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SAMMANFATTNING:  

Det finns lite forskning om kvinnliga förövare i jämförelse med vad det finns 

om manliga förövare och det verkar även finnas begränsningar i litteratur som 

kan handleda till exempel poliser och socialsekreterare i ämnet. Detta skulle 

kunna bero på att kvinnliga förövare utgör en sådan liten del av det totala 

antalet förövare så att fenomenet inte uppmärksammas tillräckligt. Studien 

bygger på en diskursanalys av tidningsartiklar från svensk press i syfte att 

granska hur media framställer kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn. 

Resultatet visar att de framträdande diskurserna är offerdiskurs, 

förövardiskurs och kunskapsdiskurs och att bilden av kvinnliga förövare 

konstrueras på olika sätt samt att detta skapar olika gestaltningar av 

verkligheten. Media har en viktig roll i hur en bild förmedlas och 

uppmärksammas samt stor makt när det gäller hur en diskurs rekonstrueras 

eller reproduceras. Detta skulle i sin tur kunna påverka hur ett fall gällande 

sexualbrott mot barn, där förövaren är en kvinna, hanteras.  

 

NYCKELORD: Kvinnliga förövare, diskurs, media, sexualbrott mot barn, 

sexuella övergrepp mot barn. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

Få kvinnor misstänks för sexualbrott och av det totala antalet misstänkta för sexualbrott 

under 2011 så var två procent kvinnor. Sannolikt så rapporteras i lägre grad kvinnliga 

förövare till polisen och färre kvinnor registreras för sexualbrott. Under 2011 anmäldes 46 

stycken sexualbrott mot barn där förövaren var en kvinna. Endast åtta kvinnor dömdes 

under samma år (Brottsförebygganderådet, 2012).  

Trots återkommande uppmärksamhet om sexualbrott i media så förblir frågan gällande 

kvinnliga förövare vid dessa brott något av en avvikelse både hos samhället och 

professionella eftersom sexuella övergrepp mot barn betraktas som ett ”manligt problem”. 

Faktumet att sexualbrott där kvinnor är involverade utgör en sådan liten del i förhållande 

till sexualbrott där män är involverade, ökar missuppfattningen att kvinnliga förövare är så 

ovanliga att problemet inte existerar (Bunting, 2007). 

En ökad medvetenhet har vuxit fram när det gäller sexuella övergrepp mot barn, vare sig 

det är en manlig eller kvinnlig förövare. Det leder till att fler barn vågar berätta om vad de 

varit med om för att de blir tagna på allvar. Men fortfarande är troligen mörkertalet stort på 

grund av att offret inte vill att någon annan ska veta samt att det kan vara svårt för 

omgivningen att tro på att detta sker. Att en kvinna sexuellt utnyttjar ett barn är ett väldigt 

tabubelagt ämne, vilket leder till att dessa brott inte alltid kommer till allmänhetens 

kännedom. Det kan vara svårare att upptäcka en kvinnlig förövare på grund av att det inte 

finns samma kunskap om den sortens övergrepp som om mäns övergrepp och att vi därför 

inte är lika observanta på det beteendet (Fällman & Christianson, 1999). 

Traditionella sexuella normer, speciellt samhällets uppfattning om kvinnor som sexuellt 

passiva och oskyldiga, kan spela en viktig roll när det gäller hur kvinnliga förövare 

uppmärksammas och anmäls. Uppfattningen om att kvinnor till stor del inte är kapabla att 

begå sexualbrott kan troligtvis påverka om fall som involverar kvinnliga förövare 

identifieras och hanteras som sexuella övergrepp. Ännu viktigare är dock att traditionella 

sexuella normer verkar ha influerat myndigheter och grupper, där lagen, offer till kvinnliga 

förövare och professionella inom socialt arbete ingår, som spelar en viktig roll i det 

officiella erkännandet av problemet (Denov, 2003).  



 

2 
 

Medias rapportering av sexuella övergrepp mot barn domineras av män som förövare. Det 

är därför viktigt att vi blir mer medvetna om att även kvinnor begår sexuella övergrepp mot 

barn. 

1.2 Relevans för socialt arbete  

Bunting (2007) menar att det finns ett behov att de professionella som arbetar med barn 

och familj är medvetna om att det finns kvinnor som begår sexuella övergrepp mot barn 

och att detta behöver uppmärksammas. Det första steget gällande denna fråga är att ha 

kunskap om att detta förekommer samt att vara vaksam mot kulturella antaganden som kan 

hjälpa till att minimera kvinnans roll under övergreppen. Denov (2003) anser att om 

professionella uppfattar kvinnan som ofarlig och i hög grad inte kapabel att begå 

sexualbrott är det osannolikt att sådana fall kommer behållas, utredas och åtalas. Till slut 

kan detta leda till att dessa fall inte syns i den officiella statistiken (Bunting, 2007; Denov, 

2003). 

I tillägg till brist på medvetenhet och kulturella antaganden när det gäller kvinnor som 

begår sexuella övergrepp finns det också andra aspekter som kan ställa till problem för 

professionella, skriver Bunting (2007). Hon menar att även om kvinnors sexuella 

övergrepp ofta är våldsamma, så kan de vara knappt märkbara eller uppenbara till sättet. 

Denov (2003) beskriver problemet med att professionella som arbetar med sexuella 

övergrepp mot barn, kan bli influerad av traditionella sexuella normer, och att dessa spelar 

en stor och avgörande roll när det gäller identifiering och behandling i fall med sexuella 

övergrepp mot barn. Vidare beskriver hon att professionellas tillvägagångssätt gällande 

utredning, deras reaktioner inför avslöjande och vilka procedurer de använder för att 

ingripa kan ha en stor inverkan på vem som märks som offer eller förövare och tillslut även 

vilka beteenden som identifieras eller rapporteras och döms för sexuella övergrepp. I denna 

mening så är det troligt att professionellas attityder gentemot sexuella övergrepp med 

kvinnlig förövare har ett avgörande inflytande över utbredningsstatistiken (Bunting, 2007; 

Denov, 2003). 

Christianson & Fällman (1999) menar att på senare tid har medvetenheten ökat när det 

gäller hur stor del som är kvinnor vid sexuella övergrepp mot barn, men pekar på att det 

finns begränsningar i litteratur som kan handleda till exempel poliser och socialsekreterare. 

Vidare så skriver de att när det gäller manliga och kvinnliga förövare så visar forskningen 

att det finns likheter, men även skillnader som till exempel att kvinnliga förövare kan vara 
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mer svårfångade på grund av att övergreppen kan vara knappt märkbara och att det 

används mindre våld. Även Bunting (2007) nämner att det finns väldigt lite forskning om 

kvinnliga sexualförbrytare i jämförelse med hur mycket det finns gällande manliga 

förövare och detta visar på en marginalisering av frågan. Hon menar dock att ämnet fått en 

del uppmärksamhet med studier som säger att professionellas respons inte alltid är vad de 

borde vara. (Christianson & Fällman, 1999; Bunting, 2007). 

Media har en viktig roll i att förmedla den allmänna debatten i samhället. Men de har även 

stort inflytande på att förmedla bilder av verkligheten och tenderar att reproducera vårt sätt 

att tänka kring vad som är ett problem. Med ett socialkonstruktionistiskt synsätt så skiljs 

inte språket och verkligheten åt, utan vi kan studera hur de påverkar varandra. När media 

vinklar och konstruerar ett fenomen på ett bestämt sätt så kan det förstås som att de 

genomför en dold maktutövning. Därför är det av stor vikt att analysera medias innehåll.  

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att kritiskt granska hur media framställer kvinnliga förövare vid sexualbrott mot 

barn.  

– Hur ser medias roll ut när det gäller på vilket sätt bilden av kvinnliga förövare vid 

sexualbrott mot barn konstrueras? 

– Finns det likheter och/eller skillnader i hur kvinnliga förövare framställs av kvällspress 

respektive dagspress? 

– Vilka konsekvenser kan framställningen av kvinnliga förövare i media ge för det sociala 

arbetet? 

1.4 Lagrum  

Den tidigare lagstiftningen gjorde ingen skillnad mellan sexualbrott mot vuxna eller mot 

barn. För att lyfta fram och förstärka barn och ungdomars skydd när det gäller sexuella 

övergrepp antogs 1 april 2005 en ny lag mot sexualbrott. Denna lag kom till för att 

tydliggöra alla individers rättigheter när det gäller sexuell integritet och självbestämmande 

och därmed främst för att förstärka barns skydd när det gäller sexuella kränkningar 

(Justitiedepartementet, 2005). 

Nedan följer en presentation av den inledande paragrafen (6:4 gällande sexualbrott mot 

barn.) Men även paragraferna 5 till 10 berör sexualbrott mot barn. 
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BrB 6:4 Om sexualbrott mot barn 

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn 

genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till 

fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som begår en gärning som 

avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling 

till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till 

gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av 

en myndighets beslut. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, 

döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande 

av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot 

om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets 

låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).  

1.5 Centrala begrepp 

Barnpornografibrott- ”Barnpornografi är i realiteten dokumenterade sexuella övergrepp 

på barn och har ingenting med pornografi att göra. Övergreppsdokumentation, som kan 

bestå av både bilder och filmer, sprids i rasande fart via internet där nytt material 

dagligen byter ägare. Bakom varje bild finns en tragik bortom det dokumenterade sexuella 

övergreppet. För offren utgör bilderna ständiga påminnelser om övergreppen. Vetskapen 

om att de kan beskådas världen över utgör ytterligare ett trauma för offret. Varje gång de 

tillgängliggörs utgör de en ny kränkning av barnets rättigheter” (Ecpat, 2013). 

