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Sammendrag 
Forekommer voldtektsmyter i norsk presse? Ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse har jeg i 

denne oppgaven undersøkt fremstillingen av voldtektssaker i norsk presse, og hvorvidt det 

forekommer voldtektsmyter i norske artikler som omhandler voldtekt. Jeg har tatt 

utgangspunkt i sosiolog Rosalind Gill sin kategorisering av seks voldtektsmyter. Disse seks 

er: 1) Discrediting the witness/victim: women’s reputation, 2) Rape is sex: the triviality of 

unwanted sex, 3) Rapists are usually black and/or lower-class, 4) The attacker is motivated by 

lust, 5) Woman cry rape for revenge og 6) Rapists are deranged strangers. Mytene er utledet 

fra britiske og amerikanske forhold, men anvendes i denne oppgaven på norsk materiale for å 

undersøke hvorvidt det er tilsvarende tendenser også i norsk presse. Dataene er samlet fra fire 

aviser, VG, Dagbladet, Aftenposten og Bergens Tidende, og fra tre år, 1996, 2006 og 2016, 

og tyder på at det forekommer voldtektsmyter i norske artikler som omhandler voldtekt. Disse 

mytene forekommer dog i liten grad, men datamaterialet mitt tyder på at det er særlig 

voldtektsmyte nummer fem som forekommer oftest. I analysedelen har jeg presentert «den 

typiske voldtektssak», basert på variablene som forekommer oftest. Disse variablene er; 

stedet, tidspunkt, rus, vold, spørsmålstegn ved voldtekten, samtykke og kjent overgriper. Jeg 

viser også to aspekter ved norsk presses fremstilling av voldtektssaker som har vist seg å være 

fremtredende, nemlig detaljbruk og kvinnens troverdighet. Detaljbruk dreier seg om 

overdrevent bruk av detaljer om voldtektene det blir skrevet om. Kvinnens troverdighet 

handler om hvordan det blir satt tvil ved kvinnen, hennes forklaring og voldtekten. Disse to 

aspektene har jeg valgt å kalle «norske myter».   
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Abstract 
Do rape myths occur in Norwegian newspapers? Using content analysis, I have examined 

how rape is portrayed in news reporting, and whether rape myths occur. My theoretical 

perspective is based on theory from American and British conditions, and I have used the 

categorization of rape myths sociologist Rosalind Gill have made to explore this. The myths 

are: 1) Discrediting the witness/victim: women’s reputation, 2) Rape is sex: the triviality of 

unwanted sex, 3) Rapists are usually black and/or lower-class, 4) The attacker is motivated by 

lust, 5) Woman cry rape for revenge and 6) Rapists are deranged strangers. These six myths 

have been tested on Norwegian news articles from VG, Dagbladet, Aftenposten and Bergens 

Tidende, from 1996, 2006 and 2016. The myths do occur, however to a small extent. It is 

myth number five that occurs most frequently. Using the findings, I present “the typical rape 

case”. “The typical rape case” is based on the variables that occurs the most, namely the 

place, time, alcohol, violence, questioning the rape, consent and known assailant. I also 

demonstrate two aspects of the way the newspapers portray rape cases, namely the use of 

details and women’s credibility. The use of details refers to the excessive use of details from 

the rape cases in the articles. Women’s credibility discusses the trustworthiness of the women 

and discusses the questioning of rape. These two aspects are what I call “Norwegian rape 

myths”. 
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1 Innledning  
 

 «Den påståtte nachspielvoldtekten som endte i graviditet og abort for 22-åringen, voldte også 

påtalemyndigheten hodebry» 

 

Denne setningen er hentet fra en artikkel i Bergens Tidende 15.08.2006, med tittelen «-Våg å 

anmelde voldtekt». Saken dreier seg om en voldtekt hvor to menn på 24 år voldtok en 22 år 

gammel kvinne, mens hun sov. Offeret ble senere gravid som følge av voldtekten. Kvinnen 

hadde blitt med de to mennene på nachspiel; «der spilte de klespoker, og drakk tett» i følge 

artikkelen. Videre kommer det frem at: «Etter hvert havnet alle tre i samme seng». Fra 

påtalemyndigheten sin side, skapte saken hodebry. Dette fordi «Politiet innstilte på tiltale, 

mens statsadvokaten ville henlegge saken». Denne voldtektssaken ligner på flere måter 

mange andre voldtektssaker. Det mest interessante er at hendelsen i denne artikkelen, som i 

mange andre lignende artikler, beskrives som «den påståtte voldtekten». En slik formulering 

bidrar til å sette spørsmålstegn ved om voldtekten i det hele tatt har skjedd, og er et eksempel 

på det som kalles «voldtektsmyter». Det er disse mytene denne masteroppgaven handler om. 

 

Temaet for denne masteroppgaven er norsk presses fremstilling av voldtektssaker, og 

hvorvidt disse sakene bærer preg av voldtektsmyter. Mitt ønske er å kunne få et utvidet 

perspektiv på voldtektssaker og finne ut om det forekommer voldtektsmyter i norske aviser. 

Jeg vil ta utgangspunkt i sosiolog Rosalind Gill sin kategorisering av voldtektsmyter1 (Gill, 

2007a).  

 

Mer konkret ønsker jeg å undersøke hvordan avisene fremstiller voldtektssaker, og da særlig 

med et blikk på kvinnen, som i de fleste tilfeller er offeret i slike saker (Ussher, 1997). Jeg 

har valgt å se på voldtekter hvor kvinner har blitt voldtatt av menn fordi inngangsvinkelen og 

det teoretiske perspektivet til oppgaven er fra et kjønnsperspektiv. Dette vil jeg gjøre 

gjennom å bruke voldtektsmyter som utgangspunkt. Temaet om voldtektssaker i norske 

aviser vekker nysgjerrighet fordi jeg er interessert i kjønn og fremstillingen av kvinner i 

                                                        
1 Selv om jeg har valgt å konsentrere meg om Rosalind Gill og hennes inndeling av voldtektsmyter, er det 
mange andre som også har skrevet om, og kategorisert, voldtektsmyter. Se også (Benedict, 1992; Bevacqua, 
2000; Burt, 1991; Ussher, 1997). 
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samfunnet og hva dette har å si for de generelle oppfattelsene av kvinner og deres rolle i 

samfunnet. I følge en av voldtektsmytene, som forklarer voldtekt med at det «bare» var sex, 

kan kvinnen bli holdt ansvarlig for en voldtekt, fordi det «bare» var sex, og at hun selv hadde 

lagt opp til det hvis hun for eksempel ble med en mann hjem, flørtet eller var attraktivt kledd 

(Burt, 1991; Gill, 2007a). Til syvende og sist dreier det seg om en antakelse om hvordan 

kvinnen fremstilles som en som burde tatt mer forbehold. Dette er oppfattelser om voldtekt 

som går inn under voldtektsmyter. Som følge av dette kan det vokse fram holdninger som 

tilsier at den voldtatte i like stor grad er skyldig i en voldtekt (Burt, 1991). Det vil dermed lett 

oppstå holdninger som fører til at offeret også sees på som den skyldige, altså den som må 

sanksjoneres. Selv om jeg ikke har valgt å se på holdninger rundt voldtekt, men kun innholdet 

i norske artikler, så vil innholdet og formuleringene om voldtekt gi noen pekepinn på hvordan 

samfunnet ellers oppfatter voldtekt.  

 

Det er rimelig å anta at fremstillingen av voldtektssaker blir viktig for mediene og publikums 

forståelse av denne typen saker, og for forståelsen av personene som er involvert. Publikum 

som blir påvirket av avisene og mediene er også de samme personene som er lekdommere i 

voldtektssaker, de er våre medborgere. Hvis disse personene er påvirket av voldtektsmyter 

kan det få konsekvenser i behandlingen av voldtektssaker som kommer til retten. Saker som 

omhandler voldtekt er ofte preget av bevisspørsmål, gråsoner, begrepskamper og «ord mot 

ord». Disse kjennetegnene kan gå igjen i hvordan sakene blir fremstilt i avisene. Hvis 

mediene underbygger myter om voldtekt, kan det tenkes at disse mytene blir opprettholdt i 

samfunnet, kanskje til og med forsterket, noe som kan få konsekvenser for folks oppfatning 

av voldtekt. Om det på den andre siden er slik at mediene ikke tar i bruk voldtektsmyter, da 

vil ikke disse mytene bli opprettholdt gjennom media og avisene.    

 
Det er blant annet i medienes nyhetsrapportering om voldtekter at den offentlige forståelsen 

av voldtekt blir konstruert (Gill, 2007a, s. 139). Det vil si at hvis det forekommer 

voldtektsmyter i norske aviser, kan avisene være med på å la disse mytene få leve videre i 

samfunnet. Det er viktig for samfunnet og offentligheten å kjenne til hvilke vinklinger og 

myter som eventuelt kan forekomme i artikler som omhandler voldtekt. Det er også vesentlig 

å opplyse allmennheten om hvordan fremstillingen av disse meget vanskelige sakene er, fordi 

de ofte er preget av gråsoner. Gjennom å se på bruken av voldtektsmyter kan denne oppgaven 

bidra med denne forståelsen. Problemstillingen for denne oppgaven lyder dermed som følger, 
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hvordan er norsk presses fremstilling av voldtektssaker, og hvorvidt bærer disse sakene preg 

av voldtektsmyter?  

 

For å kunne gi svar på problemstillingen har jeg valgt å ta utgangspunkt i sosiolog og kjønn- 

og medieforsker Rosalind Gills arbeider, og hennes kategorisering av voldtektsmyter. 

Rosalind Gill har i sin bok Gender and the Media skrevet om medienes omtale av 

voldtektssaker. Hun skriver om seks forskjellige voldtektsmyter som blir brukt i nyhetssaker. 

Hennes utgangspunkt er amerikanske og britiske medier. Med utgangspunkt i disse 

voldtektsmytene ønsker jeg å undersøke om det forekommer voldtektsmyter i norske aviser 

og i hvilken grad voldtektsmytene forekommer. Mytene som Gill skriver om er 1) 

Discrediting the witness/victim: Women’s reputation, 2) Rape is sex: the triviality of 

unwanted sex, 3) Rapists are usually black and/or lower-class, 4) The attacker is motivated 

by lust, 5) Woman cry rape for revenge og 6) Rapists are deranged strangers (Gill, 2007a). 

Dette er, i følge Gill, strukturerte myter som rettferdiggjør handlingene som er blitt gjort mot 

et offer, og arbeider for å legge skylden på offeret (Gill, 2007a). Voldtektsmytene er basert på 

amerikanske og britiske forhold. Jeg vil i denne undersøkelsen teste disse mytene på norske 

forhold og norske medier, nærmere bestemt norske aviser.  

 

Den første myten, Discrediting the witness/victim: Women’s reputation, dreier seg om en 

antakelse om at offeret har framprovosert hendelsen, gjerne ved deres antrekk eller oppførsel. 

Et eksempel på framprovoserende oppførsel er å gå alene sent på kvelden eller være vennlig 

mot en mann (Gill, 2007a, s. 139). Myte nummer to, Rape is sex: The triviality of unwanted 

sex, handler om en antakelse om at kvinnen hadde glede av, eller ønsket, å bli voldtatt fordi 

det var sex, og sex er ment som noe man skal nyte (Gill, 2007a, s. 140). Myte nummer tre, 

Rapists are usually black and/or lower-class, tar for seg en forventning om at voldtektsmenn 

er mørkhudet og av lav sosial klasse og voldtar en hvit kvinne av høyere klasse. Denne myten 

bygger på historie helt tilbake til slavetiden, og myten er nært knyttet opp til rasisme (Gill, 

2007a, s. 140). Myte nummer fire, The attacker is motivated by lust, tar utgangspunkt i at 

menn blir overveldet av sine egne seksuelle drifter som de ikke klarer å kontrollere. I tillegg 

blir kvinner som et resultat av dette beskyldt for å være for attraktive (Gill, 2007a, s. 142). 

Den femte myten, Woman cry rape for revenge, handler om at kvinner finner på og dikter 

opp voldtekter (Gill, 2007a, s. 142). Den sjette og siste myten, Rapists are deranged 

strangers, dreier seg om en forestilling om at «ekte» voldtekt skjer med en fremmed (Gill, 

2007a, s. 143).  
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1.1 Forskningsspørsmål 
Med utgangspunkt i disse voldtektsmytene blir forskningsspørsmål nummer en: Forekommer 

voldtektsmyter i artikler som omhandler voldtekt i norske aviser? Det vil si, er disse ulike 

mytene, slik de er beskrevet i Gills teori, tilstede i nyhetsjournalistikken i norske aviser? Og 

om norske aviser forsterker disse voldtektsmytene gjennom sine artikler. Forskningsspørsmål 

nummer to er et oppfølgingsspørsmål til det første. Så hvis svaret er ja2 på det første 

forskningsspørsmålet, og det viser seg at disse mytene forekommer, blir det andre 

forskningsspørsmålet: I hvilken grad forekommer voldtektsmytene i artikler som omhandler 

voldtekt? Forskningsspørsmål nummer tre stiller spørsmål ved hvorvidt noen voldtektsmyter 

forekommer oftere enn andre. Spørsmålet lyder dermed: Er det noen av voldtektsmytene som 

forekommer oftere enn andre? 

 

Til problemstillingen og forskningsspørsmålene er det passende med noen 

begrepsavklaringer. Med norsk presse mener jeg norske aviser. Norske aviser blir her brukt 

som samlebegrep for de fire avisene som er undersøkt, nemlig VG, Dagbladet, Aftenposten 

og Bergens Tidende (BT). Med fremstilling mener jeg hvordan de ulike avisene skriver om 

voldtekt. Forekommer bruker jeg som begrep om at voldtektsmytene finnes i artiklene. Jeg 

har valgt å lene meg på definisjonen av voldtekt som Martha R. Burt (1991) bruker, nemlig at 

voldtekt er «penetration, however slight, of any bodily orifice, obtained against the victim’s 

will by using force, or threat of force, of any part of the assailant’s body or any object used 

by the assailant in the course of the assault» (Burt, 1991, s. 26). Det vil si at voldtekt er 

definert her som penetrering av hvilken som helst kroppsåpning, oppnådd mot offerets vilje 

ved å bruke vold, makt eller trusler av hvilken som helst del av overgripers kropp eller objekt 

brukt av overgriperen under overgrepet3. Voldtektssaker er i oppgaven brukt som begrep på 

de artiklene som er med i undersøkelsen etter utvalget som har blitt gjort. Og til sist, med 

voldtektsmyter mener jeg hovedsakelig de seks voldtektsmytene det blir tatt utgangspunkt i i 

                                                        
2 Forskningsspørsmål nummer to og tre avhenger av at svaret på forskningsspørsmål en er ja, noe det skal vise 
seg at svaret er. Hvis det hadde vist seg at svaret var nei, hadde jeg en plan om å se nærmere på et utvalg av 
artiklene og utføre en kvalitativ tekstanalyse av innholdet i sakene om voldtekt. Det ble ikke nødvendig i denne 
sammenheng da det viser seg at voldtektsmyter i norske aviser til en viss grad forekommer.  
3 Voldtektsdefinisjonen kan diskuteres. Voldtekt kan også være seksuell omgang uten penetrering, men for 
eksempel påtvungen seksuell omgang med seg selv. Jeg har uansett valgt å lene meg på denne definisjonen, 
da det ikke er definisjonen av voldtekt som vil ha det mest betydningsfulle å si for undersøkelsen av 
voldtektssaker i de norske avisene.  
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oppgaven. Voldtektsmyter blir det nærmere redegjort for under teorikapittelet, under punkt 

2.3.  

 

De tre forskningsspørsmålene og den overordnede problemstillingen skal gis svar på ved 

hjelp av, som allerede nevnt, avisartikler fra fire norske aviser; VG, Dagbladet, Aftenposten 

og BT. Metoden som har blitt brukt har vært kvantitativ innholdsanalyse og utvalget har blitt 

gjort fra tre år – 1996, 2006 og 2016. Til undersøkelsen ble det undersøkt 34 variabler som 

ble knyttet til hver av de seks voldtektsmytene. Jeg har kun valgt å se på saker i norsk 

sammenheng. Det vil si voldtekt som har skjedd i Norge og blitt skrevet om i en eller flere av 

de fire norske avisene. 

 

Undersøkelsen skal gi svar på oppgavens formål som først og fremst er å se på voldtektssaker 

i Norge og se om det forekommer voldtektsmyter i norske artikler. Dette skal bli gjort ved å 

bruke teorier om voldtektsmyter fra USA og Storbritannia og se om det gjenspeiler seg i et 

norsk datamateriale, altså om det er de samme tendensene i Norge. Ut fra dette er formålet å 

gi en bevisstgjøring av voldtektsmyter i aviser, og en bevisstgjøring av voldtektsmyter 

generelt. Målet er å gjøre leserne av avisene bevisste på at disse mytene finnes og, som 

undersøkelsen ønsker å finne ut, om disse mytene forekommer i norske aviser. Videre blir det 

et mål å gi leserne innsikt i holdninger rundt voldtekt og at disse holdningene og mytene er 

myter og nødvendigvis ikke sanne. Dette vil bli gjort ved hjelp av teori om voldtektsmyter. 

Det er for å gjøre leserne klare over at disse mytene kan gro videre i mediene og i rettsaler, 

og videre i samfunnet generelt fordi de kan være så usynlige og innarbeidet i den gjengse 

holdningen til folk.  

 

1.2 Oppgavens oppbygning 
Det førstkommende kapittelet er et teorikapittel og inneholder teori om kjønn, postfeminisme 

og voldtektsmyter. Her vil det redegjøres for de seks voldtektsmytene som selve 

undersøkelsen bygger på. Deretter vil det være et kapittel om konteksten rundt teorien, og 

hvordan de utenlandske teoriene kan anvendes i et norsk perspektiv. I det kapittelet vil jeg 

først se på nyhetskriterier, og hva som får ulike hendelser til å bli en nyhetssak i avisene. 

Videre vil det bli sett på norske journalister og deres retningslinjer gjennom Vær Varsom-

plakaten. Deretter blir blikket rettet mot utlandet, der internasjonale retningslinjer blir 

redegjort før norsk presse blir sammenlignet med amerikansk og britisk presse. Til sist i 
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kontekstkapitelet vil det bli tatt fram et eksempel fra Pressens faglige utvalg (PFU), hvor en 

artikkel som omhandler voldtekt har blitt felt. Etter å ha fått teori om voldtektsmyter på plass, 

og satt utgangspunktet for oppgaven i kontekst, vil metodekapittelet følge. Metodekapittelet 

vil inneholde forklaring på hvorfor kvantitativ innholdsanalyse har blitt valgt som metode og 

aspekter ved metoden. Deretter vil utvalget og gangen i selve undersøkelsen bli gjennomgått, 

før kodeboken som har blitt brukt blir forklart, med alle de tilhørende variablene. I 

funnkapittelet vil funnene til hver av voldtektsmytene og variablene bli presentert. Det vil 

også bli vist eksempler på artikler fra datamaterialet under hver av voldtektsmytene. 

Eksemplene vil illustrere hvordan de ulike mytene kan ha fremtrådt i avisartiklene. Det nest 

siste kapittelet vil være analysekapittelet. Der vil først «den typiske voldtektssak» bli 

gjennomgått. «Den typiske voldtektssak» er det som har vist seg å være den mest vanlige 

måten å rapportere en voldtektssak på ut i fra datamaterialet. Deretter vil de ovennevnte 

forskningsspørsmålene besvares kronologisk. Kapittelet avsluttes med en diskusjon av de tre 

forskningsspørsmålene sett opp mot den overordnende problemstillingen. Her vil det bli 

diskutert to aspekter ved funnene, overdreven detaljbruk og kvinnens troverdighet, som kan 

vise seg å være «norske myter». Det siste kapittelet i oppgaven vil være konklusjonen. Her 

oppsummerer jeg oppgavens funn, og gir pekepinn på hvordan funnene kan forstås og 

anvendes.  
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2 Teori 
Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven vil rammes inn av postfeminisme. Jeg begrenser 

meg til postfeminisme ut ifra Gill sitt perspektiv, siden det er hennes kategorisering av 

voldtektsmytene jeg har valgt å bruke i undersøkelsen. Gill baserer seg på representasjoner av 

kvinner i media i vestlige samfunn (Gill, 2007a), og det er hennes forståelse av 

postfeminisme sett i sammenheng med mediakulturen i dag som vil være utgangspunktet i 

dette kapittelet. Først i dette teorikapittelet er det en del om postfeminisme, deretter er det en 

del om postfeminist sensibility som er Gills argument for hvordan postfeminisme best burde 

bli forstått (Gill, 2007a, s. 254). Til sist er det en teoretisk gjennomgang av alle de seks 

voldtektsmytene.  

 
2.1 Postfeminisme 
Før det blir redegjort for postfeminisme vil det bli definert hva feminisme er. Feminisme kan 

defineres på veldig mange ulike måter. Cathrine Holst skriver i sin bok Hva er feminisme? at 

«Feminisme dreier seg, vil mange si, om å skape likestilling mellom kjønnene eller et 

rettferdig og fritt samfunn for begge kjønn» (Holst, 2013, s. 9). Videre skriver Holst at mange 

vil korrigere henne allerede der, siden feminisme handler om så mye mer, «å skape et 

rettferdig samfunn for alle, uansett klassebakgrunn, uansett etnisk bakgrunn, uansett seksuell 

orientering...» (Holst, 2013, s. 10). Feminisme kan også bli definert som et politisk begrep, 

slik litteraturviter Toril Moi gjør i et essay ved navn «Feminist, Female, Feminine»: «The 

words ‘feminist’ or ‘feminism’ are political labels indicating support for the aims of the new 

women’s movement which emerged in the late 1960s» (Moi, 1989, s. 117). En annen måte å 

forstå feminisme på er som en bevegelse slik kjønnsforsker bell hooks gjør: «Feminism is a 

movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression» (hooks, 2000, s. viii). Med 

dette mener hun at feminisme ikke er «anti-male», men at problemet dreier seg om sexisme, 

og at dette gjelder like mye kvinner som menn. Feminisme kan altså forstås på mange ulike 

måter, akkurat slik er det med postfeminisme også.  

