sedan 

skrivs inga artiklar förrän första domen faller (männen frias), då skrivs åtta artiklar. 

Mellan den andra rättegången och slutgiltig dom skrivs sex artiklar. Efter den 

slutgiltiga domen fastslagits skrivs ytterligare sju artiklar.  

Noggrann beskrivning av våldtäkten  

I den första artikeln konstateras det att en flicka har blivit utsatt för en grov våldtäkt 

och två män grips, men Aftonbladets rapportering om fallet tar inte fart förrän männen 

frias i tingsrätten.  Ett tidigt och återkommande tema i rapporteringen är att man 89
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mycket ingående berättar vad flickan utsattes för under våldtäkten samt vilka skador 

hon ådrog sig. Exempelvis beskrivs det att männen tryckt upp en fjärrkontroll i 

flickans underliv och att hon blödde ur analen när hon kom till sjukhuset.  90

Detaljrikedomen kring själva våldtäkten och flickans skador karaktäriserar 

rapporteringen. Det framkommer ofta att männen är ”välkända ansikten” på Stureplan 

som rör sig i innekretsen på Stureplan. Därför kallas männen snart för 

Stureplansprofilerna.  91

Fokus på flickan  

Det finns ett behov av att förklara varför männen friades, vilket i sin tur leder till att 

flickans bakgrund ifrågasätts – vilka sexpartner hon haft och hur hon låter när hon har 

sex. ”Jag stönade inte, jag skrek av smärta”, uppger offret.  Att hon haft 92

”förnedringssex” med männen tidigare tas upp ofta. Offret säger själv i ett ”öppet 

brev” att ”hon inte är någon ängel” men trots det ska hon inte behöva utsättas för 

våldtäkt.  93

Omgivningen protesterar 

Rapporteringen handlar också om omgivningens reaktioner. Personer protesterar och 

anordnar demonstrationer för att de är upprörda över att männen friats.  Samtidigt 94

åtalas den ena profilen, 21-åringen, för en annan våldtäkt på en kvinna.  Händelsen 95

gör att föraktet för gärningsmännen växer sig ännu kraftigare. I väntan på att 

hovrättsförhandlingarna ska börja behandlar rapporteringen frågor om vad en våldtäkt 

är? Kan ett samlag övergå till våldtäkt?  

Artiklarna handlar till stor del om flickans version av händelsen, då hon väljer att vara 

öppen mot medier. I ett öppet brev skriver hon om våldtäkten, om livet efteråt och att 
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hon går hos en psykolog.  96

Advokaternas tydliga roll 

Flickans advokat har överklagat domen till hovrätten och Aftonbladet följer den 

rättsliga processen på mycket nära håll. När rättegången i hovrätten inleds ökar 

publiceringstempot. Advokaterna får betydande roller i rapporteringen eftersom de 

representerar två olika versioner av händelsen. Flickan anser sig ha blivit våldtagen 

och männen menar att hon var med på det. Flickans advokat menar att hennes skador 

var så omfattande att hon omöjligen kan ha ställt upp på samlagen frivilligt. Pojkarnas 

advokat påpekar att de inblandade haft ”förnedrande sex” tidigare där de har spottat 

varandra i ansiktet och smiskat varandra och att man måste förstå att referensramarna 

för sex förändras i samhället. Deras åsikter får stor uppmärksamhet och de är mycket 

synliga i rapporteringen.  97

Vad som händer i samband med hovrättsförhandlingarna är av intresse. Enligt 

rapporteringen visar männen ”inga reaktioner alls”, flickan däremot gråter och lämnar 

rättssalen. Utanför demonstrerar personer till flickans fördel och männen hotas, 

skriver Aftonbladet.  98

Två rättsinstanser - två olika domar 

I slutskedet av rapporteringen handlar artiklarna om den slutgiltiga domen och dess 

konsekvenser. Hovrätten visar sig ha en annan uppfattning än tingsrätten och väljer att 

döma männen till fyra års fängelse för grov våldtäkt. Att de dömer helt olika blir ett 

tema i rapporteringen. Flickan trovärdighet blev avgörande. Hovrätten väljer att gå på 

flickans version och påpekar vid två tillfällen att man inte påverkats av medierna och 

opinionen, skriver Aftonbladet.  Flera rättsexperter får komma till tals och är positiva 99

till att männen dömdes. Vissa menar att domen var ”en seger för kvinnor”, att det är 

viktigt att ”lyssna på kvinnor”, samt att domen är bra för att få kvinnor att anmäla 
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våldtäkt.  100

De sista artiklarna handlar om att männen skickas i fängelse. Först efter att domen 

fallit kommer gärningsmännen till tals och får berätta om hur deras liv förändrats och 

deras syn på domen.  101

6.3 Tenstafallet  

Totalt 17 artiklar. Fyra artiklar skrivs i samband med händelsen innan rättegången. 

Efter första domen, där gärningsmännen döms, skrivs tre artiklar. Efter fallet 

överklagats och den slutgiltiga domen faller, där pojkarna frias, skrivs tio artiklar.  

Detaljfattig rapportering  

Centralt för rapporteringen av Tenstafallet är att artiklarnas beskrivningar av 

händelseförloppet är övergripande och detaljfattig, i jämförelse med de andra två 

fallen. Våldtäkten rubriceras som grov och polisen är till en början mycket försiktig 

med utelämnandet av uppgifter, med hänsyn till de inblandades ringa ålder.  Detta 102

återspeglas i artiklarna. Artikelförfattarna har utelämnat ingående detaljer om 

våldtäkten, om flickans tillstånd och om pojkarna. Det framgår att flickan befann sig 

på en fest i en lägenhet tillsammans med sin väninna, som var kraftigt berusad. Där 

turades sex pojkar om att ha sex med henne i ett låst rum.  Enligt flickans egen 103

utsago sa hon nej, men vågade inte protestera mer med rädsla för vad som då skulle 

kunna hända. Det framgår också att flickan kände ”dödsfruktan”  under våldtäkten 104

och att hon enligt vittnen varit ”helt förstörd” efteråt.  Därefter slutar 105

detaljrikedomen. 

Killarna döms till en början av tingsrätten till ungdomsvård och skadestånd. Experter 

uttalar sig och menar att straffet är för lågt och att om killarna varit myndiga hade de 
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dömts till fängelse.   Pojkarna frias sedan i hovrätten där en domare säger till 106

Aftonbladet att ”tjatsex” inte detsamma som våldtäkt.  107

Hjälplös eller särskilt utsatt? 

Ett tema i rapporteringen är diskussionen om huruvida flickan varit i ”ett hjälplöst 

tillstånd” eller inte. Offret anses ha befunnit sig i hjälplöst tillstånd om hen varit 

kraftigt berusad och/eller medvetslös under våldtäkten. Pojkarnas advokat anser att 

flickan inte varit i hjälplöst tillstånd och att tingsrätten har fel. Hovrätten väljer senare 

att fria pojkarna eftersom inte heller de anser att flickan varit i hjälplöst tillstånd. 

Hovrätten väljer att använda sig av lagtexten så som den var skriven när brottet 

begicks, och inte av den nya lagen där formuleringen hjälplöst tillstånd ändrats till 

”särskild utsatt situation”.  108

!
”Stop legalizing rape” 

Omgivningens reaktioner är ett centralt tema i rapporteringen. På sociala medier 

skriver tusentals personer på en protestlista där man kräver att lagen ska skärpas.  109

En feministgrupp genomför en nakenprotest, vandrar in i hovrättens foajé och ropar 

”Stop legalizing rape”. Att många väljer att engagera sig i debatten är tydligt.  110

!
Våldtäkten blir politisk sakfråga 

Rapporteringen om Tenstafallet mynnar så småningom ut i en diskussion om den 

svenska sexualbrottslagen. Tenstafallet kännetecknas av ett långt politiskt efterspel 

där flera partier kräver att våldtäktslagen utvidgas med en samtyckeslagstiftning, 

medan andra vill bevara lagen som den är.  Samtyckesfrågan leder till interna 111

politiska bråk och politiker måste försvara sina åsikter om varför lagen behöver eller 
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inte behöver skärpas.  En lokalpolitiker går så långt som att säga att han tycker att 112

pojkarna borde ”grävas ner och stenas enligt deras hemländers regler” på Facebook.  113

!
7. Djupgående analys  
I analysens andra del undersöker vi 15 artiklar djupgående. Vi har valt ut fem artiklar 

från varje fall som vi anser karaktäriserar rapporteringen som helhet. Artiklarna 

representerar de teman som var återkommande i den övergripande analysen. I 

Stureplansvåldtäkten var ett övergripande tema att rapporteringen var detaljerad. För 

att belysa detta i den djupgående analysen valde vi därför en artikel där många 

detaljer om våldtäkten förekommer. I det här kapitlet kommer vi att besvara våra 

frågeställningar med hjälp av informationen från den övergripande och den 

detaljerade analysen. Vi avslutar varje fall med att undersöka hur journalisterna 

förhållit sig till de pressetiska reglerna. 