 

Media- Media eller massmedia är en benämning som innefattar en bred skala och 

inbegriper all typ av information som når ut till en stor mängd människor och är därför ett 

vagt begrepp. I begreppet media innefattas, radio, tv, tidningar och även andra former av 

media. Medias skildring presenterar forskning direkt till läsarna och det kan då vara så att 

den revideras för att upplevas enklare och därmed nå en bredare grupp av läsare. Det finns 

dock kritik gällande medias rapportering eftersom det kan vara svårt att veta vart gränsen 

går för vad som är nyheter och vad som är underhållning (Loseke, 2003). 

2. KUNSKAPSLÄGE  

För att hitta tidigare forskning genomförde vi en sökning i Libris med sökorden- kvinnliga 

https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5ldt%C3%A4kt_mot_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S2
https://lagen.nu/begrepp/Grov_v%C3%A5ldt%C3%A4kt_mot_barn
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förövare vid sexualbrott mot barn, då fick vi inga träffar. Vi sökte då endast på- kvinnliga 

förövare som gav fem träffar men endast en som var tidigare forskning i ämnet. Vi hade 

som utgångspunkt att titta på tidigare forskning i Sverige, men då vi förstod att den var 

begränsad så valde vi att utöka sökningarna genom att även söka forskning från andra 

länder. Denna sökning gjorde vi genom att använda databasen Academic Search Elite med 

sökorden- female offenders in child sexual abuse- där vi fick 156 träffar genom att göra 

begränsningen peer reviewed och tidsperiod 2000-2013. Ytterligare ett urval gjordes 

genom att välja artiklar från Europa, detta för att skapa ett hanterbart avgränsningsområde 

och detta resulterade i 17 träffar. Av dessa 17 träffar valdes två stycken ut eftersom de 

ansågs mest relevanta för uppsatsens syfte och problemformulering. De övriga artiklarna 

berörde ämnen vi inte avsett att undersöka, till exempel offrens perspektiv, unga förövare 

och jämförelse mellan manliga och kvinnliga förövare. Mer material till avsnittet om den 

tidigare forskningen hittades genom referenser i de tidigare nämnda artiklarna samt annan 

litteratur i ämnet. 

2.1 Kvinnliga förövare 

Sardijan (1997) menar att de flesta ”hinder” som förhindrar accepterandet av kvinnor som 

förövare vid sexuella övergrepp mot barn kommer från vårt samhälles konstruktion av 

kvinnlighet. Vi producerar alla modeller ur scheman som hjälper oss att förutspå och 

förklara våra upplevelser. Dessa riktlinjer hjälper oss förstå världen. Socialiseringen i 

dagens kultur leder till helt andra modeller och därför andra förväntningar på män och 

kvinnor. Socialiseringen underlättar acceptansen av ett generellt schema för kvinnlighet 

som omvårdande, skyddande och alltid finns där för andra, ofta på bekostnad av sig själva. 

Konsekvensen blir att när en kvinna sexuellt utnyttjar ett barn, uppfattas det som så 

motsägelsefullt i förhållande till det accepterade socialt konstruerade schemat gällande 

kvinnlighet, att det inte är förutsägbart. Denna oförutsägbarhet får oss att känna stort 

psykologiskt obehag. Vi försöker därför förneka eller hitta andra förklaringar för att 

behålla vår säkerhet i vår bild av världen (Saradijan, 1997). 

Christianson & Fällman (1999) tar i sin studie gällande 17 fall av sexualbrott mot barn med 

kvinnliga förövare, upp att kvinnorna utför övergreppen ensam eller tillsammans med en 

man. De menar då att kvinnorna intagit en mer aktiv roll vid utförandet av övergreppen 

eftersom att vid 65 procent av fallen ansågs kvinnan vara aktiv. Grattagliano et. al (2012) 

skriver i sin artikel om kategorisering av kvinnor som begår sexuella övergrepp mot barn 

tillsammans med en man.  De använder två kategorier för att beskriva detta, vilka benämns 
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som passiv (indirekt) och aktiv (direkt). Passiv är en beskrivning av en kvinnlig förövare 

som observerar övergrepp med sexuell karaktär, men inte hindrar. Det ingår även i denna 

kategori kvinnor som utsätter barn för oacceptabelt sexuellt beteende. Aktiv är en 

beskrivning av kvinnliga förövare som är aktivt delaktiga i olika former av sexuella 

övergrepp. Beteendet kan sträcka sig från exhibitionism och kelande till penetration. Dessa 

författare säger att de existerande studierna om sexuella övergrepp mot barn stöder att 

många av kvinnorna kan klassificeras som passiva det vill säga som åskådare/ medhjälpare 

(Christianson & Fällman, 1999; Grattagliano, Owens, Morton, Campobasso, Carabellese & 

Catanesi, 2012). 

När det gäller psykisk status och bakgrund hos förövare så har Christianson & Fällman 

(1999) kommit fram till att mer än hälften av kvinnorna haft psykiska problem. Många av 

kvinnorna visade även en avvikelse i sin känslomässiga utveckling, som lett till att de inte 

förstått följderna av sitt agerande. Grattagliano et. al (2012) nämner att kriminella kvinnor 

ofta stämplas som irrationella, lider av psykisk sjukdom och uppvisar ett avvikande socialt 

beteende. Som ett resultat av detta uppfattar samhället kvinnliga förövare som antingen 

”mad or bad”. Tidigare studier om övergrepp utförda av kvinnliga förövare föreslog att 

kvinnorna ofta var psykotiska eller grovt störda. Huvuddelen av existerande bevis föreslår 

dock att majoriteten av kvinnliga förövare inte är psykotiska men uppvisar problem med 

depression och andra personlighetsstörningar. Saradijan (1997) menar dock att ingen form 

av förändrat sinnestillstånd på grund av till exempel psykiska problem eller alkohol är 

orsaken till att kvinnor sexuellt utnyttjar barn, detta är en konstruktion vi skapar för att 

distansera oss, våra mödrar, våra systrar och våra döttrar från det kvinnor som begår dessa 

onämnbara handlingar (Christianson & Fällman, 1999; Grattagliano, Owens, Morton, 

Campobasso, Carabellese & Catanesi, 2012; Saradijan, 1997).  

Grattagliano et. al (2012) påpekar dock att resultat från flera studier gällande 

kategorisering av kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp visar att kvinnor som begår 

sexuella övergrepp är en heterogen grupp (Grattagliano, Owens, Morton, Campobasso, 

Carabellese & Catanesi, 2012). 

Bunting (2007) menar att brist på medvetenhet om kvinnliga sexualförbrytare och 

kulturella antaganden om femininitet kan fungera som stora hinder när det gäller 

identifierandet av kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp mot barn. Det har diskuterats 

om det är svårare att upptäcka kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp, särskilt mot barn, 
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eftersom det kan vara svårt att koppla samman en syn på femininitet som passiv och 

omvårdande med våld och sexuell aggression (Bunting, 2007). 

Christianson & Fällman (1999) pekar på att övergrepp som begås av kvinnor kan döljas 

bakom den dagliga omvårdnaden och detta kan även leda till att omgivningen inte är lika 

observant. Medan Bunting (2007) menar att många händelser troligtvis har en tydlig 

sexuell avsikt, så behöver inte andra händelser i sig själva verka som sexuella övergrepp 

och därför kan de rimligen bli avvisade som en del av den normala omsorgen av ett barn 

eller en del av en normal mor- barn relation. Mycket beror på sammanhang, vad som har 

hänt innan, ålder på barnet, moderns ton och respons till aktiviteten. Även Grattagliano et. 

al (2012) nämner detta genom att skriva om hur kvinnor oftast har huvudansvaret vid 

rutiner gällande deras egna barn. Utnyttjandet av deras barn kan omfatta en mängd olika 

aktiviteter, till exempel så kan kvinnor ofta dölja sexuella övergrepp under tiden de utför 

de dagliga aktiviteter, såsom badning och påklädning (Christianson & Fällman, 1999; 

Bunting, 2007; Grattagliano, Owens, Morton, Campobasso, Carabellese & Catanesi, 2012). 

2.2 Kvinnlig brottslighet i media 

Enligt Kordon & Wetterqvist (2006) skulle det kunna uttryckas så att synen på kvinnliga 

brottslingar är formad av könsrollstänkande och är även begränsad. Att kvinnan ses som en 

god mor och mamma gör att kvinnlighet inte kan förknippas med brottslighet. I studier från 

andra länder så återkommer ofta begreppen ”mad or bad” när det ska förklaras hur 

kriminella kvinnor definieras. Genom att förklara det som att kvinnan är ”galen eller ond” 

så behöver vi inte utmana våra uppfattningar om hur människan är till sin natur. Vidare 

menar de att även media beskriver kvinnliga förövare som offer, sjuka eller onda. 

Kvinnornas moraliska ansvar bortförklaras men eftersom media vill skapa spännande och 

läsvärda artiklar så beskrivs ofta kvinnan utifrån att vara både kvinna och kriminell samt 

att vara mamma eller brottsling. Eftersom det som anses vara kvinnligt inte är förenligt 

med brottslighet så beskrivs hon ofta både som offer och gärningsman. Är hon mamma så 

beskrivs hon ofta som detta i första hand och det faktum att hon är brottsling ställs i 

motsatts till mammarollen därför att de traditionella föreställningarna utesluter varandra. 

