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ABSTRACT	  
 
Titel: ”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?” 
 
Författare: Kristin Westesson och Johanna Westergård 
 
Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 16 785 
 
Problemformulering och syfte: En av de våldtäkter som kvällstidningarna bevakade 2013 
var en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. Den fick stor uppmärksamhet i 
kvällspressen efter att de misstänkta, sex jämnåriga pojkarna, friades i hovrätten. 
Krönikörer, debattörer och ledarskribenter vaknade till liv och recenserade det domslut 
många tyckte var felaktigt. Politiker engagerade sig, folk skrev på protestlistor och det var 
nakenprotester utanför Svea Hovrätt. 

Det här fallet har alltså berört många i Sverige. Hur skildrade Sveriges största 
kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, händelsen? Tog de någons parti? Vem var 
offer och vem var egentligen gärningsman? Tenstafallet väckte många frågor och ligger till 
grund för den här fallstudien. 

Brottsjournalistik upptar en stor del av kvällstidningarna, samtidigt som forskning om 
medier och brott är knapphändig utifrån ett genusperspektiv. Att studera hur media skriver 
om brott, inte minst om våldtäkter, är viktigt då människans verklighetsuppfattning i allt 
högre grad formas av massmedier. 

Syftet med den här studien var att undersöka hur offret/flickan och 
gärningsmännen/pojkarna framställdes i Tenstafallet i Aftonbladet och Expressen, samt 
om gestaltningarna stämmer överens med de myter som finns i forskningen kring 
gärningsmän och offer. 
 
Metod och material: Fallstudien baserades på en kvalitativ textanalys där samtliga texter i 
de båda tidningarna om våldtäkten – nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar, kolumner och 
krönikor – analyserades.  
 
Huvudresultat: Resultaten av denna studie visar att varken offret eller gärningsmännen 
beskrevs särskilt ingående, samt att rapportering om våldtäkter förändrats. Offret får ingen 
skuld i det inträffade och gärningsmännens skuld pendlar från att vara framstående i början 
av fallet till att vara mindre i slutet. De frias dock aldrig helt av media trots att de friats av 
hovrätten. I slutet av medierapporteringen är det hovrätten och hela samhället som är 
skurken. Hovrätten, som har gjort en felaktig bedömning och inte ställer sig på flickans 
sida, och samhället som har dåliga lagar och inte förmår hjälpa pojkar som kan göra sådana 
här saker. Att kritiskt granska och lyfta fram varför hovrätten har gjort den här 
bedömningen görs inte i många artiklar.  
 
Nyckelord: Journalistik, våldtäkt, offer, gärningsman, Aftonbladet, Expressen, genus, 
brott, kvällstidning, kriminologi. 
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  Introduktion	  och	  problemformulering	  
En femtonårig flicka går på en fest. Där har sex jämnåriga pojkar samlag med henne och 
hon anmäler dem för våldtäkt. Våldtäkten kom i media att kallas för Tenstafallet, eftersom 
det var där den ägde rum. 

De sex unga pojkarna dömdes för grov våldtäkt eller försök till samma brott av 
tingsrätten. Hovrätten däremot valde att fria samtliga. Detta skapade ramaskri i Sverige och 
många upprördes över lagstiftningen. I rapporteringen av det här fallet frågade sig media 
många gånger om det var rättssamhället, och inte pojkarna, som var de skyldiga. 
Tenstafallet är bara ett i raden av övergrepp mot kvinnor och flickor 2013 där de misstänka 
gick fria eller fick lindrigare straff än förväntat, och domsluten blev ifrågasatta. Bland de 
andra fallen finns en gruppvåldtäkt i Älvsjö och fallet där en pojke som smygfilmade sin 
flickvän när de hade sex, och lade ut det på internet, fick betala ett betydligt lägre 
skadestånd än vad som först var dömt. Media har både i nyhetsartiklar, krönikor och på 
debatt- och ledarsidor ägnat domarna stor plats.  

Medierna, och kvällstidningarna i synnerhet, skriver mycket om kriminaljournalistik. 
Medieforskaren Ester Pollack beskriver medias relation till brott som en besatthet (Pollack, 
2001:9). Att studera hur media skriver om brottslighet, inte minst våldtäkter, är viktigt då 
berättelser om sexuellt våld och våldtäkter ofta får stort genomslag (Lindgren, Lundström 
2010:47). 

Framställningen av kvinnor, och män, i sexualbrott bygger ofta på stereotypisering 
vilket bland annat genus- och medieforskaren Rosalind Gill påvisar i sin forskning. 
Nyheterna är en kulturell produkt som speglar de dominerade kulturella antagandena om 
vad – och vem – som är viktig (Gill: 2007:114). Hur det rapporteras om sexualbrott är av 
intresse då människans verklighetsuppfattning i allt högre grad formas och styrs av 
massmedier (Gadd, 1994:8) och hur de skriver om män och kvinnor i sådana fall bidrar till 
hur allmänheten i stort ser på män och kvinnor. Vi lever i ett samhälle med olika 
förväntningar och regler för hur män och kvinnor bör vara och agera (Ekman, 1998:8).  
 Inom kriminaljournalistiken behövs studier kring hur kvinnor och män framställs. Det 
har visat sig att föreställningar om kön och sexualitet har inverkan på lagtolkningen och 
rättstillämpningen som rör våldtäkt (Andersson, 2001:182). Den rättsliga praktiken bidrar 
också till att producera och reproducera gränslöst feminina och passiva subjekt som utsätts 
för våldtäkt, liksom avgränsade maskulina och aktiva förövare. Det upprätthåller en 
stereotyp syn på kön och sexualitet genom att oreflekterat dra slutsatser som baseras på en 
könskodad uppfattning om sexualitet (Andersson, 2001:184).  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  
Syftet med den här studien är att undersöka hur offret/flickan och 
gärningsmännen/pojkarna framställdes i Tenstafallet i Aftonbladet och Expressen, samt 
om gestaltningarna stämmer överens med de myter som finns i forskningen kring 
gärningsmän och offer. 

1. Hur framställs offret/flickan och gärningsmännen/pojkarna i artiklarna? 
2. Hur stämmer bilden av offer och gärningsmän överens med de myter som finns i 

rapporteringen kring sexualbrott enligt tidigare forskning? 
3. Vilka centrala drag finns i texterna? 



 
 
Kristin Westesson 
Johanna Westergård 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 2 
 

1.3	  Avgränsningar	  
Studien kommer att smalnas av till att kartlägga hur Aftonbladet och Expressen beskriver 
Tenstafallet utifrån hur offren och gärningsmännen gestaltades. Tenstafallet är intressant 
med tanke på att det är ett av de första uppmärksammade fallen med sexuellt våld mot en 
flicka eller en kvinna under 2013 då flera liknande fall fick stor uppmärksamhet framförallt 
på grund av hur rätten dömde. Aftonbladet och Expressen är de största kvällstidningarna i 
Sverige. Kriminaljournalistik har en påtaglig betydelse för icke-prenumererbara tidningar, 
såsom Aftonbladet och Expressen (Gadd, 1994:7) och vid en genomgång av 
medierapporteringen av fallet konstaterades också att de skrev mest om det.  

1.4	  Förklaring	  av	  begrepp 
Här förklaras två av de begrepp som behövde redas ut innan undersökningen började. Det 
finns flera förklaringar begreppen, och olika forskare använder sig av olika begrepp, men 
detta är vårt sätt att se på dem och de förklaringar som användes i undersökningen. 
 
Genus: Begreppen kön och genus är centrala inom genusforskningen. Förenklat kan man 
säga att begreppet genus betecknar det sociala könet, alltså föreställningen att 
könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner medan begreppet kön 
betyder biologiskt kön (Jarlbro, 2006:12). Genusforskning kan definieras som forskning 
som fokuserar på olika kulturella mönster och maktstrukturer relaterade till kön. Inom 
genusforskningen studerar man följaktligen inte bara könskategorierna man och kvinna 
(Jarlbro, 2006:14). 
 
Våldtäkt: Under tiden mellan våldtäkten och rättegången i hovrätten i Tenstafallet 
ändrades sexualbrottslagstiftningen. Den 1 juli 2013 ersattes begreppet “hjälplöst tillstånd” 
till det vidare begreppet “särskilt utsatt situation”. Det innebär att fler fall av sexuella 
utnyttjanden nu betecknas som våldtäkt (www.regeringen.se, 2013). Den nuvarande 
lagtexten lyder: 

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. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 
som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 
grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 
kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en 
särskilt utsatt situation (SFS 1962:700). 

1.5	  Tenstafallet	  
I mars 2013 anmälde en 15-årig flicka att hon utsatts för en gruppvåldtäkt under en 
lägenhetsfest i Tensta. Åtta pojkar mellan 15 och 16 år greps.  

I juni dömde tingsrätten fem av dem för grov våldtäkt och en för försök till samma 
brott. Rätten lyfte fram att offret var mer trovärdigt än förövarna – flickan befann sig i ett 
hjälplöst tillstånd, hon kände inte pojkarna och var rädd att de skulle misshandla henne om 
hon inte gjorde som de sade. Pojkarna ansågs inte trovärdiga. Till skillnad från flickan ska 
de – med undantag för en pojke – ha ändrat sina berättelser under rättsprocessens gång. 
Fyra av pojkarna erkände så småningom samlag men inte våldtäkt (www.dn.se, 2013). 
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Fallet överklagades och Svea Hovrätts dom avkunnades i slutet av september. Man 
gjorde en annan bedömning än tingsrätten. Hovrätten menade att flickan var trovärdig, 
men den ifrågasatte hur korrekta iakttagelser hon kunde göra i ett mörkt rum där personer 
som hon inte kände sedan tidigare kom och gick. Det som friade pojkarna från brott är 
rättens resonemang kring det juridiska begreppet “hjälplöst tillstånd”. Flickan bedömdes 
inte ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Lagen kom dock att skärpas mellan fallet och 
rättegången och hovrätten bedömde inte att flickan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd 
utifrån den gamla lagstiftningen. Den 1 juli ändrades lagtexten så att ”hjälplöst tillstånd” 
ersattes med ”särskilt utsatt situation”. I hovrätten konstaterades att flickan befann sig i en 
”utsatt situation”. Om händelsen hade inträffat tre månader senare hade det varit ett citat 
ur nuvarande lagtext om vad som ska ses som våldtäkt (www.dn.se, 2013).  

Den friande domen väckte stor uppmärksamhet och möttes av protester från många 
håll. Artiklarna om domen delades tusentals gånger och på sociala medier var det många 
som förfasats över beslutet, en namninsamling som krävde att fallet skulle tas upp i Högsta 
Domstolen med tiotusentals underskrifter och nakenprotester hölls utanför Svea Hovrätt 
(www.aftonbladet.se, 2013). 

Vi är medvetna om att samtliga inblandade i fallet friades i hovrätten och att fallet 
därmed är avslutat. Men eftersom händelsen benämndes som “våldtäkten” och eftersom 
åtalspunkterna var just grov våldtäkt eller försök till grov våldtäkt så tänker vi också att 
benämna händelsen som en våldtäkt, eftersom det underlättar för oss i vårt arbete. 
Följaktligen kallar vi också pojkarna för gärningsmän och flickan för offer. Men vi är inte 
ute efter att döma. 
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2.	  TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Denna del kommer att redogöra för de teorier som är viktigast i vår studie – 
kriminaljournalistik samt genus inom journalistiken. Dessa teorier är viktiga för studien då 
rapportering kring offer och gärningsmän till stor del är relaterat till genus inom 
journalistiken. Vi kommer även att belysa teorier om nyhetsvärdering och hur denna 
påverkar publiken. Hur media gestaltar fall har stor påverkan på hur allmänheten tänker 
kring saken. 

Vi har valt att lägga fokus på medieforskarens Rosalind Gills teori om mytbildningar i 
samband med sexualbrott för att den kan sägas sammanfatta de stereotyper som ofta 
förekommer i medierna. 

2.1	  Genus	  och	  journalistik	  
Alla medieföretag har sina genusarrangemang och sprider genusbetydelser (Connell, 
2009:174) och när det kommer till genus inom journalistik och kriminaljournalistik finns 
det många aspekter att ta upp. 

En relativt utforskad del av det här är hur mycket kvinnor porträtteras i media och i 
vilken typ av artiklar. 1995 gjordes den första undersökningen om hur mycket kvinnor 
porträtterades i nyhetsmedia och gav en bild av hur underrepresenterade de är. Tidningar, 
radio och tv täcktes i 71 länder med ett resultat som visade att endast 17 procent av 
nyhetsinnehållet handlade om kvinnor. Sämst var det i Asien där 14 procent var kvinnor 
och bäst ur ett genusperspektiv var det i Nordamerika med 27 procent. Minst troligt, enligt 
samma undersökning, är att kvinnor förekommer i artiklar som handlar om politik, 
regering, affärer eller ekonomi och mest troligt är att de förekommer i ämnen som har mer 
”feminin karaktär” såsom hälsa, sociala problem och konst. 

Men det är inte bara det lilla antalet kvinnor i nyhetsmedia som är anmärkningsvärt, 
enligt medieforskaren Rosalind Gill, utan också sättet som kvinnor porträtteras på när de 
har nyhetsvärde. En uppföljningsstudie 2005 kunde visa att i länderna med bäst resultat 
löpte en kvinna dubbelt så stor risk som en man att bli porträtterad som ett offer. 86 
procent av talespersonerna och 83 procent av experterna var däremot män. De flesta 
artiklarna om kvinnor i studien handlar om deras fysiska attribut – många redaktörer verkar 
oförmögna att skriva en text om en kvinna utan någon slags utvärdering av hennes 
attraktivitet, eller åtminstone en beskrivning av hennes ålder och hårfärg, anser Gill som 
gjort ett flertal forskningar inom området (2007:114f).  

 Gill citerar forskaren Gaye Tuchman – författare av flera böcker och rapporter om 
både genus och journalistik – som beskrev samma fenomen i en studie från 1975. 
Tuchman talade om oskrivna lagar inom media, och de tycks lika sanna i dag: nästan 
oberoende av vem hon är kommer medierna att presentera kvinnan antingen i hennes 
privata roll eller genom hennes sexuella dragningskraft. Det här gäller såväl kvinnliga 
politiker och ”vanliga” kvinnor, som underhållningskändisar (Gill, 2007:115f). 

Mediernas representation av genus samt frågeställningar som rör kvinnliga journalisters 
arbetsvillkor och ställning inom medieproduktionen är två områden när det gäller medier 
och genus som kunde urskiljas under tidigt 1990-tal. Fortfarande i dag finns ett intresse för 
dessa. Som en följd av det finns det i dag färre forskningsresultat som visar till exempel hur 
mottagarna uppfattar medierepresentationen, alltså det faktum att kvinnor är kraftigt 
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underrepresenterade i medierna och att kvinnor och män också framställs på ett 
annorlunda sätt (Jarlbro, 2006:17). 