 

Postfeminisme er et omdiskutert begrep og det er, i følge Gill, lite enighet om hva 

postfeminisme er (Gill, 2007b). Det er også flere ulike måter å bruke begrepet postfeminisme 

på (Riley, Evans, Elliott, Rice, & Marecek, 2017). Begrepet har blitt tilegnet mange ulike 

betydninger, noe som er et resultat av forandringer i feminisme, men også forandringer i 

mediakulturen og forholdet mellom disse to (Gill, 2007b). Gill presenterer en ny forståelse av 
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postfeminisme som kan brukes til å forstå og analysere dagens kulturelle produkter som film, 

tv-programmer og reklame (Gill, 2007b). Denne forståelse kaller hun postfeminist sensibility, 

som vil bli redegjort for under punkt 2.2. I følge Gill har postfeminisme hovedsakelig blitt 

forstått på tre ulike måter, og de tre er epistemological break4, historical shift5 og backlash6 

(Gill, 2007a, s. 249). 

 

Postfeminisme som et epistemologisk skifte vil, i følge Gill, dreier seg om et skifte eller en 

brytning med feminismen. Det er snakk om et skifte fra feminismen som ikke-vitenskapelig 

til et mer teoretisk perspektiv som er påvirket av poststrukturalisme, postmodernisme og 

postkolonial teori7 (Gill, 2007a). Det vil si at postfeminisme, i Gills perspektiv, blir et 

epistemologisk skifte fra andrebølgefeminisme. Andrebølgefeminisme8, som vokste fram på 

60- og 70-tallet, begynte ikke bare å debattere likestilling, men også kvinnelig seksualitet 

(Riley et al., 2017). Postfeminisme er, med et epistemologisk perspektiv, et svar på 

andrebølgefeminismen. Tilsvaret dreier seg om hvordan feminismen burde være mer 

inkluderende og mangfoldig, og ikke kun ha et dualistisk perspektiv (Gill, 2007a).  

 

Postfeminisme som et historisk skifte, eller som en historisk periode, handler om at 

postfeminisme blir likestilt med tredjebølgefeminisme. Med denne forståelse blir ulike typer 

av feminisme forstått som historiske perioder, som skiller seg fra hverandre ved tidsperioder. 

Først, med denne forståelsen, var det den første feministbølgen som vokste fram på slutten av 

1700-tallet og utover 1800-tallet9 med stemmerett for kvinner som en av kampsakene. 

Deretter følger den andre feministbølgen på 1960- og 1970-tallet, før den tredje 

feministbølgen, eller postfeminismen, i følge et historisk perspektiv, har utviklet seg deretter. 

Det er uenighet hvorvidt den tredje bølgen utvikler seg på 1990-tallet (Holst, 2013). 

Uenigheten kan illustreres ved de mange ulike forståelse av postfeminisme.  

 

                                                        
4 Se også (Alice, 1995; Brooks, 1997; Lotz, 2001; Yeatman, 1994) som referert til hos Gill (Gill, 2007b). 
5 Se også (Dow, 1996; Hollows, 2000, 2003; Moseley & Read, 2002; Rabinovitz & Haralovich, 1999) som 
referert til hos Gill (Gill, 2007b).  
6 Se også (Faludi, 1992; Whelehan, 2000) som referert til hos Gill (Gill, 2007b). 
7 Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på disse tre teoriene i denne oppgaven.  
8 Andrebølgefeminisme kan forstås og diskuteres på ulike måter, men jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på 
andrebølgefeminisme her. Se heller Holst (Holst, 2013) for ulike aspekter på andrebølgefeminisme.   
9 Den første feministbølgen tidfestes ulikt. Se Holst (Holst, 2013) for en redegjørelse av de ulike 
feministbølgene. Jeg vil ikke gå nærmere inn på de ulike feministiske bølgene i denne oppgaven. 
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Den tredje måten å forstå postfeminisme på er som et backlash, eller tilbakeslag, mot 

feministiske ideer, og feministisk politikk (Gill, 2007a). Tilbakeslaget kan ikke kun ses som 

en forståelse av anti-feminisme eller en fiendtlig innstilling til feminisme (Gill, 2007a). Dette 

forklarer Gill med at postfeminisme forstått på denne måten uansett relaterer seg til, eller 

med, feminisme (Gill, 2007a). Postfeminismen inkorporerer og reviderer mange av de 

fundamentale ideene fra andrebølgefeminisme (Stacey, 1987).  

 
Gill mener postfeminisme ikke skal bli forstått som verken epistemological break, historical 

shift eller som backlash (Gill, 2007a, s. 254). I følge Gill, skal postfeminisme heller bli 

forstått som postfeminist sensibility: «Rather, postfeminism should be conceived of as a 

sensibility, and postfeminist media culture should be our critical object; the phenomenon 

which analysts must inquire into and interrogate» (Gill, 2007a, s. 254). Med dette mener hun 

at postfeministisk mediakultur burde være det objektet som skal analyseres og undersøkes i 

stedet for et analytisk perspektiv (Gill, 2007b). Videre forklarer Gill hvordan denne nye 

forståelsen er: «This new notion emphasizes the contradictory nature of postfeminist 

discourses and the entanglement of both feminist and anti-feminist themes within them» 

(Gill, 2007b, s. 149). Det vil si at denne nye forståelsen, postfeminist sensibility, legger vekt 

på den motstridende karakteren av postfeministiske diskurser og innblanding av både 

feministiske og antifeministiske temaer innenfor dem. Det er disse temaene som er kjernen i 

Gills postfeminist sensibility.  

 

2.2 Postfeminist sensibility 
Som vist i delkapittelet over holder det ikke å se på postfeminisme som verken en historisk 

periode, et tilbakeslag mot feminisme eller som et epistemologisk skifte, i følge Gill. Hun 

mener det må en ny forståelse til, nemlig postfeminist sensibility10. Gill legger til grunn ulike 

temaer som tilsammen blir det hun kaller postfeminist sensibility. Disse temaene er: feminity 

as a bodily property, the shift from objectification to subjectification, the emphasis upon self-

surveillance, monitoring and discipline, a focus upon individualism, choice and 

empowerment, the dominance of a makeover paradigm, a resurgence in ideas of natural 

sexual difference, a marked sexualization of culture, an emphasis upon consumerism og the 

commodification of difference. Alle disse temaene er nært knyttet til hverandre og kan 

overlappe. Disse temaene mener Gill karakteriserer dagens mediakultur. Jeg vil kun redegjøre 

                                                        
10 Jeg velger å bruke det engelske begrepet, da mye av forståelsen kan forsvinne i en eventuell oversettelse.  
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for det Gill kaller sexualization of culture, seksualisering av kulturen, og se dette i 

sammenheng med voldtektssaker i media.  

 

Hvis vi skal se dette i sammenheng med voldtektssaker mener Gill at nyheter om voldtekt er 

med på å skape en seksualisering av mediekulturen. I følge Gill er det en intens fokusering på 

kvinners kropp og sex i alle deler av mediene. Gill forklarer hvordan det er forskjell mellom 

kvinner og menn når det kommer til hvordan man skal oppføre seg og hva man skal passe på 

med tanke på seksuelle relasjoner: 

 

Girls and women are interpellated as the monitors of all sexual and emotional 

relationships, responsible for producing themselves as desirable heterosexual subjects 

as well as for pleasing men sexually, protecting against pregnancy and sexually 

transmitted infections, defending theirown sexual reputations, and taking care of 

men’s self-esteem. Men, by contrast, are hailed by the lad mags as hedonists just 

wanting ‘a shag’. (Gill, 2007a, s. 257) 

 
Kvinner står altså for alle seksuelle og emosjonelle relasjoner og er ansvarlige for å gjøre seg 

selv til seksuelle subjekter samtidig som kvinnene skal tilfredsstille menn seksuelt. På den 

andre siden skal menn kun «ville ha seg et ligg». Dette handler om en forestilling om at 

kvinner skal være attraktive og gjøre seg attraktive for menn, mens menns seksualitet kun 

handler om lyst. Gill mener denne ubalanserte fordelingen av diskurser rundt sex er 

avgjørende for å forstå seksualiseringen (Gill, 2007a). Videre mener Gill at denne 

forestillingen vises i voldtektssaker ved at sakene ofte er presentert som pirrende 

nyhetsfortellinger: «Newspapers’ use of rape stories as part of a package of titillating material 

is well documented, and in the news media all woman’s bodies are available to be coded 

sexually, whether they are politicians, foreign correspondents or serious news anchors» (Gill, 

2007b, s. 150). Det vil si at det er en seksualisering av kvinners kropp i nyhetssaker om 

voldtekt. I analysekapittelet, 6.4 og 6.6, er det diskutert hvorvidt dette foregår i norske aviser 

ut ifra undersøkelsen i denne oppgaven.  

 

Gill mener at feministiske ideer om kjønnsrelasjoner er motstridende. På den ene siden er 

snakk om «girl power» og en forestilling om at kvinner kan gjøre som de vil og er aktive, 
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sosiale subjekter. På den andre siden er kvinnekroppen kraftig omskrevet til seksuelle 

objekter og underlagt et nivå av overvåkning og granskning: 

 

On the one hand, young women are hailed through a discourse of ‘can-do girl power’, 

yet on the other hand, their bodies are powerfully reinscribed as sexual objects; 

women are presented as active, desiring social subjects, but they are subject to a level 

of scrutiny and hostile surveillance which has no historical precedent. (Gill, 2007b, s. 

163) 

 

 
Postfemnist sensibility har blitt kommentert av Riley med fler i artikkelen A critical review of 

postfeminist sensibility (Riley et al., 2017). Riley med fler ser på postfeminist sensibility som 

noe som kan fungere som en ideologi, og at det er ideer om kjønn som kan bli forsket på 

(Riley et al., 2017). Det er snakk om gjentakende, men ikke sammenhengende, temaer som 

sirkulerer i media: «...the construct of postfeminist sensibility described a series of recurring, 

but not coherent, themes that circulated across different media, offering new ways of 

understanding ideal femininity for consumers of such media» (Riley et al., 2017, s. 4). Riley 

med fler mener at postfeminist sensibility skisserer et sett med ideer om kvinnelig 

subjektivitet, kropp og makt (Riley et al., 2017). Riley med fler mener at deler av suksessen 

til postfeminist sensibility er dens fleksibilitet (Riley et al., 2017). Et annet aspekt ved 

postfeminist sensibility som Riley mener er viktig er det det motstridende aspektet (Riley et 

al., 2017). På den ene siden argumenteres det for at kvinner skal kunne uttrykke sin 

seksualitet, men på den andre siden skal ikke kvinner seksuelt objektiveres (Riley et al., 

2017).  

 
Gill mener at elementene, eller med andre ord temaene, av postfeminist sensibility 

karakteriserer samtidens mediakultur.  

 
2.3 Voldtektsmyter 
Før vi kan diskutere ulike voldtektsmyter må vi først og fremst spørre oss selv, hva er en 

voldtektsmyte? Susan Brownmiller, i sin bok Against our will: Men, Woman and Rape fra 

1975 (Brownmiller, 1993), var en av de første til å diskutere myter rundt voldtekt og 
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misforståelsene om voldtekt (Franiuk, Seefelt, Cepress, & Vandello, 2008). Noen år senere 

var det Martha R. Burt som beskrev og redegjorde for hva en voldtektsmyte er (Burt & Albin, 

1981; Burt, 1991; Burt & Hendrick, 1980). Burt forklarer voldtektsmyter som skadelige 

stereotype misoppfatninger om voldtekt, ofre eller overgripere (Burt, 1991). I følge Burt er 

voldtektsmyter en del av vår generelle kultur, og voldtektsmyter læres på samme måte som 

man lærer andre holdninger og meninger, og at man lærer disse fra familie, venner, aviser, 

filmer, bøker, videoer og grove vitser (Burt, 1991).  

 

Burt velger å kategorisere voldtektsmyter om offeret i fire grupper, og disse er: nothing 

happened, no harm was done, she wanted it og she deserved it (Burt, 1991). I tillegg skriver 

Burt om myter som omhandler overgriper, og disse er nummer en at kun gale og gærne menn 

voldtar, og nummer to at menn ikke klarer å kontrollere sin seksualitet (Burt, 1991). Helen 

Benedict som også skriver om voldtektsmyter, har valgt å kategorisert flere voldtektsmyter, 

disse er som følger, rape is sex, the assailant is motivated by lust, the assailant is perverted 

or crazy, the assailant is usually black or lower class, women provoke rape, women deserve 

rape, only ”loose” women are victimized, a sexual attack sullies the victim, rape is a 

punishment for past deeds og women cry rape for revenge (Benedict, 1992). Å liste opp disse 

ulike måtene å se voldtektsmyter på er kun for å illustrere at det er ulike måter å kategorisere 

mytene på, og at de overlapper med hverandre. Det finnes flere måter å kategorisere mytene 

på, som vist over, men jeg har valgt å bruke Gill sin kategorisering med seks voldtektsmyter. 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Gill sin kategorisering, siden jeg har tatt det teoretiske 

utgangspunktet ut i fra hennes ståsted. 

 
En av grunnene til at disse mytene eksisterer er for å beskytte «nonvictims» fra å føle seg 

sårbare og som et potensielt offer (Benedict, 1992). Hvis man kan finne en grunn for at noen 

blir voldtatt, kan man også være sikker på at det ikke vil skje en selv (Benedict, 1992). Som 

et resultat av dette faller voldtektsofre mellom to stoler, enten er de rene og uskyldige som er 

ekte ofre for en grufull handling, eller så er de viltre kvinner som har framprovosert 

voldtekten ved hjelp av hennes seksualitet (Benedict, 1992).  

 

Nedenunder følger en teoretisk redegjørelse for de seks voldtektsmytene hentet fra Gill (Gill, 

2007a). Jeg har ikke valgt å oversette mytene, men heller valgt å bruke de engelske 

formuleringene på dem. Det er fordi mye av forståelsen av mytene og nyansene i mytene kan 

forsvinne i oversettelsene. Når det kommer til den tredje myten, Rapists are usually black 
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and/or lower-class, er denne mer utfordrende å se på i et norsk perspektiv, så under denne 

myten har perspektivet blitt utvidet til også å gjelde hvor overgriper er fra, om overgriper er 

norsk eller fra utlandet.  

 

 
2.3.1 Voldtektsmyte 1: Discrediting the witness/victim: women’s 

reputation 
Den første av de seks voldtektsmytene heter Discrediting the witness/ victim: women’s 

reputation, som med norske ord blir diskreditere vitnet eller offeret: kvinners rykte. Denne 

voldtektsmyten legger vekt på en antakelse om at offeret har fremprovosert voldtekten (Gill, 

2007a, s. 139). Dette har kvinnen gjort enten ved å kle seg upassende eller te seg upassende. 

Myten dreier seg om at klesantrekket til kvinnen kan ha fremprovosert en voldtekt ved at hun 

har for lite tøy på seg, for eksempel et for kort skjørt, eller viser for mye hud. Klesvalget kan 

også ha provosert frem voldtekten ved at antrekket er for utfordrende med for eksempel for 

dyp utringning. Kvinnens bare hud eller dype utringning vil signalisere noe seksuelt og 

dermed ansett som et middel for at voldtekt vil kunne finne sted. Hvis kvinnen også har tedd 

seg upassende, det vil si flørtende eller forførende, har hun i følge myten vært med på å 

framprovosere en potensiell voldtekt.  

 

Et annet aspekt ved denne voldtektsmyten er hva kvinnen gjør, hennes handlinger. Har en 

kvinne valgt å gå hjem alene fra en fest eller byen, og i tillegg gått langs mørke gater uten 

mennesker, har hun i følge myten større sjanse for å bli voldtatt. Hun har heller ikke gjort de 

mest fornuftige handlingene hvis hun velger å bli med fremmed på et nachspiel med 

fremmede eller hvis hun tar i mot dop eller drinker av disse fremmede.  

 

 
2.3.2 Voldtektsmyte 2: Rape is sex: the triviality of unwanted sex 
Den andre voldtektsmyten kaller Gill for Rape is sex: the triviality of unwanted sex. Denne 

myten tar for seg ideen om at voldtekt er det samme som sex. Voldtekt er «bare» sex, og 

derfor ikke så farlig (Gill, 2007a, s. 140; Ussher, 1997, s. 296). Bruken av denne myten 

ignorerer det at voldtekt er både et fysisk og psykisk angrep på en person, noe som også fører 

til at voldtekt i mindre grad blir sett på som en alvorlig forbrytelse (Gill, 2007a, s. 140). 

Denne myten skaper dermed en holdning om at voldtekt ikke nødvendigvis behøver å 

straffes, og det blir lettere for personer å sympatisere med overgriperen, selv om han har gjort 
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noe kriminelt. Holdningen blir dermed at voldtekt er likestilt med sex, og derfor er noe som 

skal nytes.  

 

Det farlige med en forståelse hvor voldtekt blir sett på som det samme som sex er at det 

skaper en antakelse om at offeret har ønsket, eller delvis ønsket, å bli voldtatt. Dette 

resulterer i at voldtekt blir sett på som en seksuell handling og ikke en kriminell handling 

(Benedict, 1992, s. 14). Det denne voldtektsmyten gjør, er å ignorere det at voldtekt er et 

tvunget angrep, ofte med fysiske og psykiske trusler. Voldtekt er et overgrep, hvor en eller 

annen form for vold ofte er tilstede.  

 

 
2.3.3 Voldtektsmyte 3: Rapists are usually black and/or lower-class 
Den tredje voldtektsmyten som Gill skriver om handler om overgripere og at de som oftest 

blir sett på som mørkhudet og/ eller er fra en lavere sosial klasse. Denne voldtektsmyten har 

det, i likhet med de andre voldtektsmytene, blitt skrevet om fra et amerikansk perspektiv og 

da om voldtekter som har skjedd i USA. Det vil si at det vil være en forskjell på å se denne 

myten fra et amerikansk perspektiv og fra et norsk perspektiv. Gill, og Helen Benedict i 

hennes bok Virgin or Vamp, skriver begge om hvordan slaveri og rasisme mot mørkhudede 

har en nær tilknytning til voldtekter (Benedict, 1992; Gill, 2007a). Denne tilknytningen 

vokser fram fra bruken av lynsjing av mørkhudede menn i USA sent på 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900-tallet (Benedict, 1992, s. 25). Det var ofte mørkhudede menn som var 

slaver av de lyshudede som ble utsatt for lynsjing, og en av de vanligste grunnene til 

lynsjingen var voldtekt eller mistanke om voldtekt, og da spesielt voldtekt mot en hvit kvinne 

(Benedict, 1992, s. 25). Slik blir myten om at overgripere ofte er mørkhudede koblet sammen 

med USAs historie med rasisme og slavedrift, og hvites undertrykkelse av svarte. Det hele 

bunner i en ide om at voldtekter skjer mot en lyshudet kvinne av en mørkhudet mann, og av 

en mann av lavere sosial klasse mot en kvinne av høyere sosial klasse (Benedict, 1992, s. 15). 

Dette er en myte, for det viser seg at de fleste voldtekter skjer mellom mennesker av samme 

hudfarge, og Benedict viser til at de fleste overgripere er hvite (Benedict, 1992, s. 15). I norsk 

sammenheng er det vanskelig å adoptere denne historiske utviklingen av myten, da det ikke 

har vært slike voldelige historier med slaveri og rasisme av mørkhudede mennesker. Men det 

kan være overførbart til norsk sammenheng ved at det i Norge kan være en myte at det er 

utenlandske menn som voldtar og at disse kan være av en lavere sosial klasse. Sosial klasse i 

Norge er knyttet til ulike ressurser hos mennesker, og da særlig knyttet til yrke, men også 
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utdanning, inntekt og sosial posisjon spiller inn (Tjora, 2018). Det er derfor det er med 

variabler om utenlandsk eller norsk overgriper i undersøkelsen.  

 

2.3.4 Voldtektsmyte 4: The attacker is motivated by lust 
Den fjerde voldtektsmyten, The attacker is motivated by lust, dreier seg om at den som 

overgriper er motivert av lyst og sine seksuelle drifter. Det dreier seg om en antakelse om at 

den som voldtar blir overveldet av følelsene sine og ikke klarer å styre seg, og dermed blir 

nødt til å voldta. En overgriper er, i følge myten, motivert og drevet av sine voldsomme 

seksuelle følelser og drifter. Det vil si at han ikke har selvkontroll over sine lyster, som igjen 

har blitt skapt og trigget av en spesiell kvinne (Gill, 2007a). Igjen, som under voldtektsmyte 

1, blir dermed kvinnen sett på som årsaken til at en voldtekt skjer fordi hun blir for attraktiv 

for mannen til at han klarer å holde tilbake sine seksuelle drifter. Kvinner får skylden for å 

være for attraktive, og myten spiller på en underforstått ide om at kvinner skal være villige til 

å ha sex med menn etter deres ønske, for de selv har bedt om det ved å være attraktive for 

menn.  

 

Voldtekt handler ikke om lyster og seksuelle drifter, men om makt og et ønske om å 

dominere og ydmyke (Gill, 2007a). Overgripere er motivert av sinne og dette kan illustreres 

ved menn som blir voldtatt. Menn som blir voldtatt blir ofte voldtatt av andre menn som er 

heterofile, og det dreier seg da ikke om en seksuell lyst, men om straff og makt av ofre 

(Benedict, 1992; Gill, 2007a). Benedict viser et eksempel på dette hvor en mann voldtok en 

annen mann i fengsel, og han forklarte det med at det var ikke nok å banke han opp. Hvis han 

voldtok han i tillegg degraderte han mannens «manhood», manndom, også (Benedict, 1992, 

s. 15). Denne motivasjonen gjelder like myte for overgripere som voldtar sine ektefeller, 

kjærester eller venner (Benedict, 1992). Dette er med på å vise at det bare er en myte at menn 

voldtar på grunn av seksuelle drifter, men heller for å dominere og vise at de har makt over et 

annet menneske. 