Även Pollack (2001) menar att i media så beskrivs kvinnorna ofta som offer och förövare i 

en och samma person. Att referera till kvinnornas dåliga psykiska status samt att förklara 

det till exempel som att hon lockades till brott är vanligt. Vidare menar Pollack (2001) att 

trots att kvinnan är förövare så mildras hennes handlingar genom att hon ses som offer för 

män och/ eller sociala sammanhang (Kordon & Wetterqvist, 2006; Pollack, 2001). 
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När en kvinna begår ett brott så avviker hon från normen om kvinnlighet och den 

vanligaste konsekvensen är att hon ses som ett offer menar Kordon & Wetterqvist (2006). 

Bilden av en kvinnlig brottsling utmärks dock av kontraster, å ena sidan ses hon som farlig 

och skrämmande men å andra sidan som utan valmöjligheter och ett offer i sammanhanget. 

Författarna menar även att en kvinna som begår ett brott bedöms alltid utifrån sin bakgrund 

och sina eventuella problem som hon kan tänkas ha. Ett försök görs till att hitta ursäkter till 

varför hon agerar på ett annat sätt än enligt normen om kvinnlighet. För att ses som mindre 

hotfull så placeras hon i offerrollen, vare sig om hon vill det själv eller inte, det finns alltid 

något/någon hon är offer för. Kordon & Wetterqvist (2006) påpekar att även om 

omständigheterna gör kvinnan till ett offer så kan hon vara fullt medveten om vad hon gör. 

De menar även att det kan vara svårt att tala om kvinnlig sexualitet när den inte följer den 

traditionella normen för kvinnlighet. Att en kvinna använder sex för att till exempel utöva 

makt eller hantera frustration kan vara svårt att förstå eller acceptera. När det gäller 

sexualbrott så ses oftast kvinnan som offer och mannen som förövare (Kordon & 

Wetterqvist, 2006). 

2.3 Genus i media 

Broman (1999) menar att media tenderar att förenkla människors handlingar för att det ska 

passa det dramaturgiska greppet, detta kan leda till att de rådande könsskillnaderna och 

stereotyperna underbyggs och förstärks. Individuella särdrag och sammanhang kan gå 

förlorat när det inte finns utrymme att lägga ut texten. Det finns tendenser att egenskaper 

och stereotyper hos män och kvinnor vilka förknippas med könstillhörigheterna framhävs.  

Engström (2008) skriver i sin avhandling att de forskningsanknutna nyheterna har 

betydelse för förändringar i genusdiskurserna. Olika identiteter och positioner ges till 

kvinnor respektive män och dessa kan innehålla olika former och skiftande grader av 

handlingsmöjligheter och handlingskraft som relateras till den egna relationen och 

samhällets struktur. Vidare menar hon att fokus när det gäller kön läggs på de sociala 

villkoren men den biologiska könstillhörigheten är fortfarande det som kategoriserar män 

respektive kvinnor (Broman, 1999; Engström, 2008). 

Engström (2008) uttrycker en fundering runt vilken betydelse olika nyhetsgenrers 

användande av forskning har för återskapandet av diskurser. Hon menar att de finns olika 

tekniker som ger effekt på vad som lyfts fram i texten där vinkling och tillspetsning är två 

sätt. Genom att använda dessa kan en diskurs reproduceras och den kan förstärkas 

ytterligare genom att lyfta fram det negativa och avvikande i till exempel rubrik eller 
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ingress. En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke är längden på nyhetstexten, detta för 

att den påverkar hur forskning presenteras och även vilken attityd gentemot forskning som 

det går att tolka av texten (Engström, 2008). 

Engström (2008) menar att korta nyhetsartiklar, genom sättet de framställs på, begränsar 

kunskapen genom att rada upp faktauppgifter och uttalanden. Kunskapen presenteras ofta 

som empiriskt underbyggande resultat från en forskningskälla som är trovärdig och neutral. 

När en artikel endast hänvisar till en forskare menar Engström (2008) att intrycket 

förstärks av att det är säkra uppgifter. Hur forskningen presenteras i texterna kommer att 

vara en del av hur journalistiken konstruerar sig själv som trovärdiga och därmed anser sig 

ge en riktig och relevant information till läsarna. Engström (2008) menar här att 

nyhetsjournalistiken förstärks och tillfredsställs av ”sanningar” och vetenskaplig kunskap 

när det gäller könens egenskaper och beteende (Engström, 2008).  

Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskningen är det framträdande att den gemensamma synen är 

kvinnorna ofta blir placerade i offerrollen när det gäller sexuella övergrepp med kvinnlig 

förövare. Det läggs stort fokus på att kvinnliga förövare vid sexualbrott ofta lider av 

psykisk ohälsa och att detta förmildrar handlingen. Endast en forskare förklarar varför 

psykisk ohälsa inte är orsaken till att kvinnor sexuellt utnyttjar barn. Denne förklarar 

uttryckligen varför psykisk ohälsa ofta används som förmildrande, att det är en 

konstruktion skapad för distansering. När stort fokus läggs på just denna aspekt kan det 

betyda att andra viktiga aspekter förbises. Ytterligare en aspekt där forskarna verkar 

övergripande överens är att kvinnorollen som omvårdande och skyddande inte kan 

kombineras med rollen som förövare.  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt redogör vi för de filosofiska och teoretiska förutsättningarna som följer med 

diskursanalytiskt förhållningssätt, samt även de andra teoretiska perspektiv som vi anser 

passar för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Metodologiskt förhållningssätt 

och verktyg för vår analys presenterar vi sedan i avsnitt fyra, metod. 

Socialkonstruktionismen tillsammans med diskursanalysen fungerar som en inramning för 

uppsatsen. Gestaltningsteorin som kan ses som en del av socialkonstruktionismen, valdes 

därför att den handlar om hur vi genom kommunikation skapar gestaltningar av 

verkligheten, där vi då ser en tidningsartikel som en kommunikativ händelse. Teori kring  
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Kvinnlig sexualitet valdes för att skapa förståelse för hur kvinnliga förövare beskrivs i 

media utifrån att de är just kvinnor.  

3.1 Socialkonstruktionism och diskursanalys som metod  

Diskursanalys bör ses som en helhet enligt Winter Jörgensen & Phillips (2000) där teori 

och metod hör samman. Vidare så beskriver de att diskursanalysen inte bara ger filosofiska 

förutsättningar om hur den sociala verkligheten skapas och teoretiska modeller utan även 

olika tekniker för analys av lingvistik. Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar även att 

socialkonstruktionismen är en förenande benämning på nya teorier som kan användas för 

att förklara samhälle och kultur. Vidare beskriver de att det finns fyra premisser som 

kopplar samman de olika angreppssätten inom socialkonstruktionismen. Dessa fyra är: 

1. Vi kan inte bara se vår kunskap om världen som en objektiv sanning. Vår kunskap och 

våra världsbilden är en produkt av vårt sätt att beskriva världen och inte en spegelbild av 

verkligheten. Det menas att vi bör vara kritiska till det vi anser vara given kunskap. 

2. Vi är alltid påverkade av kultur och historia när det gäller hur vi ser på kunskap om 

världen. Detta betyder att hur vi uppfattar och representerar världen är påverkat av historia 

och kultur och kan förändras eftersom att uppfattningen är temporär. Yttre förhållanden 

påverkar inte hur den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt. 

3. Vi skapar kunskap i social interaktion och strider om vad som är sant eller falskt. Dessa 

sociala processer avgör hur vi uppfattar världen.  

4. Vi kan på grund av världsbilder få svårt att avgöra vad som är accepterat eller inte. Detta 

kan leda till konsekvenser i sociala interaktioner (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s.11). 

Diskursanalysen som har sin grund i socialkonstruktionismen visar hur språket påverkar 

vår representation av världen. Språket skapar vår syn på verkligheten och dess 

konstruktion producerar diskurser som kan användas för att tolka och förklara 

verkligheten. Diskursanalysen utgår ifrån att studera hur begrepp och diskurser är 

konstruerade och om skapandet av verklighetsbilden kan få konsekvenser av detta. 

Diskursanalysen så som den ser ut idag utvecklades till teori av den franska filosofen 

Michel Foucaults. Han menade för att kunna avgöra vad som är sant och falskt använder vi 

oss av språket och det betyder att det inte går att hitta en sann bild av verkligheten (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

När en dominerande förklaring används så förminskas eller undanträngs andra tänkbara 

förklaringssätt, detta kan förklaras med att diskurser verkar uteslutande. Med tanke på detta 
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så är det av vikt att även studera vad som inte sägs samt vad som utelämnas i texten. 

Människors tankar och handlingar styrs av denna specifika samtalsordning vilket kan ses 

som en form av makt, denna makt är dock inget som bara tilldelas utan skapas genom 

mänskliga relationer (Bergström & Borèus, 2000). 

Forskarens roll i en diskursanalys är att undersöka det som faktiskt sagts eller skrivits, samt 

även leta efter mönster i det som sägs och skrivs. Genom detta går det även att se vilka 

konsekvenser de olika diskurserna om verkligheten kan ge. I vår studie så bildas diskurser 

av en samling skrivna tidningstexter vilka tillsammans reglerar på vilket sätt ett bestämt 

fenomen talas om. Genom en studie av hur det talas om ett visst fenomen så kan det 

belysas hur saker och ting ser ut att vara (Bergström & Borèus, 2000; Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

3.2 Gestaltningsteorin (Framing theory)  

Gestaltningsteorin som har sin grund inom sociologin har en betydande roll i 

medieforskningen. Teorin handlar om hur det skapas mening och förklaringar utifrån 

erfarenheter. När vi kommunicerar så skapar vi gestaltningar av verkligheten eftersom att 

människan strävar efter att skapa mening (Strömbäck, 2009). 