2.2	  Myter	  om	  sexualbrott	  i	  media	  
Flera studier runt om i världen har även uppmärksammat hur nyhetsinslag om sexuellt våld 
mot kvinnor framställs. Studierna visar att på det sätt inslagen är utformade – till exempel 
oproportionerligt fokus på angrepp av främlingar, ovanliga eller bisarra överfall, och de 
brott som begås mot unga kvinnor – på ett kittlande och upphetsande sätt. Detta 
trivialiserar de utsatta kvinnornas upplevelse av händelsen.  

Kvinnliga offer beskrivs ofta i sexualiserade termer, “den sexiga 21-åringen”, “blonda 
skönheten”, “blåögda skolflickan”, med beskrivningar som “smekte hennes bröst” – vilket 
har lite att göra med kvinnans uppfattning av relationen. Utöver det är bilderna som 
används för att illustrera våldtäkt ofta provokativa, det finns ett exempel från Sydafrika 
som tydligt visar detta. Rubrikerna till texten om en kvinna som blivit gruppvåldtagen av 
fyra män löd “Tjejen en villig partner”, och “Sex party” – artiklar som endast skildrade 
våldtäkten utifrån killarnas perspektiv. Männen var fotograferade fullt påklädda medan 
kvinnan var naken, en stillbild från den videofilm som fanns från kvällen. I engelska The 
Sun finns ett annat exempel där ett flertal artiklar om våldtäkt placerades bredvid “page 
three”-tjejen – en pin-up-bild – vilket strider mot den överenskomma pressetiken. Nästan 
hälften av artiklarna var placerade på var sin sida om bilden, vilket tyder på en strategi för 
att använda rapporter om våldtäkt som en del av ett “sexualiserat nyhetspaket” (Gill, 
2007:135f).  

Forskning om medier som rapporterar om sexuella övergrepp visar ett mycket litet 
antal diskurser eller myter i nyhetsrapporteringen kring brotten (Gill, 2007:139). Enligt 
Gills undersökning är de sex främsta myterna: 
 
1. Misskreditera vittnet/offret, kvinnans rykte: I rätten kan kvinnors sexuella historia 
diskuteras, till och med hennes underkläder undersöks för att misskreditera eller visa att på 
grund av att hon hade stringtrosor eller spetsbehå också är aktivt intresserad av sex och 
därför har samtyckt till det.   

En av de mest etablerade uppfattningarna om våldtäkt är att kvinnan på något sätt 
uppmuntrat till det själv, exempelvis genom sättet hon valt att klä sig på. Den här myten är 
så förankrad att det är många som väljer att tro på den, ibland även offret själv och 
journalister. En annan uppfattning är att kvinnorna kunde förtjäna det, om de inte klarat av 
att stå emot den manliga “okontrollerbara” lusten. Kvinnornas beteende är patologiskt 
medan uppfattning om mannen som en “tidsinställd testosteronbomb” – i väntan på att 
explodera – behandlas oproblematiskt, anser Gill (2007:139). 

Att jämföra hur det skrivs om flickor och kvinnor och pojkar och män som blivit 
utsatta för sexuella brott är speciellt, eftersom det inte alls är på samma sätt. Pojkar och 
mäns beteende och klädsel nämns aldrig, manliga offer betraktas som oskyldiga och 
oklanderliga. Att de själva skulle vara med och bidra till brottet och den skuld som läggs på 
kvinnor uteblir för män. Inte heller finns det en förståelse för de som utfört brottet, att det 
måste varit omöjligt för förövaren att motstå ett omklädningsrum fullt med pojkar i shorts. 
Sexuellt våld mot män ses snarare som ett brott som är relaterat till makt snarare än åtrå 
(Gill, 2007:140). Gunilla Jarlbro hänvisar till undersökningar som visar att 
hustrumisshandel och sexuella övergrepp som skildrats i medierna inte alltid beskriver 
kvinnan som offret, utan att det i stället är förövaren som får ta på sig den rollen (Jarlbro, 
2006:42). I en av dessa studier Våldsbrott i svensk press. Jämförelse mellan åren 1983 och 1993 
sammanfattas detta med följande ord:  

Beträffande brottstypen sexuella övergrepp kan vi konstatera att 1983 års artiklar betonar 
gärningsmannens normalitet. Offret beskrivs ofta som orsaken till det inträffade. Det var kvinnan 
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som klev på fel tunnelbanetåg, eller började prata med mannen. (...) 1993 förekommer det mer 
spekulationer, dvs. frågan vem man kan lita på ställs på sin spets. Vidare fann vi att det var 
vanligare 1993 än 1983 att offer och gärningsmän bytte plats, dvs. att den dömde framställdes 
1993 som oskyldigt dömd och offrets trovärdighet ifrågasattes (Jarlbro, Jönsson, 1995:37). 

När det skrivs om männen som utfört brottet får man veta vad de har för yrke eller 
position i samhället. Tydliga exempel på detta ser man exempelvis i fallet med 
Hagamannen, där stor fokus i media låg på att han var en vanlig familjefar med ett helt 
vanligt jobb som bilmekaniker (Lindgren, Lundström, 2010:54f). 
 
2. Våldtäkt är sex och trivialiteten i oönskat sex: Att våldtäkt “bara är sex” är en av de 
vanligaste föreställningarna om brottet. Den ignorerar det faktum att det är en psykisk 
attack och fokuserar endast på det fysiska vilket uppmanar till att inte ta det som ett så 
allvarligt brott (Gill, 2007:140).  

Ett inte helt ovanligt synsätt är att kvinnan tyckte om att bli våldtagen – något som 
försvaret ofta går på i rätten. När man säger nej så handlar det egentligen om att 
upprätthålla sitt rykte som en tjej som är svår att få, ett sätt att behålla sin status, och att 
tjejen faktiskt inte menade nej egentligen – hon ville bara inte få ryktet om sig att vara en 
slampa (Gill, 2007:140).  
 
3. Våldtäktsmän är ofta mörkhyade eller/och av lägre klass: Rasistiska myter om 
mörka mäns sexvanor går långt tillbaka i historien, åtminstone till slaveriets tid. En av de 
vanligaste motiveringarna för vita att ta sig rätten att lyncha en mörkhyad var att de hade 
våldtagit en vit kvinna. Den vita kvinnan var den förbjudna frukten, orörbar, och den 
absoluta symbolen för den vita mannens makt. Den vita kvinnan sågs som ren och oskyldig 
medan den svarta mannen saknade självkontroll i kombination med en stor sexuell aptit. 
Detta är föreställningar som fortfarande lever kvar, trots att den största andelen våldtäkter 
sker mellan människor i samma etniska grupp, med undantag för krigstider (Gill, 2007:141).  
 
4. Förövaren drivs av lust: Överväldigande lust, bortom all självkontroll – det är 
ytterligare en myt om våldtäktsmannen som media använder sig av. I nyhetsartiklar finns 
den ofta med, både tydligt eller underförstått, vilket bygger på uppfattningen om detta hos 
gemene man. Faktumet är att våldtäktsmän drivs av ilska eller behovet av att dominera och 
kontrollera kvinnan. Det handlar om makt och inte om sexuella drifter och tillfredsställelse. 
Problematiken i detta påstående är att kvinnor får skuld eftersom de blir “för attraktiva”. 
Det är deras fel att de ser ut som de gör, att de är så attraktiva, att inte mannen kan 
kontrollera sin lust. Det finns fall där även barn ses som “förförande”. Ett vanligt medel 
för försvaret i rätten är att hävda att kvinnan var provokativ, hon ledde mannen in i 
frestelsen för att sedan vägra ha sex med honom. “The Sun” toppade en gång med 
“Hyresvärdens dödliga lust för tjejen”, där det gick att läsa att kvinnan undvek att ha sex 
med hyresvärden. Texten gav intrycket att det normala är att ha sex med sin hyresvärd och 
att det är utanför normen att inte ha det. Ett annat exempel är när samma tidning hade 
rubriken “Liftare nekade sex” om en kvinna som blev mördad av mannen som plockade 
upp henne – återigen blir det som att den normala reaktionen skulle vara att ha sex med 
honom. Inom den här myten är det kvinnor, även småtjejer, som har makten medan 
männen som utgör gärningarna är sårbara (Gill, 2007:142).  Som en domare uttryckte det i 
samband med att han dömde en man för sexuella övergrepp på en sjuårig flicka: 

We are all liable to fall, gentlemen; we must be lenient (Gill, 2007:142). 
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5. Kvinnor hävdar att de blivit våldtagna för att hämnas: En myt som både 
nyhetsjournalister och rätten använder sig av är att kvinnor skulle hitta på anklagelser om 
våldtäkt för att hämnas en man som gjort henne ont. Kanske för att få uppmärksamhet 
eller för en sexuell handling som hon ångrar och inte vill ansvara för. Det är svårt att skatta 
vikten av denna myt då man kan säga att så gott som alla våldtäktsfall granskas genom 
denna lupp, vilket innebär att det gör det svårare för kvinnor att anmäla då deras 
trovärdighet ifrågasätts. Rädslan hos män att bli falskt anklagade för våldtäkt är på många 
håll stor, då det anses vara ett lätt brott att anklaga någon för samtidigt som det är svårt att 
ta tillbaka anklagelserna. I själva verket är våldtäkt det brott som kräver högst bevisvärde 
och rätten får inte endast lita på kvinnans vittnesmål eller döma på obekräftade bevis. 
Eftersom det ofta är allt som finns, är det en av förklaringarna till varför ett så litet antal 
döms. En liten minoritet kvinnor gör falska anklagelser, men det finns ingen anledning att 
tro att det är ett större problem inom sexuella brott än inom andra brottskategorier (Gill, 
2007:143).  
 
6. Våldtäktsmän är rubbade främlingar: Den sista myten som förekommer i media är 
att en “riktig våldtäkt” är en våldtäkt som begåtts av en främling, och gärna en så kallad 
överfallsvåldtäkt. Lisa Cuklanz beskriver i sin rapport från 2000 hur den vanlige 
gärningsmannen ser ut och beter sig.  

The victim is attacked by an unseen rapist who clamps a hand over her mouth, grabs her forcefully 
or throws her to the ground, and speaks lines filled with threats, sexist stereotypes, and outmoded 
ideas about women and sexuality. Brutal violence is often suggested by the use of weapons (...) 
The beginning of the attack often emphasises the rapist´s intense depravity (...) The rapists are 
depicted as identifiably outside the mainstream through their language, clothing, habits or attitudes 
(Cuklanz, 2000:6). 

Rosalind Gill menar att nyhetsmedias bild av våldtäktsmannen som en sjuk och farlig 
främling uppvisar en felaktig bild – den största majoriteten av våldtäkter begås av vänner, 
släktingar eller någon som på något sätt är bekant med offret. Trots att överfallsvåldtäkter 
ligger på en ganska jämn nivå, medan den andra typen av våldtäkter ökar, väljer 
nyhetsmedia att fokusera på de våldtäkter där myten om våldtäktsmannen smygandes 
omkring i buskarna i mörkret kan byggas. Studier visar att de flesta våldtäkter rapporteras 
det inte om alls, de “vanliga” våldtäkterna uppnår vad det verkar inte nyhetsvärde (Gill, 
2007:144). 1991 gjordes en ny undersökning med fokus på hur media skriver om 
våldtäkter. Över 3000 våldtäktsfall, och medierapporteringen kring dem, gicks igenom och 
då kunde ett tydligt mönster urskiljas. De kunde se att fallen kunde delas upp i tre 
tidsperioder där störst fokus lades på jakten på förövaren, lite mindre fokus på förloppet i 
rätten och i ett fåtal, okända fall, också vad som hände efter att domen fallit. Men det allra 
viktigaste var att utmåla förövaren som ett monster, och jakten på detta. Dessa 
associationer görs av journalisterna innan de görs av polisen och präglas av spekulationer 
“Det kan vara samma våldtäktsman som i fallet med…” eller att det kanske är 
barnamördaren som ännu inte tagits, och så vidare. Spekulationerna är rätt, ibland, men 
kan likväl vara helt fel. Poängen är att sammanlänkningen med andra fall är det väsentliga i 
skapandet av ett monster (Gill, 2007:144).  

Ett namn skapas, till exempel Södermannen, Hagamannen eller Örebromannen. Med 
ett sådant namn byggs dramaturgin upp och sedan dras referenser med ökända brottslingar 
sen förr – exempelvis jämfördes Örebromannens handlingar med Hagamannens. Ofta när 
det rapporteras om våldtäkter ses brotten genom linsen av vad någon har gjort innan (Gill, 
2007:144). Sammanfattningsvis kan man säga att mediernas ignorans att rapportera om de 
vanligaste fallen, alltså av våldtäkter som begås av någon i ens bekantskapskrets – och i 
stället lägga fokus på de ovanliga fallen – har skapat en felaktig bild av vad en våldtäkt är 
hos gemene man.  
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Under de tre senaste decennierna har synen på våldtäkt förändrats – det har blivit stora 
skillnader i lagarna, hur bevis samlas in, hur offren tas om hand om och så vidare. Det har 
lett till att samhället i dag ser på våldtäkt som ett allvarligt brott och gett en förståelse som 
placerar sexuella övergrepp i samband med ett mansdominerat samhälle. Men det lever 
fortfarande kvar en syn om att kvinnor själva kan ha varit en bidragande del till att brottet 
begicks – att de på något sätt är ansvariga eller skyldiga om de blivit våldtagna genom 
provokativ klädsel, varit ute själva sent på natten eller att de fick mannen att tro någonting 
(Gill, 2007:137).  

Att så få döms för våldtäkt leder, enligt en rapport som publicerades 2002 i England, 
bland annat till att våldtagna kvinnor helt tappat förtroende för rättsväsendet. Rapporten 
tog inte upp medias roll men det står klart att de har en nyckelroll eftersom det är här som 
allmänhetens, till viss del, bild av det sexuella våldet byggs (Gill, 2007:138). 

Genom historien har kvinnors och mäns sexualitet beskrivits på mycket motsatta sätt. 
Manlig sexualitet associeras med aktivitet, vitalitet och styrka medan kvinnlig sexualitet ses i 
termer av passivitet och sårbarhet. Sociologen Ann Oakley hävdar att kvinnlig sexualitet, 
precis som den kvinnliga personligheten, anses vara beroende, passiv, icke-aggressiv och 
undergiven (Andersson, 2001:182f). Anja Hirdman skriver om hur unga tonårspojkars 
sexualitet sällan är föremål för samma uppmärksamhet och oro som de unga 
tonårsflickorna, vars sexualitet – och det uttryck den tar sig i medier och mode – ofta 
diskuteras bland politiker och medier. Hon anser att det är en obalans som bör tas på allvar 
eftersom den pekar på skillnader i hur vi tolkar sexuella uttryck beroende på kön och vad vi 
problematiserar, respektive inte problematiserar. Det råder också en annan förväntning på 
män vad gäller sexuell kunskap och kompetens – de ska veta hur man gör, alltid vilja ha sex 
och ta aktivt initiativ. Besattheten av sex, och att använda denna för att locka publik, är 
typiskt för vår tid (Hirdman, 2008:9ff). Hirdman skriver också om hur den väletablerade 
klyschan om att män har problem med att uttrycka och hantera känslor ofta visar sig 
stämma i kliniska studier. Detta skapar i sin tur både individuella och sociala problem hos 
många män (Hirdman, 2008:23).  