 

 
2.3.5 Voldtektsmyte 5: Women cry rape for revenge 
Voldtektsmyte nummer 5, Women cry rape for revenge, handler om at kvinner finner på 

voldtekter eller bruker beskyldninger om voldtekt som hevn for noe eller for å få 

oppmerksomhet (Benedict, 1992). Det er blant annet en ide om at kvinner finner på 

voldtekter for å slippe å ta ansvar for hva de har gjort (Gill, 2007a). Dette fører til at 
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voldtekten blir satt under tvil. Som Gill presiserer blir potensielt alle voldtekter sett gjennom 

en slik linse, det er ofte en skepsis tilstede om voldtekten i det hele tatt skjedde (Gill, 2007a). 

Dette kan, i følge Gill, fører til at det blir en barriere for kvinner å anmelde voldtekt (Gill, 

2007a). I følge Gill finnes det en tro på at voldtektsanklagelser er lette å komme med for 

kvinner og vanskelige å avvise, men det viser seg at det er motsatt (Gill, 2007a). Det er 

vanskelig å anklage noen for voldtekt, og voldtekter er lette å avvise (Gill, 2007a). I tillegg er 

det få voldtektssaker hvor en overgriper blir dømt på grunn av høye krav til bevis i slike saker 

(Gill, 2007a). Juryer blir advart om å ikke stole blindt på offerets forklaring i retten (Gill, 

2007a). Man kan spørre seg hvorfor ville noen anmeldt en falsk voldtekt, og gått igjennom 

den påkjennelsen, og mest sannsynlig se overgriperen bli frifunnet i retten? Realiteten er at de 

færreste kvinner anmelder eller forteller om voldtekt i det hele tatt, nettopp fordi de er redde 

for ikke å bli trodd – ikke bli trodd av, og bli gjort urett av, politiet, rettsvesenet, venner, og 

media (Benedict, 1992). Selv om det kan skje at kvinner beskylder menn for voldtekt uten at 

det har skjedd, så vil det ikke være mer vanlig i voldtektssaker enn i andre kriminalsaker 

(Gill, 2007a).  

 

 
2.3.6 Voldtektsmyte 6: Rapists are deranged strangers 
Den siste av voldtektsmytene, Rapists are deranged strangers, handler om en antakelse at 

alle overgripere er fremmede og ikke bekjente av offeret (Gill, 2007a). Det dreier seg om en 

forestilling om hvordan «ekte» voldtekt skjer med en fremmed, og at «ekte» voldtekt er en 

såkalt overfallsvoldtekt som skjer ute, sent på kvelden. Myten bygger på en ide om at kun 

ukjente, fæle menn kan voldta, menn som blir konstruert som monstre. Hvis en voldtekt skjer 

og det er en fremmed som gjør det, gjerne med vold involvert, kan det være lettere å skylde 

på overgriperen. Hvis en voldtekt skjer og offeret kjenner overgriper er ikke dette like enkelt. 

Da er det lettere å tro at offeret var med, eller hvertfall delvis med, på det. Slik det ble nevnt 

tidligere spiller dette på en beskyttelse av «nonvictims» for å kunne forklare at voldtekt ikke 

vil skje en selv. Men dette er bare en myte, de fleste voldtekter skjer hvor offer og overgriper 

kjenner hverandre fra før (Bitsch & Kruse, 2012; Gill, 2007a; Parrot & Bechhofer, 1991)11. 

Det er totalt sett få voldtekter som er såkalte overfallsvoldtekter, de fleste voldtekter skjer 

                                                        
11 Se også (Kanin, 1957; Koss & et al., 1987; Russell, 1982) som referert til i Parrot og Bechhofer (Parrot & 
Bechhofer, 1991). 
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inne, enten i offerets eller overgriper sitt hjem (Burt, 1991)12. Det vil si at overgriper som 

regel er fremmede er en myte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Se også (Ageton, 1983; Amir, 1971; Burgess, 1979; Koss, 1985; Macdonald, 1979; Russell, 1984; Warshaw & 
Koss, 1988) som referert til i Burt (Burt, 1991). 
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3 Kontekst 
I dette kapittelet vil jeg sette de tidligere nevnte voldtektsmytene og det amerikanske 

konseptet i en norsk kontekst. Siden jeg har valgt å se på et utenlandsk konsept blir det viktig 

å se på de norske forutsetningene for å bruke dette konseptet på et norsk datamateriale. Det 

vil si at jeg vil se på teorien i norsk sammenheng. I denne delen vil jeg se på de retningslinjer 

som finnes for norsk presse, i form av Vær Varsom-plakaten, og internasjonale retningslinjer 

tilknyttet saker om vold mot kvinner. Videre vil jeg se på om det er noen forskjeller på 

hvordan norsk presse og amerikansk og britisk presse jobber, før jeg undersøker en felt sak i 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) angående voldtekt, men først litt om hva som må til for at en 

nyhetshendelse i Norge skal bli en nyhetssak som publiseres i avisen.  

 

3.1 Nyhetskriterier – hvilken nyhetshendelse blir en sak? 
Når journalister som jobber i norsk presse skal produsere nyhetssaker er det visse kriterier 

som blir lagt til grunn for at saken blir publisert. Disse kriteriene må til da det kun er et 

begrenset antall nyhetshendelser som faktisk blir til nyhetssaker i pressen. Det er sju kriterier 

som det ofte blir tatt utgangpunkt i. Det første er vesentlighet, det vil si at hendelsen er av 

betydning for mottakere eller viktig kunnskap om samfunnet, den skal være relevant (Brurås 

& Olsen, 2012). Det andre nyhetskriteriet er identifikasjon, og handler om nærhet, at leseren 

kjenner seg igjen eller identifiserer seg med saken (Østlyngen & Øvrebø, 1999). Det dreier 

seg da først og fremst om kulturell eller geografisk nærhet. Det tredje kriteriet er at hendelsen 

er sensasjonell, det vil si at den er oppsiktsvekkende og bryter med det normale (Østlyngen & 

Øvrebø, 1999). Det fjerde kriteriet er aktualitet, det vil si at det er noe som skjer nå (Brurås & 

Olsen, 2012). Kriterium nummer fem er konflikt, at det er en motsetning mellom personer 

eller meninger (Brurås & Olsen, 2012). Det siste kriteriet er eksklusivitet og det dreier seg om 

konkurranse mellom nyhetsmediene, det å være først ute og med en bedre sak enn andre er 

viktig for avisene. Disse seks kriteriene burde til får å oppnå en god nyhetssak, men dette er 

også generelle kriterier for alle nyhetssaker, og de er ingen endelig størrelse (Østlyngen & 

Øvrebø, 1999). En hendelse som blir publisert den ene dagen, blir ikke nødvendigvis 

publisert dagen etter, på grunn av nyhetsterskelen. Nyhetsterskelen er en relativ grense for 

hva som gjør at en nyhet til en hver til er «inne» eller «ute» (Østlyngen & Øvrebø, 1999). 

Hvis det er lite som skjer i en periode, vil nyhetsterskelen være lav og det vil være lett å få en 

hendelse til å bli en nyhetssak som også blir publisert. Det er altså flere aspekter som spiller 
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inn for at en sak blir publisert i avisene. For å se tilbake på voldtektssaker, vil det si at 

hendelsene burde oppfylle så mange som mulig av disse kriteriene for at de skal bli nyheter 

som publiseres i avisene.  

 

Med tanke på nyhetskriterier, kan man spørre, hva skal til for å publisere en voldtektssak? I 

visse tilfeller kan en voldtektssak gjelde viktig kunnskap om samfunnet. Dette illustreres i 

Dagbladets forklaring etter PFU-saken under punkt 3.5. Voldtektssaker vil ofte ha en 

geografisk nærhet, for eksempel hvis en lokalavis skriver om en voldtekt som har skjedd i 

nærmiljøet. For eksempel når det har vært mange overfallsvoldtekter i Oslo, såkalte 

«voldtektsbølger». Dette er noe som også vil være sensasjonspreget, at det er mange 

voldtekter som skjer under en kort tidsperiode. Voldtektssaker kan også være 

sensasjonspreget ved at det er noe utenom det vanlige som har skjedd, for eksempel en 

voldtekt med mye vold. Voldtektssaker er som regel aktuelt, om den akkurat har skjedd eller 

voldtektssaken er en rettssak som pågår. Kriteriet om konflikt er omtrent alltid tilstede, siden 

det er en motsetning mellom offer og overgriper, og de har en konflikt med tanke på hva som 

har skjedd. Siden voldtektssaker er aktualitetssaker vil det være viktig for avisene å være 

først ute med nyheten, derfor blir eksklusivitet også viktig, det vil skape nyhetsverdi. Selv om 

disse kriteriene er på plass for journalistene i en voldtektssak og potensialet er tilstede for en 

god nyhetssak, er det visse andre elementer en journalist skal ha i mente før en eventuell sak 

om voldtekt blir publisert, og det er de etiske retningslinjene.  

 

3.2 Norske journalister og Vær Varsom-plakaten  
Nesten alle norske journalister er medlem av Norsk Journalistlag (NJ), noe som tilsvarer 

snaut 9000 medlemmer (Journalistlag, 2018). Gjennom å være medlem av NJ, og jobbe i 

norsk presse, skal disse journalistene følge Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten er 

de etiske normene journalistene skal følge i sitt arbeid. Disse etiske normene strekker seg fra 

samfunnsrollen pressen har, og integritet og troverdighet, videre til journalistisk adferd og 

forholdet til kildene, og publiseringsregler. Journalistene skal «arbeide på grunnlag av retten 

til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten» 

(Journalistlag, 2018). Selv om Vær Varsom-plakaten ikke har et punkt spesifikt om voldtekt, 

så er det to av punktene som går på dekning av straffesaker, dette er punkt 4.5 og 4.6: 
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4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at 

skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved 

rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker 

som har vært omtalt tidligere. 

4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og 

pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste 

pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. (PFU, 

2018b) 

Disse to punktene viser hvordan journalistene skal ta hensyn til ofre og pårørende i 

kriminalsaker. Det vil si at journalistene skal ha omhu i dekningen av de involverte og 

journalistene skal også unngå forhåndsdømming. Forhåndsdømming er en trussel om 

rettssikkerheten (Brurås, 2010). Det er domstolen som skal avgjøre om noen er skyldig og 

ikke pressen, derfor er det viktig at pressen ikke hentyder at noen er skyldig før en eventuell 

dom. Svein Brurås skriver i Etikk for journalister at det ikke er vanskelig å finne eksempler 

på forhåndsdømming i norsk presse (Brurås, 2010). Pressens dekning av kriminalsaker får 

mye kritikk (Brurås, 2010; Østlyngen & Øvrebø, 1999). Kriminalsaker i norsk presse får også 

kritikk for å «... spekulere i forbrytelser, og for å utnytte hemningsløst både gjerningsmenn 

og offer i sterke, pirrende og salgbare oppslag.» (Brurås, 2010, s. 218). Dette er fordi 

kriminalstoff «har en salgbarhet som overstiger de fleste andre stoffområder» (Brurås, 2010, 

s. 219). Brurås viser her kritikk av hvordan pressen håndterer og skriver om kriminalsaker, og 

viser også at norsk journalister ikke alltid opprettholder Vær Varsom-plakatens retningslinjer.  

 

Alle norske journalister er gjennom Norsk Journalistlag også medlem av International 

Federation of Journalists (IFJ). IFJ er en internasjonal organisasjon for nasjonale 

journalistforbund. Organisasjonen jobber for å beskytte og bedre rettighetene for journalister, 

men de har også retningslinjer for hvordan journalistene skal jobbe.  
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3.3 Internasjonale retningslinjer 
I tillegg til de generelle retningslinjene til IFJ, IFJ Declaration of Principles on the Conduct 

of Journalists (IFJ, 2018a), har IFJ også utarbeidet anbefalinger for hvordan journalister skal 

skrive om vold mot kvinner. Disse retningslinjene, Guidelines for Reporting on Violence 

Against Women, inneholder ti punkter som skal bidra til en mer realistisk, rettferdig og 

nøyaktig rapportering av vold mot kvinner (Stabell, 2008). Punkt to handler om at 

journalistene skal bruke korrekt språk: «Use accurate, non-judgmental language. For 

instance, rape or sexual assult is not in any way to be associated with normal sexual 

activity...» (IFJ, 2018b). Seksuelle overgrep skal ikke bli assosiert med vanlig seksuell 

aktivitet. Videre under punkt to står det: «At all times, the language of reporting should avoid 

suggestions that the survivors may be to blame, or were otherwise responsible for the attack 

or acts of violence against them» (IFJ, 2018b). Det vil si at språket som journalistene bruker i 

artikler om voldtekt ikke skal foreslå eller gi inntrykk av at offeret er den skyldige eller 

ansvarlig for overgrepet eller vold de blitt utsatt for.  

 

3.4 Norsk presse vs. amerikansk og britisk presse  
Med både Vær Varsom-plakaten og retningslinjer fra IFJ har norske journalister noen klare 

regler for hvordan de skal skrive nyhetssaker, og hvordan de skal skrive om vold mot 

kvinner. Med de norske retningslinjene i mente vendes blikket internasjonalt, for er det slik at 

amerikanske og britiske journalister har lignende retningslinjer for sitt arbeid? 

 

I boka Sex Crime in the News skriver Soothill og Walby om internasjonale forskjeller på 

dekningen av voldtekt (Soothill & Walby, 1991). De mener at det er forskjeller på dekningen 

i USA, Skandinavia og Storbritannia (Soothill & Walby, 1991). I USA står pressefriheten 

sterkt, noe som vises i dekningen fra rettssaler hvor ytringsfriheten blir et viktig grep for 

journalistene som skal skrive om saker som er i retten (Soothill & Walby, 1991). Til 

motsetning er det i Skandinavia viktigere å beskytte offeret i voldtektssaker (Soothill & 

Walby, 1991). I norsk presse er det viktig å ta hensyn til offeret og pårørende i slike saker. 

Den britiske modellen, og hvordan britiske journalister skriver om kriminalsaker og voldtekt, 

legger seg i mellom USA og Skandinavia (Soothill & Walby, 1991). Dette skal vise seg å 

kunne være med på å forklare forskjellene fra teorien om voldtektsmytene og funnene i denne 

undersøkelsen. Soothill og Walby skriver også om hvordan saker om seksuell kriminalitet 
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generelt er: «...the reports are typically sensational and titillating, rather than serious accounts 

of these crimes» (Soothill & Walby, 1991, s. 3).  

 

Amerikansk presse har en rekke etikkregler som er skrevet i Code of Ethics. Code of Ethics 

kan sies å være ekvivalenten til Vær Varsom-plakaten (SPJ, 2018b). Men i motsetning til 

Vær Varsom-plakaten finnes det i Code of Ethics et punkt om seksuell kriminalitet 

/seksuallovbrudd, som lyder som følger: «Be cautious about identifying juvenile suspects or 

victims of sex crimes» (SPJ, 2018b). Society of Professional journalists (SPJ) er en 

organisasjon i USA som jobber for å forbedre og beskytte journalistikken (SPJ, 2018a). 

Organisasjonen ble grunnlagt i 1909 og medlemmene av Society of Professional Journalists 

skal følge Code of Ethics (SPJ, 2018a). I likhet med amerikansk presse har også journalister i 

Storbritannia etiske regler å følge.  

 

Journalister i Storbritannia er samlet under organisasjonen National Union of Journalists 

(NUJ) (NUJ, 2018a). Og de skal følge Code of Conduct (NUJ, 2018b). Code of Conduct er 

mer generell enn Vær Varsom-plakaten og har ikke noe punkt på seksuallovbrudd eller 

kriminalsaker. Derimot må britisk presse følge «Contempt of Court», som er regler som 

begrenser hva som kan publiseres omkring en straffesak (Brurås, 2010, s. 221). Dette viser at 

både norsk, amerikansk og britisk presse har etiske retningslinjer de skal følge. Derimot er 

det kort mellom det som er etisk forsvarlig og uforsvarlig, slik det vil bli vist nedenunder med 

et eksempel fra PFU på en felt voldtektssak fra 2006.  

 

3.5 Voldtektssak i PFU 
For å illustrere hvordan retningslinjene for journalister i Norge fungerer, har jeg valgt å ta 

med et eksempel på en felt sak i PFU. PFU er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund 

som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (PFU, 2018a). Da 

er det Vær Varsom-plakaten som legges til grunn for vurderingene i PFU. Når man søker i 

PFU sin database på «voldtekt» får man opp 62 saker per dags dato (27.04.18), hvor 29 av 

sakene er felt. Hvem som helst kan klage inn til PFU, så lenge man er involvert i saken det 

dreier seg om, eller har fått samtykke fra dem det gjelder. Eksempelet jeg vil se på er en 

voldtektssak fra 2006 hvor Dagbladet.no har brutt god presseskikk. Saken dreier seg om en 

15-åring som er dømt for voldtekt av en 16 år gammel venninne (PFU, 2006). Det er jenta 

som er klager, hvor hun føler Dagbladet.no har tatt med så detaljerte beskrivelser i artikkelen 
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at hun kan bli gjenkjent i hennes omgangskrets. Hun har slitt med ettervirkningene og fått 

tekstmeldinger fra personer som har lest saken. De detaljerte beskrivelsene det ble klaget på 

var «festet sammen», «drukket flere slurker med brennevin», «la seg i samme seng» og «tatt 

jentas truse til siden». De to involverte pluss en kamerat hadde festet sammen, før de tre 

hadde lagt seg i samme seng. 15-åringen skal deretter ha «tatt jentas truse til siden» og 

voldtatt henne. Jenta våknet og skal ha sagt «hva faen er det du driver med».  

 

Denne saken ble publisert både på Dagbladet.no og i Dagbladet, men i Dagbladet var de 

nevnte detaljene utelatt. Jenta tok kontakt med redaktør i Dagbladet da hun oppdaget 

artikkelen på nett, hvor redaktøren støttet hennes synspunkt og dermed ble formuleringen 

«tatt jentas truse til siden» fjernet. Jenta, via sin advokat, mener Dagbladet.no og Dagbladet 

har brutt god presseskikk.  

 

I sitt tilsvar legger Dagbladet til grunn at utdragene er hentet fra en offentlig tilgjengelig dom, 

og viktigheten av denne dommen da den har offentlig interesse siden overgriperen er så ung. 

Dette kan vise til nyhetskriteriet sensasjonell, det er et sensasjonspreg over den lave alderen 

til overgriperen. Dagbladet forstår følelsene til offeret, men mener det offentlige og 

samfunnsmessige oppdraget er viktigere. Dagbladet understreker dermed et av 

nyhetskriteriene som ble nevnt tidligere, nemlig at det er vesentlig kunnskap for samfunnet. 

De avviser også at omgangskretsen for hvem som gjenkjenner forholdet ikke vil øke som 

følge av detaljene de har publisert.  

 

PFU, i sin uttalelse og konklusjon, peker først og fremst på det viktige prinsippet om åpenhet 

i rettssystemet, men de mener også at Vær Varsom-plakaten setter rammer for omtale av 

rettssaker. PFUs utvalg understreker at informasjonsoppgaven til pressen er viktig, men at 

den ikke gir «fribillett til å gjengi for eksempel detaljer fra en domsslutning» (PFU, 2006). 

PFUs konklusjon er at Dagbladet.no burde tatt med i betraktning at mange i klagerens 

omgangskrets var kjent med at det nylig hadde falt dom i saken, og Dagbladet.no burde 

unngått å skrive detaljene fra voldtekten. Videre viser PFUs utvalg til punkt 4.6 i Vær 

Varsom-plakaten, som vist over under punkt 3.2, hvor man skal «Ta hensyn til hvordan 

omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende» (PFU, 2018b). PFU 

konkluderer derfor med at Dagbladet.no har brutt god presseskikk i denne saken. Dagbladets 

avisutgave mener de er presseetisk akseptabel.  
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Dette eksempelet viser at journalister skal prøve å unngå unødvendige beskrivelser om 

voldtekter, selv om de er skrevet fra dommen. Dette er fordi det er en påkjenning for offer at 

detaljer blir skrevet. 
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4 Metode 
For å kunne svare på forskningsspørsmålene i dette prosjektet har jeg valgt å ta i bruk 

kvantitativ innholdsanalyse som metode. Det er fordi jeg har hatt et ønske om å kunne si noe 

om det store bildet av norsk presses fremstilling av voldtektssaker, og hvorvidt disse sakene 

bærer preg av voldtektsmyter. Ambisjonen har vært å kunne gi en generaliserende helhet på 

flere norske avisers fremstilling av voldtektssaker med utgangspunkt i avisenes nyhetsartikler 

om voldtekt. Det blir derfor et poeng å se på selve tekstene og innholdet. Og for å kunne gi et 

generelt bilde har ønsket vært å få med en brukbar mengde av tekster. Derfor var det et 

naturlig valg å bruke kvantitativ innholdsanalyse som metode. I dette kapittelet er det først en 

generell del om kvantitativ innholdsanalyse som metode, deretter blir det redegjort for 

utvalget og gangen i undersøkelsen, før kodeboken og alle variablene til de seks ulike 

voldtektsmytene blir gjennomgått.  

 

4.1 Kvantitativ innholdsanalyse 
Kvantitativ innholdsanalyse som metode ønsker å være summerende, systematisk, objektiv 

og kvantitativ (Neuendorf, 2017). Metoden vil kunne systematisk telle en mengde innhold, og 

ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse vil det være mulig å si noe om hvor utbredt noe er. I 

dette tilfellet gjelder det voldtektsmyter. Kriteriene for en vellykket kvantitativ 

innholdsanalyse er blant annet objektivitet, a priori design, reliabilitet, validitet og 

generalisering (Neuendorf, 2017). Alle disse kriteriene er med på å gjøre undersøkelsen mer 

pålitelig og valid. Denne undersøkelsen har blant annet vært objektiv ved at det ikke har blitt 

tillagt meninger i artiklene som ikke eksplisitt er skrevet. Undersøkelsen har kun studert det 

manifeste innholdet i artiklene. Det manifeste innholdet er eksplisitte innholdet som alle vil 

være enige om at er tilstede, «...since manifest meanings are defined as those which 

everybody (both senders and recipients of messages) will spontaneously agree on» (Schrøder, 

2012, s. 113). Alt som har blitt undersøkt har vært ferdig operasjonalisert før undersøkelsen 

ble satt i gang. Med generalisering skal funnene kunne si noe om en større del, det er ønskelig 

å lage generaliserende konklusjoner ut i fra de resultatene som er funnet fra utvalget og 

undersøkelsen.  