Loseke (2003) menar att journalisten har en viktig roll i skapandet av den sociala världen 

eftersom media kan vara för många människor den enda källan som ger information om 

vad som händer i andra delar av världen. Strömbäck (2009) skriver att mänskliga val styr 

vilka nyheter som förmedlas och då även vad som ska tas med eller utelämnas. Dessa val 

kan därför ses som gestaltning och rekonstruktion av verkligheten. Valen journalisten och 

redaktionen gör, påverkar inte bara vilka nyheter som utesluts utan även hur de nyheter 

som tas med skildras. Sättet som nyheten skildras på, till exempel orsaksförklaring eller 

problemformulering, kan göra att andra synvinklar förbises. Dimbleby & Burton (1999) 

menar att skildringen som görs kommer att påverka hur vi uppfattar världen. Den ideologi 

som media framställer kan ses som överordnad. En ideologi är en teori som visar hur vi 

uppfattar världen och hur den fungerar. Strömbäck (2009) menar att läsarna/ tittarna 

påverkas av hur vissa ämnen rapporteras mer utav media och synen på verkligheten 

påverkas av medias beskrivning av verkligheten (Dimbleby & Burton, 1999; Loseke, 2003; 

Strömbäck, 2009). 

Strömbäck (2009) skriver att teorin om kognitiva scheman har haft en betydande roll inom 

forskningen gällande medias effekt på individnivå. Kognitiva scheman kan beskrivas som 
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ett sätt att organisera inhämtad kunskap och erfarenhet. Dessa scheman skapar en helhet 

som underlättar aktiverandet av kunskap och erfarenhet när ny kunskap inhämtas eller nya 

erfarenheter fås. Dimbleby & Burton (1999) menar att det finns en tendens hos media att 

gruppvis beskriva människor och ge dessa grupper vissa egenskaper. Denna skildring av en 

grupp kallas stereotyper. Framställningen av dessa stereotyper menar Strömbäck (2009) 

skapar en helhet som gör att vi kan skapa oss en uppfattning utan att veta allt om vad det 

handlar om. För att förstå ett fenomen behöver vi motivation att ompröva våra redan 

existerande scheman. Vi påverkas alltså av utvecklingen av våra kognitiva scheman när vi 

står inför nya erfarenheter. En stark motivation eller intresse för att lära nytt ger oss 

förmågan att ompröva våra tidigare uppfattningar. Vid brist på motivation så finns inte 

intresset för att verkligen förstå eller informera sig (Dimbleby & Burton; Strömbäck, 

2009). 

Dessa kognitiva processer kan ses som förklaringar till att media kan utöva makt på 

individnivå och därför har det en viktig roll i hur individen tar emot medias 

nyhetsrapporteringar. Sammanfattningsvis kan det nämnas att effekt från media alltid 

uppstår i samspel mellan medias innehåll, kontexten, individerna och i detta samspel har de 

kognitiva processerna en viktig roll. Media har en stor möjlighet att utöva 

gestaltningsmakt, men detta är såklart beroende av individens behov av orientering och hur 

dennes kognitiva scheman ser ut (Strömbäck, 2009). 

3.3 Kvinnlig sexualitet  

Foucault (1976/2002, refererad, i Stainton Rogers, 2002) menade att sexualitet måste ses 

som socialt och kulturellt konstruerad och inte något ”naturligt givet”. Vidare så menade 

han att vi istället för att tala om sexualitet borde tala om sexualiteter, till exempel diskurser 

om heterosexualitet och homosexualitet. Han menade även att det finns strategier gällande 

reglering av sexualiteten och det skapar en sammanhållande normaliserande 

samhällsstruktur. Detta sätt att se på sexualitet är en teoretisk utgångspunkt som menar att 

mänskliga handlingar och erfarenheter påverkas av sexualiteten som en plats för makt och 

är därför ett annorlunda sätt att uppfatta sexualiteten. Sexualitet i sig kan innefatta makt, 

motstånd och kontroll (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 

När Christianson & Fällman (1999) skriver om kvinnans sexualitet så framkommer det att 

detta ämne historiskt sett alltid har varit mer eller mindre tabubelagt. En kvinna som 

sexuellt förgriper sig på sin egen son eller dotter är något som utmanar våra föreställningar 
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om en vårdande moder. De menar även att en ökad medvetenhet om kvinnans sexualitet 

har lett till att det är lättare att se en kvinna som sexualförbrytare. Denov (2003) menar att 

traditionella sexuella normer, speciellt uppfattningen om kvinnan som sexuellt passiv, 

ofarlig och oskyldig verkar ha influerat den bredare samhälleliga synen gällande sexualitet 

och sexuella övergrepp. Vidare skriver hon att vara feminin betyder att vara omvårdande, 

beskyddande, omsorgsfull, icke aggressiv och asexuell. Hon skriver även att tanken på en 

kvinna som sexuellt aggressiv eller ännu värre som sexualförbrytare är motsägelsefullt i 

förhållande till sexuella normer som är heterosexuellt könsbundna (Christianson & 

Fällman, 1999; Denov, 2003). 

4. MATERIAL OCH DATABEARBETNING 

4.1 Tillvägagångssätt & Urval  

För att få en bild av hur media framställer kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp mot 

barn så valde vi att granska tidningsartiklar. I den första sökningen så valde vi att söka 

artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan eftersom att dessa tidningar når ut till en bred grupp läsare. När vi gjorde vår 

andra sökning så valde vi att begränsa oss till Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan på grund av att vi ville få möjligt att göra en komparation mellan kvällspress 

och dagspress och därmed även få en jämn fördelning av rapporteringen från dessa. 

För att hitta artiklar till empirin begränsade vi först tidsperioden till 2000-talet, och då mer 

specifikt 2000-03-13- 2013-03-13. Vi valde en lång tidsperiod för att detta är ett ämne som 

inte är allt för uppmärksammat i media. 

Sökord Antal träffar Urval 1 Artiklar av 

relevans 

Databas Datum 

Kvinnliga förövare 

vid sexuella 

övergrepp mot barn 

1 0 0 Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

DN 

2013-03-13 

Kvinnliga Förövare  35 4 

 

3 Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

DN 

2013-03-13 

Sexuella övergrepp 

mot barn 

586 17 3 

Samma artiklar 

som ovan 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

DN 

2013-03-13 

Kvinnliga förövare 

vid sexuella 

övergrepp mot barn 

3 

(Svenska 

Dagbladet) 

1 

(Svenska Dagbladet) 

1 

(Svenska 

Dagbladet) 

 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

Sydsvenskan & 

Svenska Dagbladet 

2013-03-13 

 51 6 2 Mediearkivet/ 2013-03-13 
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Kvinnliga Förövare (Svenska 

Dagbladet & 

Sydsvenskan) 

(Svenska Dagbladet 

& Sydsvenskan) 

(Svenska 

Dagbladet & 

Sydsvenskan, 

varav 1 samma 

som ovan) 

Retriever Research- 

Sydsvenskan & 

Svenska Dagbladet 

Sexuella övergrepp 

mot barn 

1068 

(Svenska 

Dagbladet & 

Sydsvenskan) 

9 

(Svenska Dagbladet 

& Sydsvenskan) 

3 

(Svenska 

Dagbladet & 

Sydsvenskan, 

varav 2 samma 

som ovan) 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

Sydsvenska & 

Svenska Dagbladet 

2013-03-13 

Kvinnliga förövare 

vid sexuella 

övergrepp mot barn 

4 

(Expressen & 

Aftonbladet) 

1 

(Expressen) 

1 

(Expressen) 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

Aftonbladet & 

Expressen 

2013-03-13 

Kvinnliga Förövare 51 

(Aftonbladet & 

Expressen) 

8 

(Aftonbladet & 

Expressen) 

2 

(Expressen, 

Varav 1 samma 

som ovan) 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

Aftonbladet & 

Expressen 

2013-03-13 

Sexuella övergrepp 

mot barn 

940 

(Aftonbladet & 

Expressen) 

7 

(Aftonbladet & 

Expressen) 

0 

 

Mediearkivet/ 

Retriever Research- 

Aftonbladet & 

Expressen 

2013-03-13 

 

Urval ett gjordes genom att sålla bort dubbletter, artiklar som handlade om manliga 

förövare samt artiklar som inte alls var relevanta för vår studie. De artiklar som visade sig 

vara av relevans hade kopplingar till uppsatsens syfte och problemformulering. När vi 

ytligt läste dessa artiklar kunde vi se att flera handlade om ett och samma fall vilket ledde 

oss in på att det vore bra att granska ett specifikt fall. Detta för att ett illustrativt fall kan 

aktualisera vårt valda problemområde kring kvinnliga förövare på ett tydligt sätt. Vilket då 

resulterade i att vi valde att göra en ny sökning.  

Den tidsperiod vi använde oss av för detta var, 2010-10-20-2011-10-20. 

Tidsperioden valdes utifrån att tillslaget gjordes 2010-10-20 och domen föll den 2011-10-

18 och vi ville titta på rapporteringen av fallet vid tillslaget, under året och dagarna efter 

tingsrättens dom.  

Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Artiklar av 

relevans 

Databas Datum 

Barnpornografibrott 106 39 15 Mediearkivet 2013-03-19 

 

Urval ett gjordes på samma sätt som i den första sökningen. Det slutgiltiga urvalet gjordes 
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genom att se till att få en jämn fördelning av artiklar från dagspress och kvällspress samt 

att medvetet välja ut artiklar som publicerades i perioden runt tillslaget, innan tingsrättens 

dom föll och efter domen fallit. Detta för att få en helhetsbild över hur fallet rapporterats i 

media. Detta ledde till att vi till slut valde att avgränsa oss till att analysera tio stycken 

artiklar. Esaiason et. al (2012) skriver att forskaren måste göra en avvägning mellan att 

genom ett brett material få ett osäkrare utfall eller som vi ett snävare materialurval som ger 

mer säkerhet i resultatet och även en möjlighet till djupare analys (Esaiason, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Vi har gjort en medveten avgränsning genom att bara fokusera på hur kvinnliga förövare 

framställs i media. Genom att fokusera på detta så har vi valt bort att jämföra manliga och 

kvinnliga förövare, brottens karaktär och även offrens perspektiv. Dessa avgränsningar har 

gjorts på grund av tidsbegränsning och inte för att de bortvalda aspekterna är ointressanta.  