Ulrika Andersson och Simon Ekström kommer fram till samma slutsats i boken Mord, 
misshandel och sexuella övergrepp (Lövkrona, 2001:43) – kulturella föreställningar om kön och 
sexualitet genomsyrar de juridiska källorna och rättsapparaten och detta har inte förändrats 
särskilt mycket under de senaste femtio åren.  

2.3	  Offer	  och	  gärningsmän	  
Det förekommer både forskning om offer och gärningsmän och hur de framställs av 
media. Forskningen om brottsoffer är dock mer knapphändig än den om 
gärningsmän. Även om brottsofferrörelsen har fått brottsoffrens roll i samhället att 
uppvärderas så är medieforskningen ett av de områden där brottsoffer fortfarande 
betraktas som marginella (Lindgren, Lundström, 2010:10f). 

Den norske kriminologen Nils Christie lanserade 1986 teorin om “det ideala offret”. 
Han identifierar ett antal kriterier som gör det sannolikt att en brottsutsatt person ska 
tillskrivas en legitim, fullständig och otvetydig status som offer: 

 
1. Offret är svagt i relation till förövaren – det ideala offret är ofta antingen kvinna, 

sjuk, gammal, mycket ung eller en kombination av detta. 
2. Offret har vid tidpunkten för brottet ägnat sig åt legitim och respektabel 

verksamhet. 



”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?” 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 9 

3. Offret är fritt från skuld för det inträffade. Befinner sig på en plats där ingen kan 
klandras för att vara. 

4. Förövaren är skrämmande, elak och ond. 
5. Förövaren är okänd för offret. 

 
Offret måste uppfattas såhär för att vinna legitimitet i allmänhetens ögon, för att värnas 
fullt ut av polisen och rättssystemet och för att få stöd av brottsofferorganisationer 
(2010:7). Brottsutsatta som inte uppfyller kriterierna blir för samhället svårgripbara. Ett 
exempel på detta är hur våldtagna kvinnor som ”gett sig i kast med” vissa män, som ”tagit 
risker” i ”skumma miljöer” eller ”som klätt sig utmanande” tenderar att ifrågasättas i både 
rättssalen och i medierna. 

Det här kan få långtgående konsekvenser för offren. De formar våra attityder gentemot 
individer som har utsatts för olika typer av brott, våra idéer om hur de ska hanteras och 
bemötas, och spelar därigenom också roll för de avbildningsstrategier som används av 
medierna, för polisens agerande och för utfall i rätten (Lindgren, Lundström, 2010:7f). 

Lindgren och Lundström (2010:47) tar också upp att framställningar av brottsoffer och 
förövare på ett symboliskt plan alltid är kopplade till varandra. I sin analys av fyra mycket 
uppmärksammade fall av sexuellt våld i media kommer de fram till att ett centralt drag är 
att både offer- och förövaridentiteter konstrueras mot bakgrund av en idealiserad bild av 
det svenska samhället som ett huvudsakligt jämställt och jämlikt samhälle. I rapporteringen 
av fallen syns viljan att tillskriva förövarna identiteter som kan vara positionerade utanför 
samhället eller som avvikande. Samtidigt finns strävan att placera offrets identiteter 
innanför och som förenlig med det “normala” Sverige. 

Det används ofta ett sexualiserat språk för att beskriva ett kvinnligt offer, och det finns 
dokumenterat i en rapport sedan 1992. Män beskrivs aldrig som hysteriska, söta och 
flörtiga men dessa ord används för att beskriva kvinnliga offer i undersökningen. Manliga 
offer är sällan beskrivna utifrån deras sexuella attraktionskraft, medan kvinnliga offer alltid 
är det (Gill, 2007:139).  

2.4	  Hagamannen,	  Tumbafallet	  och	  Stureplansvåldtäkten	  
Som vi tidigare varit inne på uppmärksammas våldtäkter ofta stort av tidningar, tv och 
radio. I den här delen ska vi beskriva några våldtäkter som fått stort utrymme i medierna 
och även beskriva hur gärningsmännen och offren beskrevs då.  

Samtliga fall har varit med i en studie genomförd av Lindgren och Lundström som gick 
ut på att ta reda på hur Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 
beskrev offren och förövarna. 
 
Tumbafallet, 2003: En ensamstående tvåbarnsmamma anmäler att hon blivit utsatt för 
sexuella övergrepp av flera män i tjugoårsåldern som hon träffat på en bar. Tre av männen 
åtalades, men fanns oskyldiga (Lindgren, Lundström, 2010:48). 

Medias rapportering av de misstänkta männen fokuserade på deras koppling till det 
påstått kriminella ungdomsgänget FFL som vid den tidpunkten var uppmärksammat. 
Enligt flera utsagor kunde kopplingen förklara brottet eftersom många kriminella och 
speciellt i dessa gängmiljöer har en problematisk kvinnosyn och det gör dem mer benägna 
att begå sexuella brott av våldsam karaktär mot kvinnor. I rapporteringen framställs det 
inte som särskilt anmärkningsvärt att brottet begåtts av just dessa män, utan att det 
inträffade faktiskt ger en bra inblick i vad som utspelar sig i gäng av detta slag. 
Tumbamännens kvinnosyn beskrivs som skild från de flesta andra mäns, och eftersom de 
redan bär på vissa specifika stigmatiserande markörer – de är “invandrare”, 
“gängmedlemmar” och kommer från “förorten” – är denna konstruktion inte särskilt 
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utmanande. Händelsen sägs kunna förstås mot bakgrund av de subkulturella värderingar 
och praktiker som särskiljer denna miljö från andra. (Lindgren, Lundström, 2010:50ff).  

Det kvinnliga offret präglas under rapporteringen inte av en empatisk och respektfull 
distans. Hon påstås tidigare ha deltagit i sexuella praktiker som liknas vid det brott hon 
blivit utsatt för. Hon anses frivilligt och aktivt ha deltagit i de miljöer och praktiker som i 
rapporteringen används för att ge brotten sammanhang och mening. Detta deltagande är 
något som i rapporteringen förklarar att just den här kvinnan har blivit utsatt för detta 
brott. Kvinnans beteende under den kväll då brottet skedde beskrivs genom att lyfta fram 
det faktum att hon på dansgolvet ska ha agerat utmanande och inbjudande mot 
förövarna.  Hon ska enligt medias rapportering ha samtyckt om att gå hem till sin bostad 
för att ha gruppsex. Trots detta så strävar berättelserna efter att göra henne till ett så 
legitimt offer som möjligt. 

Rapporteringen tar upp att ingen kvinna ska behöva vara rädd för att utsättas för 
våldtäkt, även om hon ibland agerar utmanande eller frivilligt deltar i “hårt sex”. Trots det 
reproducerar rapporteringen föreställningar om att det finns särskilda riskmiljöer där 
våldtäkter förekommer utan att det ska uppfattats som något anmärkningsvärt i sig. I 
rapporteringen reduceras ibland offren till avklädda och förnedrade kroppar genom 
frossande i detaljerande beskrivningar av de sexuella aspekterna av brotten (Lindgren, 
Lundström, 2010:59ff). 
 
Hagamannen, 1998-2000, 2005: Hagamannen, som han kom att kallas i media, gjorde sig 
skyldig till åtta överfall på kvinnor i Umeå under en lång tidsperiod. Samtliga överfall 
skedde utomhus, de flesta i och omkring bostadsområdet Haga. De omfattade alla mycket 
grovt våld och i vissa fall även mordförsök. En trettiotvåårig tvåbarnspappa kunde gripas 
och dömas efter ett tips från allmänheten och DNA-bevisning. (Lindgren, Lundström, 
2010:48).  

De delar av medierapporteringen som beskriver Hagamannens offer bidrar till att de 
konstrueras som ideala offer i enlighet med Christies kriterier – de beskrivs som vanliga 
kvinnor och flickor, och som svaga i relation till sin förövare. Ingen av dem tillskrevs något 
eget ansvar för det inträffade. Deras lidande framställs i kollektiva termer. Rapporteringen 
präglas också av andra typer av offer, anhöriga och lokalsamhället, i synnerhet i anslutning 
till frågor om kvinnors upplevelser och säkerhet. Dessa offeridentiteter konstrueras som 
delar av den kultur och det samhälle som omger, och stöttar, dem. I de artiklar där 
individuella offer beskrivs ges lite information om deras personliga identiteter, den enda 
information man får är att deras ålder varierar kraftigt. Det görs för att betona deras mest 
betydelsefulla karaktärsdrag – att det hade kunnat vara vem som helst. Det krävs ingen 
ytterligare information om offren för att berättelserna om dess brott ska bli begripliga. 
Hagamannen konstrueras i media som en ideal förövare, men främst innan han greps, då 
uppstod nämligen problem eftersom han inte kan betraktas som särskilt avvikande. Han 
lever ett vanligt liv och har ingen dokumenterad kriminell bakgrund. Det här gjorde att 
rapporteringen nu kom att präglas av förvirring och media försökte koppla en problematisk 
kvinnosyn till förövarens förflutna. “Varningstecknen fanns där”, står det till exempel att 
läsa i en artikel ur Aftonbladet och syftar på att han tog strypgrepp på en lärare och skrek åt 
föräldrar på BB. Gärningsmannen tillskrivs en identitet präglad av extrem oberäknelighet, 
ondska och våldsamhet, men de synliggör inte brottets sexuella karaktär mest utan den 
brutala och hänsynslösa våldsamheten. Brotten kan därmed diskuteras utan att deras 
kopplingar till heteronormativ vardagskultur, som förövaren kan sägas vara en symbol för, 
aktualiseras (Lindgren, Lundström, 2010:52ff). 
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Stureplansfallet, 2007: Två tjugoåriga nattklubbsägare – i rapporteringen kallade 
Stureplansprofilerna med referens till krogmiljön kring Stureplan i Stockholm – anklagas 
för att ha våldtagit en nittonårig kvinna. Båda fanns oskyldiga. Kort därefter begår de ett 
liknande brott mot en annan kvinna. Även då frikändes det. Frikännandena fick stort 
genomslag i media. I högsta domstolen dömdes männen till fyra års fängelse för det första 
fallet.  

Nattlivskulturen omkring Stureplan lyfts i media fram för att förklara det inträffade. 
Relationen i Stureplansmiljö beskrivs ofta i termerna av prostitutionslika förhållanden. 
Även förekomsten av en problematisk kvinnosyn hos förövarna lyfts fram som förklaring 
till brotten. När denna kvinnosyn framställs som särskilt utmärkande för de beskrivna 
miljöerna konstrueras den också som okaraktäristisk för det svenska samhället i stort. 
(Lindgren, Lundström, 2010:50ff).  

Rapporteringen av offren för Stureplansprofilerna präglas i likhet med Tumbakvinnan, 
och i motsats till Hagamannens offer, inte av en respektfull distans. Kvinnorna påstås 
tidigare ha deltagit i sexuella aktiviteter som liknas vid brottet, och att de frivilligt anses ha 
deltagit i de miljöer som används för att ge brotten sitt sammanhang, förklarar delvis att 
just dem har utsatts. Specifika sexuella detaljer återberättas ingående och repeteras ofta i 
bevakningen. Genom att de beskrivs med en sådan oförsiktig respektlöshet förstärks också 
distansen mellan det normala samhället och den avbildade avvikelsen. Ofta reduceras 
offren då till avklädda och förnedrade kroppar. Dessa offer kan i någon bemärkelse sägas 
få “betala” för sin förlåtelse genom denna objektifiering. Efter att de har lagt fram sin synd 
för granskning i offentlighetens ljus kan de tillskrivas positioner där de kan erbjudas empati 
och förlåtelse. Media strävade i rapporteringen att göra kvinnorna till så legitima offer som 
möjligt (Lindgren, Lundström, 2010:59ff). 

2.5	  Mediernas	  makt 
Varje dag ägnar människor världen över timmar åt att konsumera medier och 
nyhetsjournalistiken är den viktigaste källan till information om allt som händer och sker 
bortom de egna erfarenheterna. Vårt beroende av nyhetsjournalistiken för information gör 
att den får avsevärd makt över våra tankar och uppfattningar om verkligheten (Strömbäck, 
2009:166).  
 
Nyhetsvärdering och framing: Ju fler artiklar som finns inom ett område, desto högre 
upp bedöms frågan ligga på mediernas dagordning (Strömbäck, 2009:155). Den 
grundläggande teorin bakom dagordningsteorin innebär att medierna har makt att påverka 
vad människor tänker på. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis påverkas, men om vi tänker 
på det överhuvudtaget påverkas (Strömbäck, 2000:154). Journalisterna sätter agendan och 
de nyheter vi ser i media är det som kommer längst upp på folks dagordningar och som de 
uppfattar som den viktigaste nyheten. Den vikt som medierna sätter vid olika frågor 
överförs till medborgarna – det är därför det som är viktigast på journalisternas dagordning 
blir det som upplevs som det viktigaste hos medborgarna (Strömbäck, 2009:105). En fråga 
som inte uppmärksammas alls upplevs därmed också som oviktig.  

För att komma upp på dagordningen behöver nyheten först ta sig igenom “grinden” 
via gatekeepern, som väljer vilka nyheter som ska bevakas eller ignoreras. Gatekeeping 
definieras i fem olika nivåer av Shoemaker och Vos – den enskilde journalisten och 
redaktören, i de rutiner och praxis som tillämpas i nyhetsproduktionen, i 
nyhetsorganisationen, på medienivå samt på samhällelig nivå. Det är alltså en mängd 
faktorer som spelar in under nyhetsprocessens gång. Till exempel har event, som lätt kan 
associeras med tidigare event som det rapporterats om, större chans att passera grindarna 
liksom nyheter som är lättillgängliga och som det går att tjäna pengar på. Gatekeeping-
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besluten som fattas när det är breaking news skiljer sig också från långsammare dagar 
(Shoemaker, Vos, 2009:34f).  

När en nyhet väl tagit sig igenom första grinden väljer journalisten hur det ska gestaltas, 
vilken vinkel ska grejen ha. Hur mycket utrymme ska det få och på vilken plats i mediet? 
Det är bara ett litet antal nyheter som tar sig igenom alla grindarna, journalister väljer ut det 
som är det viktigaste för dem (Shoemaker, Vos, 2009:123).  

En av de mest använda teorierna och som ofta diskuteras i samband med mediernas 
makt över människor är framing, på svenska kallad gestaltningsteorin. Den handlar för det 
första om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar 
av samma verklighet. För det andra handlar den om hur medierna, genom att gestalta 
verkligheten på vissa sätt men inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras och 
ideologiers sätt att betrakta verkligheten (Strömbäck, 2009:119). Varje beskrivning av 
någonting kan ses som en gestaltning av det som beskrivningen handlar om. Gestaltandet 
behöver inte vara medvetet för att existera; det kan också vara omedvetet. Ingen av dessa 
egenskaper som beskrivs behöver dock vara uppenbara eller tydliga för 
mediekonsumenten. Gestaltningarnas egenskaper, och dess eventuella konsekvenser, 
behöver inte vara en medveten strategi av journalisten som skrivit artikeln (Strömbäck, 
2000:216f).  