7.1 Rissnefallet  
Artiklar vi granskat på djupet från Rissnefallet är: ” - Alla var vi på 

henne” (2000-03-24), ”Det handlar mer om sex än om makt” (2000-02-11), ”Kan det 

bli män av Rissnepojkarna?”(2000-05-08), ”Domarna vet för lite om flickors känslor” 

(2000-04-17) samt ”Pojkarna visar inga reaktioner alls” (2000-04-17). 

!
Vilka får komma till tals?  

Flickan som utsattes för övergreppet i Rissnefallet, får i rapporteringen aldrig komma 

till tals. Det talas däremot väldigt mycket om flickan och hennes advokat Kristina 

Engstrand för hennes talan. Övergreppet hon utsattes för beskrivs detaljerat, precis 

som flickans känslor och upplevelser efter det inträffade. Olika experter, jurister, 

vittnen och även gärningsmännen (via förundersökningen) uttalar sig om flickan och 

övergreppet. Gärningsmännen får, via förundersökningen, komma till tals. I alla andra 

fall för andra personer deras talan. 
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Karaktäristiskt för rapporteringen om Rissnefallet är att en rad experter får uttala sig. 

Brottsofferspecialisten Magnus Lindgren menar att beteendevetenskap bör införas i 

den svenska juristutbildningen för att domarna bättre ska förstå hur våldtagna kvinnor 

och flickor mår och reagerar efter ett övergrepp. I ”Det handlar mer om sex än om 

makt” diskuterar avdelningsföreståndaren på Bärby ungdomshem, Per Blomkvist, 

samt psykoterapeuten Börje Svensson på Rädda Barnens mottagning, unga 

sexualbrottslingars motiv och drivkrafter. I ”Kan det bli män av Rissnepojkarna” får 

sex olika experter uttala sig om de tror att Rissnepojkarna har en chans att någon gång 

bli ”vanliga” pojkar utifrån ett fråga-svar-formulär. 

!
Hur framställs gärningsmännen? 

Gärningsmännen i Rissnefallet är sju pojkar i tonåren. Återkommande i 

rapporteringen är att de beskrivs som känslokalla. Redan i ingressen till artikeln ”–

Alla var vi på henne” beskrivs hur pojkarna träffades på en grillkiosk och ”skröt” för 

varandra om händelsen. Att journalisten väljer att skriva skröt istället för prata eller 

diskutera redan i ingressen sätter en tydlig ton för resten av rapporteringen. Personer 

som skryter om våldtäkt framstår som minst sagt kalla och respektlösa. Även 

artikelrubriken ”Pojkarna visar inga reaktioner alls” skapar den bilden av pojkarna. 

Att deras brist på känslouttryck ges stort utrymme skulle kunna bero på teorin om 

myten av våldtäktsmän som galningar eller monster. Våldtäktsmän som saknar sådana 

attribut har svårare att accepteras av samhället.  Att Rissnepojkarna är känslokalla 114

inför det hemska övergreppet är därför lättare att ta in, än att de skulle kunna vara 

vilka pojkar som helst. 

 

Karaktäristiskt för rapporteringen om gärningsmännen är också att deras agerande 

tenderar att sättas i ett större sammanhang och att experter försöker hitta olika 

psykologiska eller kulturella orsaker till gärningsmännens agerande. I artikeln ”Kan 

det bli män av Rissnepojkarna?”, diskuterar sex olika ”experter” huruvida pojkarna 

någonsin kan bli ”vanliga” pojkar. I anslutning till ingressen finns webbfrågan: ”Kan 

!33

 O’Hara, 2012: 247-248114



man göra vanliga pojkar av unga sexualbrottslingar?” Tillsammans med rubriken 

skapar frågan en polarisering mellan det onda och det goda. Men inte mellan 

gärningsmän och offer, utan mellan Rissnepojkarna och ”vanliga” pojkar. Bortsett 

från att de får representera vad som tycks vara en homogen grupp av 

sexualbrottslingar i allmänhet, får de axla rollen för det som är avvikande i samhället. 

Enligt Ylva Brunes tidigare forskning förblir ofta etniskt svenska våldtäktsmän just 

enskilda fall och individer. De ses som speciella undantag, några som brutit mot 

normen. Gärningsmän med annan etnisk bakgrund än svensk får å andra sidan ofta 

representera gärningsmän i ett större perspektiv. De buntas ihop i en klump samtidigt 

som journalister och experter försöker hitta kulturella eller psykologiska orsaker till 

deras agerande. Detta blir tydligt i artikeln ”Kan det bli män av Rissnepojkarna” där 

olika experter tillåts göra just det: dra slutsatser om orsakerna bakom pojkarnas 

agerande: 

!
”Man måste fokusera på deras sexuella problem med sexuella fantasier och 

beteendemönster. Samtidigt måste man arbeta med deras empatistörningar” 

”De är fostrade in i en könskultur som är svår att bryta på egen hand.”  115

I artikeln ”Det handlar mer om sex än om makt” blir det återigen tydligt. Där 

diskuteras sexualbrottslingars drivkrafter på ett bredare plan med Rissnefallet som 

utgångspunk: 

”Övergreppen är ofta planerade. I ett fall Per Blomkvist haft hand om gick en av 

killarna och köpte kondomer innan de skred till verket.  

- De var överens om att de skulle se till att få sex. Om de tror att de skulle få någon 

att ställa upp frivilligt, det vet jag inte. Det bryr de sig nog inte om.” 

  - Per Blomkvist, avdelningsföreståndare Bärby behandlingshem.  116
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Rissnepojkarna får i rapporteringen representera det som inte anses vara ”normalt”. 

Ett distanstagande som representeras av teorin om ”de Andra”. Enligt teorin ställs de 

etniskt annorlunda som en motpol till det västerländska, som i sin tur anses 

representera goda demokrativärden och det som anses vara normalt och 

eftersträvansvärt. De etniska Andra däremot ses, på grund av sitt kulturella arv och 

ursprung, som farliga och annorlunda, som personer med dålig kvinnosyn och brist på 

demokratiska värderingar. I rapporteringen om Rissnefallet får Rissnepojkarna axla 

den rollen.  117

 Efter att Sverigedemokraterna delat ut flygblad på skolor runt om i Stockholm med 

uppgifter om Rissnepojkarnas etnicitet nämns detta dessutom, vid ett flertal tillfällen, 

i rapporteringen.  

”Alla nio är bosatta i Spånga församling i nordvästra Stockholm, men har utländsk 

bakgrund…”  118

Exemplet är hämtat från en av flera faktarutor. Där beskrivs pojkarnas brottsregister, 

men också att de har ”utländsk bakgrund”.  

Hur framställs offret?  

Offret i Rissnefallet är en 14-åriga flicka som utsätts för ett övergrepp i ett 

parkeringsgarage. Helen Benedict delar upp våldtäktsoffer i två motsatta stereotyper: 

antingen porträtteras offret som oskuld eller som en manslukerska. Rissneflickan är en 

typisk oskuld: hon är ung, oskuldsfull och har efter våldtäkten mått mycket dåligt. 

Detta blir tydligt i artikeln ”Domarna vet för lite om flickors känslor” där 

brottsofferspecialisten Magnus Lindgren vill att beteendevetenskap ska införas i 

svenska juristutbildningar, eftersom rättsväsendet inte förstår hur svaga och 

traumatiserade flickor blir av våldtäkt. Artikeln är som en del i flickans offentliga 

försvar. Den tar tydlig ställning för hennes sak och vill skydda henne, inte bara från 
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gärningsmännen, utan också från rättssamhället. Hon får i artikeln också representera 

hela landets utsatta kvinnor.  