4.2 Analysprocess och bearbetning av tidningsartiklar 

Vi valde att använda oss av kvalitativ textanalys inspirerad av Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Esaiasson et.al (2012) beskriver hur den kvalitativa textanalysen kan 

användas för att analysera ett givet textmaterial genom att inkludera textens delar, helhet 

och kontexten den ingår i. Vidare så menar författarna att det finns två typer av 

frågeställningar inom textanalysen, vilka handlar om att systematisera eller kritiskt granska 

ett textinnehåll. Diskursanalysen tillhör den senare kategorin och passar särskilt bra att 

tillämpa på analys av tidningsartiklar (Bryman, 2011; Esaiason, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). 

Vi startade processen med att skriva ut tidningsartiklarna i pappersform och läste dem 

översiktligt. Efter detta så kunde vi se diskurser som var framträdande och det skapade ett 

intresse för hur vi kunde titta närmare på dessa, vilka var offerdiskurs, förövardiskurs och 

kunskapsdiskurs. Därefter skapade vi frågor som vi ansåg kunde hjälpa oss genomföra 

analysen och besvara våra funderingar. Dessa är; Hur beskrivs kvinnorna? Hur beskriver 

kvinnorna sig själva och sin situation? Vilka orsaksförklaringar gällande kvinnliga 

förövare beskrivs i tidningsartiklarna? Vem kommer till tals? 

Kritisk diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys har flera centrala perspektiv. Diskursen ses som en 

social praktik som kan förändra och återskapa kunskap, sociala relationer och identiteter 

men även påverkas av andra strukturer och sociala praktiker. En diskurs har ett 



 

16 
 

motsatsförhållande till andra sociala dimensioner. Fairclough menar att användandet av 

detaljerad textanalys kan ge insikt i hur diskursiva processer kan granskas språkligt. Han 

menar även att en diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och betydelsesystem. Vid analysen av en diskurs bör det fokuseras på två 

dimensioner. Den kommunikativa händelsen, till exempel en tidningsartikel, samt 

diskursordningen, och med detta menas de sammantagna diskurserna inom en social 

domän eller social institution, vilket skulle kunna vara media eller socialtjänsten. I 

mediernas diskursordning används olika diskurstyper på ett bestämt sätt när skrift 

produceras. Det finns tre dimensioner i alla kommunikativa händelser, att den är en text, att 

den är en diskursiv praktik (produktion, konsumtion av texter) samt att den är social 

praktik. (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

När vi genomförde vår analys så strukturerade vi den utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell. Modellen valdes därför att den ger möjlighet till en djupare analys och det är 

intressent att analysera kopplingen mellan språkbruk och social praktik. Vi har tolkat 

modellen utifrån hur vi förstår den och försökt få med de olika delarna på bästa sätt. 

I en diskursanalys ska alla dessa tre dimensioner beaktas vilket betyder att textens 

egenskaper, produktions och konsumtionsprocesser förbundna med texten och den 

kommunikativa händelsens sociala praktik ska uppmärksammas. Exempel på de tre 

dimensionerna är: 

Diskursiv praktik (Författare/läsare) - Här analyseras hur en textförfattare utgår från en 

redan existerande diskurs. Vilket betyder att diskurser och genrer som betonas när texten 

produceras och konsumeras, analyseras. Denna del av analysen har vi att genomfört genom 

att titta på hur författarna till artiklarna använder redan existerande resonemang för att 

skapa en text och vilka konsekvenser detta ger när en läsare konsumerar och tolkar samma 

text. (Detta betyder att vi tittat interdiskursiviteten i texterna.) 

Text (Tidningsartiklar) - Här analyseras textens formella drag, till exempel vokabulär och 

sammanhang mellan satser. Vilket betyder att den språkliga uppbyggnaden analyseras. Vi 

har valt att inte lägga så stor vikt vid denna del och därför inte analyserat grammatik och 

sammanhang men vi har dock tittat på vilket sätt språket används.  

Social praktik (Sociala arbetet) - Här görs ett övervägande om den diskursiva praktiken 

återskapar eller ombildar den existerande diskursordningen, samt vad detta kan betyda för 

den bredare sociala praktiken (till exempel det sociala arbetet). Påverkar massmedias 

diskursiva praktik hur diskurser reproduceras eller rekonstrueras så att det skapas social 



 

17 
 

förändring? I denna del har vi försökt se om eller hur diskurser återskapas eller ombildas 

och vilka konsekvenser detta kan ge för det sociala arbetet. (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). 

Då diskursordningen är en form av system så behöver inte kommunikativa händelser bara 

återskapa diskursiva ordningar utan kreativt språkbruk kan även förändra dem. Exempel på 

detta är att mediesystemet återskapas när en journalist använder sig av en rutinmässig 

diskurs. Genom att diskursordningen är både struktur och praktik så styrs användandet av 

diskursordningen eftersom den innehar vad som finns till förfogande. Detta innebär att det 

skapas restriktioner på vad som kan sägas, men en möjlighet till förändring finns om 

diskurser och genrer utnyttjas på nytt sätt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.3 Reliabilitet & Validitet  

Reliabilitet (pålitlighet) handlar om ifall undersökningsresultat är replikerbart och blir 

detsamma om undersökningen utförs på nytt. Vi har tydligt visat hur vi gått tillväga i 

metodavsnittet genom att förklara insamling, bearbetning och analys. Detta betyder att vi 

gjort vad vi kunnat för att underlätta för någon annan att göra om undersökningen. Vi kan 

inte säkert säga att någon annan skulle kunna komma fram till samma resultat som oss om 

de utför vår undersökning, eftersom alla skapar sin egen verklighet och gör sina egna 

tolkningar (Bryman, 2011). 

Vid granskning av undersökningens validitet (överförbarhet) så finns ett intresse för att 

veta om studien undersökt det den uppgetts sig göra. Validiteten i denna studie beror mer 

på tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning, vi har därför noggrant beskrivit vår 

metod för att därigenom låta läsaren själv göra bedömningen angående studiens validitet 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.4 Etiska överväganden  

Tidningarna skyddas av upphovsrättslagen som innebär att det finns en begränsning hur 

materialet får undersökas/ analyseras. Undantag i lagen kan ge rätt att citera. Vi har 

uppmärksammat detta och avser oss inte använda materialet på annat sätt än det som tillåts. 

Eftersom de artiklar som utgör vår empiri redan varit föremål för etiska överväganden av 

redaktionen som publicerat dem så anser vi att ingen kan komma till skada genom att vi 

använder oss av valda citat från artiklarna. Här kan tilläggas att det material vi använt är 

offentligt och därmed vidare kan undersökas av den som önskar. Utöver detta så har vi inte 
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ifrågasatt journalisternas åsikter men vi har tittat på hur de har valt att skildra fallet och om 

detta i sin tur kan påverka bilden som konstrueras. 

Vi kommer att sträva efter en hög kvalitet i undersökningen för att behålla 

undersökningens etiska integritet. Detta kan till exempel göras genom att följa ”Research 

Ethics Framework” (REF) som är ett dokument som har riktlinjer för etiska 

frågeställningar. Dessa riktlinjer ska visa på hur forskning ska bedrivas för att garantera 

integritet och kvalitet. (Bryman, 2011).  

4.5 Arbetsfördelning 

Vi har valt att bearbeta och utforma uppsatsen tillsammans för att på bästa sätt få fram en 

röd tråd genom hela uppsatsen och för att läsaren inte ska kunna urskilja att den skrivits av 

två författare. Vi är medvetna om att detta upplägg är mer tidskrävande men det innebär 

även att vi båda är delaktiga i hela processen och i uppsatsens samtliga delar. 

5. RESULTAT & ANALYS 

Vår empiri har hämtats från tio artiklar, varav fem från dagspress och fem från kvällspress. 

Det är olika journalister som har författat de tio artiklarna, av dessa är fyra stycken män 

och sex stycken kvinnor. Nedan följer en sammanfattning av det specifika fall varifrån vi 

hämtat den empiri som ligger till grund för vår analys. 

 

En 43 årig man häktades för grovt barnpornografibrott efter polisens spaningar på nätet. 

Genom en husrannsakan hos mannen hittade de stora mängder barnpornografi i mannens 

dator, och såg då att det skickats stora mängder barnpornografi till olika mottagare. Tidigt 

på morgonen den 20 oktober 2010 slog polisen till mot 23 olika kvinnor runt om i landet. 

Det slutade med att dessa kvinnor misstänktes för barnpornografibrott av normalgraden. 