Det är enbart i undantagsfall som brottslighet är ett förstasides-fenomen. Artiklar om 
brott utgör vanligtvis inte någon större del av en tidning (Dahlgren, 1987:13). Med en 
något grov förenkling kan man säga att kriminaljournalistik präglas av korta artiklar 
(Dahlgren, 1987:15). 

I en undersökning från 1984-1985 om brottsnyheter där 1034 nyhetsartiklar från åtta 
dagstidningar analyserades framkom att drygt 90 procent av artiklarna framkom någon 
information om den eller de som utfört brottet (eller var misstänkt). Att gärningsmannen 
var invandrare eller utlänning framgick i 4 procent av artiklarna. Offret däremot fanns med 
i 82 procent av artiklarna (Dahlgren, 1987:19f). 
 
Kriminaljournalistik i kvällstidningarna: Kvällstidningarna har mer 
sensationsjournalistik – vilket medieforskaren Marina Ghersetti likställer med 
spekulationer, överdrifter eller hårdvinklingar – än exempelvis lokaltidningar och 
dagstidningar. Ofta används uttrycket sensationsjournalistik synonymt med begreppen 
underhållningsjournalistik, infotainment, kvällstidnings- och skvallerjournalistik (Ghersetti, 
2004:242). Sex, kändisar, mord och blod – sensationer säljer! Det är i jakten på den stora 
publiken man tar till dramaturgiska grepp med syfte att fånga deras uppmärksamhet, beröra 
och underhålla (Ghersetti, 2004:261). Offerrapporteringen – med sina inneboende 
tendenser till intimitisering, emotionalisering och sensationalisering – är mer omfattande i 
kvällspressen, det förekommer artiklar med brottsofferfokus klart oftare i kvällspress än i 
morgonpress (Lindgren, Lundström, 2010:25ff). 
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3.	  METOD	  OCH	  MATERIAL	  
Vi har gjort en fallstudie av hur Aftonbladet och Expressen framställde gruppvåldtäkten i 
Tensta. För att kunna göra det genomförde vi en kvalitativ textanalys av samtliga 
nyhetsartiklar, debattartiklar, kolumner och krönikor som rör fallet och som publicerats i 
tidning eller på webb. Vi valde att inte göra en kvantitativ analys trots att vårt material är 
relativt stort. Anledningen till det är att vi inte ville ha ett resultat som visar hur mycket 
eller hur många, utan gå mer på djupet, vilket en kvalitativ analys gör på ett helt annat sätt 
än en kvantitativ metod (Boolsen Watt, 2007: 17ff). Storleksmässigt var materialet, 56 
artiklar, hanterbart för detta. 

En fallstudie är en speciell forskningsdesign som innebär att man går till botten med ett 
enskilt fall (Boolsen Watt, 2007:40) vilket är ändamålet med denna studie.   

3.1	  Urval 
Fall: Vi har valt att undersöka gruppvåldtäkten i Tensta som inträffade i mars 2013. 
Anledningen till att vi valt detta fall är för att händelsen inträffade relativt nyligen, den fick 
stort genomslag i media och väckte mycket reaktioner bland allmänheten. Tenstafallet är ett 
av de mest uppmärksammade våldtäktsfallen i media 2013 och det som fick debatten om 
sexualbrott att blossa upp. Det är dessutom ett fall som har diskuterats mycket utifrån ett 
genusperspektiv. Det är inget typiskt våldtäktsfall i den mening att det följer statistiken om 
en “typisk våldtäkt” – däremot är det ett fall som är typiskt för medierna att skriva om. De 
flesta blir våldtagna hemma av någon de känner, men medierna skriver mer om 
överfallsvåldtäkter eller där förövarna är okända för offret, eftersom det lockar fler läsare.  
 
Tidningar: De tidningar som kommer att undersökas i studien är Aftonbladet och 
Expressen. De är valda med tanke på att de är Sveriges största kvällstidningar, och 
kvällstidningarna skriver mycket om brott. De har både de längsta artiklarna om brott och 
betonar våld i sin kriminaljournalistik (Dahlgren, 1987:22ff). Ett rimligt antagande, som 
också stöds på mycket tidigare forskning, är att kvällstidningarna, som skriver mer 
sensationellt, tydligare vinklar sina gestaltningar av offer och gärningsmän. Därför har vi 
valt att undersöka Aftonbladet och Expressens rapportering. Efter en genomgång av vad 
som skrivits om fallet har vi också konstaterat att kvällstidningarna skrivit mest om det.  

Eftersom vi inte har velat göra en jämförande studie så har vi valt att undersöka så 
likartade tidningar som möjligt, och uteslutit morgon- och lokaltidningar. Lokaltidningen 
som kommer ut i området där händelsen ägde rum, Mitt i Tensta Rinkeby, skrev dessutom 
betydligt färre artiklar om händelsen än kvällspressen. 

Vi har valt att inte ta med material från GT och Kvällsposten, som är lokala upplagor 
av Expressen. En anledning är att fallet utspelade sig i Stockholm, och GT och 
Kvällsposten kommer ut i västra och södra Sverige. De allra flesta artiklar i de båda lokala 
editionerna var således samma som i Expressen. 
 
Tidsperiod: De händelser som vi finner viktigast i rapporteringen om brottet låg till grund 
för de tidsperioder vi valt ut att studera. De är: brottstillfället och gripandena, åtalet, 
tingsrättens dom, hovrättens dom samt protester. Genom sökningar på tidningarnas 
webbsidor kunde vi också konstatera när händelsen togs upp där. Utifrån datumen som vi 
då fått fram kollade vi igenom tidningarna. För att vara säkra på att inte missa något läste vi 
även tidningarna någon eller några veckor i anslutning till det aktuella datumet, beroende på 
hur viktig och hur stor plats händelsen kunde antas ta. Vad vi kom fram till var att dessa 
perioder skulle undersökas: 
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1. 3-17 mars: våldtäkten 2 mars, därefter gripandena, anhållan, häktning fram till 17 

mars. 
2. 4-10 april: rättegång. 
3. 9-15 maj: åtalet 10 maj. 
4. 13-19 juni: tingsrättens dom 14 juni. 
5. 27-30 september: hovrättens dom 27 september. 
6. 1-31 oktober: protester. 

 
Artiklar: (Se bilaga 2) Vi har valt att undersöka nyhetsartiklar, krönikor, kolumner, ledare 
och debattartiklar. Såhär såg fördelningen av artiklarna ut: 
 

Nyhetsartiklar Aftonbladet, tidning: 3 
Övriga artiklar Aftonbladet, tidning: 2 
Nyhetsartiklar Aftonbladet, webb: 17 
Övriga artiklar Aftonbladet webb: 4 
Nyhetsartiklar Expressen, tidning: 10 
Övriga artiklar Expressen, tidning: 4 
Nyhetsartiklar Expressen, webb: 14 
Övriga artiklar Expressen, webb: 2 
Artiklar totalt: 56 

 
Till en början hade vi tänkt analysera endast nyhetsartiklarna men då vi kände att det blev 
ett för litet material valde vi att även inkludera övriga artikelformer. Detta för att kunna 
skapa oss en bredare bild över fallet och se hur debatten har gått. Vi gick igenom samtliga 
artiklar som publicerats i Aftonbladet och Expressens pappersutgåvor samt på respektive 
tidnings webb. Vi bedömde att alla nyhetsartiklar, inklusive notiser, debattartiklar och 
krönikor skulle vara möjliga att analysera rent tidsmässigt och gjorde därför det.  

Vi valde att inte ha med notiser som enbart har skrivits av TT, men däremot ta med 
sådana som gemensamt har skrivits av respektive tidning och TT. Anledningen till att vi 
gjorde så var att det materialet som skrivits enbart av TT inte präglas av det som 
kvällstidningarna själva skulle ha lyft fram. 

Endast texterna har analyserats, bilderna som finns till artiklarna har uteslutits. Efter att 
ha gått igenom materialet så fann vi att en majoritet av artiklarna var utan bilder. I de fall 
där bilder fanns var det ofta samma bilder som användes, eller att det illustrerades med 
porträttbilder på personer som uttalat sig. Vi tyckte helt enkelt att bildmaterialet var för litet 
för att analyseras.  

3.2	  Operationalisering	  
Artiklarna som publicerats i pappersutgåvan hittade vi med hjälp av mediearkivet Retriever. 
Webbmaterialet fann vi på mediearkivet Newsline genom sökningar på relevanta ord, 
såsom gruppvåldtäkt och Tensta. Efter att de aktuella artiklarna hittats delades de upp i fyra 
grupper per tidning.  
 

1. Nyhetsartikel på webben 
2. Nyhetsartikel i tidning 
3. Debattartikel, krönika, kolumn och ledare på webben 
4. Debattartikel, krönika, kolumn och ledare i tidning 
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Därefter gicks varje artikel igenom utifrån den frågemall (se bilaga 1) vi hade. Den 
konstruerades genom att vi diskuterade relevanta frågor till texterna. Vi utgick från 
journalistikdocenten Britt Hulténs metod kring att läsa och analysera journalistisk text. Hon 
använder sig av en kvalitativ massmedieretorisk textanalys, som går på djupet med många 
olika frågor. Vi ändrade dock Hulténs (2000: 96fff) frågor en del för att den bättre skulle 
passa till vår analys, bland annat har flera frågor om myter inom medierapportering kring 
våldtäkter lagts till. De teman som togs upp i frågemallen var dessa, med ett exempel på en 
fråga under temat inom parentesen: 
 

1. Textens form  
(Är texten en notis, en lång eller en kort artikel?) 

2. Textens konstruktion 
(Vad handlar texten om? Grundhandlingen i korta drag) 

3. Textens innehåll  
(Vilka källor används?) 

4. Språket  
(Finns det ord med värdeladdning/med värdering?) 

5. Miljöbeskrivningar 
(Är miljön fysiskt förnimbar med dofter, rörelser och närvarokänsla?) 

6. Människor i texten 
(Vad gör människorna i texten?) 

7. Myter 
(Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att våldtäktsmän är rubbade 
främlingar?) 

 
Alla frågor ställdes till varje artikel. De första artiklarna i respektive kategori kodades 
tillsammans, för att vi sedan skulle kunna koda på egen hand med ett så likartat resultat 
som möjligt. Vid problem att komma fram till ett svar konfererade vi dock med varandra 
under den fortsatta kodningen.  

Resultatet av varje artikel skrevs i ett dokument. Efter att alla artiklar hade gåtts igenom 
sammanställdes alla resultat utifrån frågorna i frågemallen för att kunna se mönster i 
texterna. Med hjälp av sammanställningen kunde vi tydligt se vad som var vanligt 
förekommande, plocka ut relevanta citat och få en helhetsbild av bevakningen för de båda 
tidningarna. Extra intressanta citat från artiklarna skrevs ner för att senare användas i 
studiens resultatdel.  

Vår första tanke var att endast analysera nyhetstexter, men med endast det materialet 
fick vi inte svar på våra frågeställningar. Vi fick utöka detta till att även innefatta ledare, 
debattartiklar, kolumner och krönikor om fallet för att få en vidare bild och kunna svara på 
våra frågeställningar.  

Det större materialet gjorde att vi fick ändra frågeställningarna. Med hjälp av det stora, 
insamlade materialet kunde syftet uppfyllas. 

3.3	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  intersubjektivitet	  
Ett problem är att alla artiklar inte tog upp alla frågor i frågemallen, och vid kodning av en 
kort notis kunde inte alla frågor besvaras. Det löste vi genom att inte svara på den frågan 
alls eller skriva till exempel “kvinnan framställdes inte i texten”, då motverkar man att man 
kodar fel. 

Validitet innebär överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator, frånvaro av systematiska fel samt att man mäter det man påstår att man ska mäta. 
Reliabilitet är detsamma som tillförlitligheten i undersökningen. Till exempel ska resultatet 
vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet. Bristande 
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reliabilitet orsakas i första hand av slumpmässiga fel och slarvfel under insamlingen av data. 
Det kan vara oläsliga anteckningar som beror på stress eller trötthet, ouppmärksamhet och 
skrivfel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010:70). Intersubjektiv forskning 
innebär att den är forskaroberoende, genomskinlig och värderingsfri (Esaiasson et al. 
2010:24). 

Det kan vara svårt att bedöma validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier då det inte 
finns samma mängd data att mäta som i kvantitativa studier, men vi vill ändå kort ta upp 
hur vi resonerat kring det. Validitet har vi uppnått genom att vara tydliga med våra frågor 
och hur vi tolkar dem. Reliabilitet har vi åstadkommit genom att arbeta tätt ihop och för 
det mesta sitta tillsammans vid insamlandet av resultat. På det sättet säkerställde vi, i den 
mån det var möjligt, att vi bedömde artiklarna på samma sätt.  

Ett metodproblem med kvalitativa analyser kan vara att forskare har olika bakgrund 
och tolkningsramar och därför tolkar texten på olika sätt, vilket kan vara ett problem även i 
den här undersökningen. Forskning ska vara intersubjektiv och vi tycker att vi arbetar för 
det genom att vara två personer som gjorde den här undersökningen, det höjer studiens 
tillförlitlighet. Problemet är heller inte unikt för kvalitativa studier, men vi som forskare 
måste också vara medvetna om det här och inte låta våra egna erfarenheter och 
uppfattningar styra tolkningarna (Esaiasson et al. 2010:251). Vi har följt det här fallet sedan 
det först uppmärksammades i medierna, långt innan den här studien tog sin början alltså. 
En risk skulle därmed kunna vara att vi skulle vara subjektiva och att även våra resultat 
skulle vara det. Att forskningen skulle präglas av personliga uppfattningar och vad som är 
viktigt för oss – att våra intressen och värderingar är med och påverkar resultatet. Men 
eftersom vi inte är intresserade av att undersöka om pojkarna var skyldiga eller inte utan 
enbart beskriva fallet utifrån Aftonbladet och Expressens rapportering ser vi det här som 
ett litet problem. 

Ett annat problem med kvalitativa undersökningar kan vara bristen på transparens, 
alltså att det ska vara uppenbart hur undersökningen är upplagd när forskaren beskrivit 
tillvägagångssättet och exempelvis frågemallen (Boolsen Watt, 2007:99). Även om vi talar 
om hur vi har tänkt när vi besvarat våra frågor kan det vara svårt att exakt beskriva detta 
och få någon annan att förstå det, eftersom studien inte är lika konkret som en kvantitativ 
undersökning.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?” 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 17 
 

4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS 
	  
Under den här rubriken kommer vi att presentera studiens resultat samt analysera det 
utifrån de teorier som finns på området. Vi har valt att dela upp stycket utifrån de 
frågeställningar vi haft under undersökningens gång, samt att vi har ett stycke där vi 
redogör för resultaten i förhållande till några gamla våldtäktsfall som tidigare presenterats i 
studien.  
 