!
Flickan är vad man skulle kunna kalla för det idealiska offret i offerhierarkin och ges 

direkt legitim offerstatus.  Att hon är ett offer ifrågasätts aldrig. I Aftonbladets 119

rapportering möts hon enbart av medlidande. När pojkarnas agerande ifrågasätts och 

experter uttalar sig om deras handlingar, står flickan fri. Hon befinner sig i ena änden 

av den offerhierarki som presenterats i teoridelen, och gärningsmännen befinner sig i 

den andra änden.  

!
”Den 14-åriga flickan sitter med i tingssalen, ansikte mot ansikte med killgänget som 

inte med en min röjer att de är berörda.”  120

!
I artikeln ”Pojkarna visar inga reaktioner alls” beskrivs flickans agerande som modigt. 

Den första rättegångsdagen orkade hon inte delta i rättegången, utan satt i ett rum 

bredvid. 

Rapporteringen om den 14-åriga flickan är också väldigt detaljerad. I artikeln ”-Alla 

var vi på henne”, som baseras på polisens förundersökning, ges ingående 

beskrivningar av händelseförloppet samt av flickans tillstånd.  

”Flickan var då så berusad att hon knappt kunde gå. En av pojkarna berättar att hon 

”såg ut som ett kors”. Två av dem höll henne under armarna.  

Han (en av gärningsmännen reds. anm.) berättade vidare att flickan inte kunde göra 

motstånd, än mindre prata. 

 – Hon såg ut att vara helt borta.”  121

Flickan var mycket berusad under övergreppet och hade 1,2 promille i blodet. I 

artiklarna beskrivs hennes tillstånd åtskilliga gånger. Flickan var ”helt tom i blicken” 

och ”kunde knappt stå”. Rapporteringen är överlag väldigt detaljerad. Att 
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rapporteringen är detaljrik skulle kunna bero på att journalisten vill sedimentera 

bilden av flickans utsatthet.  

Pressetik  

Regel 7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 

publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

Flickan samt övergreppet beskrivs stundtals mycket ingående. 

”Alla var på henne med händerna. Några, två eller tre, genomförde samlag.  

- X gav henne två hårda örfilar och skrek: Vakna din hora! Samtidigt knullade han 

henne.”  122

Både flickan och gärningsmännen är unga och Rissne är inte stort, sannolikheten att 

alla redan vet vilka de är, är överhängande. Att ingående beskriva hur flickan 

förnedrats av pojkarna är onödigt och kan snarare göra henne illa. Bara för att 

journalisten haft tillgång till alla detaljer via förundersökningen betyder inte det att 

hen borde dela med sig av dem till allmänheten. 

Information som att ”hon såg helt tom ut” ger på samma gång en bild av att flickan 

skulle kunna ha ”undvikit” att bli våldtagen, om hon inte druckit sig berusad. Enligt 

Helen Benedicts teorin om våldtäktsmyter läggs ofta fokus på flickans kläder, om hon 

befunnit sig ute sent på kvällen eller om hon varit berusad, för att delar av skulden ska 

skjutas över på offret. Eftersom våldtäkt förknippas med sex och inte en 

våldshandling skulle kvinnan enligt den logiken kunna ha frammanat männens 

lustar.   123

Regel 10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse 

i sammanhanget och är missaktande. 
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Efter att Sverigedemokraterna delat ut flygblad på skolor runt om i Stockholm, med 

uppgifter om gärningsmännens etnicite, förändras någonting i Aftonbladets 

rapportering. I flera artiklar nämns gärningsmännens etniska bakgrund. Ofta i en 

faktaruta tillsammans med uppgifter om deras tidigare kriminella belastning, men 

även i löpande text, som fakta, trots att det saknar betydelse för rapporteringen eller 

fallet som sådant. Att gärningsmännen har annan etnisk bakgrund än svensk gör dem 

inte till våldtäktsmän. Personer som är utomlandsfödda utmålas enligt teorin om de 

Andra gärna som farliga och med avvikande kvinnosyn. Egenskaper som kopplas till 

deras kulturella arv och som bidrar till en segregation mellan den vita västerländska 

normen och de etniska andra. Som ett slags maktverktyg som används av vita 

västerlänningar.  Samtidigt är det viktigt att påpeka att gärningsmännens etnicitet, i 124

vare sig Rissnefallet eller Tenstafallet, nämns i medierapporteringen förrän det 

uppmärksammats av andra krafter i samhället. I Tenstafallet, blev gärningsmännens 

etnicitet känd via forum på Internet samt via en lokalpolitiker vars rasistiska 

uttalanden på Facebook blev en nyhet. Om gärningsmännens etnicitet över huvud 

taget hade figurerat i medierapporteringen om dessa incidenter inte hade inträffat, är 

en fråga som är omöjlig att svara på, men som trots det är värd att ha i åtanke.   

Regel 13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material 

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte 

att skada den som blivit anmäld. 

Återkommande för rapporteringen om Rissnefallet är att gärningsmännen blir offer 

för en diskussion om sexualbrottslingar i allmänhet. Deras status som individer 

upphör och i rapporteringen diskuteras vilka psykologiska och kulturella orsaker 

deras agerande kan bero på. I artikeln ”Kan det bli män av Rissnepojkarna” diskuterar 

sex olika experter huruvida gärningsmännen någonsin kan bli ”normala” pojkar. 

Redan i rubriken finner läsaren egentligen svaret och i expertkommentarerna som 

följer blir det ännu tydligare: gärningsmännens kvinnosyn är i grunden skev, precis 

som deras förhållande till sex och makt. I artikeln ”Det handlar mer om sex än om 
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makt” diskuterar psykoterapeuten Börje Svensson på Rädda Barnens mottagning, 

tändningsmekanismerna bakom gärningsmännens agerande: 

”Han är van vid att höra dem berätta att ’de var ihop med tjejen först och sedan var 

deras kompis ihop med henne’. ’Hon ville själv’ är en annan standardformulering.  

— Men min starka övertygelse är att när de begår övergreppen vet de vad de gör. De 

vet att det är fel. Men det struntar de i.” 

  - Börje Svensson, psykoterapeut, Rädda Barnens mottagning.  125

Det problematiska med dessa expertanalyser är att gärningsmännen själva aldrig får 

komma till tals. Endast i artikeln ”-Alla var vi på henne” som baseras på 

förundersökningen, kan läsaren indirekt ta del av gärningsmännens egna ord. Inte 

heller gärningsmännens advokater uttalar sig särskilt ofta. Att rapporteringen är 

vinklad blir extra tydligt när man funderar över vilka röster som egentligen hörs.  

7.2 Stureplansvåldtäkten 
Artiklarna vi valt ut i vår djupgranskning är: ”– Ett bevis på att de är 

svin” (2007-08-06), ”Männen friades i tingsrätten - 19-åringen skriver om 

skräcknatten” (2007-09-05), ”Kvinnan pressades kraftigt i hovrätten - Rättegången 

mot Stureplansprofilerna har inletts” (2007-09-28) ”Åklagaren yrkade på 

fängelse” (2007-09-28), ”En seger för alla unga kvinnor” (2007-10-16). 

Vilka får komma till tals?  
I de fem artiklarna som granskat på djupet från Stureplansvåldtäkten kommer offret, 

den 19-åriga flickan till tals. Hon får själv beskriva vad hon utsatts för, vad hon tycker 

om domsluten och hur våldtäkten påverkat henne. Det är en skillnad jämfört med 

Rissnevåldtäkten, där offret aldrig återges i direkta citat. I två av de fem artiklarna är 

det endast flickan som kommer till tals trots att flera aktörer nämns i texterna.  126

Därför är det flickans version som får flest utrymme i många av artiklarna vi gått 

igenom.  
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!
I rapporteringen får pojkarnas advokater och flickans advokat stort utrymme då de 

representerar varsin version av händelsen.  Pojkarnas advokat får stå som motpol till 127

flickans version då gärningsmännen först kommer till tals i rapporteringen efter den 

slutgiltiga domen fallit.  128

!
När hovrätten dömt pojkarna till fängelse intervjuas flera experter som får 

kommentera den fällande domen. De kallas för ”juridiska experter”. Samtliga drar 

slutsatsen att domen antigen var ”positiv” eller ”inte så oväntad”.  129

!
Hur framställs gärningsmännen? 