 
Fordelene med kvantitativ innholdsanalyse er at det er en systematisk og objektiv 

undersøkelse av et stort datamateriale, og derfor vil man kunne si noe om et større bilde eller 

helhet. Det vil også være mulig å se om det er noen mønstre eller strukturelle sammenhenger 
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som går igjen. Kim Christian Schrøder skriver i boken A handbook of Media and 

Communication Research om fordeler ved metoden:  

 

A main advantage of quantitative content studies is that they can serve to confirm or 

disconfirm intuitive impressions by performing a systematic description of a large set 

of media discourses through numbers that express the frequency and prominence of 

particular textual properties. (Schrøder, 2012, s. 109)  

 

Kvantitativ innholdsanalyse vil kunne bekrefte eller avkrefte intuitive inntrykk. Det vil si at 

ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse vil man i denne undersøkelsen kunne si noe om 

frekvensen på hvor ofte en voldtektsmyte forekommer i norske aviser. Derfor vil 

innholdsanalyse som metode være fruktbart i denne undersøkelsen.  

 

Setter man kvantitativ innholdsanalyse inn i et kjønnsperspektiv, slik det har blir brukt i 

denne oppgaven, vil man også se noen av ulempene med metoden. Det blir problematisk å se 

på kjønn som noe som kan kvantifiseres, slik Gill skriver det: «...like content analysis, which 

regard gender as something that can be unproblematically quantified...» (Gill, 2007a, s. 71). 

Selv om kvantitativ innholdsanalyse er passende når det gjelder kjønnsrepresentasjonen i 

mediene, for eksempel for å se hvor mye plass kvinner får i nyhetene, så presenterer Gill også 

tre kritikker av innholdsanalyse av kjønn i mediainnhold. For det første kritiserer Gill ideen 

om at media fungerer, eller skal fungere, som et speil for samfunnet, fordi media ikke viser 

realiteten, men en konstruert realitet (Gill, 2007a, s. 44). Dette kan, i følge Gill, være en fare 

for forståelsen av forholdet mellom media og kjønn, fordi det er en konstruert realitet som 

blir studert og ikke realiteten i seg selv. For det andre, mener Gill, at innholdsanalysens 

oppfatning av mening er problematisk, spesielt dens fokus på forvrengninger, og en ide om at 

seksualisering forekommer kun i enkelttilfeller, slik som «en dum blondine» (Gill, 2007a, s. 

44). For det tredje, kritiserer Gill metoden for å ikke skille mellom ulike nivåer av mening, og 

kun adresserer manifest innhold av kjønnsrepresentasjon (Gill, 2007a, s. 45). Som Gill 

skriver kan kvantitativ innholdsanalyse kritiseres for å si lite om hva som faktisk blir studert: 

«Indeed, the research in the content analytic tradition tells us little about the images it 

examines, except how frequently they occur» (Gill, 2007a, s. 45).  
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Jeg har valgt å kun se på voldtekter hvor kvinner blir voldtatt av menn. Det er fordi jeg har 

valgt å se på voldtekt ut fra et kjønnsperspektiv, og siden det teoretiske perspektivet har 

dreiet seg om kvinner i media. Jeg anerkjenner at det finnes mange typer av voldtekt og det 

finnes også kvinner som voldtar menn eller barn. Men jeg har valgt å la det utebli fra 

oppgaven, jeg vil kun undersøke voldtekter utført av voksne menn mot voksne kvinner. Jeg 

har valgt å bruke begrepet «overgriper» om mannen som voldtar, og begrepet «offer» om 

kvinnen som blir voldtatt. Det kan problematiseres at jeg har valgt disse to begrepene. Mange 

som har blitt utsatt for voldtekt vil ikke assosieres med begrepet «offer», da de selv ikke ser 

på seg selv som ofre, men mange vil heller kalle seg «survivors», eller overlevende. Jane M. 

Ussher har i sin bok Fantasies of Femininity: Reframing the Boundaries of Sex også brukt 

begrepet offer (victim) i et tilfelle, og hun forklarer det med at offeret blir posisjonert som 

offer både av overgriper og av loven (Ussher, 1997, s. 336). Hun velger derimot å bruke 

«survivors» i hovedsak, da dette er hva mange av de som har opplevd voldtekt foretrekker 

(Ussher, 1997, s. 336). 

 
4.2 Utvalget 
Med ønsket om å se på voldtektssaker i norsk presse, hvor jeg deretter fant teori om 

voldtektsmyter, dog som var skrevet fra et utenlandsk perspektiv, vokste nysgjerrigheten på 

om dette også var realiteten i norsk journalistikk. Jeg ble nysgjerrig på om disse eksemplene 

det ble skrevet om også ble skrevet i norske aviser. Videre ønsket jeg derfor å ta 

utgangspunkt i disse voldtektsmytene og se om de også blir brukt i norske aviser. Jeg har ikke 

ønsket å se på spesifikke voldtektssaker, som for eksempel Hemsedalsaken, for å heller 

kunne få et mer generelt bilde av fremstillingen av voldtektssaker i norske aviser. Målet har 

vært å ha et såpass stort utvalg at funnene vil kunne si noe om det forekommer 

voldtektsmyter i norske aviser eller ikke. Og hvis det forekommer, om det er noe forskjell 

mellom voldtektsmytene.  

 

Utvalget har derfor blitt tatt slik at jeg har flere aviser, fire stykker, for å kunne få et bredere 

blikk på hvordan norske aviser generelt fremstiller voldtektssaker. De fire avisene er VG, 

Dagbladet, Aftenposten og BT. VG og Dagbladet er valgt fordi de er begge tabloide, 

landsdekkende, og de er løssalgsaviser i hele landet. Aftenposten er valgt fordi avisen er sett 

på som en avis med mye seriøsitet, noe som delvis er en motsetning til de to tabloide avisene. 

Aftenposten er også den avisen som dekker Osloområdet i størst grad. BT er valgt fordi den 
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dekker Norges nest største by og dekker et annet geografisk område enn Aftenposten. BT og 

Aftenposten dekker hver sine store byer og geografiske områder i Norge. Dette gir en 

motsetning mellom dem, og til de to tabloide, VG og Dagbladet. Jeg har valgt å ta med fire 

aviser fordi det vil gi mer bredde. Artikler fra disse fire avisene er dermed enhetene for denne 

undersøkelsen.  

 

Videre har utvalget av artikler blitt trukket fra år fra flere tiår, nemlig 1996, 2006 og 2016. 

Det har da blitt tatt utgangspunkt i året før denne oppgaven blir skrevet og videre ti og ti år 

tilbake i tid. Dette har jeg valgt for å få et tidsspenn på artiklene, men jeg har ikke vært 

interessert i ulikhetene i dekningen over tid. Jeg kommer ikke til å se på forskjeller mellom 

årene eller forskjeller mellom avisene. Videre har jeg valgt ut artikler fra en måned, nemlig 

august, hvert år, for å kunne snevre inn utvalget. Grunnen til at august ble måneden som er 

valgt at det er på høsten, ikke vinter og ikke sommer, med lite nyheter. Dessuten vil jeg 

argumentere for at hvilken tid på året artiklene er skrevet ikke har så mye innvirkning på 

utvalget i denne undersøkelsen, jeg skal kun ha et utvalg av artikler om voldtekt. 

Tilfeldigheter vil det alltid være for eksempel om det har skjedd noe spesielt i nyhetsbildet 

akkurat i august et år. Jeg kunne selvfølgelig ha laget en konstruert uke eller da heller måned, 

men valgte heller å velge ut en måned fra de tre årene.  

 

Jeg har valgt ut artiklene som inneholder en eller flere mannlige overgripere og et eller flere 

kvinnelige ofre. Voldtektssakene som er med skal ha skjedd i Norge, også saker som har 

skjedd over nett med nordmenn involvert. Saker som omhandler voldtektsforsøk har også 

blitt tatt med. Jeg har valgt å la være å ta med saker hvor det er barn involvert, fordi jeg heller 

vil se på saker hvor det er voksne involvert. Det vil si at jeg har valgt å ta med saker hvor 

offeret er 14 år og eldre. Jeg har ikke valgt å luke ut saker hvor offeret er under 18 år 

(myndighetsalder) eller 16 år (seksuelle lavalder), to grenser som kanskje gir et klarere skille 

mellom voksne og barn. Jeg har valgt å sette grensen ved 14 år da politiet også opererer med 

en slik grense. Personer helt ned i 14-års alderen vil også ofte ha startet å dra på fest og også 

omgås i settinger som ligner på voksne sine. Hvis det ikke har stått alder, har artikkel blitt tatt 

med i utvalget.   

 

Når det gjelder utvalget av type artikler, har jeg snevret det inn til å kun ha med 

nyhetsartikler, og ikke ledere, kommentarer, kronikker, debattinnlegg. Målet er at jeg skal se 

på de objektive nyhetssakene, derfor har jeg ikke tatt med ledere, kommentarer, kronikker 
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fordi de ofte er formet av meningene til den som skriver. Ofte dreier de seg om det rundt 

voldtektssakene, og ikke om selve voldtekten, eller om voldtektssaker generelt. 

Kommentarer, kronikker og debattinnlegg er ofte skrevet av andre enn journalister, derfor har 

disse uteblitt. Notiser har blitt tatt med. Det er også kun artikler som er publisert i 

papiravisene som har blitt tatt med.  

 

Jeg har brukt Retriever i innhentingen av artiklene. Etter å ha valgt ut de fire avisene, VG, 

Dagbladet, Aftenposten og BT, og valgt ut de tre årene 1996, 2006 og 2016 som spesifisering 

satt jeg igjen med et utvalg på 3303 artikler. Da har jeg brukt søkeordene voldtekt* og 

valdtekt*. Valdtekt er med da det kunne tenkes at BT har skrevet nyhetsartikler om voldtekt 

på nynorsk. Dette utvalget så jeg på som altfor stort og ville ikke hatt mulighet til å ha tid til å 

kode alle sammen, derfor valgte jeg å snevre inn utvalget enda mer. Dette gjorde jeg ved å 

velge en måned for hvert av årene. Valget falt på august, det vil si at jeg har valgt ut alle 

artiklene fra disse fire avisene og disse tre årene som har blitt publisert i august (voldtekt* og 

valdtekt*). Når jeg da valgte ut august som måned for utvalget ble resultatet 438 artikler 

(voldtekt* og valdtekt*) fra de fire avisene og de tre årene. Med de videre spesifiseringene av 

utvalget på artiklene (ikke saker om barn under 14 år, menn som voldtar kvinner, nyhetssaker 

av journalister osv.) har jeg gått gjennom utvalget manuelt og plukket ut dem som oppfyller 

kravene, jeg har da sittet igjen med 135 antall artikler. Disse er de som har blitt kodet.  

 
Før jeg startet med koding av det utvalget jeg kom fram til, valgte jeg å ha to piloter. Først 

gjennomførte jeg en pilotundersøkelse på 14 artikler for å sjekke om variablene fungerte og 

om det lot seg gjennomføre. Noen av variablene ble stående uforandret, mens flere av dem 

måtte endres på. De fanget ikke opp det jeg var ute etter. En variabel som ble forkastet var 

variabel om offeret var alene. Det gjaldt da om det var kommentarer i artikkel på om offeret 

var alene. Var hun alene eller sammen med noen, gikk hun alene hjemover på kvelden, eller 

var alene på et sted hun ikke burde vært alene? Variabelen ble forkastet da det viste seg å 

være vanskelig å kode og utfra hva som står i artiklene, vanskelig å vite om offeret var alene 

eller ikke. Etter en revurdering av kodeboken og forbedring testet jeg ut kodeboken på nytt 

med en ny pilot med fem artikler. Denne gangen kodet også to andre disse fem artiklene. 

Dette gjorde jeg for å øke validiteten og reliabiliteten på undersøkelsen. 

 
Ved å ha brukt søkeordene voldtekt og valdtekt har jeg kun fått et utvalg hvor det eksplisitt 

står voldtekt eller valdtekt i artiklene. Det kan være seg at det er artikler som dreier seg om 



 32 

voldtektssaker hvor ordene ikke står skrevet. Disse artiklene har jeg bevisst «misset», og latt 

være å ta med i utvalget.  

 

Hvis det har vært flere voldtekter i samme artikkel, har jeg tatt utgangspunkt i den første som 

det legges mest vekt på, den som beskrives i tittel og ingress. Hvis det er likevekt, har jeg 

kodet den første som blir beskrevet i artikkelen.  

 
4.3 Kodebok 
Kodeboken ble formet ut fra de seks voldtektsmytene. Oppgaven var å operasjonalisere de 

teoretiske mytene til manifest innhold i artiklene som kunne kodes. Det har vist seg at noen 

av variablene har funket bedre enn andre.  

 

På alle variablene som er tilknyttet mytene har verdiene vært ja, nei eller annet. Ja har vist til 

at det forekommer kommentarer i artikkel på den gitte variabelen. Nei har vist til det 

motsatte, at det ikke forekommer kommentarer i artikkelen. I de artiklene hvor det har vært 

tvil om det skulle vært ja eller nei har annet blitt brukt som verdi. Dette har vært for å være 

helt sikker på at variabelen har forekommet eller ikke forekommet i artikkelen. Hvis jeg har 

kodet ja har jeg vært helt sikker på at det forekommer i artikkel, derfor er annet-verdien 

nokså høy i flere av variablene. Grunnen til at jeg har valgt ja og nei-verdier, er fordi mange 

av variablene har en tilhørende variabel med det motsatte, for eksempel mørk eller lys 

hudfarge. Under myte 4 blir ja og nei-verdiene ikke helt utfyllende da det ikke kommer fram 

for eksempel hva slags religion overgriper praktiserer, men kun at overgriper praktiserer en 

religion. På den annen side så har det vist seg at det har vært få artikler hvor voldtektsmyte 4 

har forekommet, sett bort i fra variabelen om vold. 

 

Med begrepet kommentarer mener jeg at det eksplisitt har blitt skrevet i artikkelen. Hvis det 

var flere kommentarer i en artikkel som inngår i en variabel, har jeg kun kodet dette en gang. 

Hvis det for eksempel blir skrevet både «søt» og «tynn» i en artikkel, har dette blitt kodet en 

gang på den respektive variabelen. Dette har jeg gjort for å ikke få tall som har blitt «blåst 

opp».  
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De tre første variablene er V1, hvor hver artikkel har et eget ID-nummer, V2, som viser om 

artikkelen er fra 1996, 2006 eller 2016, og V3 som viser hvilken av de fire avisene, VG, 

Dagbladet, Aftenposten eller BT, artikkelen står i.  

 

 
4.3.1 Voldtektsmyte 1: Discrediting the witness/victim: women’s 

reputation 
Den første myten, som skal finne ut om det finnes en antakelse om at offeret har 

framprovosert hendelsen, tok først og fremst utgangspunkt i offeret. Spørsmålet ble, hva er 

det kvinner gjør som fører til at de blir anklaget for å være med på voldtekten? Svaret 

resulterte i sju variabler som skulle kunne si noe om det kan være kvinnens skyld at 

voldtekten fant sted. Den første av disse variablene var om den fysiske tilstanden tilknyttet 

rus til kvinnen ble kommentert (V4). Eksempler på dette er «full», «påvirket», «drukket 

alkohol», «dopa» og «bevisstløs». Den andre variabelen (V5) ser på om det er kommentarer i 

artikkelen som sier om offeret sov mens voldtekten fant sted. Variabel nummer tre (V6) 

handler om offerets oppførsel. Forekommer det kommentarer i artikkel som sier noe om 

offerets oppførsel, oppførsel som kan ha fremprovosert voldtekten? Eksempler her er uttrykk 

som «flørte», «flørtende», «frampå», «utagerende» og «hun la opp til det». Den fjerde 

variabelen under denne myten er om det finnes kommentarer i artikkel på offerets antrekk 

(V7). Kommentarer om offerets antrekk kan for eksempel være «lite klær», «mye klær», 

«pent kledd», «utfordrende kledd», «kort skjørt», «utringning», «bar hud», «bare ben» og 

«høyhælte sko». Den femte variabelen går på om det blir skrevet noe om offerets utseende 

(V8). Her er det snakk om alle typer kommentarer om utseende som «pen», «søt», «blond», 

«brunette», «liten», «tynn», «attraktiv», «vakker» og «lyst/mørkt hår». Den sjette variabelen 

ser på om det finnes kommentarer om stedet hvor voldtekten har skjedd (V9). Det har da vært 

interessant å se om det er noen spesielle uttrykk som blir brukt i forbindelse med stedet, slik 

som «på fest», «på nachspiel», gateadresse, «bakgata» eller «hjemme». Den sjuende og siste 

variabelen spør om det forekommer kommentarer i artikkelen om tidspunkt for voldtekten 

(V10). Da er spørsmålet om for eksempel uttrykkene «kveld», «lørdagskveld», «sent», «tidlig 

morgen» og «natt til» blir brukt i artiklene. Forekommer disse variablene diskrediterer dette 

kvinner ved at kommentarene på dette retter fokus bort fra selve voldtekten og heller retter 

fokus mot kvinnen og hvordan hun er.   
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4.3.2 Voldtektsmyte 2: Rape is sex: the triviality of unwanted sex 
Voldtektsmyte nummer to som er en antakelse om at offeret ønsket å bli voldtatt, da det kan 

forstås som det samme som sex, blir delt inn to variabler, V11 og V12. Variabel 11 går ut på 

å se om voldtekten som blir beskrevet i artikkelen blir fremstilt som sex. Dette kan skje ved 

bruk av ord og uttrykk som «sex», «seksuelt samkvem», «seksuelle tjenester», «pervers sex», 

«seksuell kontakt», «ligget med» og «seksuell kontakt». Variabel 12, derimot, undersøker det 

motsatte, om voldtekten blir fremstilt som voldtekt. Her kan ord og uttrykk som «voldtekt», 

«overgrep», «seksuelle overgrep», «voldtektsforsøk», «seksuell omgang», «seksuell 

handling», «seksuelt krenkende adferd», «utuktig overgrep» og «utuktig handling» bli brukt. 

Jeg vil mene at det vil være mest riktig å bruke rettsbegrepene da voldtekt er en kriminell 

handling. Begrepene som blir brukt i loven er «voldtekt», «seksuell omgang», «seksuell 

handling», «seksuelt krenkende adferd» og «seksuelle overgrep». 

 

Det er forskjell på sex og voldtekt. Et viktig element ved sex er samtykke, noe Jane M. 

Ussher diskuterer i forbindelse med hvordan samtykke kan bli forstått i rettssystemet (Ussher, 

1997). Ussher, som skriver fra et britisk perspektiv, mener at det som kan forstås som 

voldtekt for en kvinne, kan ble forstått som sex av en mann i et voldtektstilfelle (Ussher, 

1997). Dette er nettopp på grunn av samtykke, fordi, som Ussher skriver, er det i de fleste 

tilfeller av sex med samtykke ikke et verbalt samtykke tilstede (Ussher, 1997, s. 297). 

Dermed er det muligheter for misforståelser. I følge Ussher antar loven, og implisitt mannen, 

at det er samtykke tilstede med mindre det er sterke bevis på det motsatte (Ussher, 1997, s. 

297). Det vil si at i voldtektssaker i retten må det ofte bevises at kvinnen ikke samtykket 

(Ussher, 1997, s. 297). 

 
Jeg vil mene at sex er noe som er gjensidig ønsket av to personer, hvor begge har samtykket 

og noe begge ønsker å ha med hverandre. Jeg vil derfor argumentere for at når sex som 

begrep blir brukt for å beskrive voldtekt er dette noe som strider med konseptet for hva en 

voldtekt er og innebærer. Jeg vil argumentere for at sex og voldtekt ikke er det samme. 

Voldtekt er ikke ønsket av alle parter som er involvert, og er heller ikke en handling hvor alle 

personer har samtykket. Voldtekt er ikke noe som nytes som en seksuell handling, men heller 

en handling som er preget av fysisk og psykisk vold, makt, undertrykkelse, ydmykelse og et 

behov for å dominere.   
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4.3.3 Voldtektsmyte 3: Rapists are usually black and/or lower-class 
Forventningen om at en som voldtar er mørkhudet og av lav sosial klasse er kjernen av 

voldtektsmyte nummer tre. Under denne myten har jeg valgt å ha med variabler om hvor 

overgriper er fra, utenlandsk eller norsk, i tillegg til variabler om hudfarge og sosial klasse. 

Det er fordi jeg skal se på myten i norsk sammenheng. Denne myten blir delt inn i seks 

variabler. Variabel 13 og 14 dreier seg om hudfarge på overgriper, henholdsvis mørk eller lys 

hudfarge. Eksempler på dette kan være «mørk», «mørkhudet», «hvit» og «lys i huden». 