Totalt gick vi igenom 56 artiklar, fördelade såhär:  
 Nyhetsartiklar Aftonbladet, tidning: 3 

Övriga artiklar Aftonbladet, tidning: 2 
Nyhetsartiklar Aftonbladet, webb: 17 
Övriga artiklar Aftonbladet webb: 4 
Nyhetsartiklar Expressen, tidning: 10 
Övriga artiklar Expressen, tidning: 4 
Nyhetsartiklar Expressen, webb: 14 
Övriga artiklar Expressen, webb: 2 

4.1	  Centrala	  drag	  i	  artiklarna	  
De flesta nyhetsartiklar som publicerades var i kort form eller notisform, både i tidningarna 
och på webbsidorna. I tidningen publicerades de flesta texterna långt bak på nyhetssidorna. 
Bara i några fall översteg artikeln en tidningssida. Krönikor, kolumner, debattartiklar och 
ledare fick däremot ta större utrymme, både på webben och i tidningen. 

I tidningarna skrevs lite om fallet ända fram till den friande domen i hovrätten, till 
exempel skrev Aftonbladet inget i papperstidningen förrän hovrättsdomen föll. Fram till 
dess beskrevs enbart fallets givna “höjdpunkter” –  gripandena, åtal och dom. Rättegången 
i tingsrätten beskrev ingen av tidningarna, varken på webben eller i tidningen. Först när den 
friande domen kom blev det här ett “mycket intressant fall”. Dels vaknade 
krönikörer/debattörer och ledarskribenter, dels skrevs fler artiklar. Även andra artiklar med 
fokus inte enbart kring det här specifika fallet tas upp i ett större sammanhang. Då 
diskuterades andra saker som väckts till liv av det här fallet såsom möjliga lagändringar, 
politiska röster, kvinnors situation, våldtäkter i allmänhet och män och brottslighet. 

Medieforskaren Rosalind Gill menar att en anledning till varför friande domar väcker så 
mycket engagemang numera är att synen på våldtäkt har förändrats under de tre senaste 
decennierna. Det har blivit stora skillnader i lagarna, hur bevis samlas in, hur offren tas om 
hand och så vidare. Det, menar hon, har lett till att samhället i dag ser på våldtäkt som ett 
allvarligt brott och gett en förståelse som placerar sexuella övergrepp i samband med ett 
mansdominerat samhälle. Vidare menar hon att det lever kvar en syn om att kvinnor själva 
kan ha varit en bidragande del till att brottet begicks – att de på något sätt är ansvariga eller 
skyldiga om de blivit våldtagna genom provokativ klädsel, varit ute själva sent på natten 
eller att de fick mannen att tro någonting (Gill, 2007, 137).  Det stämmer inte in i det här 
fallet. 

Enligt Soothill och Walbys undersökning från 1991 kan ett tydligt mönster urskiljas när 
medier beskriver våldtäktsfall (Gill, 2007:144). Fallen kunde delas upp i tre tidsperioder där 
störst fokus lades på jakten på förövaren, lite mindre fokus på förloppet i rätten och i ett 
fåtal, okända fall också vad som hände efter att domen fallit. Ett sådant sätt att beskriva 
fallet stämmer bara delvis överens med hur Tenstafallet beskrevs i kvällstidningarna. 
Förövarna greps relativt snabbt i och någon riktig jakt på dem utmålades inte, även om 
tidningarna tog upp när de misstänkta efterhand greps. Att lägga lite mindre fokus på 
förloppet i rätten, stämmer väl överens med Tenstafallet, där händelserna i rätten inte 
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beskrevs alls. Enligt Soothill och Walbys undersökning beskrivs i ett fåtal, okända fall också 
vad som hände efter att domen fallit. Tenstafallet kan räknas till ett sådant fall, med tanke 
på den först fällande och sedan helt friande domen.  

En annan sak som kan förklara varför tidningarna är mer benägna att skriva om fallet 
efter ett tag är att händelser som lätt kan associeras till tidigare händelser lättare passerar 
grindarna och blir nyheter, som Shoemaker och Vos skrivit om (2009:34f). 

Texternas sakförhållanden är i det allra flesta fall mycket enkla att förstå, bara med 
några få undantag där för många fall tas upp eller för svåra juridiska begrepp används. Ofta 
är artiklarna formella och sakliga. Fallet beskrivs vanligen med en kort bakgrund, vilket gör 
att läsaren snabbt kan sätta sig in i vad det handlar om. Det kan till exempel beskrivas såhär 
som i Expressen den 5 mars:  

Sex tonårspojkar har anhållits misstänkta för en grov gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka. Den unga 
flickan ska ha våldtagits i en lägenhet i Tensta natten mot söndag (www.expressen.se, 2013). 

Få texter följde ett kronologiskt förlopp. Händelserna har behövt en tillbakablick/en 
beskrivning av vad som tidigare hänt i fallet som tagit upp en stor del av texterna, och vi 
bedömer då att de inte har följt ett kronologiskt förlopp.  

De människor som förekommer i texterna är nästan uteslutande inblandade i fallet 
(offret, förövarna) eller de som arbetar med fallet (advokater, domare, åklagare, 
målsägandebiträde). Till det kan läggas några experter, till exempel förekommer en 
civilrättsexpert och en expert på sociala medier samt offrets mamma. 

Miljöerna används nästan enbart för att beskriva var våldtäkten ägde rum och vad som 
hände. I nästan alla artiklar var beskrivningarna sakliga, odramatiska och konkreta. De är 
indirekt gestaltade utan närvarokänsla. Det mest dramatiska är att det skrivs att dörren till 
rummet där våldtäkten ägde rum var låst. Men det kan inte ses som ett medvetet sätt att 
dramatisera händelsen, utan som en beskrivning på hur det faktiskt var.  

I det allra flesta nyhetsartiklarna är språket konkret, enkelt och formellt och blir således 
lättförståeligt och lite tråkigt. Aftonbladet har något fler artiklar än Expressen med 
värdeladdade ord (värderande), men båda tidningarna har förhållandevis lite sådana ord.  
Här är några exempel från nyhetsartiklar: “ut med domarn!”, “kontroversiella”, “drastiskt”, 
“galen”, “unken kvinnosyn” och “fördomsfull”. Här är några exempel från krönikor: 
Knullgubbar”, “förvriden kvinnosyn”, “oförmåga”, “föraktade”, “sjuka värderingarna”, 
“kontroversiella”, “övergrepp”. 

Det används ofta ett sexualiserat språk för att beskriva ett kvinnligt offer, det finns 
dokumenterat bland annat i en rapport från 1992. “Män beskrivs aldrig som hysteriska, söta 
och flörtiga men dessa ord används för att beskriva kvinnliga offer i undersökningen.” 
Manliga offer är sällan beskrivna utifrån deras sexuella attraktionskraft, medan kvinnliga 
offer alltid är det (Gill, 2007: 139). Men i vårt fall beskrivs inte flickan utifrån hennes 
sexuella attraktionskraft. Man får inte veta någonting om hur hon ser ut, hur hon var klädd 
och så vidare. Det enda som sägs, som på något vis skulle kunna kopplas till detta, är när 
flickan själv uttalar sig i Aftonbladet. 

Jag var rädd och jag sa nej men de här killarna lyssnade inte. Jag är ganska liten, de var större och 
många fler. Jag tänkte att om jag skriker så gör de något ännu dummare. Jag sa nej. Hur säger man 
ett nej så att det blir mer nej? säger flickan (www.aftonbladet.se, 2013). 

Här berättar hon att hon är liten förmodligen för att illustrera den rädsla hon kände. Men 
varken Expressen eller Aftonbladet har nämnt det i övrigt och ingenting som skrivits kan 
sägas beskriva hennes sexuella attraktionskraft. 
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Samma undersökning kom fram till att de flesta artiklarna om kvinnor i studien handlar 
om deras fysiska attribut – många redaktörer verkar oförmögna att skriva en text om en 
kvinna utan någon slags utvärdering av hennes attraktivitet, eller åtminstone en beskrivning 
av hennes ålder och hårfärg. Kvinnliga offer beskrivs ofta i sexualiserade termer, “den 
sexiga 21-åringen”, “blonda skönheten”, “blåögda skolflickan”, med beskrivningar som 
“smekte hennes bröst” – vilket har lite att göra med kvinnans uppfattning av relationen. 
Det stämmer överhuvudtaget inte överens med hur Tenstafallet beskrevs i Aftonbladet och 
Expressen. 

En intressant reflektion som gjorts under arbetet med denna studie är de skillnader som 
framkommit mellan Aftonbladets och Expressens sätt att skriva. Aftonbladet skriver mer 
rakt på, mer som en saga och med betydligt fler värdeladdade ord. Här är två exempel på 
hur de skrivit: 

Åtta unga män misstänks för den brutala gruppvåldtäkten i Stockholm i helgen. En efter en har 
polisen lyckats gripa dem (www.aftonbladet.se, 2013). 

Natten mot i söndags blev en mardröm för den unga flickan (www.aftonbladet.se, 2013). 

Aftonbladet visar där att man både använder sig av starka ord (brutala) och att man lägger 
upp artikeln som en saga när man skriver “en efter en har polisen lyckats gripa dem”. 
Expressen skriver mer sakligt: 

En person greps på måndagen misstänkt för inblandning i en gruppvåldtäkt mot en 15-årig flicka 
som skedde i helgen i Tensta i Västra Stockholm. 

På tisdagen uppgav Västerortspolisen att flera personer har gripits och anhållits 
(www.expressen.se, 2013). 

En annan intressant reflektion är att det har varit så få artiklar om fallet i 
papperstidningarna och när det har funnits har dessa ofta hamnat långt bak i tidningen. Det 
förvånade oss med tanke på brottets karaktär som passar kvällstidningar bra, dock stämmer 
det överens med tidigare forskning som finns på området. 

4.2	  Offret	  
Flickan är det mest tydliga offret i gestaltningen av Tenstafallet, främst genom den handling 
hon utsatts för, men också genom att bli sviken av rättssystemet. Hon beskrivs väldigt lite, 
både direkt och indirekt. Hon beskrivs ofta med ålder, eller som ung, men inte mycket 
utöver det. Däremot finns hon med i fler artiklar, för att beskriva fallet. Hon beskrivs 
mindre än gärningsmännen. Det stämmer överens med den undersökning som gjorts för 
Brottsförebyggande rådet om representationen av offer och gärningsmän i media. I samma 
undersökning står att bilden av offret i viss utsträckning präglas av deras tillhörighet till en 
viss ålderskategori (Dahlgren, 1987:20). 

Ett idealt offer måste uppfattas som utsatt, svagt och fri från skuld till det inträffade för 
att vinna legitimitet i allmänhetens ögon, för att värnas fullt ut av polisen och rättssystemet 
och för att få stöd av brottsofferorganisationer (Walklate, 2007:277). Brottsutsatta som inte 
uppfyller dessa kriterier blir för samhället svårgripbara. Ett exempel på detta är hur 
våldtagna kvinnor som ”gett sig i kast med” vissa män, som ”tagit risker” i ”skumma 
miljöer” eller ”som klätt sig utmanande” tenderar att ifrågasättas i både rättssalen och i 
medierna. Det finns alltså en strävan efter att placera offrets identiteter innanför samhället 
och som förenlig med det “normala” Sverige (Lindgren, Lundström, 2012, 47). Offret i 
Tenstafallet beskrivs som ett legitimt offer. Hon är utsatt och fri från skuld till det 
inträffade och vinner därmed legitimitet i allmänhetens ögon. Som tidigare skrivet är hon 
svag, men inte mycket. Men hon uppfyller ändå kraven för att vara ett legitimt offer. Trots 
att hon är ung och har varit med om något hemskt, blir hon inte så mycket offer som hon 
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skulle kunna vara. Hon beskrivs sällan som alldeles förstörd, förutom i de första artiklarna 
där det beskrivs vad som hänt. 

Herregud, vad ska jag säga. Fysiskt så mår hon förhållandevis bra, sen vad som händer i huvudet 
på henne törs jag inte säga (www.expressen.se, 2013). 

I en av de första artiklarna som Expressen skrev om fallet var detta uttalande med från 
polisens gruppchef på Västerortspolisen, Martin Marmgren, som utredde brottet. I en av de 
första artiklarna om fallet i Aftonbladet ville inte flickans målsägarbiträde uttala sig med 
hänvisning till flickans låga ålder. Men journalisten använde dramaturgi för att beskriva 
hennes öde. 

Natten mot söndags blev en mardröm för den unga flickan. Åtta pojkar ska då ha gruppvåldtagit 
henne i en bostad i Tensta i västra Stockholm (www.aftonbladet.se, 2013). 

Det finns ett tydligt mönster i att hon beskrivs som starkare ju längre tiden går. En del i det 
kan antas ligga i att hon själv har valt att prata om händelsen. Hon framstår hela tiden som 
rationell och trovärdig. När pojkarna blev friade i hovrättsdomen tog en del krönikörer till 
greppet att ge flickan en offerroll, för att belysa och lyfta sin åsikt att någonting är fel i 
samhället. Jenny Strömstedt skriver i Expressen: 

I Tensta kommer en femtonåring snart fylla sexton och kanske kommer tiden att läka minnena 
från den natt då hon mot sin vilja hade samlag med sex killar som stundtals låste in henne, 
raljerade med använda kondomer och stal hennes mobiltelefon (www.expressen.se, 2013). 

En studie från 1995 genomförd i 71 länder tog upp hur kvinnor porträtteras i media. I bara 
17 procent är en kvinna med. En uppföljande studie från 2005 visade att en kvinna löper 
dubbelt så stor risk som en man att bli porträtterad som ett offer i de länder där flest 
kvinnor porträtteras i media (Gill, 200:115). I vårt fall är det inte så konstigt att flickan är 
offret, hon är ju det i juridisk mening. Men att porträtteras som ett offer, i en offerroll, är 
en annan sak. Och det gör bara den här flickan delvis. Hon beskrivs inte enbart som ett 
offer och inte helt som ett typiskt offer. Som tidigare nämnts förändrades flickans roll i takt 
med tiden. När pojkarna friades visade allmänheten stort stöd och flickan gestaltades 
nästan som en hjälte. I Aftonbladets artikel “Tiotusentals protester mot hovrättens dom” 
beskrivs hur tiotusentals personer har skrivit på upprop i sociala medier och flickan går 
också ut och tackar allmänheten för deras stöd. 

Den 15-åriga flickan är rörd över att så många uttryck sitt stöd:  

– Tusen tack till er alla som bryr er. Jag försöker vara stark, säger hon (www.aftonbladet.se, 2013). 