Gärningsmännen beskrivs som Stureplansprofiler. I en artikel framkommer det att 

männen varit aktiva i krogbranschen på Stureplan, och då får läsaren en möjlighet att 

förstå varför männen kallas för Stureplansprofilerna. I de flesta artiklarna måste dock 

läsaren fylla i den textuella luckan som beskrivningen lämnar efter sig.  130

Att männen är ”kända Stureplansprofiler” väcker tankar om att det handlar om två 

män som ofta befinner sig på Stureplan. Stureplan är en plats i Stockholm som 

förknippas med ett mer exklusivt leverne, där dyra restauranger och butiker har sitt 

tillhåll. Att våldtäkten ska ha skett i en ”vindslägenhet” väcker tankar om hur 

lägenheten ser ut. Att den förmodligen är en mycket fin och dyr lägenhet i ett av 

Stockholms dyraste områdena - Östermalm. Den textuella luckan blir att det här är 

män som har pengar. 

När den 19-åriga flickan i en intervju får frågan om huruvida gripandet av en av 

männen är en upprättelse för henne, säger hon: ”Nej, men det är ett bevis på att 

männen är svin”.  131
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Rapporteringen om våldtäkten är mycket detaljerad. Genom att redogöra för hur 

männen tryckt upp en ”20 centimeter lång fjärrkontroll i flickans underliv” och att de 

skrikit till varandra ”våldta henne, våldta henne” är också ett sätt att berätta vad det är 

för typ av personer.  132

Ett återkommande tema i rapporteringen är att skribenten gärna redogör för de sms 

som männen skickat till varandra efter våldtäkten. Vi upplever att journalistern väljer 

att göra detta för att smsen sänder en signal till läsaren om vad det är för människor, 

vilken kvinnosyn de har, samt vilken jargong som gäller mellan de två.  !
”Vi berättar inte det med NN för någon. Men fan vad Gött det är med förnedring NN 

är vår gängHora och så ska det vara.  

”Tyst som i graven haha. ja hon är underbar”.  133

Ylva Brune konstaterar i sin forskning att brottsliga svenskar ses som individuella 

undantag, de är psykiskt störda, narkomaner eller alkoholiserade. Men att de 

invandrande männens våldtäkter problematiseras och ges en kulturell förklaring 

istället.  I Aftonbladets rapportering om Stureplansvåldtäkten anser vi att 134

gärningsmännen får etiketten ”störda”. De är ett undantag på grund av deras intresse 

för sexuellt våld. Det sker ingen kulturell förklaring till brottet eller teori om att 

männen begått brottet för att de har en viss etnicitet.  

Hur beskrivs offret? 

Flickan får chansen att i ett öppet brev, själv beskriva händelsen. Då berättar hon att 

hon mår väldigt dåligt samt att hon har förändrats efter våldtäkten. I brevet skriver 

hon också att hon går i terapi. Hon beskriver också sig själv som ett känt ansikte på 

Stureplan – ”På Stureplan vet alla vem jag är”.  135

!

!41

 ”– Ett bevis på att de är svin”, 2007-08-06132

 ”Flicka tvingad till grovt sex”, 2007-05-05, – ”Ett bevis på att de är svin”, 2007-08-06133

 Brune, 1998: 50134

 ”Männen friades i tingsrätten”, 2007-09-05135



En återkommande tema i rapporteringen är att skribenten redogör för det skador 

flickan fått under våldtäkten. Hon ska exempelvis ha fått flera blåmärken som 

tillkommit när männen nypt in bokstäverna ”SEX” på hennes kropp. Hon ska också 

ha blött ur analen och fått en fjärrkontroll upptryckt i underlivet. Genom dessa 

beskrivningar uppfattar man offret som väldigt utsatt.  136

!
I sms-konversationen som männen skickat beskrivs flickan som en ”gänghora”. Detta 

leder oss in på att stort fokus riktas mot flickans sexuella vanor. Männens advokater 

framhäver att ”flickan ställt upp på förnedringssex” tidigare.   Vilket skapar en bild 137

av flickan som promiskuös. 

!
I en artikel från hovrättsförhandlingarna frågar man flickan om hennes sexuella vanor 

och tidigare sexpartners. Enligt skribenten får flickan frågan om hur hon låter när hon 

har sex – ”Jag stönade inte, jag skrek. Det är skillnad på när jag stönar när jag har 

sex och när jag skriker för att jag har ont”.  138

När offret får beskriva sig själv säger hon att hon att: ”Jag är ingen ängel men för det 

ska jag inte behöva våldtas”.  139

!
Bilden av flickan som promiskuös går att koppla till teorin om ”våldtäktsmyter”. 

Enligt en av dessa myter antas våldtäktsoffret kunna locka igång våldtäktsmännens 

lustar med sitt utseende och sexualitet. En annan myt är att offret skulle ha gått med 

på samlaget till en början, men att hon sedan ska ha ångrat sig. Dessa myter lägger 

över skuldbördan på offret. Helen Benedict skriver att en stereotypisk bild av 

våldtäktsoffer är att de antingen framställs som rena och oskuldsfulla eller som en 

mansslukerska. I detta fallet är det tydligt att det finns aktörer i texten som gärna 

framställer kvinnan som den senare stereotypen. Då tänker vi framför allt på männens 
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advokater. När skribenterna och flickans advokat istället framhäver flickans alla 

skador som hon fått efter händelsen, framställs hon snarare som ett offer som är rent 

och oskuldsfullt och som attackerats av ett eller flera ”monster”.  Vi anser också att 140

den 19-åriga flickan går under beskrivningen av ett idealoffer, då hon exempelvis får 

massiv medial uppmärksamhet. Hon är del av ett fall som väcker starka känslor i 

samhället och som skapar debatt. Ett mindre idealiskt offer väcker inte lika stort 

medialt intresse.  141

!
Pressetik 

Som vi redan konstaterat tidigare i analysen är detaljrikedomen karaktäristisk för 

Stureplansvåldtäkten. Enligt de pressetiska reglerna bör man inte publicera detaljer 

som kan vara kränkande för privatpersoner. Regel nummer sju säger följande:  

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 

publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

I artikeln ”– Ett bevis på att de är svin” gör skribenten en noggrann beskrivning av 

våldtäkten. En beskrivning som vi uppfattar strider mot den pressetiska regeln.  

”Hon fick utstå ett stort antal örfilar. Sedan turades männen om att ha sex med henne. 

Analt, vaginalt och oralt. För polisen har hon berättat hur de tryckte upp en 20 cm 

lång fjärrkontroll i hennes underliv.”  142

Vi ställer oss frågande till hur det kan vara av allmänintresse att flickan fått en 

fjärrkontroll upptryckt i underlivet. Detta exempel är bara ett av många där skribenten 

rör sig i det pressetiska gränslandet gällande detaljer kring flickans skador.  

Regel nummer nio säger att skribenten ska alltid ska “Visa brotts- och olycksoffer och 

deras anhöriga största möjliga hänsyn”.  
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Som läsare upplever vi inte att detta uppfylls när skribenten beskriver att flickan ville 

ha samlag till en början, men drog gränsen vid analsex. Samma problem uppstår när 

skribenten nämner att flickan och männen haft ”förnedringssex” tidigare. Vi tänker att 

detta är information som inte bara är känslig för flickan men också för hela hennes 

familj som kanske inte var medvetna om flickans sexuella vanor.  

Även om ovanstående regler ignoreras vid flera tillfällen i rapporteringen så upplever 

vi att det största pressetiska problemet i rapporteringen är att skribenterna gång på 

gång bryter mot följande två regler: 

Regel 13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material 

tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters 

ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte 

att skada den som blivit anmäld. 

Regler 14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas 

som oskyldig om fällande dom inte föreligger. 

Den mycket viktiga regeln att höra bådas sidor har totalt ignorerats i artikeln ” – Ett 

bevis på att de är svin”. Direkt problematiskt är att fyra personer nämns i texten, men 

endast en av dessa som kommer till tals. Journalisten borde ha sökt 

Stureplansprofilerna eller deras försvarare. Samma problematik finns i artikeln 

”Männen friades i tingsrätten – 19-åringen skriver om skräcknatten”. Där får flickan 

ge sin version av händelsen och får stå oemotsagd.  

 

Stureplansprofilerna presenteras som gärningsmän trots att de friats av tingsrätten. 

Detta är ett genomgående pressetiskt problem i rapporteringen. Stureplansprofilerna 

själva kommer först till tals efter att de dömts till fängelse av hovrätten.  

Regel nummer tio säger följande: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, 

kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning 

om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”. 
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 I Stureplansrapporteringen väljer man att berätta att männen tidigare drivit en krog 

tillsammans på Stureplan. Vi ställer oss frågande till om informationen om yrke 

verkligen är relevant för rapporteringen. 