Kvinnorna är i åldrarna 37 år till 70 år och kommer från Halland i söder och Norrbotten i 

norr. Kvinnornas enda gemensamma nämnare är huvudmannen som de lärt känna genom 

kontakter på internet. En del av kvinnorna erkände brott medan andra förnekade. Ingen av 

kvinnorna tog avstånd från kontakterna med huvudmannen. Rättegången i Falu tingsrätt 

startade 13 september 2011. Huvudmannen åtalades för grovt barnpornografibrott där 

straffskalan går från fängelse i sex månader till sex år. Huvudmannen dömdes i 

Falutingsrätt till ett års fängelse för grovt barnpornografibrott. Ingen av de 23 kvinnorna 

dömdes till fängelse utan alla fick villkorlig dom och böter. Huvudmannen och åtta 

kvinnor överklagade sina domar där Svea hovrätt gick på tingsrättens dom.  
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5.1 Offerdiskurs 

I media så beskrivs ofta kvinnorna både som offer och förövare i samma person. Sådana 

beskrivningar kännetecknas av att förövaren beskrivs i offertermer, hon fråntas ansvaret 

genom att det pekas på att hon påverkats av yttre omständigheter. Det är vanligt att referera 

till kvinnornas dåliga psykiska status och även förklara handlingen med att hon lockades 

till brott. Trots att kvinnan är förövare så mildras hennes handlingar genom att hon ses som 

offer för män och/ eller sociala sammanhang (Pollack, 2001). 

 

I vårt material finner vi endast en artikel som uttryckligen talar om kvinnorna som offer 

och då genom att hänvisa till att det tidigare varit så att kvinnorna setts som offer.  

DN 2011-03-31;  

Tidigare har det också funnits en benägenhet att se kvinnorna som offer 

snarare än förövare. – Man har tenderat att se det på det viset, att de är 

oskyldiga och att det är någon man som dragit i dem i det här, säger 

Björn Sällström. 

En offerdiskurs skapas när kvinnorna beskrivs utifrån livssituation och mental hälsa. Vi 

kan se att de bland annat beskrivs lida av psykisk ohälsa, ha en problematisk situation, 

sociala problem och/eller personliga kriser. Detta kan förstås som att kvinnan fråntas 

ansvaret genom att lägga fokus på att hennes psykiska hälsa påverkat hennes handlingar. 

Vi gjorde även en reflektion att hur artikeln framställer kvinnorna, kan ge olika bilder. För 

att visa detta har vi plockat ut två citat. 

Aftonbladet 2011-10-25; 

I domen säger tingsrätten att mannen” utnyttjat kvinnornas dåliga 

psykiska tillstånd och längtan efter mänsklig närhet efter personliga 

kriser.” Detta är naturligtvis bullshit och enbart ett sätt att för-ringa de 

brott som kvinnorna gjort sig skyldiga till. Barnporr kan väl aldrig 

ursäktas även om en kvinna just gått igenom en skilsmässa.  

DN 2011-03-31; 
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Ungefär hälften av dem har en problematisk situation, antingen sociala 

problem eller något psykiskt funktionshinder. Men ingen är dömd sedan 

tidigare säger Niclas Eltenius i Falun. 

Här kan vi se att det första citatet kan skapa en artikel med en bild av att alla kvinnor i 

fallet lider av psykisk ohälsa det andra citatet skapar en artikel som kan uppfattas som mer 

trovärdigt eftersom kammaråklagaren intervjuats, och här ges det även en annan bild 

genom hur kvinnornas hälsa beskrivs. Författarnas sätt att konstruera artikeln ger olika 

bilder av hur det ser ut med kvinnornas psykiska hälsa. En annan intressant synvinkel är att 

det första citatet kommer från kvällspress medan det andra kommer från dagspress. Winter 

Jørgensen & Phillips (2000) menar att genom ett kreativt språkbruk så kan 

diskursordningen förändras och därigenom ge en möjlighet till förändring av diskursen. 

Första citatet ovan skulle kunna bidra till att förändra diskursordningen medan det andra 

citatet rutinmässigt reproducerar diskurser. Det första skulle även kunna påverka den 

sociala praktiken och därigenom skapa social förändring (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). 

En tendens till att prata om kvinnorna som offer för påverkan från mannan kan vi se när 

journalisterna använder meningar som ”triggats”, ”bli en utmattning”, ”rycktes med i 

mannens fantasier”. 

DN 2011-03-31; 

I det aktuella fallet i Falun har kvinnorna ”triggats” att begå 

barnpornografibrott genom kontakter de fått på internet menar 

åklagaren. /… / Lättheten att skapa kontakten och överföra material på 

internet kommer att leda till att fler kvinnor dras in i barnpornografibrott 

i framtiden tror Sarnecki och Långström. 

DN 2011-10-19; 

Bilderna föreställde små barn som utsattes för grova sexuella övergrepp. 

Enligt domstolen rycktes kvinnorna med i mannens fantasier.  

Sydsvenskan 2011-05-21; 

Mannen verkar hela tiden tänja på gränserna, nästan som i en 

groomingprocess, säger Niklas Långström. Det fråntar dock inte 
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kvinnorna ansvaret, betonar han. – Men det är ett oerhört kraftfullt 

bombardemang som de utsatts för. Det är inte alla som hade kunnat stå 

emot det. Ibland förefaller det nästan bli en slags utmattning från 

kvinnornas sida, att ”jaja, skicka en bild då om du slutar tjata”. – Det är 

inte alls säkert att de här kvinnorna utöver de misstänkta 

barnpornografibrotten skulle ha begått sexuella övergrepp mot barn.  

 

Vi valde även att titta på hur kvinnorna beskriver sig själva, detta för att vi anser det vara 

en intressant vinkling att undersöka vilken bild de förmedlar av sig själva. Kvinnorna 

kommer till tals i väldigt liten utsträckning i artiklarna men det skulle kunna sägas att de 

även kommer till tals genom referering till förhör och rättsprocess. Från de få kvinnor som 

kommer till tals får vi en bild av att de anser sig inte gjort något fel, inte har något att 

skämmas för utan säger bara att de gjort något dumt eller idiotiskt. Detta skulle kunna ses 

som att dem bidrar till att reproducera offerdiskursen. För att kvinnan ska ses som mindre 

hotfull så placeras hon i offerrollen. Det finns alltid någon/ något hon är offer för, vare sig 

hon vill det själv eller inte. Även om omständigheterna gör kvinnan till ett offer så kan hon 

vara fullt medveten om vad hon gör. I nedanstående citat kan vi se hur det beskrivs från 

kvinnan att hot från mannen påverkat hennes handlingar, och hon sätter därmed sig själv i 

offerrollen (Kordon & Wetterqvist, 2006). 

Aftonbladet 2011-05-19; 

Britt berättar att hon fick kontakt med mannen våren 2009 via 

dejtingsajten e-kontakt. – Vi mejlade och pratade i telefon, men efter ett 

tag började han prata om snusk och kiss och bajs och då försökte jag 

avsluta kontakten. Istället började mannen skicka bilder och filmer till 

henne via mejl, ett 30- tal under tre månader. – Några öppnade jag, men 

jag tyckte bara att de var obehagligt och äckligt och raderade allt, säger 

Britt. Men, hon gjorde något ”idiotiskt”, som hon själv säger idag: hon 

svarade på mejlen. Skrev att bilderna var fina eller bad honom skicka om 

en film för att den inte gick att öppna. – Det var idiotiskt, men jag var 

rädd. Han var väldigt hotfull, så jag skrev vad jag trodde han ville höra.  
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Nedan kan vi se en skillnad hur kvinnorna beskriver sin upplevelse i jämförelse med hur 

den beskrivs av kammaråklagaren, säger kvinnorna att de känt sig hotade av mannen 

medan kammaråklagaren säger att inget tyder på det.  

Sydsvenskan 2011-05-21; 

I förhör har flera av kvinnorna sagt att de inte känt sig sexuellt 

upphetsade av barnporrbilderna utan tagit emot dem av mannen för att 

de känt sig hotade. – Men ingenting i chattkonversationerna tyder på att 

de blivit hotade, säger Eltenius.  

De få gånger som kvinnorna kommer till tals i artiklarna så kan vi alltså se en tendens till 

att de gör sig själva till offer och dumförklarar sig själva.  

Om utgångspunkten är att det finns normer som styr hur samhället uppfattar kvinnors 

sexualitet, borde detta även påverka synen på kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn. 

Vid antagandet att så är fallet så skulle det kunna antas att även kvinnorna själva styrs av 

dessa normer och beskriver sig själva utifrån detta. Utöver detta så kan sägas att kvinnan 

även avviker från normen av kvinnlighet då hon begår ett brott och ofta blir då 

konsekvensen att hon ses som ett offer. Det finns en möjlighet att kvinnan väljer att ta 

offerrollen för att det kan göra att hon ses som mindre hotfull och hennes beteende passar 

in under normen. Konsekvensen av att normen gällande sexualitet påverkar hur kvinnorna 

beskrivs och hur kvinnorna beskriver sig själva kan påverka hur kvinnliga förövare 

uppmärksammas och anmäls samt även påverka hur fall som involverar kvinnliga förövare 

identifieras och hanteras (Kordon & Wetterqvist, 2006; Denov 2003). 

Så som kvinnorna beskriver sig själva bidrar till att diskursen om kvinnliga förövare 

reproduceras. Om vi istället tittar på ett citat från förövardiskursen nedan där författaren 

menar att kvinnorna i högsta grad är ansvariga och att det inte går att skylla på att en man 

lurat dem kan vi se möjligheter till att diskursen rekonstrueras (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

5.2 Förövardiskurs 

Bilden av en kvinnlig brottsling utmärks av kontraster å ena sidan ses hon som farlig och 

skrämmande men å andra sidan som utan valmöjligheter och ett offer i sammanhanget. Att 

benämna kvinnan som förövare innebär att hon beskrivs som ansvarig för sina handlingar 

(Kordon & Wetterqvist, 2006).  
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Det vi har sett i vårt material är att de som kommer till tals generellt anser att kvinnorna 

varit aktiva under brotten samt även att de talar om ett deltagande och en medvetenhet hos 

kvinnorna. Nedan visar vi två citat som pekar på detta, vi kan se att det första citatet 

framställer kvinnorna i högsta grad ansvariga, medan det andra citatet framställer 

kvinnorna som både aktiva och passiva.  