Polisen Martin Marmgren, som var med och utredde fallet, väljer att avsluta sin 
debattartikel om krav för samtycke till sex, på följande sätt: 

Slutligen vill jag skicka med en hälsning till den 15-åriga flickan, som gäller alla som har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp och som sedan haft modet och styrkan att berätta om det för 
polisen och rätten. Du är en hjälte! Om inte tjejer som du vågar eller orka säga ifrån genom att 
fullfölja rättsprocessen, så blir det fritt fram för den som kränker. Det vore en katastrof för hela 
samhället, och främst för alla unga och utsatta flickor (www.aftonbladet.se, 2013). 

Här framstår inte flickan alls som ett offer utan snarare som en stark, trovärdig flicka som 
har modet som krävs för att våga anmäla, prata om det och stå upp för det som är fel.  

Offer beskrivs ofta som orsaken till det inträffade, enligt en rapport av Jarlbro och 
Jönsson – “Det var kvinnan som klev på fel tunnelbanetåg, eller började prata med 
mannen”. Det var vanligare 1993 än 1983 att offer och gärningsmän bytte plats, det vill 
säga att den dömde framställdes som oskyldigt dömd och offrets trovärdighet ifrågasattes 
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(Jarlbro och Jönsson, 1995:37). I Tenstafallet framställs inte offret på det här viset, hon är 
inte orsaken till det inträffade. Hennes trovärdighet har heller inte direkt ifrågasatts, trots 
att domen ändrades. Men däremot kan man kanske säga att männen var oskyldigt dömda i 
tingsrätten, men det är heller inte en bild som media lyfter fram. En av de få texter som 
bryter av debatten är Oisín Cantwells “Ibland går de skyldiga fria” där han lägger fram 
hovrättens argument till den friande domen – ett grepp som ingen annan journalist valt. 
Han lägger ingen skuld på flickan utan inleder med att skriva att det för varje normalt 
funtad människa är osannolikt att en 15-årig flicka frivilligt skulle ligga med sex okända 
pojkar, som för att visa att han är på hennes sida och att det som hänt är fel. Sedan 
beskriver han, genom fyra punkter, på vilka grunder hovrätten valde att fria pojkarna och 
skriver bland annat:  

Sammantaget: det är inte bevisat bortom rimligt tvivel att flickan var så rädd att hon befann sig i 
ett hjälplöst tillstånd.  Och det finns några frågetecken i hennes berättelse. Rätt eller fel? Jag vet 
inte. Jag tycker att båda domarna är rimliga. Men jag har inte läst förundersökningen eller varit på 
plats under rättegångarna. Jag har inte hela bilden klar för mig. Det har å andra sidan nästan ingen 
annan heller (www.aftonbladet.se, 2013). 

Oisín Cantwells text är den som sticker ut från mängden. Katarina Wennstams text är mer 
karakteristisk för hur debatten gick och vad som förespråkades. 

Det är något fruktansvärt fel på ett samhälle som år 2013 inte har vett att sätta ner foten gentemot 
killar och män och säga att det där förstår du väl att det inte är rimligt? Att det inte är okej att 
behandla kvinnor på det sättet? (www.aftonbladet.se, 2013) 

Katarina Wennstam och Martin Marmgren riktar skarp kritik mot rättsväsendet – att det 
fungerar på det sätt det gör och att det går att fria i en sådan här dom. Även om Oisín 
Cantwell inte delar åsikten om att rätten dömt fel – utan lyfter fram problematiken med att 
döma i den här typen av fall – stämmer det inte överens med Jarlbro och Jönssons rapport 
om att offret är orsaken till det inträffade. Det påvisar han bland annat med meningen:  

Jag har, precis som de flesta andra, dock väldigt svårt att tro att flickan frivilligt skulle ge sig in i 
dessa sexuella aktiviteter (www.aftonbladet.se, 2013). 

Jenny Strömstedt lyfter dock upp en liknande problematik som Cantwell. I hennes text “Jag 
är så trött på knullgubbar” börjar även hon med att ställa sig på de svagas sida – flickan i 
Tensta och föräldrarna i Kumla vars dotter tog självmord efter att kommit i kontakt med 
en “knullgubbe”. Sedan belyser hon det hat som sprids mot förövarna och hovrätten, som 
visar att det finns fler offer än flickan i den här historien. 

 
På internet delas en berättelse om samma dåd där flickans person bytts ut mot Svea Hovrätts president 
Fredrik Wersäll, som ett hån mot densamme. Trots att han inte har dömt i målet. Trots att han har ägnat 
sitt liv att bekämpa brottslighet som våldtäkter. Andra, som varit inblandade i målet, har fått ta emot kritik 
mot sig och sin familj. Men hat leder inte till färre övergrepp. Lagen kommer, även om den ändras, aldrig 
att kunna fälla alla förövare (www.aftonbladet.se, 2013).  

Och sedan kommer hon in på ett resonemang om det hon anser är kärnan i problematiken 
– hur hindrar vi knullgubbarna från början? Alltså är all skuld bortkopplad från dem som 
blir utsatta för brotten.  

I teorikapitlet tog vi upp några myter eller diskurser som är vanligt förekommande i 
nyhetsrapporteringen kring våldtäkter (Gill, 2007, 139). En av dem är att kvinnor hävdar att 
de blivit våldtagna för att hämnas. Gill skriver: “En myt som både nyhetsjournalister och 
rätten använder sig av är att kvinnor skulle hitta på anklagelser om våldtäkt för att hämnas 
en man som gjort henne ont. Kanske för att få uppmärksamhet eller för en sexuell handling 
som hon ångrar och inte vill ansvara för.” Kvällspressens skildring av Tenstaflickan är hela 
tiden att hon är trovärdig. Att hon var rädd, men är stark och har ett stort stöd är det som 
hela tiden återkommer om flickan i rapporteringen kring henne. Det här citatet kan sägas 
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sammanfatta tonen för hur flickan beskrevs i de båda tidningarna. 
 

Enlig Solna tingsrätt har flickan lämnat en ‘sammanhängande, lång och relativt detaljrik berättelse’ 
medan pojkarna gett olika versioner (www.expressen.se, 2013). 

 
En annan av dessa myter är att offret misskrediteras. Gill skriver: “En av de mest 
etablerade uppfattningarna om våldtäkt är att kvinnan på något sätt uppmuntrat till det 
själv, exempelvis genom sättet hon valt att klä sig på. Den här myten är så förankrad att det 
är många som väljer att tro på den, ibland även offret själv och journalister” (Gill, 2007, 
139). Den här myten stämmer överhuvudtaget inte i Tenstafallet. Däremot står det att 
våldtäkten ägt rum i en lägenhet, där flickan varit på fest. En medveten handling från 
hennes sida, men det är ingenting som kvällstidningarna valt att lägga fokus på utan det 
finns med för att beskriva fallet och vad som hänt. 

Den sista myten som handlar om kvinnan som utsatts för våldtäkten är att våldtäkt är 
sex och att man trivialiserar oönskat sex. Att våldtäkt “bara är sex” är en av de vanligaste 
föreställningarna om brottet. Den ignorerar det faktum att det är en psykisk attack och 
fokuserar endast på det fysiska vilket uppmanar till att inte ta det som ett så allvarligt brott. 
Och en inte helt ovanlig syn är att ett nej handlar om att inte framstå som en slampa och 
att hon egentligen inte menade nej.” skriver Gill. (2007:140). Enligt vår undersökning 
stämmer det här inte överens med Tenstafallet. Ingen av nyhetstexterna, eller debattörerna, 
påvisar att en våldtäkt är ett brott att ta lätt på. Snarare tvärtom och det visas särskilt i den 
intervju som Aftonbladet gjort med flickan och hennes mamma.  
 

Vad menar de med “hjälplöst tillstånd?” Jag förstår inte hur de tänker. Jag var rädd och jag sa nej, 
men de här killarna lyssnade inte. Jag är ganska liten, de var större och många fler. Jag tänkte att 
om jag skriker så gör de något ännu dummare. Jag sa nej. Hur säger man nej så att det blir mer nej? 
(www.aftonbladet.se, 2013) 

	  
4.3	  Gärningsmännen	  
Förövarna beskrivs mer än offret. Det stödjs också av den undersökning som gjorts för 
Brottsförebyggande rådet om representationen av offer och gärningsmän i media, som vi 
tidigare skrivit om (Dahlgren, 1987: 20). Men inte heller de beskrivs särskilt ingående, till 
exempel får man reda på ytterst lite om de här pojkarna. 

Pojkarna har skuld i det inträffade, men när man granskat hela fallet ser man att det är 
mest i början som skulden läggs på dem. I slutet av fallet är det snarare rätten som framstår 
som förövare. Men trots att männen har friats då och ska ses som oskyldig enligt svensk lag 
så framställs de här killarna fortfarande som förövare. Deras skuld finns där fortfarande, 
framförallt framställs det så i krönikor, ledare och debattartiklar. Exempel på det finns i 
Katarina Wennstams debattartikel “Sluta utgå från att männen är dumma” i Aftonbladet. 

För hur kan det komma sig att vi fortfarande har en rättsapparat som tar för givet att män är 
dumma i huvudet? Det är skrämmande att det finns föreställningar om att en man som blir 
sexuellt upphetsad slutar att fungera intellektuellt och empatiskt. Att blodet som rinner till penis på 
något märkligt vis dränerar hjärnan på förstånd och i vissa fall till och med på syn- och 
hörselintryck (www.aftonbladet.se, 2013). 

Ytterligare ett exempel på det är Oisín Cantwells kolumn “Ibland går de skyldiga fria”, där 
till och med rubriken syftar på att pojkarna som friats är skyldiga.  
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Anja Hirdman skriver i Den ensamma fallosen att det finns en uppfattning om att män har 
problem med att uttrycka och hantera känslor – en klyscha som visat sig stämma enligt 
kliniska studier. Hon menar att det leder till att skapa sociala och individuella problem hos 
män (Hirdman, 2007: 23). Gemensamt för många av artiklarna i den här undersökningen är 
att de beskriver vad som hänt, men det är ingen av pojkarna som har stått upp och sagt 
“nej, detta är fel”. Indirekt blir beskrivningen av dem som svaga och osäkra, och att de inte 
tar ansvar för sina handlingar. I och med sådana framställningar kan det antas att klyschor 
om män, som de Hirdman beskriver, förstärks. 

Ibland framställs även pojkarna som offer, dels för att de begått denna handling – det 
måste vara fel i samhället för att de överhuvudtaget ska ha begått ett sådant här brott – dels 
för att de blivit “offer” för ett rättssystem som dömer konstigt. Jenny Strömstedt skriver i 
Expressen: 

Frågan är vad som gagnar en ångestfylld femtonåring bäst i sin vidare resa i livet. Att slippa 
påföljd, eller ta sitt straff. Fortsättning följer förhoppningsvis (www.expressen.se, 2013). 

I en nyhetsartikel i Expressen, några dagar efter det inträffade, skrivs:  

Det var en skakad pojke som tog emot beskedet att han skulle bli häktad med restriktioner under 
en vecka (www.expressen.se, 2013). 

Här har journalisten beskrivit pojkens tillstånd och hur han mår och blir delvis satt i en 
offerroll där han mår väldigt dåligt för vad han gjort. Det kan man koppla till Hirdmans 
teori om att problem med känslor kan leda till sociala och individuella problem. Klyschan 
byggs på i texter där det beskrivs hur pojkarna turades om att ha sex med henne, köade och 
att en delade ut kondomer till de andra. Det beskriv bland annat så här i Expressen: 

Enligt åtalet ska en av pojkarna ha delat ut kondomer till de andra – och de ska ha kommit 
överens om att avlösa varandra (www.expressen.se, 2013). 

Gunilla Jarlbro skriver i Medier, makt och genus om studier som visar att hustrumisshandel 
och sexuella övergrepp som skildrats i medierna inte alltid beskriver kvinnan som offret 
utan att det i stället är förövaren som får påta sig den rollen (Jarlbro, 2006:42). I en av dessa 
studier Våldsbrott i svensk press. Jämförelse mellan åren 1983 och 1993 konstateras att 1983 års 
artiklar betonar gärningsmannens normalitet (Jarlbro, Jönsson, 1995:37). Till viss del blir 
förövarna ett offer i mediebilden av Tenstafallet. För det första så visar de sig inte vara 
skyldiga till våldtäkt i hovrätten och de frias helt. De har då behövt genomlida två 
rättegångar och några av dem har suttit häktade. I takt med att debattens fokus ändras och i 
stället ligger på att det är rättssystemet som är fel blir också pojkarna allt mer till offer. De 
blir till offer för ett rättssystem som inte fungerar. Det blir rättssystemet som är “the bad 
guy”, och fokus förflyttas från pojkarnas handling. Den här bilden som offer kommer ändå 
inte fram helt, eftersom de har blivit dömda av tingsrätten och för att det ändå är 
konstaterat att de haft sex med flickan och fokus på texterna ligger många gånger på att de 
har skuld i det som hänt. Kvällstidningarna framställer det som att det är lagen det är fel på, 
de skulle ha dömts. Men däremot framställs de som ett offer för sig själva. De är små och 
förstår inte vad man får göra med en flicka och inte.  

En annan av Gills (Gill, 2007:139) myter handlar om att media ofta skriver att 
våldtäktsmän är mörkhyade och/eller av lägre klass. “Den vita kvinnan sågs som ren och 
oskyldig medan den svarta mannen saknade självkontroll i kombination med en stor sexuell 
aptit. Detta är föreställningar som fortfarande lever kvar, trots att den största andelen 
våldtäkter sker mellan människor i samma etniska grupp, med undantag för krigstider” 
skriver Gill om myten (2007:141). På det här sättet framställs inte Tenstafallet. Det står 
överhuvudtaget inget om klass eller etnicitet på förövarna, inte heller på offret. Däremot 
står det upprepade gånger att våldtäkten ägde rum i Tensta, vilket ju är självklart för 
medierna att ta med – något annat hade varit konstigt. Men ett rimligt antagande är att 
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Tensta, ett låginkomstområde, väcker en hel del associationer om just detta hos många 
läsare, då en majoritet av de boende i området är invandrare. Så indirekt framställs männen 
som icke-ursprungssvenskar och av lägre klass i både Aftonbladet och Expressen.  

En annan av dessa myter är att förövaren drivs av lust. Gill skriver såhär: 
“Överväldigande lust, bortom all självkontroll – det är en av myterna om våldtäktsmannen 
som media använder sig av. I nyhetsartiklar finns den ofta med, både tydligt eller 
underförstått, vilket bygger på uppfattningen om detta hos gemene man. Faktumet är att 
våldtäktsmän drivs av ilska eller behovet av att dominera och kontrollera kvinnan. Det 
handlar om makt och inte om sexuella drifter och tillfredsställelse” (Gill, 2007:142). I 
Tenstafallet är det här delvis riktigt, framställningen gör att lusten kan tolkas in i 
handlingen. Men allra mest tycks det handla om tonårspojkar som faller för grupptrycket 
och som inte förstår vad de får och inte får göra med en tjej. 