I slutet av regler nummer två står det att ”Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja 

mellan faktaredovisning och kommentarer”. Vid flera tillfällen är det svårt att veta var 

journalisten hämtat sin information. I artikeln “– Ett bevis på att de är svin” skriver 

artikelförfattaren att Stureplansprofilerna och flickan var ute och festade och sedan 

gick hem till en av männen. Sedan skriver skribenten att flickan först gick med på 

samlag men när männen ville ha analsex sa hon nej. Det är omöjligt för läsaren att 

avgöra om detta är information från flickan, från förundersökningen, polisen eller 

annan källa.  

7.3 Tenstafallet  
Artiklarna som vi valt ut är: ”Sex tonårspojkar dömda för 

gruppvåldtäkt” (2013-06-14),  ”Advokat: Flickan är lättad över domen” (2013-06-14), 

”15-åriga flickan om hovrättens dom” (2013-09-28), ”Fem av åtta partier: Låt lagen 

vara” (2013-09-30), ”Moderat: De borde grävas ner och stenas” (2013-10-02). 

!
Vilka får komma till tals?  
I rapporteringen kommer den 15-åriga flickan till tals då Aftonbladet väljer att åka 

hem till henne och hennes familj. Flickan och hennes mamma intervjuas. Flickan 

berättar att hon vill ställa upp i media så att folk ska förstå att hon inte ville bli 

våldtagen.  143

!
Gärningsmännen får däremot inte uttala sig. I Rissnefallet kommer gärningsmännen 

till tals via utdrag ut förundersökningen, men det enda som sägs i Tenstafallet är att 

fyra av pojkarna erkänner att de har haft samlag med flickan och att två av dem påstår 

att det ska ha skett varit frivilligt. Precis som i Stureplansvåldtäkten finns det två 

versioner av vad som egentligen hänt. De som redogör och drar slutsatser kring 
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händelsen, och som får representera konfliktens sidor är flickans advokat Magnus 

Eriksson och pojkarnas advokater.  144

!
I Tenstafallet börjar rapporteringen med att en ung flicka blivit gruppvåldtagen, men 

när pojkarna frias i hovrätten tar rapporteringen en ny vändning där Sveriges lagar 

diskuteras. Därför får flera politiker komma till tals i rapporteringen.  145

!
En lokalpolitiker från Hälsingland skriver ett inlägg på Facebook som får stor 

uppmärksamhet. Enligt rapporteringen har han läst om den friande domen på Internet 

och blivit upprörd. Aftonbladet fokuserar på en del i uttalandet där han säger att 

pojkarna borde ”grävas ner och stenas”.  

!
Han skriver: ”Hade detta hänt min dotter hade jag tagit lagen i egna händer… Dom 

skulle kanske kört sina egna hemländers regler. Grävas ner till huvudet och stenas om 

jag får vara lite politiskt inkorrekt, detta är nog vad dom flesta hade önskat efter 

domen om gruppvåldtäkten! Blir bara hatisk när man själv har två döttrar”. 

!
Han avböjer intervju med Aftonbladet men kommer till tals via en intervju om samma 

händelse med tidningen Hela Hälsingland, som Aftonbladet refererar till.  146

!
Hur framställs gärningsmännen? 

Det bör här påpekas att pojkarna friats av hovrätten och därför inte bör gå under 

benämningen ”gärningsmännen” i juridisk mening. Vi använder begreppet i detta 

kapitel för att de har rollen som ”gärningsmän” i rapporteringen.  

!
Gärningsmännen beskrivs som sex unga pojkar. Till en början var de åtta som greps 

men sex av dem åtalades för grov våldtäkt eller försök till grov våldtäkt. 

Beskrivningen av de är väldigt övergripande och deras ålder är central. Det 
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framkommer tidigt i rapporteringen att offret och gärningsmännen är väldigt unga, 

och därför är andra aktörer, exempelvis polisen, förtegna om händelsen.  I den första 147

artikeln beskrivs gärningsmännen som ungdomar och tonårspojkar. I den andra 

artikeln skriver man att ”Fem av dem är 16 år gamla, tre av dem är bara 15”. En av de 

16-åriga pojkarna uppgetts ha delat ut kondomer till de andra. Det framställer pojken 

som ledare i gänget, men vem av de fem 16-årigarna som det rör sig om förblir 

osagt.  148

!
Till skillnad mot Rissnefallet försöker skribenten inte hitta orsaksförklaringar till 

varför pojkarna begått detta brott. I Rissnefallet gjorde skribenterna noggranna 

redogörelser för männens etniska ursprung samt vilka brott de dömts för tidigare. När 

männens etniska bakgrund blir känd upprepas informationen att männen har 

”invandrarbakgrund” i flera artiklar. Trots att Tensta-pojkarna också har en annan 

etnisk bakgrund än svensk syns inga sådana beskrivningar i rapporteringen. Att 

pojkarna har en annan etnicitet blir först känd i rapporteringen när en lokalpolitiker 

från Hälsingland gör ett klumpigt uttalande på Facebook.  149

!
Han framställer gärningsmännen som om de kommer från en annan tidsepok och 

menar att de bör straffas via stening ”som i sina hemländer”. Uttalandet går att 

härleda till att invandrare framställs som om de härstammar från en annan tid och 

behöver vänjas in vid det högteknologiska och moderna livet i Sverige, samtidigt som 

det svenska får representera ett ideal för uppnådd modernitet.  150

!
Det går också att koppla hans uttalande till postkolonial teori och skapandet av ”de 

Andra”. Grundläggande i det sättet att tänka är att vår identitet blir synlig när det 

avgränsas i förhållandet till något annat. Genom uttalandet om ”deras hemländers 
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regler” gör politikern en tydlig skiljelinje mellan vad som hör till svenskt beteende 

och ”annat” beteende.  

!
Vi tror att pojkarnas etnicitet aldrig hade blivit känd om det inte vore på grund av 

nyheten om lokalpolitikers uttalande.  

!
Hur framställs offret?  

Flickan beskrivs som ”ung” i början av rapporteringen. Då är det ännu inte känt att 

hon är 15 år. Enligt vittnesuppgifter ska flickan ha varit ”helt förstörd”, ”ledsen” och 

”rädd” efter våldtäkten, vilket framställer henne som mycket utsatt och sårbar.  151

!
I början av rapporteringen framställs flickan som trovärdig. Det är tingsrätten som gör 

den bedömningen när de väljer att tro på flickan version. Männen döms därför till 

ungdomsfängelse. Flickans advokat beskriver att flickan varit ”stark och tydlig i sin 

berättelse om den fruktansvärda händelsen”.  152

  

I den senare delen av rapporteringen framkommer det att ”hovrätten inte helt kan 

förlita sig på målsägandes uppgifter om händelseförloppet” , vilket framställer 153

flickan som osäker, eller som en lögnare. En av pojkarnas advokater vill inte 

framställa flickan som hjälplös, då han menar att hon inte ska ha varit i ett ”hjälplöst 

tillstånd” i juridisk mening.  154

!
Flickan får också tillfälle att med sina egna ord berätta om hur hon mår och om 

händelsen. Hon beskriver sig själv som ”ganska liten” i förhållande till pojkarna. Hon 

anser att hon i allra högsta grad befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Hon säger också 

att hon inte vågar gå ut, vilket framställer henne som rädd. Hon berättar också att hon 

har mardrömmar och önskar att hon kunde vrida tillbaka tiden. I samma artikel 
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skriver skribenten att flickan ”sitter tyst och tittar ner” under intervjun, vilket skapar 

bilden av en osäker och blyg flicka.  155

!
I motsats till Stureplansoffret, där den 19-åriga flickan framställs som promiskuös, så 

framställs den 15-åriga flickan som en liten, oskyldig och rädd individ. Därför går 15-

åringen under beskrivningen av ett ”idealoffer”, då ett idealoffer får stor medial 

uppmärksamhet. 15-åringen passar även in på den stereotypiska skildringen av ett 

offer som ren och oskuldsfull.  156

!
Pressetik 

I Tenstafallet upplever vi att journalisterna har ett annat etiskt förhållningssätt än i de 

två tidigare fallen. Här tar journalisterna mycket större hänsyn till ”privatlivets 

helgd”. Artiklarna är avskalade på detaljer och innehåller ingen överflödig 

information.  