 

Aftonbladet 2011-10-25; 

Kvinnorna är i högsta grad ansvariga för sina brott. Det går inte att 

skylla på att en man lurat dem. Men detta är typiskt för rättsstaten 

Sverige. Kvinnor som begår brott anses inte behöva ta fullt ansvar för 

sina handlingar. De har i stället manipulerats av män. Därför ska de 

dömas till lägre straff än män. 

Sydsvenskan 2011-05-21; 

Omfattande chatt- och mejltrafik gör gällande att kvinnorna inte bara 

var passiva mottagare, enligt åklagaren. - De har efterlyst bilder eller 

visat uppskattning kring att få dem, säger åklagare Niclas Eltenius. 

Det som förhindrar accepterandet av kvinnor som förövare vid sexuella övergrepp mot 

barn är något som härstammar från samhällets konstruktion av kvinnlighet. Detta leder till 

att vi försöker förneka eller hitta andra förklaringar när en kvinna begår sexualbrott mot 

barn för att behålla den säkra bilden av världen. Journalisternas sätt att utrycka sig i dessa 

texter skulle kunna ses som ett försök att förklara kvinnornas handlingar på olika sätt. 

Sättet de väljer att framställa kvinnorna på skapar två olika bilder inom samma diskurs och 

det kan belysa hur saker och ting ser ut att vara (Saradijan, 1997; Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

 

Förövardiskursen har även inslag av en syn på kvinnor som ofarliga förövare. Kvinnorna 

beskrivs ofta utifrån sin familjesituation. Dessa kvinnor beskrivs som mammor, 

mormödrar, farmödrar och om de är ensamstående eller har familj. Vi har reflekterat över 

att kvällspress verkar lägga mer fokus på just att kvinnorna benämns som mammor, 

mormödrar etc., medan dagspress beskriver kvinnorna mer utifrån att de är kvinnor.  

Sydsvenskan 2010-10-22; 
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20 av de 23 personer som anhölls i samband med onsdagens tillslag är 

kvinnor. De är i 40–60-årsåldern och en del av dem har familj, några 

har även barn som bor hemma. 

Sydsvenskan 2011-05-21; 

Kvinnorna, mellan 38 och 71 år, har utåt sett levt helt vanliga liv. De 

kommer från hela landet, en del är ensamstående, andra har familj med 

egna barn och barnbarn. 

I de föregående citaten kan vi se hur dagspress beskriver de kvinnliga förövarna utifrån 

kön och ålder samt familjesituation. Individuella särdrag och sammanhang kan gå förlorat 

när det inte finns utrymme att lägga ut texten. Egenskaper och stereotyper hon män och 

kvinnor som förknippas med könstillhörigheten kan framhävas. Detta kan bero på medias 

tendens att förenkla människors handlingar för att det ska passa de dramaturgiska greppet 

(Broman, 1999). 

Expressen 2011-01-10; 

De är mammor, mormödrar och farmödrar- och misstänks för 

barnpornografibrott. Men kunskapen om varför kvinnor sprider och 

tittar på barnporr är låg. – Vi vet väldigt lite och mörkertalet kan vara 

stort, säger professor Niklas Långström, expert på sexbrottsförövare. 

Aftonbladet 2011-10-02; 

De 23 kvinnorna tog emot barnporr och chattade om att förgripa sig på 

små pojkar och flickor. Ostraffade mormödrar och mammor – nu står de 

åtalade för ett av de mest skamfyllda brott man kan tänka sig. 

Aftonbladet har granskat hur till synes helt vanliga svenska kvinnor 

hamnat i en världsunik barnporrhärva.  

Ovan beskriver kvällspressen de kvinnliga förövarna som vanliga kvinnor men på ett sätt 

som lägger vikt vid vilken roll de har i familjen. Båda detta sätt och de föregående 

beskrivna sättet att beskriva kvinnorna skulle kunna ses som att det används ord som 

förmildrar övergreppen. Det senare skulle även kunna ses som ett exempel på att 

journalisten försökt spetsa till texten. 
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När media vill skapa spännande och läsvärda artiklar så beskrivs ofta kvinnan utifrån att 

vara kvinna och kriminell samt mamma eller brottsling. Hon beskrivs även ofta som både 

offer och gärningsman eftersom det som anses vara kvinnligt inte är förenligt med 

brottslighet. Är hon mamma så beskrivs hon ofta som detta i första hand. En reflektion är 

att när ord som mamma, mormor och så vidare används för att beskriva kvinnorna i detta 

fall, så kopplas det samman något som anses vara omvårdande och beskyddande med en 

brottslig handling. Detta skulle kunna förstås som något som är motsägelsefullt mot den 

accepterade bilden av kvinnlighet och därför kunna skapa obehag hos läsaren. Om vi 

istället tänker oss att författaren använder sig av ord som dessa för att spetsa till rubrik och 

ingress för att locka läsare så kan vi fundera över vilken bild läsaren får (Engström, 2008; 

Kordon & Wetterqvist, 2006; Saradijan, 1997). 

En artikel kan uppfattas som en kommunikativ händelse där författaren/ journalisten 

kommunicerar med läsaren och författaren väljer vad denne vill förmedla genom att välja 

vad som tas med eller utelämnas. Genom kommunikation så skapas gestaltningar av 

verkligheten. I vår empiri kan vi se att olika bilder skapas genom att författaren väljer vilka 

uppgifter som tas med. Detta betyder då att författaren gör en rekonstruktion och 

gestaltning av verkligheten. När journalisten väljer att utelämna eller vinkla vissa uppgifter 

så gör det att andra aspekter kan förbises. Författaren kan förmedla en missvisande bild till 

läsaren genom att valen som görs inte visar helheten utan bara en del. Konsekvenserna av 

sättet som författaren/ journalisten väljer att kommunicera till läsaren kan i sin tur påverka 

hur läsaren tar till sig och behandlar informationen. Utifrån detta kan vi se att media har 

stor makt genom sättet de förmedlar kunskap på för att läsaren i sin tur skapar en bild av 

fenomenet och väljer huruvida den tidigare bilden ska rekonstrueras eller reproduceras. 

Detta är något som även kan kopplas till offerdiskursen (Strömbäck, 2009; Loseke, 2003; 

Dimbleby & Burton, 1999). 

5.3 Kunskapsdiskurs 

I detta avsnitt tittar vi på vilket sätt det fokuseras på forskning i ämnet och på vilket sätt 

artikelmaterialet beskriver de olika förklaringar som kan finnas till hur bilden ser ut 

gällande kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp mot barn. Vi ville även undersöka vem 

som kommer till tals. Detta på grund av vem som kommer till tals kan påverka hur 

artiklarna uppfattas. Denna diskurs kännetecknas av att den framställda kunskapen kan 

uppfattas som den enda och sanna kunskapen, genom att oftast endast en källa används. 
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När en dominerande förklaring används så förminskas eller undanträngs andra 

förklaringssätt. Därför är det av viktigt att även studera vad som utelämnas eller inte sägs i 

en text. Samtalsordningen som skapas utav detta kan ses som en form av makt som styr 

människors tankar och handlingar (Bergström & Boréus, 2000). 

Det nämns att det inte finns så mycket forskning kring kvinnliga förövare. Journalisterna 

skriver om att mörkertalet är stort och att kunskapen är låg. De talar även om att stereotypa 

bilder kan påverka bilden av vad som är acceptabelt beteende och nämner att kvinnliga 

förövare inte är en homogen grupp samt att det finns otydliga gränser för kvinnliga 

sexuella handlingar. Endast några få artiklar tar upp hur det ser ut gällande rådande 

forskning i ämnet.  

Vi har sett att kvinnorna ofta beskrivs som en homogen grupp men att det i de 

forskningsanknutna avsnitten sägs att gruppen inte är homogen. Tidigare forskning visar 

att kategorin kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp är en heterogen grupp, något som 

borde vara viktigt att lyfta fram då dessa kvinnor beskrivs (Grattagliano, Owens, Morton, 

Campobasso, Carabellese & Catanesi, 2012). 

Konsekvensen av att författarna/ journalisterna väljer att beskriva kvinnorna på ett sätt för 

att sedan koppla till forskning som säger något annat borde skapa en förvirrad läsare 

eftersom att det då blir svårt att veta vad som är sant eller falskt och att de olika 

diskurserna motsäger varandra kan detta leda till att läsarens bild av verkligheten påverkas 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Vi kan se att när journalisterna skriver om detta fall så använder de sig av ord som, unikt, 

exceptionellt, ovanligt, skrämmande. För att visa detta har vi valt att använda några korta 

citat. 

Sydsvenskan 2010-10-21; 

Det finns bara ett fåtal domar mot kvinnor för barnpornografibrott. Att 

20 kvinnor nu misstänkts är exceptionellt.  

DN 2011-10-19; 

Det är mycket ovanligt att så många kvinnor döms i barnpornografimål.  

Expressen 2011-01-10; 
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Härvan, där 23 kvinnor misstänkt för barnpornografibrott är unik. 

Aftonbladet 2011-10-02; 

Aftonbladet har granskat hur till synes helt vanliga kvinnor hamnat i en 

världsunik barnporrhärva.  

De som kommit i kontakt med fallet är förbluffade, förundrade, häpnade och menar att 

händelsen har ändrat deras syn på mänskligheten.  