Videre er variabel 15 og 16 de variablene som ser på sosial klasse, lav sosial klasse (V15) og 

høy sosial klasse (V16). Eksempler på lav sosial klasse er hvis det blir brukt begrep som 

«trygdet», «ufør», «arbeidsledig», «tidligere fosterbarn», «tidligere fengselsinnsatt», 

«skoletaper» i omtale av overgriper. Lav sosial klasse i Norge vil henspille på lav eller ingen 

utdanning, dårlig helse og et yrke med lav inntekt. Høy sosial klasse derimot vil si at 

personen vil kunne ha et yrke med veldig god inntekt og bakgrunn med lang utdannelse. Det 

å være en kjent person vil også kunne si at personen er av en høyere sosial klasse. Eksempler 

som kan bli brukt i artikler som viser til høy sosial klasse vil kunne være «leder», «-profil», 

«-eier», «kjendis», «politiker», «-topp» og «-elite». De to siste variablene under den tredje 

voldtektsmyten handler om hvor overgriper er fra. Variabel 17 (V17) er om det i artikkelen 

blir skrevet noe om landbakgrunn på overgriper, mens variabel 18 (V18) er om det blir 

skrevet noe om overgriper er fra Norge eller et bestemt sted i Norge. Eksempler på begreper 

eller uttrykk på disse to variablene vil være «utenlandsk», «ikke etnisk norsk», «utlending», 

«innvandrer», «ikke vestlig», landbakgrunn, «norsk», «norsk statsborger», «etnisk norsk», 

«norsk», «bergenser», «nordlending».  

 

 
4.3.4 Voldtektsmyte 4: The attacker is motivated by lust 
Voldtektsmyte nummer fire handler om antakelsen om at den som voldtar ikke klarer å 

kontrollere sine seksuelle drifter, og av den grunn voldtar. Under denne myten utarbeidet jeg 

fire variabler, en om religion (V19), en om kultur (V20), en om kvinnesyn (V21) og en om 

vold (V22). Disse fire variablene tilsammen skulle kunne si noe om forståelsen av overgriper 

sin begrunnelse for voldtekten. V19 om religion gikk på om det var kommentarer i artikkel 

som sa noe om at overgriper praktiserte noen form for religion. V20 om kultur skulle se om 

det fantes kommentarer om kultur, og om overgriper kommer fra eller har en annen kulturell 

oppfatning av kvinner, eksempler på dette kunne være «annen kultur» og «kulturell». V21 

om kvinnesyn handlet om kommentarer i artikkel om kvinnesyn. V22 om vold så på om 
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overgriper har brukt vold før eller under voldtekten. Variablene om religion, kultur, 

kvinnesyn og vold skal kunne si noe om denne myten fordi eventuell religiøs praksis, 

kulturelle oppfatninger og kvinnesyn kan fortelle noe om bakgrunnen for en voldtekt ved at 

det har vært misoppfatninger av kvinnen. Hun kan bli beskyldt kle seg upassende eller for å 

være «for attraktiv», slik som det også blir vist under voldtektsmyte 1. I følge denne myten 

klarer ikke menn å styre sine seksuelle drifter når de ser attraktive kvinner. Variabelen som 

viser om det var vold involvert vil tydeligere vise at voldtekter er motivert av makt og 

dominans og ikke seksuelle lyster.  

 

 
4.3.5 Voldtektsmyte 5: Women cry rape for revenge 
Voldtektsmyte 5 dreier seg om hvordan kvinner finner på voldtektshendelser. Variablene for 

denne myten ble om det stilles spørsmålstegn ved voldtekten (V23), om offeret ble straffet 

(V24) og om samtykke for voldtekten (V25). Variabelen om spørsmålstegn ved voldtekten 

handler om det blir satt tvil ved voldtekten og tvil ved om den har skjedd eller ikke. Ord og 

uttrykk i artiklene som kan hentyde til dette er: «frifunnet», «frifinnelse», «ikke voldtekt», 

«tvil», «angivelige voldtekten», «skal ha skjedd», «påståtte», «offeret er ikke til å stole på», 

«løgn» og «hevn». Variabelen om offeret får en eller annen form for straff i artiklene dreier 

seg om offeret blir sosialt sanksjonert. Et eksempel her vil være om offeret får noen form for 

negativ omtale. Den siste variabelen under denne myten handler om samtykke for voldtekten. 

Det dreier seg da om voldtekten blir forklart med, for eksempel fra overgriper sin side, at det 

var frivillig fra offerets side. Eksempler på kommentarer om dette er «frivillig», «samtykke» 

og «hun var med på det». Alle tre variablene under voldtektsmyte 5 sier noe om at offeret 

ikke er til å stole på og en ide om at det «ikke var voldtekt allikevel».  

 
 
4.3.6 Voldtektsmyte 6: Rapists are deranged strangers 
Voldtektsmyte 6, Rapists are deranged strangers, handler om forestillingen om at «ekte» 

voldtekt skjer med en fremmed. Under denne myten lagde jeg tre variabler, en om ukjent 

overgriper (V26), en om kjent overgriper (V27) og en om overfallsvoldtekt (V28). På 

variabelen om ukjent overgriper så jeg etter kommentarer som «fremmed», «ukjente», 

«kjente ikke hverandre», «tilfeldig» og «akkurat møtt». Mens på variabelen om kjent 

overgriper var det kommentarer som «nær relasjon», «kjente hverandre», «tidligere 
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kjæreste», «bekjente», «ekskjæreste» og «venner». Variabel 28 om overfallsvoldtekt så kun 

på om ordet «overfallsvoldtekt» ble brukt i artikkel.  

 
 
4.3.7 Øvrige variabler 
De resterende seks variablene ble lagd for å se på betegnelser som ble brukt om offeret og om 

overgriper, om alderen til både offer og overgriper, hvor offer er fra, og til slutt betegnelser 

på selve voldtekten. Verdiene på variabel om betegnelser brukt om offer (V29) var: 

«Jente/jenta», «kvinne», «dame», «offer», «fornærmede», yrkestittel til offer og en verdi med 

annet. Variabelen med betegnelser om overgriper (V30) ble kategorisert i ni verdier: 

«gutt/gutten», «mann/mannen», «gutter/guttene», «menn/mennene», «voldtektsmann/-

menn», «overgriper/-erne», «voldtektssiktede», yrkestittel på overgriper og en verdi med 

annet. Videre var variabel 31 og 32 aldersvariabler på henholdsvis offer (V31) og overgriper 

(V32). Verdiene på disse to variablene ble det samme: eksakt alder, uttrykk som sier noe om 

alder (for eksempel «ung», «eldre»), tiåret som forteller alder (for eksempel «i 30-årene»), 

ingen alder og annet. Variabel 33 sjekket om det var kommentarer om bakgrunn på offeret 

(V33). Verdiene på denne variabelen ble: hvilket land offer er fra, at offer er fra Norge, 

hvilket sted i Norge offer er fra, nei og annet. Den siste variabelen jeg valgte å ta med var 

betegnelser på voldtekten (V34). Denne variabelen hadde ingen verdier, da jeg selv kunne 

skrive inn hvilke betegnelser som ble brukt. Betegnelser jeg så for meg at kunne bli skrevet 

var: «gjengvoldtekt», «nachspielvoldtekt», «sovevoldtekt», «festvoldtekt», 

«relasjonsvoldtekt» og «dopvoldtekt».  
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5 Funn 
Etter å ha kodet 135 artikler fra VG, Dagbladet, Aftenposten og BT, vil jeg i dette kapittelet 

presentere funnene. I hvert av underkapitlene vil jeg vise en figur tilhørende hver av mytene 

som viser hvor mange artikler som har vist seg å inneholde en variabel, og hvor mange som 

ikke har det, pluss antallet som ble kodet som «annet». Jeg vil kommentere hver av 

variablene, og tilslutt i hvert underkapittel vise et eksempel på myten hvor eksempelet er en 

artikkel som er hentet fra datamaterialet. Mange av artiklene som er brukt som eksempler 

kunne blitt brukt som illustrasjon på flere av mytene, fordi flere av mytene forekommer i en 

enkelt artikkel.  

 

5.1 Voldtektsmyte 1: Discrediting the witness/victim: 

women’s reputation 
 

Den første av voldtektsmytene tar for seg kvinnens omdømme og hvordan voldtekter ofte blir 

forklart med at kvinnen er delvis skyldig fordi hun gjorde noe som kunne føre til å bli 

voldtatt. Jeg valgte å ha med sju variabler for å si noe om voldtektsmyte 1. Disse variablene 

dreide seg om rus og alkohol, om offeret sov, oppførsel, antrekk, utseende, sted og tidspunkt 

for voldtekten. Myten handler om ideen om hvordan en kvinne blir beskyldt for å ha handlet 

feil forut for en voldtekt. Myten handler om forbehold kvinnen burde ta når hun for eksempel 

er ute på byen, for å unngå at voldtekt skjer. Det vil si at myten er at hvis kvinnen ikke hadde 

vært så full, ikke sov, ikke oppført seg flørtende, ikke kledd seg utfordrende, ikke vært så 

attraktiv, ikke vært på det gitte stedet til den gitte tiden, så ville hun ikke blitt voldtatt. Offeret 

har hvis hun gjøre noe av dette, i følge myten, fremprovosert voldtekten (Gill, 2007a, s. 139). 

Målet med disse sju variablene var å se om journalistene skriver noe om kvinnen og hennes 

handlinger. Hvis journalistene skrev om kvinnens antrekk, utseende og oppførsel ville dette 

diskreditere kvinnen og fremstille henne som en deltager av voldtekten. Dette fordi hun i 

følge myten leder an til at voldtekt kan skje gjennom å kle seg på en viss måte eller handle på 

en viss måte, slik som beskrevet i teorikapittelet. Under presenteres figuren som viser de sju 

variablene, og i hvor mange av artiklene som inneholdt kommentarer på de ulike variablene.  
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Figur 1: Voldtektsmyte 1, «Discrediting the witness/victim: women’s reputation» 

 

Rus-variabel 

Den første variabelen jeg valgte å ta med under myte 1 handler om rus. Jeg valgte å se på om 

det i artiklene var kommentarer på offerets fysiske tilstand med tanke på rus. Det kunne være 

seg at det var skrevet «full», «alkohol», «beruset», «beruset tilstand», «dopa», «dop» eller 

«bevisstløs» i omtale om offeret eller situasjonen. I 17 av artiklene jeg så på ble det i en eller 

annen form skrevet at offeret var enten full eller dopa, eller at det var alkohol og eller rus 

inne i bildet. Det tilsvarer 13 % av artiklene. Et eksempel som er hentet fra samme artikkel 

som utdraget i innledningen viser at alle de involverte drakk alkohol: «Der spilte de 

klespoker, og drakk tett» (BT, 15.08.06). Det at de involverte har spilt klespoker og har 

drukket tett, noe som mellom linjene kan leses som at de har blitt lettkledde eller nakne og 

har drukket mye, vil hentyde, i følge voldtektsmyten, at kvinnen har fremprovosert 

voldtekten som finner sted senere.  

 

Sove-variabel 

Voldtekt av en sovende person er ofte nært tilknyttet rus-aspektet. «Sovevoldtekt» blir ofte 

assosiert med voldtekter som skjer på fest etter at en kvinne har inntatt for mye alkohol eller 

dop, men en voldtekt av en sovende person kan også skje uten at rus er innblandet.  
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I denne variabelen så jeg på om det forekom kommentarer på at offeret sov da voldtekten 

skjedde. I 613 av artiklene (4 %) jeg så på ble det nevnt at offeret sov. Man kan stille 

spørsmålstegn ved om denne variabelen viser noe som diskrediterer kvinnen, men variabelen 

var egentlig slått sammen med rus-variabelen, den ble dermed tatt med for å skille disse to 

tydeligere fra hverandre. Eksempler fra artiklene er: «De oppfatter seg selv som sovende ofre 

for en serie overgrep» (VG, 25.08.06). Et annet eksempel er fra VG i 2006, den samme 

artikkelen som faksimilen nedenunder: «Kvinnen ble gravid etter at to menn på 24 år skal ha 

voldtatt henne mens hun sov» (VG, 15.08.06). I en artikkel fra Dagbladet ble det skrevet 

«Hun våknet lørdag formiddag da en av festens deltagere var i full gang med å forgripe seg 

på henne» (Dagbladet, 11.08.96). I BT i 2006 ble det skrevet: «En 28 år gammel mann er 

tiltalt for å ha voldtatt en kvinne i Bergen mens hun sov» (BT, 09.08.06). Artikkelen fra BT 

er faksimilen som blir brukt som eksempel under voldtektsmyte nummer 5 senere i kapittelet.  

 

Oppførsel-variabel 

Med denne variabelen ønsket jeg å se om det blir skrevet noe om offerets oppførsel som kan 

legges til grunn for voldtekten. Ønsket har vært og se om det blir skrevet noe om at offeret 

for eksempel var flørtende eller veldig frampå for å få kontakt med overgriper eller lignende. 

Jeg så på om for eksempel ordene eller uttrykkene «flørtende», «flørte», «sosial», «frampå», 

«utagerende», «full», «hun la opp til det» eller «hun ville» ble brukt i omtale av voldtekten. 

Det var ikke en artikkel hvor det fantes kommentarer på offerets oppførsel, som jeg kodet. 

Det vil si det var ingen eksplisitte kommentarer på offerets oppførsel, men det kan heller ha 

vært skrevet implisitt hvordan offeret har handlet, og at dette har diskreditert offeret, noe som 

kan støtte myten. Det vil vises i eksempelet under, fra artikkelen «Ble gravid». 

 

Antrekk-variabel 

Kvinner som blir voldtatt kan bli beskyldt for å ha kledd seg upassende, det vil si for 

utfordrende, og at det er en forklaring på hvorfor de har blitt voldtatt. Dette henger sammen 

med at myter om voldtekt også handler om at menn ikke klarer å holde tilbake sine seksuelle 

lyster og ved å kle seg utfordrende for en kvinne provoserer hun frem disse lystene. Hun 

fremstår som attraktiv og «ber selv om det» ved å for eksempel kle seg utfordrende og sexy. 

Når det kommer til kommenteringen i artikler om kvinners antrekk skjer det kun i 1 % av 

                                                        
13 Jeg har valgt å skrive alle siffer i tall og ikke skrive små tall med bokstaver. Dette er for å gjøre det mer 
tydelig hva tallene viser.  



 42 

tilfellene, det vil si i to av artiklene. Det er tilnærmet lik null kommentering av offerets 

antrekk i norske aviser.  

 

Utseende-variabel 

Denne variabelen undersøker om det forekommer kommentarer i artiklene om offerets 

utseende. Her er eksemplene om det finnes ord og uttrykk som «blond», «brunette», «hår», 

«mørkt hår», «tynn», «liten», «pen», «søt», «attraktiv» og «vakker» i artiklene. Denne 

variabelen hadde ingen artikler på ja-verdien, det vil si at det ikke finnes kommentarer på 

offerets utseende. Hvor det i USA forekommer eksempler på aviser som skriver om hvor søt 

og yndig et offer er, skjer ikke dette i Norge basert på denne oppgavens datamateriale. 

 

Stedsvariabel 

Denne variabelen undersøker om det er noen spesifikke benevnelser på sted for voldtekten 

som dekkes. Blir for eksempel ordene eller uttrykkene «på fest», «nachspiel», gateadressen, 

«bakgate», «hjemme» nevnt i artikkelen? Under denne variabelen ble også mer generelle 

benevnelser av stedet talt med, for eksempel «Grünerløkka». Dette kan ha vært et 

uhensiktsmessig valg, da stedsnavn er ulikt betegnelser som «på fest». «På fest» vil hentyde 

mer, enn bare et stedsnavn. Men det er uansett en høy prosentandel av artiklene hvor sted 

nevnes, nemlig i 94 av dem, noe som tilsvarer 70 %.  Utgangspunktet for denne variabelen 

var å se om det blir nevnt at offeret er for eksempel på vei hjem om natten, og går i en 

«bakgate» alene. Myten vil ha det til at det er et typisk sted hvor en kvinne kan bli overfalt og 

voldtatt. Dermed blir sammenhengen mellom variabelen og det den ønsker å finne ut noe 

misvisende.  

 

Tidsvariabel 

Med denne variabelen så jeg på om det finnes kommentarer i artikkel angående tidspunkt for 

voldtekten. Finnes det kommentarer i artikkel som for eksempel «kveld», «lørdagskveld», 

«sent», «tidlig morgen» eller «natt til» for å forklare tidspunkt for voldtekten. I 67 % (90 

stykker) av artiklene blir tidspunkt for voldtekten skrevet.  
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Eksempel på voldtektsmyte 1 

Dette eksempelet er hentet fra VG og gjelder samme sak som ble vist under rus-variabelen og 

i innledningskapittelet. Det dreier seg om en kvinne som er voldtatt av to 24 år gamle menn. 

Kvinnen ble gravid som følge av voldtekten. I artikkelen blir det skrevet at kvinnen var 

«sterkt beruset», noe som viser at variabelen om rus forekommer. Det står også at hun sov. I 

artikkelen forekommer det også andre variabler under andre myter, som at det blir skrevet 

«den angivelige voldtekten» og at mennene «hevder 

kvinnen var en aktiv deltager». Dette stiller spørsmålstegn 

ved om voldtekten i det hele tatt har skjedd og den 

fremstilles som frivillig (Voldtektsmyte 5). Det at kvinnen 

sov og «hevder at hun var sterkt beruset, og husket ikke noe 

av voldtekten» diskrediterer henne og hennes troverdighet 

for hva som har skjedd. Slik som det ble vist i teorikapittelet 

er kvinnens troverdighet i voldtektssaker noe det ofte stilles 

spørsmålstegn ved. Kvinnen hadde også «en sterk følelse av 

å ha blitt voldtatt», noe som gir inntrykk av at kvinnen ikke 

vet hva hun har gjort og at hun baserer sine forklaringer på 

følelser og synsing og ikke de faktiske forholdene for hva 

som har skjedd. Dette diskrediterer kvinnen ved å mene at 

kvinnen «hevder» å ha blitt voldtatt, implisitt vil det si at 

voldtekten ikke fant sted i det hele tatt, men at det var 

frivillig sex hvor kvinnen ble gravid som følge av det. 

 

 

5.2 Voldtektsmyte 2: Rape is sex: the triviality of 

unwanted sex 
Voldtektsmyte nummer to handler om ideen om at voldtekt er «bare» sex. Voldtekt kan ofte 

bli bortforklart med at offeret anger på at de hadde sex i beruset tilstand, eller at voldtekt bare 

er det sammen som dårlig sex. Med utgangspunkt i myte nummer to valgte jeg først å ha med 

to variabler, henholdsvis en som undersøkte om voldtekten blir fremstilt som sex, og en som 

undersøkte om voldtekten blir fremstilt som voldtekt. Jeg velger her å kun presentere den ene 

av variablene i figuren, voldtekten fremstilt som sex, fordi de to variablene sammen kan være 

forvirrende å studere og tallene presenteres bedre ved hjelp av kun den ene variabelen. 

Bilde 1: Faksimile fra VG, 15.08.06, s. 5, 
"Ble gravid", hentet fra 
Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. 
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Figur 2: Voldtektsmyte 2, «Rape is sex: the triviality of.unwanted sex» 

 
Voldtekten fremstilt som sex 

Denne variabelen undersøker om det i artikkelen blir skrevet noe som hentyder at voldtekten 

blir fremstilt som sex. Eksempler på dette er om det blir skrevet «sex», «seksuelt samkvem», 

«seksuelle tjenester», «pervers sex», «seksuell kontakt», «seksuelt samvær» eller «ligget 

med» i artikkelen. «Samleie» hadde jeg først valgt å ha med under denne variabelen, men 

flyttet denne verdien over til variabelen under (voldtekten fremstilt som voldtekt) etter å ha 

blitt oppmerksom på at «samleie» blir brukt som begrep i straffeloven, og jeg vil derfor se på 

det som et begrep som kan være akseptabelt å bruke i voldtektssammenhenger. Dette byr på 

problemer for min argumentasjon hvor ønsket er å se et klart skille mellom voldtekt og sex, 

da begreper som «samleie» kan oppfattes som både og. Voldtektene blir fremstilt som sex i 9 

av artiklene, og det tilsvarer 7 %. Annet-verdien er her høyere enn ja-verdien og det er fordi 

jeg valgte å kategorisere «samleie» som «annet», da jeg rett før kodingen ble oppmerksom på 

problemene med begrepet. Tilfeller av voldtekten fremstilt som sex er fra VG i 1996: 

«Familiemannen innrømmet at han hadde ligget med kvinnen etter en fest i mai 1993, men 

han har hele tiden avvist at det skjedde under tvang» (VG, 15.08.96), og fra BT i 2006 «De 

innrømmer sex, men hevder kvinnen var våken og at sexen var frivillig» (BT, 15.08.06). Et 

annet eksempel er fra faksimilen som blir vist nedenunder: «Den siktede tar fullstendig 

avstand fra påstanden om at han brukte tvang for å oppnå seksuelt samvær.» (Dagbladet, 
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19.08.96). Ordet munnsex har også blitt brukt i en artikkel: «I løpet av de neste fem timene 

tvang han kvinnen gjentatte ganger til samleier og munnsex» (BT, 30.08.16).  

 

Voldtekten fremstilt som voldtekt 

I mesteparten av artiklene ble voldtekten fremstilt som voldtekt, i hele 125 av artiklene. Det 

er 93 %. Begrepene som for det meste ble brukt var «voldtekt», «seksuell omgang», «seksuell 

handling» og «voldtektsforsøk». Sjeldnere ble det skrevet «overgrep», «seksuelle overgrep», 

«seksuelt krenkende adferd» og «utuktig overgrep». Et eksempel på en av disse mange 

artiklene er fra VG i 1996 hvor journalisten skriver «Politiet beskriver voldtekten som svært 

stygg» (VG, 25.08.96). 

 

Eksempel på voldtektsmyte 2 

Nedenunder er en artikkel hentet fra Dagbladet i 1996, hvor det er en mann i 20-årene som 

har voldtatt ei 17 år gammel jente i en grøft. I artikkelen blir det både skrevet «samleiet», 

«overgrepet», «voldtekten» og «seksuelt samvær». Det er altså både begrep som fremstiller 

voldtekten som sex, og begreper som fremstiller voldtekten som voldtekt. Journalisten i dette 

tilfellet bruker flere ulike begrep på voldtekten, noe som kan skape forvirring i form av hva 

det var som skjedde, var det en voldtekt med bruk av tvang? Eller var det seksuelt samvær? 