I artikeln ”Sex tonårspojkar dömda för gruppvåldtäkt” kommer ingen av de berörda 

aktörerna till tals.  Enligt de pressetiska reglerna ska skribenten ”Sträva efter att 

återge alla parters ståndpunkter”. Detta är ett bekymmer som återkommer i 

rapporteringen om Stureplansvåldtäkten. Skillnaden i den här artikeln är att skribenten 

skriver “Aftonbladet har sökt åklagare, målsägarbiträde, försvarare utan framgång”. 

Det ger en signal att aktörerna i alla fall fått en chans att kommentera.   

I vissa artiklar, exempelvis ”Advokat: Flickan är lättad över domen”, så får flickans 

version störst utrymme i artikeln. I den här artikeln finns en tydlig hierarki där 

flickans advokat ges mer utrymme och där hans åsikter prioriteras i rubrik och 

ingress. Enligt de pressetiska reglerna ska personer som kritiseras få möjlighet att 

bemöta kritiken samtidigt. Visserligen kommer en av pojkarnas advokater till tals, 

men detta sker med ett kort citat i slutet. Även om det inte står i de pressetiska 

reglerna att det bör vara någorlunda jämlikhet när två skilda versioner beskrivs, anser 
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vi att artikeln vore mer pressetisk om det funnits en större balans.  

Ett liknande problem förekommer i artikeln ”15-åriga flickan om hovrättens dom”. 

Domaren Sven Jönson kritiseras öppet i artikeln. Flickan ställer också en direkt fråga 

till honom: ”Jag skulle vilja fråga: Om du var en tjej och hade 6-7 killar emot dig, 

skulle du våga stå upp och försöka slå dem? Eller skulle du göra som jag: säga nej, 

och sedan blunda och vänta på att det är över?” 

!
Han får svara på kritiken genom att skribenten använder gamla citat som han sagt vid 

ett annat tillfälle. Det känns inte tillräckligt för att artikeln ska följa de etiska reglerna. 

Att gamla citat rycks ur sitt sammanhang och återanvänds anser vi inte kan bedömas 

som att personen får bemöta informationen i den nya artikeln.  

!
Enligt journalisten Björn Häger, som skrivit flera böcker om journalistik, så bryter 

man mot de pressetiska reglerna om man väljer att göra en poäng av att misstänkta för 

våldsbrott är från ett annat land.  I Tenstafallet väljer journalisterna att inte beskriva 157

pojkarna som invandrare, vilket man gör i Rissnefallet. Därför anser vi att 

rapporteringen av Tenstafallet följer de pressetiska reglerna på ett tydligare sätt. 

!
8. Likheter och skillnader  

8.1 Artiklarnas omfattning 

Stureplansvåldtäkten är det fall där flest artiklar skrivs, totalt 22 stycken. Men 

rapporteringen tar inte fart förrän männen frias i tingsrätten. När 

hovrättsförhandlingarna börjar bevakar Aftonbladet rättegången på nära håll. 

Till skillnad från Stureplansfallet blir Rissnefallet en intressant mediehändelse redan 

från start, det vill säga när anmälan om våldtäkten kommer in till polisen. Aftonbladet 

skriver om polisanmälan, om gripandet, om åtalet, och om domen. Rapporteringen 

sker stegvis i samma takt som rättsprocessen. Totalt skrivs 18 artiklar om Rissnefallet. 
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Även Tenstafallet omfattas av 17 artiklar totalt. En stor skillnad jämfört med 

Rissnefallet är att här är det efterspelet av våldtäkten som är intressant. Tio av 17 

artiklar skrivs nämligen efter den slutgiltiga domen har fallit. I både Tenstafallet och i 

Stureplansvåldtäkten ser vi att det är av större medieintresse (om intresset mäts i 

antalet skriva artiklar) när gärningsmän frias än när de fälls. En friande dom kan även 

vara det som blir startskottet för en lång och utdragen rapportering.  

8.2 Röster – olika typer av ”experter”  

Signifikant för alla tre våldtäktsfallen är att en rad experter uttalar sig om fallet, om de 

inblandade, samt om Sveriges våldtäktslagstiftning. En klar skillnad ses däremot i 

vilka det är som uttalar sig och vad de uttalar sig om. I fallet Rissne ges personer med 

koppling till vård av brottslingar och brottslighet, utrymme att uttrycka sina åsikter 

om huruvida sexualbrottslingar någonsin kan bli ”normala” män. Diskussion centreras 

runt olika psykologiska aspekter och gärningsmännens agerande analyseras. Här 

skiljer det sig mot rapporteringen i Tenstafallet och Stureplansvåldtäkten, där 

diskussionen snarare rör den svenska våldtäktslagstiftningen och det svenska 

rättssystemets utformning.  

I fallet med Stureplansvåldtäkten tillåts justitieutskottets dåvarande ordförande 

Thomas Bodström, jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, överåklagare 

Lisbeth Johansson samt advokaten Elvy Wicklund kommentera fallet och den 

slutgiltiga domen. I Tenstafallet utmynnar den friande domen mot pojkarna i en debatt 

om huruvida våldtäktslagen bör ändras till en samtyckeslag. Debatten dras igång av 

Miljöpartiets politiska talesperson Gunvor G Ericson och flera högt uppsatta politiker 

uttalar sig, bland annat justitieminister Beatrice Ask. Även professorn i civilrätt 

Mårten Schultz samt före detta överåklagaren Sven Erik Alhem medverkar i 

mediedebatten. Likheterna mellan Tensta och Stureplansvåldtäkten är att det i båda 

fallen är politiker och rättsexperter som uttalar sig i just rättsliga frågor. I Rissnefallet 

handlar diskussionen mer om psykologiska frågor och experterna har således också 

annan karaktär, i form av till exempel psykologer, socialarbetare och en 

brottsofferspecialist. 
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I både Rissnefallet och Tenstafallet uttalar sig offrets mamma. I fallet Rissne berättar 

mamman att hennes dotter har tvingats flytta på grund av all uppmärksamhet. I fallet 

Tensta besöker Aftonbladet flickan i sitt hem efter att gärningsmännen  friats. Hennes 

mamma är med under besöket. ”När jag hörde det började jag darra. Det är så fel, 

jättefel”, berättade flickans mamma då. I Stureplansvåldtäkten finns dock ingen 

mamma eller förälder som uttalar sig. Däremot 19-åringens vän Anna Grimlund, som 

samlat ihop folk till en demonstration, för att uppmärksamma väninnans brottmål.  

En likhet mellan de tre olika fallen är att ingen anhörig till gärningsmännen uttalar sig 

i Aftonbladets rapporteringen. Endast i rapporteringen om Stureplansvåldtäkten får 

gärningsmännen komma till tals i direkta citat i artikeln ”Fyra år bakom galler 

väntar”, men då först efter att domen mot dem har fallit. I Rissnefallet citeras 

gärningsmännen, men då indirekt utifrån förundersökningen. I Tenstafallet uttalar sig 

inte gärningsmännen över huvud taget. I alla tre fallen blir en polarisering mellan det 

onda och det goda tydlig. Precis som enligt teorin om det ideala offret ges 

våldtäktsoffren stor medial uppmärksamhet och får dessutom stöd från samhället. 

Pojkarna, som enligt myten om våldtäktsmän, framställs som djuriska, sexuellt 

frustrerade och avvikande, får däremot verka i medieskugga.  158

Samhällets reaktioner har i alla tre fallen märkts av på fler sätt än så. De unga 

flickorna backas upp av demonstrationer, insamlingar och specialistutlåtanden. I fallet 

Rissne stod demonstranterna utanför tingsrätten i Solna med ”en skam för 

manssläktet” och ”vi står på din sida” skrivna på plakat för att stödja flickan. Vid 

Stureplansrättegången hade Team för våldtagna kvinnor anordnat en demonstration 

utanför rättssalen. I Tenstafallet skrev nästan 50 000 personer på en protestlista på 

Internet om att fallet borde omprövas, efter att Tenstapojkarna friats i Svea Hovrätt. 

Även feministgruppen Femen reagerade och genomförde en nakenprotest utanför 

Svea Hovrätt. 

8.3 Offret – oskyldigt och utsatt 

I alla tre fall är offret ständigt i rapporteringens strålkastarljus. Ester Pollack 
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konstaterar i sin undersökning att det sker en förändring på 1990-talet där 

journalisterna inte bara bevakar gärningsmannen, utan då börjar också brottsoffer bli 

föremål för rapporteringen. Offrets krets har utvidgats till att omfatta exempelvis 

vittnen, offrets familj, kamrater, och grannar.  Detta anser vi är tydligt i samtliga 159

fall.  