Aftonbladet 2011-10-02; 

Sida upp och sida ned, med grovt sexprat, samtal om att våldta barn, 

diskussioner om de barnpornografibilder han mejlat till kvinnorna och i 

vissa fall, bilder som de skickat till honom. Poliserna häpnade- och 

förskräcktes.- Det här målet har ändrat både min och utredarnas syn på 

mänskligheten. Det är skrämmande att det är så lätt att få kvinnor att 

haka på och delta i sådana här aktiviteter, har kammaråklagare Niclas 

Eltenius sagt.  

Sydsvenskan 2010-10-21; 

Forskare och polisexperter är förbluffade efter onsdagens razzia mot 

grovt barnpornografibrott på tolv orter. Hur kommer det säg att tjugo av 

de tjugotre anhållna är kvinnor? Något sådant har aldrig tidigare 

förekommit. 

Fairclough menar att en diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Sättet som de som kommer till tals 

utrycker sig konstruerar den bild som visar hur kunskapsläget ser ut, språkbruket 

konstruerar kunskaps- och betydelsesystem (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Endast en artikel tar upp om vad som borde göras för att förhindra dessa brott och hur vi 

ska blir medvetna i ämnet genom att beskriva att vi behöver prata öppet om kvinnliga 

förövare och inte förneka att problemen finns. Vår reflektion är att det är anmärkningsvärt 

att inte fler författare tar upp detta i sina artiklar.  

När vi har granskat artiklarna har vi sett att det väldigt ofta är samma personer som 

kommer till tals. Speciellt så är det en psykolog, en kammaråklagare och en 
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kriminalinspektör. Utöver dessa så förekommer det även forskare, professorer, 

journalisterna själva och i väldigt begränsad utsträckning uttalanden från kvinnorna själva. 

Vi har sett att samma källor återkommande används i både kvällspress och dagspress samt 

i olika tidningar. Detta skulle kunna betyda att diskurser återskapas och inte ombildas 

(Engström, 2008).  

Som vi tidigare nämnt så kommer kvinnorna till tals i väldigt liten utsträckning vilket gör 

att vi inte får en tydlig bild av hur de upplever och beskriver situationen. Vi får inte heller 

en helhetsbild eftersom en viktig synvinkel utelämnas. Detta kan ses som att valet 

författarna gör när dessa skildrar en nyhet, gestaltar och konstruerar verkligheten på ett sätt 

som i sin tur kan påverka läsaren (Strömbäck, 2009). 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Under arbetsprocessens gång har vi valt att genomföra alla delar tillsammans, vilket vi 

tycker har varit positivt eftersom har kunnat ha en kontinuerlig och levande diskussion 

under arbetets gång.  

Diskursanalysen som metod har varit intressant att använda fast den ibland har varit svår 

att förstå, kanske för att det inte finns någon exakt mall av vad som är rätt eller fel i 

användandet av den. Fördelen med att använda kritisk diskursanalys som analysverktyg har 

varit att vi fått en ingående analys av vår empiri, samt fördjupad kunskap om språkets makt 

för att framställa ett problem. Vi har noterat att det finns kritik mot den kritiska 

diskursanalysen på grund av att det anses vara svårt att avgöra hur en analys av text och 

dess resultat påverkar och påverkas av rådande samhällsstrukturer. Eftersom vi tagit del av 

kritiken är vi också medveten om den och vi har därför inte kunnat dra några generella 

slutsatser om hur det påverkar konstruerandet av vår sociala värld (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Valet att använda både kvällspress och dagspress som empiri anser vi har varit intressant 

därför att vi har kunnat titta på om det finns likheter och/eller skillnader i hur ett fenomen 

framställs. En nackdel vi har reflekterat över när det gäller användandet av nyhetsartiklar 

är att längden på dessa inte ger så mycket material att analysera. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I relation till den tidigare forskningen i ämnet så anser vi att våra resultat till stor del 

bekräftar det som tidigare visats. De framträdande diskurserna vi har hittat är 

offerdiskursen, förövardiskursen och kunskapsdiskursen, där offerdiskursen är den 

dominerande, vilket vi även kan utläsa från den tidigare forskningen.  

Bilden som skapas av kvinnliga förövare i media påverkas av en rad faktorer. Dessa 

faktorer handlar om vilka val journalisten och redaktionen gör samt språkbruket. Även 

vilka personer som kommer till tals och vad dem säger samt inte säger och vilken 

information eller kunskap som utelämnas påverkar den bild som skapas. Alla dessa 

faktorer skulle kunna ses som maktfaktorer eftersom de påverkar bilden som läsaren får av 

fenomenet. Vi kan därmed konstatera att media har stor makt gällande hur en diskurs 

rekonstrueras eller reproduceras.  

Vårt resultat visar att kvinnorna ofta beskrivs som aktiva och medvetna om vad de gjort 

samtidigt som de beskrivs som att de inte hade gjort det utan påverkan från en man. Här 

kan vi fundera över om författarna av texterna vill göra ”rätt” genom att beskriva 

kvinnorna som aktiva och medvetna, men för att sedan placera kvinnorna i offerrollen för 

att detta stämmer bättre överens med den traditionella normen gällande kvinnlighet. 

Eftersom att den normen inte kan koppla ihop kvinnlighet och brottslighet så behöver 

journalisten/ författaren hitta något att skylla på, vi kan då anta att detta görs genom att 

framställa det som att brottet begåtts under påverkan från mannen, som lättare kan 

associeras med förövarskap i detta fall. 

När det gäller vår frågeställning angående skillnader och/eller likheter i hur kvinnliga 

förövare framställs av kvällspress respektive dagspress har vi sett både likheter och 

skillnader. Vi kan se en likhet i hur källor används återkommande i alla tidningar. Vi har 

däremot sett en skillnad i hur journalisten/ redaktionen väljer att beskriva kvinnorna, där 

kvällspressens sätt verkar vara att försöka skapa sensation genom att spela på kvinnans roll 

som mamma och mormor. 

Vi har noterat att endast en artikel tagit upp hur vi kan öka medvetenheten i ämnet. Detta 

borde se annorlunda ut för att vi ska kunna öka kännedom i ämnet och därmed underlätta 

identifierandet av kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp mot barn. Vår reflektion är att 

det inte är tillräckligt att beskriva hur och varför en kvinna begår sexualbrott utan det 
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behövs även mer kunskap om hur vi ska uppmärksamma problemet och bli mer observanta 

på beteendet.  

 

Genom att oftast använda sig av endast en källa för kunskap gällande forskningsläget/ 

kunskapsläget i ämnet kvinnliga förövare så begränsar författaren möjligheten till en 

kontrasterande bild och använder sig istället möjligtvis av detta för att förstärka bilden av 

att det är säkra uppgifter. Här kan vi anta att detta görs på grund av att media vill 

konstruera sig själv som trovärdiga. Här kan även tilläggas att vi har sett att sättet 

artiklarna framställs på begränsar kunskapen i ämnet eftersom att det endast tas med en 

viss del fakta och uttalanden. Detta skulle kunna förstås som att författarna eller 

redaktionen försöker framställa informationen som trovärdig och neutral. När journalisten 

väljer att lägga fram kunskapen på det sättet och bara från en källa så ges inte läsaren 

möjlighet att kritiskt bilda sig en egen uppfattning utan läsaren kan tro att det som 

framställs är sanning och det som är relevant för fallet. Detta kan leda till att stereotyper 

gällande könens egenskaper och beteende förstärks. 

Vår empiri visar att kvinnliga förövare ofta beskrivs utifrån samma källor. Detta betyder att 

när andra sociala praktiker får begränsat med utrymme och interdiskursiviteten blir låg, så 

följs det konventionella sättet att beskriva kvinnor som svagare än mannen. Här ställer vi 

oss frågan om vem/vilka som kommer till tals ger konsekvenser för den sociala praktiken?  

Eftersom vi inte får en bild av vad andra instanser som arbetar med sexuella övergrepp mot 

barn anser, som till exempel socialtjänsten, kan vi bara spekulera i hur diskursordningen 

ser ut inom den sociala praktiken. Men om vi då skulle anta att diskursen gällande 

kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn påverkas av medias diskursordning, så kan vi 

fråga oss hur arbetet med kvinnliga förövare vid sexuella övergrepp mot barn påverkas av 

detta. Vilka konsekvenser ger detta för de barn som gör avslöjanden om sexuella övergrepp 

där förövaren är en kvinna?  

Vad behöver göras på strukturell nivå för att uppmärksamma fenomenet kvinnliga 

förövare? Ses kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn som ett socialt problem samt 

finns det kunskap om hur detta ska hanteras på bästa sätt? Vi frågar oss om medias sätt att 

framställa kvinnliga förövare, i förlängningen skulle kunna påverka det sätt som 

professionella hanterar till exempel en utredning gällande sexualbrott mot barn, där 

förövaren är en kvinna. Det hade därför varit intressant att få möjlighet till att vidare 
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undersöka kopplingen mellan medias rapportering och hur de som arbetar med barn som 

utsätts för sexuella övergrepp hanterar dessa ärenden. Att intervjua de som kommer i 

kontakt med dessa barn skulle kunna ge en bild av hur/ om de anser sig bli påverkade av 

medias rapportering. Då detta inte är möjligt för oss att genomföra på grund av tidsbrist så 

kan det ses som förslag till vidare forskning.  

Något annat som skulle vara intressant att ta del av är en studie i hur kunskapsläget 

gällande kvinnliga förövare vid sexualbrott mot barn ser ut bland professionella inom 

socialt arbete. Ytterligare en intressant aspekt skulle kunna vara att undersöka hur barn 

som utsatts av en kvinnlig förövare påverkas av hur media problematiserar fenomenet. 
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