Dette kommer enda tydeligere frem i siste avsnitt der det også blir skrevet at politiet er usikre 

på hvilken forklaring de tror mest på, «... vil ikke si noe om hvilken av forklaringene politiet 

fester størst lit til». Dette blir skrevet selv om overgriper er siktet, og dermed skal rettslig 

forfølges, og ikke lenger bare mistenkt for handlingen, hvor politiet antar at vedkommende 

kan være skyldig (Brurås, 2010). Overgriper er siktet for voldtekt, dermed kunne det vært 

mulig å omtale voldtekten for voldtekt alle stedene det skal nevnes. Dette, på den andre 

siden, vil i journalistiske øyne, kunne gå utover kvaliteten på artikkel, da den trolig vil være 

mer uinteressant å lese hvis det er mye bruk at gjentakelser. I dette eksempelet blir også 

uttrykk som «hevder» og «frivillig» brukt, noe som sammen med uttrykkene om voldtekten 

er med på å redusere kvinnens troverdighet.  
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Bilde 2: Faksimile fra Dagbladet, 19.08.96, s. 18, "Voldtektssiktede benekter tvang", hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale 
avisarkiv. 

 
 
5.3 Voldtektsmyte 3: Rapists are usually black and/or 

lower-class 
Rapist are usually black and/or lower-class er voldtektsmyte nummer 3 og handler om 

hvordan en overgriper antas å være. Det innebærer at han er mørk i huden og av lav sosial 

klasse, i tillegg av utenlandsk opprinnelse. Under denne myten er det seks variabler som vist i 

figuren nedenfor. To av dem angående hudfarge, to om sosial klasse og to om bakgrunn på 

overgriper.  

 
Figur 3: Voldtektsmyte 3, «Rapists are usually black and/or lower-class» 
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Hudfarge - mørk 

Funnene når det gjelder kommentering av mørk hudfarge viser at det nesten ikke blir skrevet 

i artiklene, det forekom kun i 2 % av artiklene, altså i 3 av artiklene. Et eksempel hvor det ble 

kommentert mørk hudfarge er fra Aftenposten i 1996 hvor det ble skrevet: «...ettersom de fire 

er mørkhudede, og dermed har minst ett likhetstrekk med dem som er etterlyst fra de uløste 

gjeng-voldtektene» (Aftenposten, 24.08.96).  

 

Hudfarge - lys 

Når det kommer til kommentering av lys hudfarge på overgriper er det nesten det samme som 

ved mørk hudfarge, kun 1 %. I en sak fra BT i 2016 blir det skrevet «... har beskrevet 

gjerningspersonen, som en mann, lys i huden, sannsynligvis utenlandsk opprinnelse ...» (BT, 

15.08.16). Det vil si at journalistene ikke skriver om hudfarge på overgriper.  

 

Sosial klasse - lav 

Denne klassevariabelen viser om artikkelen kommenterer at overgriper tilhører en lav sosial 

klasse. Eksempler på dette er kommentarer om overgriper som «ufør», «trygdet», 

«arbeidsløs», «skoletaper», «tidligere fosterbarn» og «tidligere fengselsinnsatt». Variabelen 

viste seg å bli utfordrende å kode, det var kun i 2 artikler hvor det tydelig kom frem at 

overgriper var av lav sosial klasse, men hele 8 på «annet». Dette har sammenheng med at 

flere av de 8 artiklene dreide seg enten om psykisk syke personer eller asylsøkere, eksempler 

fra artiklene er «sinnsyk» (Dagbladet, 11.08.06), «mentalt tilbakestående person» 

(Aftenposten, 31.08.06), «asylsøker» (Aftenposten, 07.08.16) og et tilfelle hvor overgriper er 

til behandling på psykiatrisk institusjon (VG, 31.08.06). Det kan diskuteres hvorvidt dette 

sier noe om at overgriper tilhører en lavere sosial klasse. Selv om en overgriper er innlagt på 

en psykiatrisk institusjon, kan vedkommende ha andre karakteristikker ved sitt liv som heller 

vil klassifiseres som en høyere sosial klasse. Derfor ble disse artiklene kodet som «annet» 

under denne variabelen.  

 

Sosial klasse - høy 

Variabelen som viser om overgriper tilhører en høyere sosial klasse undersøkte om det var 

kommentarer i artikkel som ordene og uttrykkene «leder», «-profil», «-eier», «kjendis», 

«politiker», «elite», «kultureliten» eller velansette yrkestitler som for eksempel «rektor» eller 

«ordfører». Det er kun skrevet kommentarer på høy sosial klasse i 4 av artiklene. Det vil si at 

det i kun 3 % av artiklene inneholder noe som tilsier at overgriper tilhører en høyere sosial 
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klasse. I 2006 skrev Aftenposten «varaordfører» om en overgriper i artikkelen «Sjekker nye 

voldtektstips» (Aftenposten, 02.08.06). I en annen artikkel fra samme år skriver VG 

«profilerte sognepresten» i artikkelen «’Kosekultur’ kan skjule overgrep» (VG, 05.08.06).  

 

Bakgrunn - land 

Variabel som viser om overgriper er fra et annet land enn Norge ser på om det forekommer 

kommentarer i artiklene om overgriper var utenlandsk. Eksempler på ord og utrykk som kan 

si noe om dette er «utenlandsk», «ikke etnisk norsk», «utlending», «innvandrer» eller 

landbakgrunn på overgriper. I 22 av artiklene blir det påpekt at overgriper ikke er fra Norge, 

noe som tilsvarer 16 % av artiklene. Eksempler fra datamaterialet på denne variabelen er når 

det i artikkelen «Fengslet for gjengvoldtekt» i VG blir skrevet «pakistanske» (VG, 24.08.96). 

Eller at det i samme avis i 2016 blir skrevet «irakisk statsborger» i artikkelen «Voldtektstiltalt 

38-åring risikerer forvaring» (VG, 13.08.16). Et siste eksempel er fra BT i 2016 i artikkelen 

«Jente (17) skal ha blitt overfalt og voldtatt like ved NHH», hvor det blir skrevet «han skal ha 

utseende fra Midtøsten» (BT, 03.08.16).  

 
Bakgrunn - Norge 

Variabel som viser om overgriper er fra Norge ser på om det er kommentarer i artiklene som 

sier noe om overgriper er fra Norge, eller hvor i Norge overgriper er fra. Eksempler på 

kommentarer som kan si noe om dette er «norsk», «norsk statsborger», «etnisk norsk», 

«bergenseren» eller «nordlendingen». Eksempler på variabelen i datamaterialet er 

«nordtrønderen» som det ble skrevet i VG i artikkelen «Dømt for voldtekt og dyreplageri» 

(VG, 20.08.96). Et annet eksempel er fra Dagbladet i artikkelen «Ny voldtekt i Oslo» hvor 

det blir skrevet «den norske voldtektsmannen» (Dagbladet, 05.08.96). I 13 av de 135 (10 %) 

artiklene ble det skrevet noe som tilsa at overgriper var norsk eller fra et sted i Norge. Dette 

er lavere enn kommentarer på landbakgrunn, hele 6 % lavere. Dette støtter myten om at 

overgripere oftere er utenlandske, sett i den norske sammenhengen. I norsk presse er det 

dermed vanligere å kommentere og skrive at overgriper er fra utlandet enn å skrive at 

overgriper er norsk.  
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Eksempel på voldtektsmyte 3 

Artikkelen nedenunder, «-Ble voldtatt og ranet», er hentet fra BT i 2016. Artikkelen dreier 

seg om en kvinne i 50-årene som har blitt overfalt, voldtatt og ranet natt til en søndag i  

Mandal sentrum. To av 

variablene under 

voldtektsmyte 3 blir det 

skrevet kommentar om i 

denne artikkelen. Disse to er 

variabelen om lys hudfarge, 

og den andre er variabel om 

landbakgrunn. Begge disse 

variablene vises i en og 

samme setning, for i 

artikkelen står det: «... lys i 

huden, sannsynligvis av 

utenlandsk opprinnelse ...». 

Overgriper er altså mest 

sannsynlig fra utlandet, og 

det påpekes at han har lys 

hudfarge.  

 

 

Siden overgriper har ranet kan det hentyde at overgriper er fra en lavere sosial klasse. Jeg 

koda ikke denne artikkelen som en av dem med overgripere av lavere sosial klasse, men 

siden ran er i bildet kan dette tyde på lave ressurser hos overgriper og dermed lavere sosial 

klasse.  

 

Artikkelen illustrerer den «ekte» voldtekten, nemlig overfallsvoldtekten. Kvinnen er overfalt 

på natta av en fremmed og det er brukt vold. I tillegg har denne voksne kvinnen blitt ranet. 

Denne typen voldtekt er for mange det som er den vanlige voldtekten. Saken skaper et 

sensasjonspreg gjennom hvordan den er skrevet. Det er snakk om dramatikk gjennom ranet 

og at kvinnen er dyttet ned i en bekk, i tillegg er kvinnen voksen og ikke hjemmehørende i 

Mandal, noe som skaper sympati for kvinnen og understreker hvordan dette er en forferdelig 

voldtekt og dermed en «ekte» voldtekt som blir «underholdende» og pirrende å lese. Leserne 

Bilde 3: Faksimile fra Bergens Tidende, 15.08.16, s. 15, "-Ble voldtatt og ranet", 
hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv.  
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vil mest sannsynlig sympatisere med kvinnen og ikke tvile på hennes troverdighet, siden det 

er en fremmed mann som har overfalt og voldtatt, og det ikke er noe tvil om at dette er en 

«ekte» voldtekt.  

 
5.4 Voldtektsmyte 4: The attacker is motivated by lust 
Voldtektsmyte nummer 4 går ut på at overgriper blir så overveldet av sine seksuelle drifter og 

ikke har selvkontroll nok til å stoppe seg selv fra å voldta. Myten spiller på det seksuelle og at 

det ikke er mannens skyld at han ikke klarer å kontrollere seg, men i virkeligheten dreier det 

seg ikke om lyster, men om makt. Motivasjonen for å voldta er makt og et ønske eller behov 

for å ydmyke og dominere et annet menneske (Gill, 2007a). Ut i fra denne tankegangen 

utarbeidet jeg fire variabler som skulle kunne se på bakgrunnen og motivasjonen for 

voldtektene. Var det slik at journalistene skrev om at voldtekten skjedde som et resultat av 

religion, kultur eller et kvinnesyn som kunne forklare hvorfor voldtekten fant sted?  

 

 
Figur 4: Voldtektsmyte 4, «The attacker is motivated by lust» 

 

Religion 

Variabelen om religion skulle plukke opp om det var kommenteringer om religion i 

artikkelen. Det være seg om det ble skrevet at overgriper var religiøs eller for eksempel 

kristen eller muslim. Det var kun to artikler i materialet som inneholdt noe om religion. Det 

var en sak hvor et kristent miljø dekket over flere voldtekter ved hjelp av religionen og som 

det står i artikkelen, en såkalt «kosekultur» (VG, 05.08.06). Den andre saken fra 2016 i 
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Aftenposten har tittelen «Få muslimer anmelder voldtekt» (Aftenposten, 24.08.16). Saken 

handler om muslimske kvinner og at de ikke anmelder voldtekter i like stor grad som resten 

av befolkningen, i artikkelen blir det skrevet at «kulturelle normer og liten tillit til politiet 

pekes ut som forklaring» (Aftenposten, 24.08.2016).  

 
Kultur 

Kulturvariabelen lagde jeg i håp om at jeg skulle kunne se om det ble skrevet noe om at 

bakgrunnen for voldtekten var kulturelt betinget, altså at det var snakk om kulturelle 

forskjeller mellom overgriper og offer. Det var kun én artikkel hvor det ble skrevet om kultur. 

Dette kan ha sammenheng med at kultur blir et altfor vidt begrep å bruke i en slik 

undersøkelse. Det er sjelden det blir skrevet om kultur, slik som materialet viser, men det blir 

nok heller skrevet om mer konkrete forhold som kan hentyde til kultur eller kulturelle 

forskjeller. Men da burde variabelen vært annerledes, og heller sett på mer spesifikke ord og 

uttrykk og ikke et bredt begrep som kultur. Det kan være andre begreper som kunne vist dette 

bedre. På den annen side, etter å ha gått igjennom alt materialet er det ikke mye som tyder på 

at begreper og uttrykk som kan knyttes til kulturelle forskjeller er noe særlig fremtredende. 

Dermed kan det også vise seg at tallene er nokså korrekte i sammenheng med hva variabelen 

skulle svare på.  

 
Kvinnesyn 

I likhet med kulturvariabelen viste det seg at også variabelen som viser om det ble skrevet 

noe om kvinnesyn ble en vag og bred variabel. Det ble vanskelig å kode da jeg ikke tok med 

uttrykk som implisitt kunne si noe om kvinnesyn, men kun så etter eksplisitte tilfeller hvor 

det ble skrevet om kvinnesyn. Slik som med kulturvariabelen, kan det også her være at det 

som kan si noe om kvinnesyn i artikkelen er pakket inn og ligger mellom linjene. Det var 

ingen artikler som inneholdt kommentarer om kvinnesyn, men 6 artikler på «annet». 

 

Grunnen til at det er flere artikler som er kodet som «annet» er fordi jeg selv har lest mellom 

linjene og tolket noe som kommentarer på kvinnesyn, uten at det eksplisitt blir skrevet. Et 

eksempel er i en artikkel fra VG 16.08.96, hvor det blir skrevet: «... viser at kvinnen har en 

psykiatrisk historie som ligner historien til kvinner som tidligere har fremsatt falske anklager 

om overgrep, hevder Moss. Han har gjennomgått dommene som finnes på dette feltet» (VG, 

16.08.96). Jeg vil mene at dette utdraget sier noe generaliserende om en større gruppe kvinner 

og hvor dette utsagnet marginaliserer forklaringene til kvinner med falske anklager, hvor det 
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virker som det kun finnes en forklaring på dette. Det fremstilles også som at det er vanlig at 

kvinner komme med falske anklager om voldtekt. Dette kan knyttes til kvinners troverdighet 

i voldtektssaker.  

 
De tre variablene religion, kultur og kvinnesyn faller litt igjennom, og de blir for vage og for 

brede til å gi gode svar på det de undersøker. Til motsetning gjør neste variabel ikke det, 

voldsvariabelen er en konkret variabel.  

 

Vold 

Voldsvariabelen ble brukt til å se om det var blitt brukt vold i forbindelse med voldtekten. I 

32 av artiklene har journalistene skrevet noe om at vold var involvert i voldtekten. Eksempler 

på hvordan det blir skrevet om vold er: «Huset bar tydelig preg av kamp etter den påståtte 

voldtekten» (VG, 06.08.96), «Han skal ha slått og dratt henne etter håret ved flere 

anledninger» (VG, 20.08.96), «Mannen brukte fysisk vold for å holde kvinnen nede» 

(Dagbladet, 05.08.96) og «Mennene tvinger seg på dem når de har menstruasjon og tvinger 

dem til seksuell adferd de ikke er interessert i» (Aftenposten, 24.08.16). Det er også flere 

artikler under «annet» og det er på grunn av at artikler hvor det ikke helt tydelig har kommet 

frem at det har blitt brukt vold har jeg kodet det som «annet». Selv om variabelen er konkret 

og enkel å kode og følge, så var flere som kodet som «annet» på grunn av tvil i forbindelse 

om det var vold inne i bildet eller ikke for det ikke blir skrevet eksplisitt.   

 
Siden voldstallene er såpass høye kan det være med på å avkrefte myten fordi voldsbruken 

viser at menn som voldtar heller er motivert av makt og sinne og et behov for å dominere 

kvinner, enn seksuelle drifter.  

 

Eksempel på voldtektsmyte 4 

Nedenunder er en faksimile fra VG i 2006 med tittelen «-Kvinne fanget i fire timer». 

Artikkelen dreier seg om kvinnen som har blitt voldtatt av sin 33 år gamle kjæreste. Han har 

brukt vold ved å «Revet av henne klærne og voldtatt 23-åringen med en lommelykt av typen 

Maglite og et balltre. Slått, lugget, sparket. Brukte belte og balltre på ansikt, hender og føtter. 

Truet med å føre et nødbluss inn i henne og drepe henne. Skal ha holdt en kniv under 

brystene og truet med å skjære ut silikonimplantater. Holdt henne fanget og nektet henne å 

spise, røyke, drikke, og gå på do samt forhindret henne i å kontakte familie og venner». (VG, 

01.08.06). I denne artikkelen er det tydelig at det har blitt utført vold mot offeret.  
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Spørsmålet er om alle disse detaljene rundt voldtekten og volden er nødvendig å skrive? 

Detaljene kan være en påkjennelse for kvinnen. Det kan være detaljer som hun for eksempel 

ikke ønsker at familie og venner skal vite. For eksempel at hun ikke vil de skal vite at hun har 

silikonimplantater. Det dreier seg om kvinnens privatliv og fred, og det dreier seg om 

hensynet til offeret som referert til i Vær Varsom-plakaten. Det er skrevet veldig mange 

detaljer i artikkelen, leseren forstår nok alvorlighetsgraden av voldsbruken med mindre 

detaljer tilstede også.  

 
I følge artikkelen vil mannen være motivert av lysten, hvis hans seksuelle preferanser er det 

han sier, å bruke lommelykt og balltre, slik det er skrevet i artikkelen. Men siden overgriper 

også har holdt kvinnen fanget og nektet henne å spise og drikke, tyder det på at det også er et 

grep for å dominere over kvinnen og ha makt over henne. I tillegg dominerer og ydmyker 

mannen kvinnen ved å true med «å la hunden sin være med, filme overgrepene og legget 

filmen ut på Internett».  

 

Helt til sist i artikkel blir det skrevet at overgriperen tidligere er dømt for trusler, vinnings- og 

narkotikaforbrytelser. Man kan stille seg spørsmålet hvorfor dette ikke blir nevnt tidligere i 

artikkelen. Jeg vil mene det er mer relevant sett i sammenheng med at han har gjort dette 

tidligere «på andre kvinner på frivillig basis». Voldtekten blir dermed ikke et engangstilfelle i 

mannens tilfelle.  
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Bilde 4: Faksimile fra VG, 01.08.06, s. 27, "-Kvinne fanget i fire timer", hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. 
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5.5 Voldtektsmyte 5: Women cry rape for revenge 
Den femte av voldtektsmytene handler ikke om overgriper eller mannen, men om kvinnen 

som anmelder voldtekt eller sier at hun har blitt voldtekt. Myten legger til grunn at kvinnen 

sier hun har blitt voldtatt, men i virkeligheten har hun ikke det. Myten spiller på kvinnens ord 

som løgner og den spiller på kvinnens troverdighet. Derfor vil det ofte bli satt spørsmålstegn 

ved voldtekten og om den har funnet sted. Og derfor ble en av variablene under denne myten 

om det på en eller annen måte er stilt spørsmålstegn ved voldtekten.  

 

 
Figur 5: Voldtektsmyte 5, «Women cry rape for revenge» 

Spørsmålstegn ved voldtekten  

Variabelen som viser om det blir stilt spørsmålstegn ved voldtekten tar for seg om det 

forekommer kommentarer i artiklene om det blir satt tvil ved voldtekten. Eksempler på ord 

og uttrykk som kan si noe om dette er «frifunnet», «frifinnelse», «ikke voldtekt», «tvil», 

«angivelig voldtekt», «skal ha skjedd», «påståtte» og «løgn». Som man ser av figur 5 er det 

hele 58 artikler som stiller spørsmålstegn ved voldtekten. Det som går igjen i artiklene er 

utrykkene «den påståtte voldtekten», «den angivelige voldtekten» og «voldtekten skal ha 

skjedd». Det er også en del tilfeller av frifinnelser i sakene som har vært i retten, og da blir 

det gjerne påpekt at overgriperen eller overgriperne er frifunnet. Samtidig er det 15 artikler 

som går under «annet», dette er fordi i tilfellene med voldtektsforsøk ble dette kodet i 

«annet»-kategorien.  
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Straff av offeret 

Variabelen som viser om offeret får noen form for straff handler om offeret blir straffet eller 

sosialt sanksjonert. Det er da snakk om offeret for eksempel får negativ omtale i etterkant av 

voldtekten. Dette har sammenheng med at ideen om at kvinnen har skyld i voldtekten siden 

hun enten var med på det eller angrer i etter tid, eller cry rape for revenge. Det var ikke 

mange eksplisitt kommentarer som sa noe om at offeret ble sosialt sanksjonert. 

 

De 8 artiklene som har inneholdt noen form for straff er for eksempel en artikkel fra VG som 

gjelder Hemsedalsaken hvor tre menn ble frifunnet for voldtekt mot en kvinne. I ettertid gikk 

kvinnen ut med navnet til de tre mennene og i artikkelen, «Nå blir de voldstruet. Hengt ut 

etter frifinnelse for gjengvoldtekt», fra VG står det: «Fremstillingen har skapt en lynsjemobb, 

og når hun da oppgir navn til disse tre guttene, rettes mobben mot dem» (VG, 05.08.16). 

Kvinnen får altså negativ omtale og straffes ved å bli beskylt for å mobbe overgriperne. 

Dermed er overgriperne blitt ofrene. På den andre siden er det kvinnen selv som har gått ut 

med navnene og kan forventes å få en slik reaksjon. I tillegg ble mennene frifunnet, og det 

kan derfor argumenteres for at det ikke var voldtekt.  

 

De 17 artiklene som er i annet-kategorien er hovedsakelig artikler hvor det blir skrevet at 

offeret har slitt med psykiske plager etter voldtekten. Jeg valgte å kode disse som annet da 

dette ikke tydelig er en straff av offeret, men er allikevel ettervirkninger av voldtekten for 

offeret.  

 

Samtykke 

Variabelen om samtykke handler om det forekommer kommentarer i artiklene som sier noe 

om at voldtekten var frivillig fra offerets side. Eksempler på hva som kan stå skrevet i 

artikkelen er «frivillig» eller «samtykke». I 17 artikler er det skrevet noe om at voldtekten var 

frivillig og dermed en forståelse om at samtykke var tilstede. Voldtekten blir dermed ikke sett 

på som voldtekt, men som sex.  