 

De tre offren är unga flickor som är 14, 15 och 19 år gamla. Alla offer ska ha blivit 

utsatta för händelsen i samband med eller efter en fest. I Rissnefallet är det tydligt att 

alkohol är inbladat då offret är ”kraftigt berusad”. I Stureplansvåldtäkten festade 

flickan med männen innan våldtäkten. I Tensta befann sig offret på en ”lägenhetsfest”.  

I Rissnefallet och i Stureplanvåldtäkten rapporteras det om flera detaljer kring själva 

våldtäkten. I Rissnefallet får läsaren reda på fakta som att flickan hade 1,2 promille i 

blodet, att hon druckit både öl, vin och sprit, och att hon skrivit följande budskap på 

en skåplucka:  

”Jag har blivit våldtagen. Mitt liv är förstört och nu sitter jag här på ungdomspsyk.”  

I Rissnefallet använder journalisten förundersökningen som källa i artikeln ”-Alla var 

vi på henne”. Här får läsaren en noggrann redogörelse för kvällen. 

“I ett första förhör talar en av pojkarna, 15 år, mycket utförligt. Han berättar vilka 

som gjorde vad. Alla var på henne med händerna. Några, två eller tre, genomförde 

samlag.  

– X gav henne två hårda örfilar och skrek: Vakna din hora! Samtidigt knullade han 

henne.”  

Detaljrikedomen kring händelsen och offret återkommer i Stureplansvåldtäkten. Här 

får läsaren veta vilka skador som flickan fått under våldtäkten. I artikeln ”Flicka 

tvingad till grovt sex” skriver skribenten så här om skadorna: 

”Dagen efter kunde rättsläkaren konstatera att hon – utöver sina övriga skador – 
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hade ett stort blåmärke på ena skinkan. Ett blåmärke i form av bokstäverna ”SEX”. 

Om männen nypt in blåmärket eller orsakat det på annat sätt är fortfarande inte 

känt”.  

I artikeln ”Åhörarna grät öppet” visas även en tecknad bild på en kvinnokropp där 

flickans skador märkts ut. Det framkommer också att flickan fått en 20 centimeter 

lång fjärrkontroll upptryckt i underlivet och att hon skadat sig i analen. 

I Tenstafallet är detaljrikedomen om offret och händelsen långt ifrån så omfattande 

som i de två andra fallen.  

I Virgin or Vamp - How The Press Covers Sex Crimes (1992) delar Helen Benedict 

upp myten om våldtäktsoffren i två stereotypa motpoler: oskulden och 

mansslukerskan. Det som skiljer Stureplansflickan från de två andra att hon både 

framställs som stereotypen ”oskyldig och utsatt” och rollen som ”mansslukerska”. 

Den stereotyp Benedict kallar för oskulden representerar den klassiska bilden av ett 

offer som är rent och oskuldsfullt och som attackerats av ett eller flera ”monster”.  Det 

oskuldsfulla offrets motpol axlas av manslukerskan, som får representera en kvinna 

som förfört gärningsmännen med sin sexualitet. Det är främst gärningsmännen och 

deras advokater som vill framställa Stureplansflickan som mansslukerska, då de 

menar att hon ställt upp på förnedrande sex tidigare. I Rissnefallet är det snarare 

bilden av ett oskuldsfullt offer som attackeras av fler ”monster” som framställs.  

I Tenstafallet och i Stureplansvåldtäkten intervjuas offren. I Rissnefallet kommer 

flickan endast till tals via vad hon sagt i förundersökningen.   

8.4 Etnicitet  

En övergripande skillnad i rapporteringen av fallen är hur journalisterna förhållit sig 

till gärningsmännens etnicitet. I både Rissne- och Tenstafallet är gärningsmännen av 

annan etnisk härkomst än svensk. I Rissnefallet blir detta allmänt känt när 

Sverigedemokraterna delar ut flygblad på skolor med uppgifter om gärningsmännens 

etnicitet. I Tensta sprids informationen via forum på Internet. Skillnaden är att i fallet 

Rissne speglar gärningsmännens etnicitet av sig även på rapporteringen. I flertalet 
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artiklar efter incidenten med Sverigedemokraterna förekommer att gärningsmännen 

har ”utländsk bakgrund” eller ”invandrarbakgrund”. I ”– Alla var vi på henne” skriver 

journalisten i faktarutan: 

”Gärningsmännen är alla bosatta i Spånga, men har alla utländsk bakgrund” 

Oftast förekommer dessa uppgifter i just faktarutorna, tillsammans med uppgifter om 

gärningsmännens tidigare brott. I en artikel förekommer begreppet 

”invandrarbakgrund” även i löpande text, som fakta, trots att gärningsmännens 

etnicitet inte har någon som helst betydelse för brottet. I artikeln ”Kan det bli män av 

Rissnepojkarna” diskuterar sex olika experter huruvida Rissnepojkarna någonsin kan 

bli ”vanliga” män. Detta går att härleda till teorin om ”de Andra” där de som ses som 

etniskt annorlunda ställs som motpol till den västerländska normen. Individerna 160

med annan etnisk härkomst än svensk får representera ”de Andra” och ses som 

avvikande och farliga. Ofta kopplas dessa etniska andra samman med dålig kvinnosyn 

och bristande demokrativärden samtidigt som den västerländska normen får 

representera goda demokrativärden och det som anses ”normalt”.  

Även i Tenstafallet hade gärningsmännen annan etnisk bakgrund än svensk, 

skillnaden är att det inte märks på samma sätt i rapporteringen. I en artikel berättas 

om en lokalpolitiker som på Facebook skrivit att gärningsmännen borde stenas ”som i 

sina hemländer”. Bortsett från den artikel, som är informativ i sitt syfte och snarare 

pekar på att politikern är rasist, nämns aldrig att gärningsmännen har annan etnicitet 

än svensk.  

8.5 Lagar och regler 

Att brott utgör ett tacksamt material för journalistiken kan i viss utsträckning förklaras 

med själva rättsväsendets funktion.   Upptäckten och rapporteringen av brott är 161

endast början på den process som sedan kommer pågå under en längre tid, något som 
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gör att samma historia kan återanvändas och byggas på under processens olika faser. 

Detta har även vi upptäckt i vår forskning.  

 

Stureplansvåldtäkten och Tenstafallet kommer att handla mycket om svenska 

rättsväsendet och om sexualbrottslagen. Vi anser att det är naturligt att rapporteringen 

fokuserar på de faktorerna på ett tydligare sätt än i Rissnefallet, då tingsrätten och 

hovrättens bedömning av Stureplansvåldtäkten och Tenstafallet skiljer sig åt. I 

Stureplansvåldtäkten friades männen, för att sedan dömas. I Tenstafallet var det 

tvärtom, där dömdes pojkarna i tingsrätten men friades av hovrätten.  

Det finns också en viss diskussion om Sveriges lagar även i Rissnefallet. När flickans 

advokat väljer att ändra brottsrubriceringen från grov våldtäkt till grovt sexuellt 

utnyttjande skapas debatt. Flera rättsexperter ställer sig kritiska till det agerandet och 

nätverket Nog.nu arrangerar en demonstration. Pojkarna döms senare. Röster om att 

straffet skulle vara hårdare förekommer. Sedan är den rättsliga diskussionen slut.  

I Stureplansvåldtäkten blir det tydligt att den rättsliga processen är viktig då 

rapporteringen tar fart först när männen friats av tingsrätten. Rapporteringen blir en 

jakt på svar om varför männen friades. När männen senare döms försöker man istället 

reda ut hur två rättsinstanser kan döma helt olika. Frågan om Sverige är rättsättssäkert 

väcks. Domstolen säger att ”beslutet (domen) inte har påverkats av media eller av 

opinionen”. Domstolens beslut ses senare som ”en seger för alla kvinnor”, då fallet får 

representera ett större samhällsproblem där ”experter” menar att ”vi måste lyssna mer 

på kvinnor”.  

Även i Tenstafallet är lagar och regler en central del. Fallet handlar nämligen mycket 

om hur sexualbrottslagen är formulerad och om lagen behöver skärpas. 

Rapporteringen mynnar ut i om det behövs en samtyckeslag i Sverige eller inte.  