Den sista myten handlar om att våldtäktsmän är rubbade främlingar, att en “riktig 
våldtäkt” är en våldtäkt som begåtts av en främling, och det ska gärna vara en så kallad 
överfallsvåldtäkt. Dessa går också att finna i Christies teori om ett idealt offer. Trots att den 
inte stämmer överens helt – det var exempelvis inte fråga om en överfallsvåldtäkt – så är 
det ändå den myt som stämmer bäst in på Tenstafallet. Våldtäktsmännen är på ett sätt 
främlingar för flickan, de kände inte varandra utan träffades på en fest som hon gått 
frivilligt till. De är inga främlingar i den bemärkelsen att hon attackerats på gatan av 
personer hon aldrig sett utan man skulle snarare kalla dem för okända – varför fallet inte 
helt passar in på beskrivningen av myten. Det läggs dessutom lite fokus i artiklarna på att 
pojkarna var okända för flickan.  

Trots att överfallsvåldtäkter ligger på en ganska jämn nivå, medan den andra typen av 
våldtäkter ökar, väljer nyhetsmedia att fokusera på de våldtäkter där myten om 
våldtäktsmannen smygandes omkring i buskarna i mörkret kan byggas. Studier visar att de 
flesta våldtäkter rapporteras det inte om alls, de “vanliga” våldtäkterna uppnår vad det 
verkar inte nyhetsvärde (Gill, 2007:144). 

Vad som ändå gör att media tog upp det här fallet är nog de många förövarna, media 
gillar gruppvåldtäkter, och faktumet att de inblandade är så unga gör det hela ännu mer 
intressant och kan ge ringar på vattnet exempelvis med debatter om hur våra ungdomar 
mår och vems ansvaret är. De beskrivs som små och unga, vilket det låg fokus på i båda 
tidningarna i början av fallet: 

Samtliga sju personer som suttit häktade, misstänkta för en gruppvåldtäkt i Tensta i mars, är nu 
släppta ur häktet. 

– De var ju så unga allihop, bara 15 och 16. Man håller dem tills alla är hörda, säger åklagare Jenny 
Clemedtson (www.expressen.se, 2013) 

 

Samtliga misstänkta är mellan 15 och 16 år gamla, och det är ovanligt att så unga personer 
frihetsberövas under längre tid (www.expressen.se, 2013). 
 

Åtta pojkar, bara 15 och 16 år gamla, ska ha gruppvåldtagit en ung flicka i Stockholm i helgen 
(www.aftonbladet.se, 2013). 

Studierna menar att på det sätt de är utformade – till exempel oproportionerligt fokus på 
angrepp av främlingar, ovanliga eller bisarra överfall, och de som begås mot unga kvinnor – 
på ett kittlande och upphetsande sätt. Detta trivialiserar de utsatta kvinnornas upplevelse av 
händelsen. 
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Pojkarna beskrivs ibland som rubbade, men inte i den bemärkelse att de är kufar, 
psykiskt störda och enstöringar utan snarare som ett grabbgäng som spårat ur, där killarna 
inte riktigt haft koll på vad man får göra med en tjej och inte.  

De misstänkta pojkarna uppges ha kommit överens om att turas om att utnyttja flickan och en 16-
årig pojke ska ha delat ut kondomer till de andra (www.aftonbladet.se, 2013). 

I denna mening framstår de nästan som naiva, som att det hela varit en lek för dem och att 
de inte förstått allvaret i det de gjorde. 

Det allra viktigaste enligt undersökningen av Soothill och Walby var att utmåla 
förövaren som ett monster, och jakten på detta. I Tenstafallet gör inte kvällspressen detta 
riktigt. Pojkarna utmålas inte som monster, här är det andra faktorer som gör fallet 
“spännande” – bland annat de många gärningsmännen, deras ålder och samhället och 
rättsapparaten som får ta på sig “monster-rollen”.  

I rapporteringen av brottsfall syns viljan att tillskriva förövarna identiteter som kan vara 
positionerade utanför samhället eller som avvikande (Lindgren, Lundström, 2010:47) Men 
det uppnås inte riktigt i det här fallet då man inte får veta någonting mer om pojkarna än 
deras unga ålder samt var de kommer ifrån.  

4.5	  Hagamannen,	  Tumbafallet	  och	  Stureplansvåldtäkten	  
Hur gärningsmännen gestaltas kan inte direkt liknas vid något av de gamla fall vi har tagit 
upp – Tumbafallet med en ensamstående tvåbarnsmamma som anmäler att hon blivit 
utsatt för sexuella övergrepp av flera män i tjugoårsåldern som hon träffat på en bar, 
Hagamannen som gjorde sig skyldig till åtta överfall på kvinnor i Umeå under en lång 
tidsperiod och Stureplansfallet där två tjugoåriga nattklubbsägare frias för att ha våldtagit 
två unga kvinnor, men döms i hovrätten. I Tumbafallet beskrivs männen mer och media 
drar kopplingar till ett kriminellt ungdomsgäng. I rapporteringen framställs det inte som 
särskilt anmärkningsvärt att brottet begåtts av just dessa män, utan att det inträffade 
faktiskt ger en bra inblick i vad som utspelar sig i gäng av detta slag. Tumbamännens 
kvinnosyn beskrivs som skild från de flesta andra mäns, och eftersom de redan bär på vissa 
specifika stigmatiserande markörer – de är “invandrare”, “gängmedlemmar” och kommer 
från “förorten” – är denna konstruktion inte särskilt utmanande (Lindgren, Lundström, 
2010:50ff). Någonting speciellt om gärningsmännens kvinnosyn i Tenstafallet tas inte upp, 
det blir generella diskussioner om hur kvinnosynen ser ut i allmänhet i vårt samhälle, av 
upprörda krönikörer. Sådana kopplingar som i Tumbafallet är media bra på, och media mår 
bra av dem. Men i Tenstafallet fanns det nog inga sådana kopplingar att spinna vidare på, 
därför står det inget om det. Hade killarna haft ett kriminellt förflutet kan man anta att det 
hade nämnts i texterna. 

Gärningsmannen i Hagafallet beskrivs inte som förövarna i Tenstafallet. Hagamannen 
tillskrivs en identitet präglad av extrem oberäknelighet, ondska och våldsamhet, men de 
synliggör inte brottets sexuella karaktär mest utan den brutala och hänsynslösa 
våldsamheten, det gjorde inte pojkarna i Tenstafallet (Lindgren, Lundström, 2010:52fff). 

Gärningsmännen i Stureplansfallet sätts in i ett sammanhang på samma sätt som i 
Tumbafallet, men till skillnad från Hagamannen och som nu i Tensta. Man lyfter fram en 
förklaring till det inträffade, som inte riktigt finns i Tenstafallet. Nattlivskulturen omkring 
Stureplan lyfts i media fram för att förklara Stureplansfallet. Relationen i Stureplansmiljö 
beskrivs ofta i termerna av prostitutionslika förhållanden. Även förekomsten av en 
problematisk kvinnosyn hos förövarna lyfts fram som förklaring till brottet vid Stureplan 
(Lindgren, Lundström, 2010:50ff). Vissa sådana tendenser finns i Tenstafallet också, men 
de är inte så starka att de kan sägas prägla fallet.  

Rapporteringen av offret i Tenstafallet kan liknas mest vid rapporteringen av 
Hagamannenfallet, trots att där finns flera utsatta. Likheter i rapporteringen är att offret 
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beskrivs lite och offren är ideala enligt Christies kriterier – de beskrivs som vanliga kvinnor 
och flickor, och som svaga i relation till sin förövare. Ingen av dem tillskrivs heller något 
eget ansvar för det inträffade. 

I Tumbafallet har kvinnan, enligt medias beskrivning, frivilligt deltagit i de miljöer och 
praktiker som i rapporteringen används för att ge brotten sammanhang och mening och 
förklarar varför just hon blivit utsatt för brottet. Hon ska ha agerat utmanande och 
inbjudande mot förövarna och hon ska ha samtyckt om att gå hem tillsammans (Lindgren, 
Lundström, 2010:48). Denna tendens, att media lägger skulden på offret, finns 
överhuvudtaget inte i Tenstafallet. Stureplansfallet liknar Tumbafallet. Även i det fallet ska 
kvinnan som utsattes först, enligt medias beskrivning, deltagit frivilligt i de miljöer och 
praktiker som används för att beskriva – och förklara – varför hon utsattes för brottet. 
Dessutom återberättas specifika sexuella detaljer ingående och repeteras ofta i bevakningen. 
Inga detaljer förekommer i Tenstafallet och man kan inte säga att dessa två liknar varandra 
i bevakningen.  
 
 	  



”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?” 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 27 
 

5.	  SLUTSATS	  OCH	  DISKUSSION	  

5.1	  Slutsats	  
Syftet med den här studien var att undersöka hur offret/flickan och 
gärningsmännen/pojkarna framställdes i Tenstafallet i Aftonbladet och Expressen, samt 
om gestaltningarna stämmer överens med de myter som finns i forskningen kring 
gärningsmän och offer. 

Undersökningen visade att varken offret eller gärningsmännen får en direkt 
framträdande roll i artiklarna i den meningen att de beskrivs. De finns med för att 
tidningarna ska kunna berätta vad som hänt. Flickan beskrivs till exempel inte utifrån sina 
kläder, sin tidigare erfarenheter av sex eller överhuvudtaget om vem hon är. Efter att ha läst 
samtliga artiklar om det här fallet vet vi nästan inget mer om henne än att hon var 15 år när 
våldtäkten ägde rum. Det här skiljer sig från en del andra fall, visar den tidigare forskning vi 
tagit del av, och då främst från andra länder. Men samtidigt liknar det fall från Sverige, som 
exempelvis fallet med Hagamannen i Umeå – att offret eller offren inte skuldbeläggs. 
Tenstaflickan är fri från skuld både genom att tidningarna verkligen skriver det och om 
man går djupare och tolkar mellan raderna i artiklarna. Bara i en artikel, i en kolumn, har 
det överhuvudtaget lyfts fram varför pojkarna friades, mer än att en del har sagt att lagen 
har ändrats och man dömde utifrån den äldre, snällare varianten. 

Liksom med flickan får man inte veta mer om gärningsmännen än deras ålder. Man får 
reda på deras ålder och att de bor i närheten av brottsplatsen. Pojkarna framställs inte som 
psykiskt störda, direkt onda eller rubbade. De framställs mer som ett gäng med en skev bild 
av vad man får och inte får göra med en flicka. De framställs på ett dubbelt sätt. De är 
skyldiga, främst till en början, innan de blir friade. Men även då, och säkert för lång tid 
framöver, kommer de att ses som skyldiga. De gestaltas också som offer – främst för ett 
rättssamhälle som inte fungerar och ett samhälle som inte lyckats, men inte lika ofta som de 
är gärningsmän. Men ibland framställs de som otroligt små och skakade. 

Debatten går emot att hovrätten och hela samhället ses som en gärningsman. Efter 
hovrättens friande dom vänds all ilska mot dem som dömt “fel” och mot samhället som 
inte kan hjälpa pojkar som dessa, samt mot alla de män/pojkar som utsätter flickor och 
kvinnor för liknande saker. Sexualförbrytarna klumpas ibland ihop till ”knullgubbarna”. Att 
kritiskt granska och lyfta fram varför hovrätten har gjort den här bedömningen görs inte i 
många artiklar, vilket kanske kan vara ett problem. Historien blir väldigt vinklad, och hade 
argumenten till varför de dömde som de gjorde kommit upp kunde det leda till en mer 
nyanserad debatt om problematiken med lagstiftningen.  

De myter som tagits upp i teorin och som använts genomgående i undersökningen 
handlar både om hur offer och gärningsmän gestaltas i våldtäktsfall i media. När det gäller 
Tenstafallet märks få av dem tydligt – de flesta stämmer överens med bilden av offret, färre 
på gärningsmannen. Offret, som enligt viss forskning ofta är svagt – till exempel ung och 
kvinna – och fri från skuld. Hon ska också ha befunnit sig på en plats där ingen kan 
klandras för att vara. Det uppfyller offret i Tensta. Enligt annan forskning hävdar kvinnliga 
offer ofta att de blivit våldtagna för att hämnas samt trivialiteten i oönskat sex och att offret 
misskrediteras. De diskurserna används överhuvudtaget inte i rapporteringen av 
Tenstafallet.    

Förövaren beskrivs, enligt forskning om diskurser i rapportering om våldtäkter, ofta 
som skrämmande, elak, rubbad och okänd för offret. Gärningsmän framställs också ofta 
som invandrare och lustdrivna. Gärningsmännen i Tensta är okända för offret, men trots 
det är det inget som rapporteringen byggs upp kring. Inte heller att de är invandrare lyfts 
fram. Det står överhuvudtaget inte i artiklarna. Delvis framställs gärningsmännen som 
onda, elaka och rubbade, men inte på det sätt att det bygger historien.  
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 Sammanfattningsvis visar undersökningen att offret och gärningsmännen i Tenstafallet 
delvis gestaltas enligt de myter som finns i rapportering om sexualbrott.  

5.2	  Diskussion	  
Att fokus i det här fallet nästan uteslutande har lagts på hovrättens dom och samhällets 
rättsliga svagheter är intressant. Offret och förövarna har nästan lämnats utanför storyns 
kärna. Det här är ett fenomen som vi ser var och varannan vecka i media i dag, men som vi 
upplever som ovanligare för bara några år sedan. Bara under 2013 och den första månaden 
av 2014 har vi sett en rad tidningsartiklar om märkliga domar och människors protester. I 
Lund friades en man för våldtäkt på en kvinna. Mannen uppfattade att kvinnan sade nej vid 
upprepade tillfällen, men trodde att det handlade om dominant sex. Tingsrätten fastställde 
att han tvingat till sig sex men att uppsåtet att våldta henne inte fanns (www.expressen.se, 
2014). I ett annat fall lade en 17-årig pojke upp en sexvideo på sin flickvän på 
pornografiska hemsidor, utan hennes vetskap. Fallet fick stor uppmärksamhet när Göta 
Hovrätt i oktober markant sänkte tingsrättens skadestånd till flickan. Motiveringen var 
bland annat att det blivit mer ”socialt accepterat” att vara öppen och utåtriktad avseende 
sina sexuella vanor, något som inte ska vara bevisat men ”allmänt veterligt” (www.svd.se, 
2013).  

Kanske kommer vi att få se fler lagändringar när media och allmänheten upprörs över 
vad de upplever vara felaktiga domar och lagar, men det kan också tänkas att när 
”felaktiga” domar får stor uppmärksamhet känner de som utsatts för våldtäkt kanske inte 
att det är någon idé att anmäla. 