 
Eksempel på voldtektsmyte 5 

I denne artikkelen fra BT i 2006 med tittelen «Tiltalt for sovevoldtekt» er det flere av 

variablene som gjør seg gjeldende. Saken handler om en 28 år gammel mann som er tiltalt for 

voldtekt av en kvinne mens hun sov. I artikkelen står det både at voldtekten «skal ha skjedd» 
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og «den påståtte voldtekten», noe som stiller spørsmålstegn ved om voldtekten har skjedd, 

selv om overgriperen er tiltalt og er inne i rettssystemet. I tillegg står det at «den seksuelle 

omgangen var frivillig», som viser til variabelen om samtykke. Derimot kan det ikke sies at 

det er noen straff av offeret i artikkelen. Denne saken viser også eksempel på variablene om 

at offeret sov og det er også kommentar på at offer og overgriper kjente hverandre. 

 

 
Bilde 5: Faksimile fra Bergens Tidende, 09.08.06, s. 3, "Tiltalt for sovevoldtekt", hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale 
avisarkiv. 

 
5.6 Voldtektsmyte 6: Rapists are deranged strangers 
Voldektsmyte 6, Rapists are deranged strangers, er myten som handler om en antakelse om 

at overgripere er fremmede menn. Dette er en myte da de fleste voldtekter skjer hvor 

overgriper og offer kjenner hverandre. Noe som også vises i figuren nedenunder, hvor det er 

flere av de 135 artiklene hvor det blir skrevet at det var en kjent overgriper enn en ukjent 

overgriper. Det kan selvfølgelig være at avisene velger å heller skrive om voldtekter hvor det 

er bekjente i stedet for fremmede, men ut i fra tallene kan det være en sammenheng som viser 

at voldtekt oftere skjer mellom bekjente enn fremmede. 
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Figur 6: Voldtektsmyte 6, «Rapists are deranged strangers» 

 
Ukjent overgriper 

Variabelen om ukjent overgriper ser på om det blir skrevet i artiklene noen kommentar på at 

overgriper og offer ikke kjente hverandre. Denne variabelen viser at det i 7 av artikkelen ble 

skrevet noe om at offeret og overgriper ikke kjente hverandre. Eksempler på ord og uttrykk 

som kan bli brukt i denne sammenheng er «fremmed», «tilfeldig», «ukjent» og «akkurat 

møtt». I artikkelen «Skal ha blitt voldtatt på Sildajazz» fra BT i 2006 blir det skrevet «... ikke 

ha kjent hverandre fra før», noe som illustrerer denne variabelen (BT, 15.08.06).  

 

Kjent overgriper 

Variabelen om kjent overgriper ser på om det forekommer kommentarer i artiklene om at 

offer og overgriper kjente hverandre. Eksempler på dette er ord eller uttrykk som «nær 

relasjon», «kjente hverandre», «bekjent», «kjæreste», «tidligere kjæreste» og «venner». Til 

sammenligning fra de 7 artiklene hvor det blir skrevet at de involverte ikke kjente hverandre, 

er det i 20 av artiklene derimot nevnt av offeret og overgriper kjente hverandre. De vanligste 

voldtektene er hvor overgriper og offer kjenner hverandre, som nevnt i teorikapittelet. Dette 

kan være noe av forklaringen til at det oftere blir skrevet at overgriper og offer kjenner 

hverandre. 
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Overfallsvoldtekt 

Variabelen om overfallsvoldtekt undersøkte kun om det 

eksplisitt var skrevet at voldtekten var en 

«overfallsvoldtekt». I 7 av artiklene ble eksplisitt skrevet 

at voldtekten var en overfallsvoldtekt.  

 

Eksempel på voldtektsmyte 6 (I) 

Artikkelen «17-åring må likevel i varetekt» fra 

Aftenposten i 2016 handler om en 17 år gammel gutt 

som, sammen med en 19-åring, er siktet for voldtekt av 

en mindreårig jente. Artikkelen viser et eksempel på 

hvordan det kan bli skrevet at offer og overgriper kjente 

hverandre. I artikkelen står det: «De tre tenåringsguttene 

skal være bekjente av jenta...». Dette er et eksempel på at 

overgriper ikke er fremmed, noe som spiller på det 

motsatte av voldtektsmyten.  

 

 
 
 
 
 

 
Eksempel på voldtektsmyte 6 (II) 

Nedenunder er det et eksempel til som viser voldtektsmyte 6. I denne artikkelen fra 

Aftenposten i 2006 er det snakk om flere overfallsvoldtekter som har skjedd i Oslo. Saken 

handler om hvorvidt politiet har sikret ulike spor mot overgriperne. Disse overgriperne vet de 

ikke hvem er, de er fremmede. I artikkelen beskrives det dog hvordan de ser ut: «To 

voldtektsmenn er oppgitt å være mørkhudede, en med mørke/arabiske trekk, en med 

nordisk/europeisk utseende og en kan være østeuropeer». I slutten av artikkelen er det også 

snakk om statistikk omkring voldtekter. Det står blant annet: «Det skjer fem-ti 

overfallsvoldtekter årlig i hovedstaden», og at «totalt skjer det på årsbasis rundt 150 

voldtekter og voldtektsforsøk i Oslo, inkludert overfallsvoldtektene».  

 

Bilde 6: Faksimile fra Aftenposten, 30.08.16, 
s. 17, "17-åring må likevel i varetekt", hentet 
fra Retriever.no.  
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Bilde 7: Faksimile fra Aftenposten, 09.08.06, s. 8, "Har sikret spor mot voldtektsmenn", hentet fra Nasjonalbibliotekets 
digitale avisarkiv.  

 
 
5.7 De øvrige variablene 
De resterende seks variablene går først og fremst ut på betegnelser av offer og overgriper, og 

alder av offer og overgriper. I tillegg er det en variabel om bakgrunnen til offeret og en om 

betegnelser på voldtekten.  

 

Hvis det har vært flere ulike betegnelser i en og samme artikkel har de alle blitt talt med, 

dette gjelder betegnelsene på offer og overgriper. Når det gjelder alder, har det blitt tatt 

utgangspunkt i det første som blir nevnt, hvis det er flere betegnelser på alder. 
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Betegnelser på offeret  

Som vist av figur 7 nedenunder er det «kvinne» som blir oftest brukt for å betegne offeret. 

Videre blir det også ofte brukt «jente», «jenta» eller «jenten». Offeret blir sjelden eller aldri 

betegnet som «dame», «offer», «fornærmede» eller med yrkestittelen hennes. I motsetning 

blir offeret ofte betegnet med noe som har blitt kategorisert som annet, og dette er gjerne hvis 

kvinnen blir betegnet ved hennes navn eller alder, for eksempel «21-åringen». Relasjons- og 

familiebegreper blir også brukt, som «datter», «ekskjæreste», «bestemoren», «kone», 

«samboer» og «kjæreste». For å unngå at «annet»-kategorien skulle bli så stor, kunne det 

vært fornuftig og hatt med en verdi med relasjons- og familiebegreper.  

 

 
 Figur 7: Betegnelser på offeret 
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Betegnelser på overgriper 

Ulike betegnelser som har blitt brukt på overgriper vises i figur 8 nedenunder. Grunnen til at 

overgriper i hele 82 av artiklene blir betegnet som «annet» er fordi det i artiklene ofte blir 

brukt uttrykkene «tiltalte» eller «gjerningsmann». Det burde vært laget egne verdier for disse, 

men dette ble først oppdaget underveis i kodingen. Sett bort i fra «tiltalte» og 

«gjerningsmenn», er det mann og menn som blir mest brukt. Menn blir brukt såpass mange 

ganger på grunn av flere voldtekter der flere menn har voldtatt en kvinne. Videre gjelder 

dette også «gutter», hvor «gutt» også blir brukt omtrent tilsvarende antall ganger. Det blir 

sjelden skrevet «voldtektsmann/-menn», «overgriper/-erne», «voldtektssiktede» eller skrevet 

yrkestittelen til overgriper.  

 

 
Figur 8: Betegnelser på overgriper 
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Alder på offer 

De to variablene med alder på henholdsvis offer og overgriper ble begge delt inn i fem 

kategorier. Alderen på offeret ble i de fleste tilfellene, 68 av artiklene, skrevet eksakt, som for 

eksempel «28-åringen». Det var også en del av artiklene som ikke hadde noen kommentarer 

om alder på offeret, i hele 46 av dem. 6 av artiklene skrev om tiåret for alderen, for eksempel 

«i 30-årene». Det var kun 4 artikler som skrev et uttrykk om alder, for eksempel «en ung 

kvinne». «Annet» er her for eksempel at overgriperne var «mellom 17 og 20 år gamle», eller 

«i 16-17-års alderen», det er ikke helt eksakt alder, derfor er det kodet som «annet». 

 
Figur 9: Alder på offer 
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Alder på overgriper  

Beskrivelsene av alder på overgriper er ganske lik de om offeret. Som man ser av figur 10 er 

det en større andel av artikler hvor alder på overgriper ikke blir nevnt, 63 stykker av dem. Det 

er også en større andel hvor tiåret for alder blir skrevet, nemlig 13 av artiklene. Det er færre 

artikler som skriver eksakt alder på overgriper enn på offer, 49 artikler mot 68 artikler. Det er 

ingen av artiklene som inneholder et utrykk som sier noe om alder på overgriper, som for 

eksempel «gammel» eller «yngre».  

 

 
Figur 10: Alder på overgriper 
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Bakgrunn på offer 

Det er sjelden det blir skrevet noe om bakgrunnen på offeret, som vist på figur 11. I 113 av 

artiklene ble det ikke skrevet noe om hvor offeret kommer fra. Dette kan ha sammenheng 

med at det ikke er ønskelig å skrive noe om kvinnen slik at hun kan bli gjenkjent. På den 

annen side ble Dagbladet.no som vist tidligere felt i PFU nettopp av den grunn at kvinnen 

hadde blitt gjenkjent, men dette gjaldt detaljene som ble skrevet om selve voldtekten ikke 

detaljer om kvinnen, eller hvor hun er fra. Det kan altså virke som offeret skal bli skånet på 

noen områder, men ikke på andre. Det at det blir skrevet om detaljer fra voldtekten kan ha 

sammenheng med ønske å gjøre en sak interessant for leserne og kriminalsaker er kjent for å 

gjøres sensasjonelle. For å gjøre voldtektssakene sensasjonelle og «lesbare», kan det være at 

journalistene tillater seg å ta med flere detaljer enn nødvendig. Det ble i 17 av artiklene 

skrevet hvor i Norge offeret var fra. Dermed var det i nesten ingen av artiklene skrevet 

hvilket land (3 artikler) eller generelt fra Norge (2 artikler).  

 

 
Figur 11: Bakgrunn på offer 
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Betegnelsene på voldtekten 

Den aller siste variabelen så på hva journalistene kalte voldtekten i artiklene. Dette var en 

variabel hvor jeg kun skrev det ned i en kolonne hva voldtekten ble kalt, hvis den ble kalt noe 

annet en voldtekt. Eksempler på dette er «sovevoldtekt», «dopvoldtekt», «nachspielvoldtekt», 

gjengvoldtekt», «gruppevoldtekt» og festvoldtekt». I 17 artikler forekommer «gjengvoldtekt» 

og i 8 artikler forekommer «gruppevoldtekt». Dette har sammenheng med at det i 

datamaterialet er en del saker om Hemsedalsaken, som ofte blir betegnet som enten 

«gjengvoldtekt» eller «gruppevoldtekt». Det har også vært artikler hvor voldtekten er 

beskrevet med mindre vanlige begreper som «sofa-episoden», «serievoldtektene», 

«hendelsen» og «udåden». 
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6 Analyse 
Funnene har vist at det er store variasjoner når det kommer til hvilke av variablene og de 

ulike mytene som har forekommet i artiklene hos de fire avisene VG, Dagbladet, Aftenposten 

og BT. Mens noen variabler ikke viser seg i det hele tatt, er det andre som forekommer i 

mange av artiklene. Ser vi på funnene og de variablene som forekommer oftest, kan vi lage 

en «typisk voldtektssak», som det skal redegjøres for nedenunder. I analysekapittelet er det 

deretter tre delkapitler som skal gi svar på hver av de tre forskningsspørsmålene som har blitt 

brukt i denne oppgaven. Til sist i kapittelet vil funnene og svarene på de tre 

forskningsspørsmålene bli sett i sammenheng med den overordnede problemstillingen. Her 

vil det som jeg har valgt å kalle «norske myter» bli diskutert. Det vil også bli redegjort for 

mulige forklaringer på at funnene er som de er, og hva som eventuelt kan gjøres. 

 
6.1 Den typiske voldtektssak  
Ved å bygge videre på funnene i datamaterialet kan det utvikles en typisk voldtektssak basert 

på de variablene som har vist seg å forekomme oftest i artiklene. De variablene som har 

forekommet oftest er: stedet, tidspunkt, rus, vold, spørsmålstegn ved voldtekten, samtykke og 

kjent overgriper. Disse sju kan illustrere en typisk voldtektssak. Først og fremst vil stedet for 

voldtekten bli forklart i artikler om voldtekter, for eksempel at det var i leiligheten til 

overgriper voldtekten skjedde. Videre vil også tidspunktet for voldtekten bli nevnt, for 

eksempel «natt til lørdag». Hvis det har vært rus involvert blir dette også nevnt, «de hadde 

drukket tett» kan det stå i artikkelen. Det neste er voldsbruk, hvis overgriper har vært voldelig 

blir dette kommentert i artiklene. Mannen holdt for eksempel kvinnen nede og tvang seg på 

henne eller slo henne. Videre blir det ofte reist tvil ved hele voldtekten, skjedde det i det hele 

tatt? Da blir det ofte skrevet den «angivelige» eller «påståtte» voldtekten «skal ha skjedd». 

Spørsmålstegn ved voldtekten, blir ofte forklarte med, fra overgriper sin side, at det var 

frivillig fra offerets sin side. Det at overgriper forklarer voldtekten med at det var frivillig 

bunner i samtykke og videre i kvinnens troverdighet. Hun var sikkert med på det, hvis den 

ene part sier det var frivillig? Det siste som kjennetegner en typisk voldtektssak i norsk presse 

er at det oftere blir skrevet at offeret kjente overgriper enn at de ikke kjente hverandre. Dette 

har, som nevnt tidligere, først og fremst sammenheng med at de fleste voldtekter som skjer er 

voldtekter hvor offer og overgriper har en relasjon til hverandre, om de er venner på fest, 

eller kjærester eller tidligere kjærester. Men det som det kan stilles spørsmålstegn ved er 

hvorfor dette blir skrevet i artiklene så mange ganger, uten at det har noen betydning for 
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saken. Det er en myte at det som regel er fremmede menn som voldtar (Burt, 1991). Det at 

det blir nevnt at offeret kjente overgriper, vil jeg mene kan få mange til å tenke at offeret «var 

med på det», siden hun kjente han. Og at det dermed var frivillig fra offerets side. Dermed 

kan det bli satt tvil rundt voldtekten, og spørsmålet om det «bare» var sex som offeret for 

eksempel angrer på, melder seg.  

 

Hvis vi slår sammen alle disse variablene kan en typisk formulering på en voldtektssak se slik 

ut: «Den påståtte voldtekten skal ha skjedd i leiligheten til mannen natt til lørdag. De skal ha 

drukket tett, og kvinnen hevder eller mener hun ble holdt nede av mannen, mens i følge 

mannen var samleiet frivillig. Mannen skal være bekjent av kvinnen.» Mange av disse 

formuleringene og aspektene ved voldtektene som blir skrevet i artiklene bunner nettopp i 

voldtektsmytene. Utfra formuleringene kan holdningene og frasene utvikle seg, som med 

«hun var vel med på det da», siden det fra den ene part blir forklart med at det var frivillig 

sex.  

 
6.2 Voldtektssaker sett i sammenheng med 

nyhetskriteriene og Vær Varsom-plakaten 
 
Hvis vi nå går tilbake til nyhetskriterier og prinsippet om hvilke hendelser i samfunnet som 

blir en nyhetssak, så kan vi se dette i sammenheng med voldtektssaker som blir publisert. 

Utfyller voldtektssaker nyhetskriteriene? Først og fremst handlet nyhetskriteriene om at 

saken skulle være vesentlig. Er voldtektssakene av betydning for leserne? Jeg vil mene at 

noen av voldtektssaken kan være det, men at fåtallet av dem er det, da voldtektssaker ikke 

nødvendigvis er av viktig informasjon for leserne.  

 

For det andre skal leseren identifisere seg med saken, det være seg kulturell eller geografisk 

nærhet. Voldtektssakene utfyller ofte dette kriteriet, da sakene gjerne er saker som skjer i 

nærmiljøet, og derfor er saker som blir publisert. Det at det er geografisk nærhet blir av 

betydning for å for eksempel «advare kvinner mot å gå i visse områder der det har vært 

voldtekter», noe som refererer til de ulike «voldtektsbølgene», og overfallsvoldtekter, som 

har vært i Oslo, og som har resultert i ulike typer artikler med tips til kvinner for å unngå 

voldtekt («Råd for å unngå voldtekt», Dagbladet, 02.08.06). På den andre siden er 

overfallsvoldtekter som tidligere nevnt fåtallet av voldtektene som skjer. Det er heller ikke de 
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voldtektssakene det oftest blir skrevet om, da det oftere blir skrevet om voldtekter som ikke 

er overfallsvoldtekter, men heller voldtekter der offeret og overgriperen kjenner hverandre. 

Dette kan også forklares gjennom tallene fra undersøkelse om «overfallsvoldtekter» (7 av 

artiklene) og «kjent overgriper» (20 av dem kontra 7 på «ukjent overgriper»).  

 

Videre er et av kriteriene at saken er sensasjonell, noe som voldtektssakene ofte utfyller. 

Voldtektssakene er kriminalsaker og denne typen saker er kjent for å være sensasjonelle 

(Soothill & Walby, 1991). Kriminalsaker er det nyhetsområdet som får høyest leserscore 

(Østlyngen & Øvrebø, 1999, s. 107). Voldtektssaker er gjerne utenom det vanlige, og det kan 

være mer sensasjonelt å skrive om de mest spesielle voldtektene, og gjerne gjøre sakene mer 

sensasjonelle ved å ta med flere detaljer om voldtektene. De mest sensasjonelle sakene om 

voldtekt vil være der hvor det er noe som skiller en voldtekt fra andre voldtekter, for 

eksempel ved at ekstrem vold er involvert, eller som i eksempelet tidligere nevnt hvor 

kvinnen ble gravid som følge av voldtekten. Av den grunn kan man si at voldtektssakene 

utfyller kriteriet om sensasjon.  

 

Det fjerde nyhetskriteriet, som er aktualitet, vil også voldtektssakene utfylle. Voldtektssakene 

er gjerne saker som nylig har skjedd, eller det er om rettergangen til sakene som foregår og 

dermed er det en nyhetssak.  

 

Konflikt mellom mennesker eller meninger er det femte kriteriet. Voldtektssaker er i høyeste 

grad preget av konflikt mellom mennesker, og ofte er det ord mot ord og ingen bevis som 

preger sakene. Det er derfor lett for leserne å være helt uenige eller helt enige med den 

enkelte part, de kan nemlig selv gjøre opp seg en mening og ta parti i saken. Det vil dermed 

også være lett for journalistene å spille på denne konflikten for å gjøre sakene mer 

interessante for leserne. Der igjen vil det kanskje bli lettere eller mer fristende å gå over 

grensen for hva som er etisk riktig i behandlingen og publiseringen av straffesaker i pressen.  

 

Det siste nyhetskriteriet er eksklusivitet. Avisene streber etter å være først ute med saker og 

ha en egen vri på dem. Som nyhetssaker blir voldtektssakene også viktig for avisene med 

tanke på å være først ute med nyheten. Journalistene skal prøve å utfylle så mange av 

nyhetskriteriene som mulig i sine saker om voldtekt, men de skal også etterstrebe Vær 

Varsom-plakatens punkter. 
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I forbindelse med Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 om forhåndsdømming i kriminal- og 

rettsreportasje, kan det se ut som journalistene følger etikkregelen nøye, om det være seg 

bevisst eller ubevisst. Dette er fordi, som funnene viser vil ikke journalistene avgjøre 

skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt før det er avgjort ved rettskraftig 

dom. Det kan være derfor det ofte blir stilt spørsmålstegn ved voldtektssakene i artiklene, 

nettopp fordi journalistene ikke vil forhåndsdømme. På den annen side har dette også et 

uheldig utfall, nemlig at offerets troverdighet blir satt på spill. Hvis vi ser tilbake på 

beskyttelsen som, i følge Soothill og Walby, nordisk presse har for offeret, så kan det se ut til 

at overgriperne får like stor beskyttelse i form av ingen forhåndsdømming.  

 

Det andre punktet som det har blitt vist til i denne oppgaven i Vær Varsom-plakaten sier noe 

om kriminalsaker, og punket legger vekt på å ta hensyn til offeret og pårørende (punkt 4.6). 

Journalistene skal ta hensyn til hvordan kriminalsaker kan virke på ofre. Ut ifra eksempelet 

fra PFU, hvor det var skrevet for mange av detaljene om voldtekten, og de ulike eksemplene 

på artikler til hver av mytene, kan det argumenteres for at det ikke alltid blir tatt hensyn til 

offeret. I tillegg til hensyn til offeret og pårørende skal journalistene ikke identifisere savnede 

eller omkomne i kriminalsaker. Jeg vil mene at det ikke er nødvendig å identifisere ofre eller 

overgripere i voldtektssaker heller. Identifisering i voldtektssaker kan det se ut som at 

journalistene nesten ikke gjør, da det er liten identifisering i artiklene siden betegnelsene av 

offeret og overgriper sjelden er deres egne navn, men oftest er «mannen» og «kvinnen».  