Likheten i fallen är att diskussionen om lagar, regler och straff förekommer i samtliga 

fall, men på olika sätt. I Stureplansvåldtäkten hamnar rättsinstanserna i fokus, men i 

Tenstafallet är det lagarna som diskuteras. 
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9. Slutsats och diskussion  
I vår studie har vi sett att rapporteringen om de tre gruppvåldtäktfallen i Stockholm 

innehåller flera likheter. Rapporteringen följer ett tydligt mönster där rättsväsendets 

funktion är av betydelse. Alla steg i rättsprocessen blir en del av rapporteringen, så 

som åtal, rättegång, dom och straff. En annan tydlig likhet är att offret i samtliga fall 

får en liknande roll. I dessa fall, där flickor är offer, skapas bilden av en ung, utsatt 

och ibland hjälplös flicka. Med hjälp av vår teori om våldtäktsmyter har vi kunnat 

identifiera offren som ”idealoffer”, där samtliga får stor medial uppmärksamhet. Den 

19-åriga flickan i Stureplansvåldtäkten skiljer sig något från de andra. Det finns 

aktörer i artiklarna, som Stureplansprofilernas advokater, som försöker framställa 19-

åringen som promiskuös, på grund av hennes sexuella vanor. 

I de tre fallen är det två olika versioner som strider mot varandra. Flickans version, 

där hon hävdar att hon blivit våldtagen – och männens version, där de nekar till brott. 

Trots den uppenbara konflikten, så är det alltid flickans version som får störst 

utrymme, antigen genom henne själv eller hennes försvarare. Detta är kanske inte så 

konstigt. Men för att få en mer balanserad rapportering samt bättre förhålla sig till de 

pressetiska reglerna, bör journalisterna även låta gärningsmännen få komma till tals i 

större utsträckning, om de vill. Nu upplever vi att Aftonbladet tagit ställning för offret 

på ett sätt som strider mot de pressetiska reglerna. Det märks i Stureplansvåldtäkten, 

där männen framställs som hänsynslösa monster, trots att de var juridiskt frikända 

under viss tid av rapporteringen. Det är ett pressetiskt brott att behandla frikända 

människor som dömda.  

Rapporteringen om Stureplansvåldtäkten lyckades med sin detaljrikedom och 

fokusering på offret framställa gärningsmännen som två individer som skulle straffas, 

trots att de friades av tingsrätten. Vi anser att detta är ett exempel på det som Ester 

Pollack valt att kalla för ”juridiskt fri men socialt dömd”. Pollack menar att det är en 

ny typ av dom som inträffar när gärningsmän frias trots stort bevismaterial, då media 

för en egen agenda där man är mycket kritiskt till rättsväsendet och den åtalade.  162
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Detta leder i sin tur till att de friade döms av samhället.  

!
När det kommer till gärningsmännen har vi sett att i Rissnefallet och i 

Stureplansvåldtäkten har det funnits ett behov att förklara vilka männen är. I 

Rissnefallet beskriver man männen dels utifrån deras etnicitet, dels utifrån 

psykologiska aspekter. I Stureplansvåldtäkten väljer man istället att fokusera på deras 

livsstil och yrken som krögare på Stureplan. I Tenstafallet nöjer sig journalisterna med 

att konstatera att det rör sig om unga pojkar.  

I vår undersökning tycker vi oss se en utveckling mot en journalistik där 

journalisterna i större utsträckning tar hänsyn till de pressetiska reglerna. Större 

hänsyn tas till offrets integritet. I Rissnefallet och Stureplansvåldtäkten beskrevs 

övergreppen samt offrets skador med stor detaljrikedom, något som vi inte alls märker 

av i Tenstafallet. Tenstafallet är här föredömlig i sitt förhållningssätt till de pressetiska 

reglerna. I fallet Rissne skrevs gärningsmännens etnicitet ut som fakta i artiklarna, i 

Tenstafallet nämns detta inte alls.  

Utifrån ett bredare perspektiv upplever vi att synen på våldtäkt har förändrats i 

Sverige sedan Rissnefallet 2000. Diskussionen om vad som bör betecknas som 

våldtäkt och vilken påföljd som bör följa, har varit en tydlig del av rapporteringen i 

alla tre fallen. Utifrån vår undersökning kan vi se hur opinionen närmat sig en allt 

hårdare lagstiftning och en allt stramare definition av begreppet våldtäkt. Vårt 

samhälle präglas i dag av fortlöpande jämställdhetsdebatter och av en feministisk 

rörelse på frammarsch. Vid Stureplansvåldtäkten slog rättsväsendet fast att ”ett nej är 

ett nej, oavsett när det kommer” och efter att gärningsmännen i Tenstafallet friats 

blossade debatten om en samtyckeslagstiftning upp. Samtidigt som vi ser hur ett 

feministiskt parti närmar sig fyra-procentspärren för att ta sig in i riksdagen, går såväl 

lagstiftning som debattklimatet i offrets riktning. 

Utifrån vår undersökning tycker vi oss se en förändring sedan millenniumskiftet. I 

såväl Rissnefallet som Tenstafallet hade gärningsmännen annan etnisk härkomst än 

”svensk”. I båda fallen blev detta känt för allmänheten. I fallet Rissne delade 
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Sverigedemokraterna ut flygblad med gärningsmännens etnicitet runt om i Stockholm 

och i Tenstafallet blev gärningsmännens etnicitet känd via olika forum på Internet. 

Endast i fallet Rissne valde dock journalisterna att ta med etniciteten som fakta i sina 

artiklar. I Aftonbladets rapportering av Tenstavåldtäkten nämndes gärningsmännens 

etnicitet endast i en artikel, och då efter att en politiker uttalat sig rasistiskt om dem på 

Facebook. Hans uttalande framställdes som en skandal eftersom etnicitet inte längre 

anses ha eller bör ha någon betydelse. Det är också här ser vi tycker oss se en positiv 

utveckling i journalistiken. Samtidigt som främlingsfientliga krafter rör på sig i 

Europa och ett främlingsfientligt parti röstats in i Sveriges riksdag, verkar 

journalistiken ta ett större ansvar för att motverka rasismens utbredning i samhället. 

Som för att sätta sig emot de främlingsfientliga krafterna ser vi en journalistik som 

går mot en mer postkolonial syn på etnicitet och mångfald. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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15. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11256946.ab 29 september 

Slutgiltig dom faller 

16. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272188.ab 16 oktober 

17. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272092.ab 16 oktober 

18. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272272.ab 16 oktober 

19. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272081.ab 16 oktober 

20. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272473.ab 17 oktober 

21. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11272472.ab 17 oktober 

22. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11273702.ab 18 oktober 

!
!
Tenstafallet 

Totalt 17 artiklar 

!
När hände det? 2-3 mars 2013 

Rättegång 1 inleds: 13 maj 

Första domen: 14 juni 

Andra rättegången inleds: 

Andra domen faller: 27 september 

!
1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16359420.ab 5 mars 

2. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16371998.ab 7 mars 

3. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16382708.ab 8 mars 

4. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16754022.ab 10 maj 

Första domen faller 

5. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16961644.ab 14 juni 

6. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16963800.ab 14 juni 

7. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16965951.ab 15 juni 

Slutgiltig dom 
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8. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17559747.ab 27 september 

9. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17555242.ab 27 september 

10. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17562858.ab 28 september 

11. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17572320.ab 30 september 

12. http://web.retriever-info.com.ezp.sub.su.se/services/archive/displayDocument?

documentId=05734920130930A72CB60DA4C7C7DAA0E1AFA61B0070B5&se

rviceId=2 30 september 

13. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17571855.ab 30 september 

14. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17575229.ab 1 oktober 

15. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17575655.ab 1 oktober 

16. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17581622.ab 2 oktober 

17. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17656212.ab 14 oktober 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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11. 2 APPENDIX 2: Etiska regler för press, radio och TV 

!
I. PUBLICITETSREGLER 

!
Ge korrekta nyheter 

!
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

!
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 

möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

!
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

!
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska 

illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

!
Var generös med bemötanden 

!
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att 

bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse 

och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan 

uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera 

att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. 

!
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som 

rör den egna tidningen. 

!
Respektera den personliga integriteten 

!
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7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 

publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

!
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt 

av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 

!
9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. 

Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras 

anhöriga. 

!
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande. 

!
Var varsam med bilder 

!
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

!
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att 

det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är 

förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 

!
Hör båda sidor 

!
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att 

bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var 

uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som 

blivit anmäld. 

!
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14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som 

oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad 

rättssak bör redovisas. 

!
Var försiktig med namn 

!
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 

Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 

anges. 

!
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

!
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som 

återger materialet. 
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