Medierapporteringen om Tenstafallet liknar dessa fall med tanke på att offren inte blir 
skuldbelagda och att domarna blivit mycket ifrågasatta. Fallet skiljer sig däremot en del från 
Tumba- och Stureplansfallet där gärningsmännen beskrevs mer. Det känns som att 
rapporteringen är hänsynsfull både inför förövare och offer i Tenstafallet. Tumbamännen 
beskrevs som “invandrare” och att de kom från förorten, vilket inte alls nämns i 
Tenstafallet – även om det är så. Alla journalister har ett val, och i det här fallet har de valt 
att utesluta att skriva vidare om detta och inte lägga någon fokus på det. Detta tyder på en 
förändrad attityd hos journalister, förmodligen som en konsekvens av en förändrad attityd i 
samhället – saker som var självklara att skriva om innan är inte det längre. Hade det skrivits 
något om att gärningsmännen är invandrare och kommer från förorten hade det snarare 
blivit en debatt om rasism. Utifrån resultaten på undersökningen tror vi också att en 
förändring har skett i hur media framställer männen och kvinnorna i rapporteringen om 
sexualbrott. Exempelvis är det inte troligt att det skulle nämnas något om flickans kläder, 
sexvanor eller om hon var berusad. Det handlar nog om en förändring som skett i hela 
samhället, som blivit mer jämställt. Det får också till följd att man kommer att se mer av 
artiklar och en större mediedebatt kring domar som kan ifrågasättas, och fokus för många 
kommer att ligga på att skuldbelägga rätten och samhället. En effekt av detta, om än inte 
särskilt trolig, är att handlingarna – själva brottet – marginaliseras när fokus ligger på att 
rättsväsendet gör fel, när ilskan istället vänds mot dem. Men ilskan har ju sin grund i att 
folk är upprörda över det ursprungliga brottet och detta är troligen alltså inte en så stor 
risk. 

Den här studien kan appliceras på andra våldtäktsfall, och vi tror att man skulle få 
liknande resultat om fallet liknade det här.  Dock kan man inte göra några generaliseringar 
utifrån denna studie. Om offret kunde skuldbeläggas på något sätt, exempelvis att hon 
tidigare haft gruppsex eller var klädd på fel sätt, kan det tänkas att resultaten av en liknande 
studie skulle se annorlunda ut. Då skulle resultaten kunna likna till exempel Stureplansfallet 
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eller Tumbafallet. Där läggs skuld på offret, möjligtvis omedvetet, samtidigt som media 
hittat saker hos gärningsmännen som kan förklara det inträffade. Så är det inte i 
Tenstafallet, och i fallet med Hagamannen är det så till viss del hos gärningsmannen men 
inte hos offren. Vi tror dock att sedan de fallen figurerade som mest i pressen har det hänt 
en del och rapporteringen skulle skilja sig åt en hel del om det inträffade i dag. Kanske hade 
de refererat till saker som offrets tidigare sexliv och klädstil om det nämnts i rätten, men 
sannolikheten är stor att det skulle bli stora protester och debatter kring det. Det skulle 
alltså vara väldigt tveksamt om bevakningen skulle likna den som var då. Här skulle det gå 
att dra stora paralleller med hur jämställdhetsdebatten går, hur vi ser på genus och hur 
samhällets och medias kvinnosyn har förändrats. 

5.3	  Framtida	  forskning 
I vår research inför undersökningen kunde vi se att när det kommer till forskning gällande 
offer och gärningsmän inom kriminaljournalistik ligger mest fokus på gärningsmännen – 
flera undersökningar tog till exempel upp hur Hagamannen och Örebromannen 
framställdes. Offer är däremot ett ganska outforskat ämne där det finns mycket att 
undersöka. Exempelvis hur offer framställs och vilka konsekvenser medias rapportering 
om dem får. En intressant undersökning att genomföra är att välja ut offer för en specifik 
händelse, analysera vad som skrivits om händelsen – och dem – och sedan göra personliga 
intervjuer för att se hur medierapporteringen påverkat dem. För att kunna genomföra en 
sådan undersökning krävs dels att man väljer ut fall som kan vara lämpliga, alltså att det 
skrivits ett tillräckligt stort material om fallet, och dels att man har en längre tid att arbeta 
på då det är en mer tidsomfattande undersökning.  

I denna undersökning kom vi fram till att offer och gärningsmän framställdes 
annorlunda jämfört med framförallt Tumba- och Stureplansfallet. En intressant 
undersökning som skulle kunna göras i framtiden är att jämföra ett av dessa gamla fall med 
ett liknande som hänt i nutid. Rimligtvis borde det vara stora förändringar i rapporteringen, 
men vilka? Exempelvis är det inte troligt att det skulle nämnas något om flickans kläder, 
sexvanor eller om hon var berusad. Och hur kan det komma sig? Som vi nämnde i 
slutsatsen skulle det gå att dra stora paralleller med hur jämställdhetsdebatten går, hur vi ser 
på genus och hur samhällets och medias kvinnosyn har förändrats. Skulle man, mot 
förmodan, upptäcka att det inte är någon skillnad i rapporteringen skulle man stå inför ett 
ännu mer intressant resultat där man kan ställa sig frågan – har vi inte kommit någonstans? 

En annan intressant studie skulle vara att spinna vidare på de olikheter mellan 
Aftonbladet och Expressen som framkommit i den här studien och i framtida forskning 
jämföra deras olika sätt att skriva om våldtäktsfall.  

Som tidigare beskrivet hamnar de artiklar som ingått i den här studien ofta långt bak i 
tidningen och det har skrivs lite i tidningarna om det här fallet. En intressant studie vore att 
studera vidare varför det är så och studera vad i tidningarna som har kommit längre fram 
de dagarna, alltså studera nyhetsvärdering kring våldtäkter. Då skulle det vara intressant att 
intervjua nyhetschefer på de tidningar som undersöks.  

Anja Hirdman skriver om hur unga pojkars sexualitet sällan är föremål för 
uppmärksamhet och oro som unga tjejers (Hirdman, 2008:10). I en del av artiklarna som 
ingått i denna studie, bland annat Jenny Strömstedts “Jag är så trött på alla knullgubbar”, 
ställs frågan hur samhället ska undvika att få den här typen av förbrytare från början. 
Texterna gav ringar på vattnet, som ett exempel publicerade Expressen “Tonårspojkar – så 
kan vi rusta dem för livet” där tre män talade ut om hur de pratar med sina tonårssöner om 
sex. En idé på framtida forskning kan vara att undersöka hur unga mäns sexualitet skildras i 
medierna. Det skulle fungera som en fristående undersökning, men skulle också kunna vara 
en jämförande studie med hur unga kvinnors sexualitet skildras. Vilka beteenden hos de 
olika könen problematiseras respektive problematiseras inte av medierna? 
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BILAGA	  1	  -‐	  FRÅGEMALL	  	  
 
Textens form: 
Är texten publicerad i tidningen eller på webben? 
Var i tidningen finns artikeln? 
Är texten en notis, en lång eller en kort artikel? (Lång- minst en sida, Kort- under en sida 
men längre än en notis, exempelvis en botten) 
Kvinnlig/manlig journalist? 
 
Textens konstruktion: 
Vad handlar texten om? (Grundhandlingen i korta drag) 
Följer texten ett kronologiskt förlopp? 
Textens innehåll: 
Vilka källor används? 
Är problemen och sakförhållandena beskrivna så att de är möjliga att förstå? 
 
Språket: 
Är språket konkret eller abstrakt? 
Vilka retoriska effekter har detta? 
Vad är karaktäristiskt för språket i texten? 
Finns det ord med värdeladdning (Ord som innehåller en värdering)? 
Om journalisten själv finns med i texten vilken roll ger hon sig? 
 
Miljöbeskrivningar: 
Är miljöerna dramatiska eller odramatiska? 
Är de konkreta eller abstrakta? 
Har de många detaljer eller är de översiktliga? 
Är miljöerna direkt eller indirekt gestaltade (Får människor träda fram direkt genom sitt 
sätta att agera, röra sig och tala eller framträder de genom beskrivningen?) 
Vad används scen och miljö till? 
Är miljön fysiskt förnimbar med dofter, rörelser och närvarokänsla?  
 
Människorna i texten: 
Vilka är människorna? 
I vilken egenskap får de framträda? 
Vad får de säga? 
Hur talar de? 
Använder de tal eller skriftspråk? 
Är det skillnad på människors sätt att tala och den refererande texten? 
Hur ser följdfrågorna ut? 
Vilka följdfrågor saknas? 
Vad gör människorna i texten? 
Vilka relationer finns mellan de personer som framträder? 
Finns det huvudroller? 
Finns det biroller? 
Vilka är relationerna mellan journalisterna och de som framträder i texten? 
Vad säger analysen om intervjusituationen? 
Beskrivs människornas yttre attribut? 
Hur knyts miljöskildringen till människorna i texten? 
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Hur framställs kvinnan i artiklarna? 
Hur framställs männen i artiklarna? 
Vem är offret i texten?  
Vem är förövare/ansvarig? 
 
Myter: 
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att våldtäktsmän är rubbade 
främlingar?  
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att kvinnor hävdar att de blivit 
våldtagna för att hämnas?  
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att förövaren drivs av lust? 
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att våldtäktsmän ofta är mörkhyade 
eller/ och av lägre klass?  
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att våldtäkt bara är sex och trivialiteten 
i oönskat sex? 
Hur stämmer artikelns innehåll överens med myten att offret misskrediterar/kvinnans 
rykte? 
Gestaltas offret som idealt enligt Christies teori? 
Är offret är svagt i relation till förövaren – det ideala offret är ofta antingen kvinna, sjuk, 
gammal, mycket ung eller en kombination av detta? 
Har offret vid tidpunkten för brottet ägnat sig åt legitim och respektabel verksamhet? 
Är offret är fritt från skuld för det inträffade? 
Befinner sig på en plats där ingen kan klandras för att vara? 
Framställs förövarna som skrämmande, elak och onda? 
Är förövarna okända för offret? 
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BILAGA	  2	  -‐	  UNDERSÖKTA	  ARTIKLAR	  
 
Expressen, tidning, nyhetsartikel 
6/3  Sex pojkar anhållna för grov våldtäkt på 15-åring ..................................... (sid 32) 
7/3  Åtta gripna misstänkta för våldtäkt  .......................................................... (sid 21) 
8/3  16-åring häktades för gruppvåldtäkt ......................................................... (sid 34) 
16/3 Släppta efter våldtäkt .............................................................................. (sid 36) 
15/6 Dömdes för gruppvåldtäkten  ................................................................. (sid 18) 
28/9 Gjorde en bedömning att hon inte befann sig i hjälplöst tillstånd  .......... (sid 25) 
3/10 Sverige upprörs av den friande domen .............................................. (sid 38-39) 
6/10 Nät-ilska kan hjälpa ........................................................................... (sid 40-41) 
15/10 Bedömning: inte skäl nog att överklaga våldtäktsdomen ....................... (sid 19) 
27/10 En unken kvinnosyn ........................................................................ (sid 26-27) 
 
Expressen, tidning, övriga artiklar 
28/9 Juridik och moral är olika saker när det gäller våldtäkt ............ (sid 25) (Krönika) 
5/10 Friande dom ingen bra dom - för någon ................................  (sid 32) (Krönika) 
12/10 Jag känner en sådan trötthet över alla knullgubbar ...............  (sid 25) (Krönika) 
14/10 Nätupproret mot sextrakasserier  .........................................  (sid 24) (Krönika) 
 
Expressen, webb, nyhetsartiklar 
4/3  En man greps för gruppvåldtäkt i Tensta 
5/3  Flera män anhållna för gruppvåldtäkt i Tensta 
6/3  Ännu en pojke gripen efter gruppvåldtäkten 
7/3  16-åring häktad efter gruppvåldtäkten 
7/3  Polis om våldtäkten: "Bra utredningsläge" 
8/3  Två har häktats efter gruppvåldtäkt i Tensta 
10/5 Sex pojkar åtalas för gruppvåldtäkt i Tensta 
14/6 Våldtagna 15-åringen mår väldigt dåligt 
27/9 Missnöjd med den friande domen 
27/9 Frias för gruppvåldtäkt - rummet var för mörkt 
2/10 Våldtagna flickan: "Jag vågar kriga" 
3/10 Sverige upprörs av den friande domen 
6/10 Så kan ilska på nätet hjälpa 
15/10 Domen om våldtäkt i Tensta överklagas inte 
 
Expressen, webb, övriga artiklar 
8/10 Flickan, skulden och juridiken  ..................................................................... (Krönika) 
12/10 Strömstedt: Jag är så trött på knullgubbar  ............................................... (Krönika) 
 
Aftonbladet, webb, nyhetsartiklar 
5/3 Flera anhållna för gruppvåldtäkt 
7/3  Åtta pojkar gripna för gruppvåldtäkt 
8/3  Ytterligare en häktad för gruppvåldtäkt 
10/5 Tonåringar åtalas för gruppvåldtäkt 
14/6 Sex tonårspojkar dömda för gruppvåldtäkt 
14/6 Advokat: Flickan är lättad över domen 
27/9 Pojkar var dömda för våldtäkt - nu frias de 
27/9 Domaren: Hon kan mycket väl ha sagt nej 
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28/9 15-åriga flickan om hovrättens dom 
29/9 MP kräver att lagen skärps om våldtäkt 
29/9 Läsare rasar mot hovrättens dom 
30/9 Tiotusentals protester mot hovrättens dom 
30/9 Fem av åtta partier: Låt lagen vara 
1/10 Nakenprotest mot våldtäktsdom 
1/ 10 Internt S-bråk om våldtäktslagen 
2/10 Moderat: “De borde grävas ner och stenas” 
14/10 Saknas skäl för ett överklagande 
 
Aftonbladet, webb, övriga artiklar 
30/9 Utredande polisen: “Dags för krav på samtycke till sex”  ............. (Debattartikel) 
1/10 Våldtäkt borde inte vara lagligt ...........................................................  (Kolumn) 
2/10 Vill vi verkligen ha en lag där du måste bevisa din oskuld?  .................. (Kolumn) 
2/10 Sluta utgå från att männen är dumma .........................................  (Debattartikel) 
 
Aftonbladet, tidning, nyhetsartikel 
29/9 Menar de att det är mitt fel? ................................................................... (sid 8-9) 
30/9 Ett nej ska vara ett nej ............................................................................ (sid 11) 
2/10 Tog av sig tröjorna och skrek ut protester inne på Svea hovrätt .............. (sid 12) 
 
Aftonbladet, tidning, övriga artiklar 
30/9 15-åringen sa nej ......................................................................... (sid 2) (Ledare) 
3/10 Sluta utgå från att männen är dumma ................................ (sid 6) (Debattartikel)  
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BILAGA	  3	  -‐	  MATERIAL	  SOM	  INTE	  GÅR	  ATT	  KODA	  
 
Det här är ett exempel på en artikel som inte gick att koda på grund av för lite information 
om Tenstafallet. Den är skriven av Sanna Lundell och heter “Hennes adhd var egentligen 
dyslexi”, från Aftonbladets webb den 4/10 2013. 
 

Att det finns så kloka och kunniga personer som Katarina Wennstam. I debatten som följt efter de 
sex pojkarna friades i det uppmärksammade gruppvåldtäktsmålet i Tensta har hon haft de klart 
vettigaste argumenten. Sluta sprida den gängse föreställningen att män som är sexuellt upphetsade 
slutar att fungera intellektuellt och empatiskt. 
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