 
6.3 Forekommer voldtektsmyter i norske aviser?  
Etter å ha vist frem og kommentert funnene vil det nå være mulig å svare på de ulike 

forskningsspørsmålene for denne undersøkelsen. Det første spørsmålet lyder: Forekommer 

voldtektsmyter i artikler som omhandler voldtekt i norske aviser? Det er da snakk om de 

ulike voldtektsmytene i det hele tatt forekommer i norske aviser. Det enkle svaret på det blir 

at de ja, til en viss grad forekommer. Det har vist seg at voldtektsmyter forekommer i norske 

aviser, men tallene er ikke så høye. På den annen side kan det være seg at det finnes andre 

myter som ikke har blitt fanget opp gjennom tallene og hvordan variablene ble utviklet. Da 

jeg gikk inn i dette prosjektet hadde jeg en tanke om at voldtektsmyter ville forekomme i mye 

høyere grad i norske aviser enn det de viser seg å gjøre. Dette kan ha sammenheng med at 

mye av litteraturen på området er fra et amerikansk og britisk perspektiv, og at det dermed 

ble lett å tenke at det er likedan i Norge. Jeg trodde også man skulle finne mer av 
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voldtektsmytene fordi jeg har et inntrykk av at holdninger som underbygger voldtektsmyter 

eksisterer i beste velgående i Norge. Dette er holdninger og fordommer som man også hører i 

dagligtalen, det blir nevnt fraser om «jenter som visste hva de var med på», eller «jenter som 

angrer dagen derpå». Dette er helt klart holdninger som er med på å diskreditere kvinner, men 

dette er ikke nødvendigvis holdninger og fordommer som forekommer i norsk presse.  

 

Ut i fra tallene er ikke voldtektsmyte 1, Discrediting the witness/victim: women’s reputation, 

særlig fremtredende. Det er ingen kommentering av kvinnenes klær eller utseende. I 

amerikansk sammenheng vil dette ikke være tilfellet, der ser man mer av kommentarer som 

går på hvordan kvinnen er, for eksempel at hun er attraktiv, «an attractive divorcée» 

(Benedict, 1992, s. 37). Basert på et lite materiale og utvalg kan det være at det er mer 

objektivering i USA enn i Norge. Det vil si at det kanskje finnes flere kommentarer på 

kvinners utseende i aviser i USA enn det er i norske aviser. Dette kan ha sammenheng med 

likestilling. Vi i Norge ser på oss selv som likestilt, og Norge er et av de mest likestilte 

landene i verden. Vi har dermed en bevissthet rundt objektivering av kvinner i det offentlige, 

og hvordan dette skaper reaksjoner og skal unngås. Det kan altså se ut som det er en forskjell 

mellom USA og Norge i hvordan man omtaler kvinner og ofre i voldtektssaker og det er 

fordi, som Soothill og Walby har skrevet, blir offeret i skandinaviske land beskyttet i større 

grad enn i USA. Men noe som oftere blir kommentert i Norge er hvis kvinnen har vært 

beruset, som vist av funnene. Dette kan implisitt legge skyld på kvinnen, da man mister 

dømmekraft og mange vil forstå det som at kvinnen «var med på det». Dermed diskrediteres 

kvinnen, og myten Discrediting the witness/victim: women’s reputation forekommer til en 

viss grad i norske aviser. Det som også viser seg er at myten forekommer i artiklene men da 

ikke gjennom de variablene som er laget til denne myten, men like så mye gjennom myte 5, 

Women cry rape for revenge.  

 

Voldtektsmyte 2, Rape is sex: the triviality of unwanted sex, forekommer i liten grad, ut ifra 

tallene i undersøkelsen. Voldtektene blir sjelden fremstilt som sex gjennom ord og uttrykk i 

artiklene. Men det viser seg uansett at voldtektene blir kalt mye forskjellig, det er lite 

konsekvent bruk av begrepene som forklarer voldtektene.  

 
Voldtektsmyte 3, Rapists are usually black and/or lower-class, er en myte som nesten ikke 

forekommer. Det er så og si ikke kommentarer på hudfarge i datamaterialet. Dette er kanskje 

noe man skulle trodd var mer fremtredende, ut i fra myten. Men dette har nok sammenheng 
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med problematiseringen av å bruke denne voldtektsmyten på norsk materiale. Det som 

derimot er interessant er at det er mer kommentering på at overgriper er utenlandsk enn 

norsk. Grunnen til dette er det vanskelig å svare på ut ifra datamaterialet.  

 

Voldtektsmyte 4, The attacker is motivated by lust, forekommer delvis. Det som hvertfall 

kommer fram under denne myten er at det nokså ofte er vold involvert og at dette også blir 

kommentert. Voldsbruken kan vise at voldtektene handler mer om makt og dominering av 

kvinner enn lyst og sex.  

 

Voldtektsmyte 5, Women cry rape for revenge, er en myte som vil kunne sies at forekommer 

i norske artikler. Det blir ofte stilt spørsmåltegn ved voldtekten om den i det hele tatt har 

skjedd. Dette bygger opp under myten og er nært knyttet til kvinnens troverdighet i 

voldtektssaker. Det blir også ofte kommentert i artiklene at voldtekten var frivillig og at det 

var samtykke tilstede mellom overgriper og offer. Voldtektsmyten forekommer derfor i norsk 

presse. 

 

Voldtektsmyte 6, Rapists are deranged strangers, viser at det blir oftere skrevet om 

overgriper og offer var bekjent enn at de ikke kjente hverandre. Det blir også sjelden skrevet 

at voldtekten var en overfallsvoldtekt. Det vil si at overgriperne sjelden er fremmede og 

voldtektsmyte 6 viser seg å være en myte, og myten forekommer ikke i norsk presse. I 

amerikansk sammenheng er det annerledes, der blir de mest bisarre og forferdelige 

voldtektene skrevet om, mens «Ordinary rapes, it seems, are simply not deemed 

newsworthy» (Gill, 2007a, s. 144).  

 
6.4 I hvilken grad forekommer voldtektsmytene?  
Det andre forskningsspørsmålet, i hvilken grad forekommer voldtektsmytene i artikler som 

omhandler voldtekt, vil bli besvart her. Overordnet kan man si at voldtektsmytene i liten grad 

er tilstede, for selv om de forekommer som vist i avsnittet over, så er det stort sett i liten grad. 

Det er ikke mange variabler som har høye verdier. Hvis man skal se funnene i sammenheng 

med Gills teori om postfeminist sensibility og temaene hun mener karakteriserer dagens 

mediekultur, kan det se ut som at dette ikke er helt overførbart til norske forhold, ut i fra 

datamaterialet i undersøkelsen. 
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Voldtektssaker blir lagd, i følge Gill, for å selge, og har pirrende innhold. Som tidligere vist 

mener Gill dette har sammenheng med seksualisering av kulturen og mediene. Dette er nært 

knyttet til kvinnekroppen og mytene om kvinner som attraktive for menn og at kvinner gjør 

seg attraktiv slik at de framprovoserer voldtekt selv. Det Gill snakker om når hun mener at 

voldtektssaker i mediene er med på å skape en seksualisering i mediekulturen, kan det se ut 

som at norske medier ikke i like stor grad gjør. Jeg vil argumentere for at man ikke kan si at 

det er slik i en norsk sammenheng, ut ifra funnene fra datamaterialet. I artiklene har det ikke 

forekommet kommentarer som går på kvinnens utseende eller oppførsel. Jeg vil si at det 

derfor ikke forekommer en eksplisitt seksualisering i artiklene. Det er ikke en seksualisering 

av kvinnekroppen i voldtektssaker i norske aviser, slik jeg ser det. Men jeg vil argumentere 

for at det kan forekomme på andre måter, det vil bli gjort under punkt 6.6.  

 
6.5 Er det noen av voldtektsmytene som oftere 

forekommer enn andre? 
Det tredje forskningsspørsmålet skal gi svar på om det er noen av voldtektsmytene som oftere 

forekommer enn andre. Selv om voldtektsmytene i liten grad forekommer i artiklene, er det 

forskjeller på forholdet dem imellom. Det er noen av mytene som skiller seg fra de andre, og 

det er først og fremst voldtektsmyte nummer 5, Women cry rape for revenge, med 

spørsmålstegn ved voldtekten (58 artikler), straff av offeret (8 artikler) og samtykke (17 

artikler). Denne voldtektsmyten er den som oftest er tilstede i artiklene ut i fra datamaterialet 

i denne undersøkelsen. Det vil si at, i følge denne undersøkelsen, blir voldtektsmyten om 

kvinner som finner på voldtekt den myten som forekommer oftest i norske artikler om 

voldtekt. Women cry rape for revenge er sammen med voldtektsmyte nummer 1, Discrediting 

the witness/victim: women’s reputation, de to mytene som sier noe om offeret. 

Voldtektsmyten 1 forekommer til en viss grad, men ser vi denne i sammenheng med 

voldtektsmyte 5 kan de to sammen fortelle noe om hvordan offeret blir fremstilt og behandlet 

i artiklene om voldtekt. Funnene fra disse to mytene kan stille spørsmålstegn ved hvor det ble 

av beskyttelsen av offeret som er et såpass viktig element i Vær Varsom-plakaten og norsk 

journalistikk. Generelt sett er det noen aspekter ved voldtektsmytene som går igjen, noe som 

ikke kun faller på en myte men som viser seg i flere av dem. Dette dreier seg spesielt om 

kvinnens troverdighet, som går igjen i voldtektsmyte 1 og 5. Kvinnens troverdighet vil bli 

diskutert nærmere under punkt 6.6.  
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Det som har kommet fram gjennom de ulike eksemplene i funnkapittelet, viser at de ulike 

voldtektsmytene krysser hverandre på kryss og tvers. En artikkel kan vise flere 

voldtektsmyter. Det har derfor vært interessant å se om det finnes noen koblinger mellom de 

ulike voldtektsmytene. Med koblinger mener jeg at det er noen sammenhenger mellom noen 

av de ulike variablene som forekommer. For eksempel hvis en variabel viser seg å være 

tilstede i artikkelen, vil også en annen variabel forekomme. Etter å ha undersøkt noen 

koblinger, viser det seg at det ikke forekommer at variabler sammen er tilstede. Selv om flere 

av mytene er tilstede i en artikkel, er det ikke noen systematiske sammenhenger. Den største 

koblingen jeg har funnet, av de jeg har undersøkt, er hvis overgriper er utenlandsk så har det 

blitt brukt vold. Dette forekommer i 13 av de 135 artiklene. Til motsetning viser det seg at 

hvis overgriper er norsk, så er det vold involvert i 8 artikler. Det vil si at en utenlandsk 

overgriper og vold forekommer oftere enn en norsk overgriper og vold.  

 

Videre kan man se på en annen kombinasjonen av rus og hvorvidt overgriper var kjent for 

offeret eller ukjent. Her viser det seg at det er tilnærmet lik null sammenheng, fordi hvis rus 

er involvert er det kun i 1 artikkel nevnt at det var en kjent overgriper. Og hvis rus var 

involvert er det i kun 2 artikler også skrevet at overgriper var ukjent.  

 

En tredje kobling det er interessant å undersøke er hvorvidt en overgriper er norsk eller 

utenlandsk hvis det også blir stilt spørsmålstegn ved voldtekten i artikkelen. Hvis det blir stilt 

spørsmålstegn ved voldtekten så er det også i 6 av artiklene skrevet at overgriper var 

utenlandsk. Hvis det derimot blir stilt spørsmålstegn ved voldtekten og det blir skrevet at 

overgriper er norsk, skjer dette i 4 av artiklene.  

 

En fjerde koblingen som jeg har valgt å se på er hvorvidt overgriper er kjent eller ukjent av 

offer hvis voldtekten blir fremstilt som sex i artikkelen. Hvis voldtekten blir fremstilt som sex 

i artikkelen viser det seg at i 2 av artiklene er det også nevnt at overgriper var noen offeret 

kjente. Til motsetning, hvis voldtekten er fremstilt som sex så er det i 1 artikkel også nevnt at 

overgriper var ukjent for offeret.  

 

En femte kobling jeg har valgt å se på handler om samtykke og hvorvidt det blir skrevet at 

voldtekten på en eller annen måte var frivillig fra offerets side. Hvis det blir skrevet at 

voldtekten var frivillig er det i 6 av artiklene også skrevet at overgriper var noen offeret 

kjente. Til motsetning var det kun i 3 av artiklene skrevet at overgriper var en ukjent for 
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offeret, hvis det var skrevet at voldtekten var frivillig fra offerets side. Hvis voldtekten blir 

fremstilt som frivillig, så er det i 2 av artiklene også skrevet at overgriper er norsk. Derimot 

er det skrevet av overgriper var utenlandsk i 3 av artiklene som også inneholdt at voldtekten 

var frivillig.  

 

Alle disse koblingene er forekommer sjelden i utvalget av 135 artikler som har blitt undersøkt 

i denne oppgaven. Det kan av den grunn se ut som at voldtektsmytene ikke systematisk 

henger sammen. Ut i fra tallene er det ikke slik at en voldtektsmyte automatisk er tilstede hvis 

en annen er det. Det er altså ikke noen strukturelle sammenhenger mellom voldtektsmytene 

ut ifra funnene fra denne undersøkelsen.  

 
6.6 Problemstillingen og «norske myter»  
Med hjelp av funnene, eksempler på artikler til hver av voldtektsmytene og «den typiske 

voldtektssak», har det blitt vist hvordan norsk presses fremstilling av voldtektssaker er, og 

hvorvidt disse sakene bærer preg av voldtektsmyter. Voldtektssakene er, som avsnittene over 

om forskningsspørsmålene viser, ikke preget av voldtektsmyter. Derimot fremstilles sakene 

ofte på den måten som ble vist med «den typiske voldtektssak». De norske avisene er ikke 

preget av de amerikanske og britiske voldtektsmytene, men det kan se ut som det i de norske 

artiklene skiller seg ut to elementer ved mytene som går igjen. Noe av det som viser seg å gå 

igjen i de norske artiklene om voldtekt er, for det første overdreven bruk av detaljer om 

voldtekten, og for det andre, tvil ved kvinnens troverdighet. Disse to elementene har jeg valgt 

å kalle «norske myter».  

 

Den første av disse norske mytene, er detaljbruk. Det har vist seg at journalistene skriver 

detaljer om voldtektene som ofte er unødvendig for artiklene. Det vil si at det er skrevet 

kommentarer i artiklene som kunne vært uteblitt. Detaljbruken er blant annet vist under 

delkapittel 5.4 hvor det er eksempel på voldtektsmyte 4, The attacker is motivated by lust. I 

eksempelet har mannen voldtatt og truet kvinnen, og det blir skrevet flere detaljerte beskriver 

om hvordan mannen har behandlet kvinnen, det står til og med at han truet henne med å 

skjære ut silikonimplantatene hennes. Et annet eksempel på detaljbruk er eksempelet fra PFU 

som ble presentert under kontekstkapittelet (punkt 3.5). I saken blir Dagbladet.no felt på 

grunn av overdreven detaljbruk om voldtekten. Mange av eksemplene som har blitt vist i 

funnkapittelet, viser detaljer som ikke nødvendigvis er viktige, eller riktige, å ta med. For 
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eksempel kommentarer som «drukket tett» eller «spilt klespoker» har blitt skrevet i artiklene. 

Dette er unødvendige detaljer om voldtektene som kan gi mer påkjennelse for offer og 

pårørende. Hvorfor er det nødvendig for avisene å kommentere at det ble spilt klespoker og 

drukket tett? Er det for sensasjonsaspektets skyld? Noen av eksemplene mener jeg viser at det 

foregår en seksualisering i mediekulturen, slik Gill også påpeker. Det oppstår en 

seksualisering når detaljbruken er overdreven i artiklene og det ofte blir satt tvil ved 

voldtekten noe som igjen fører til at inntrykket av artiklene heller dreier seg om sex. For 

eksempel at en artikkel implisitt dreier seg om sex på en fest, hvor det i virkeligheten er 

snakk om en voldtekt. Jeg mener at dette er en seksualisering av kulturen og mediene 

gjennom artiklene fordi mye av fokuset blir lagt på seksuelt samvær. På den andre siden skjer 

dette i liten grad, men jeg vil mene at det forekommer. Det jeg mener er at det ikke er en 

seksualisering av kvinnekroppen, men at det forekommer en seksualisering av situasjonen i 

voldtektssaker som blir skrevet i norsk presse. Dette vil jeg argumentere for at viser at det 

også i norske aviser foregår en seksualisering av kulturen, siden det blir skrevet unødvendige 

kommentarer om voldtekten. Ut ifra redegjørelsene med Vær Varsom-plakaten og de 

internasjonale retningslinjene norske journalister rådes til å følge, vil jeg mene at denne typen 

detaljbruk er unødvendig, og detaljbruken kan støtte ideen om voldtektssaker og 

kriminalsaker som sensasjonssøkende.  

 

Det andre aspektet som jeg legger i «norske myter» er kvinnens troverdighet. På grunn av 

funnene under voldtektsmyte 5, Women cry rape for revenge, og hvordan disse funnene er de 

mest betydelige, vil jeg anse at det skiller seg ut et aspekt ved dette som bunner i tvil ved 

kvinnens troverdighet. Både myte 1, Discrediting the witness/victim: women’s reputation, 

myte 2, Rape is sex: The triviality of unwanted sex og myte 5, Women cry rape for revenge 

viser eksempler på at det blir stilt spørsmålstegn ved kvinnens troverdighet. Det er for det 

første mye bruk av spørsmålstegn ved voldtektene. For det andre forekommer det 

hentydninger til at kvinner angrer på sex. Og for det tredje en ide om at voldtekten er det 

samme som sex.  

 

Et eksempel på spørsmålstegn ved kvinnens troverdighet er i eksempelet til voldtektsmyte 1, 

hvor kvinnen ikke husker noe av voldtekten, men hun hadde en sterk følelse av å ha blitt 

voldtatt i følge artikkelen. Poenget med kvinnens troverdighet resulterer i at det blir vanskelig 

å bli trodd på for kvinnene. Det viser seg også at det kan bli vanskelig å bli trodd i retten i en 

voldtektssak. 
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I de tilfeller voldtektssaker kommer til retten, kan voldtektsmyter vokse frem under 

rettergangen. Kvinnens seksuelle historie kan bli diskutert i rettsaker, også hva hun hadde på 

seg kan bli diskutert (Gill, 2007a). Hvis kvinnen for eksempel hadde på seg g-streng eller en 

bh med blonder var hun aktivt interessert i sex og hun har dermed samtykket, noe som kan bli 

brukt mot kvinnen i retten (Gill, 2007a, s. 139). Det skjer også i norske rettsaler at kvinnens 

seksualliv blir diskutert. Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse har i sin bok Bak lukkede dører. 

En bok om voldtekt intervjuet flere voldtektsofre, og de skriver blant annet om en kvinne som 

møter sin ektemann i retten etter å ha anmeldt han for voldtekt (Bitsch & Kruse, 2012). 

Ektemannen blir kjent skyldig i voldtekt og grov mishandling, men selv om straffen har blitt 

satt må kvinnen tilbake til vitneboksen for å forklare seg. Spørsmålene hun deretter får om 

hvordan sexlivet hennes er i ettertid og når hun sist hadde sex skal legge grunnlaget for 

straffeutmåling og erstatning (Bitsch & Kruse, 2012, s. 33). Det er altså ikke bare forut for 

voldtekten at kvinnen må te og kle seg på en bestemt måte, men også i ettertid må hun gjøre 

det for at ikke voldtektsmyten skal gjøre seg gjeldende og hun står i fare for å ikke bli trodd.  

 

Kvinnens troverdighet er noe som går igjen ikke bare i voldtektssaker, men også i 

anmeldelser. I 2017 var det 1619 anmeldte voldtekter i Norge (Politiet, 2018, s. 24). Det er 

estimert at kun 10 % av voldtektene som skjer i Norge blir anmeldt i følge NOU fra 2008 

(NOU, 2008, s. 40). Selv om dette er tall som er fra 10 år siden, så kan tallene allikevel si noe 

om at det er store mørketall for voldtekter og at mange av voldtektene som skjer ikke blir 

anmeldt. Det vil si at nesten alle voldtekter ikke blir anmeldt, de blir heller tiet ned og ofte 

ikke snakket om engang. Dette kan ha noe med at kvinner frykter for å ikke bli trodd. Faren 

med at voldtekter – som er en kriminell handling – ikke blir anmeldt er at det kan bli forstått 

som noe som er greit å gjøre. Forståelsen av voldtekt kan bli avkriminalisert, og sammen med 

voldtektsmytene fører det til at kvinnen i en voldtektssak blir sett på som skyldig og dette 

fører igjen til at få overgripere blir dømt. Selv om det blir reist tvil ved kvinnens troverdighet 

og det kan sies å være en «norsk myte», så forekommer Gills seks voldtektsmyter i liten grad, 

noe det kan være flere grunner til. 
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6.7 Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres? 
Ut i fra datamaterialet i denne undersøkelsen av norske artikler om voldtekt har det vist seg at 

voldtektsmyter i liten grad forekommer i norsk presse. Det kan være ulike forklaringer til 

dette. For det første har det amerikanske konseptet om voldtektsmyter blitt testet på et norsk 

materiale. Som det har blitt vist tidligere i oppgaven under kontekstkapittelet, har 

amerikansk, britisk og norsk presse ulike retningslinjer å forholde seg til når det kommer til 

dekningen av kriminalsaker. Dette kan være en av forklaringene på at norsk presse ikke tar i 

bruk voldtektsmyter i saker som omhandler voldtekt. For det andre står pressefriheten sterkt i 

USA, som vist i kontekstkapittelet, hvor pressen i Norge oftere tar hensyn til personer som er 

involvert i voldtektssaker. Det vil si at det vil være rom for å skrive mer detaljert om 

voldtekten i saker om voldtekt i USA enn i Norge. Selv om kriminalsaker i amerikansk, 

britisk og norsk presse er sensasjonspreget, kan det virke som at norsk presse er mer 

disiplinert, med tanke på å beskytte offer i voldtektssaker. Dette har nok sammenheng med 

Vær Varsom-plakaten og risikoen for å bli klagd inn til PFU. I tillegg er norsk presse mye 

mindre, med tanke på antall journalister, enn både amerikansk og britisk presse, noe som kan 

føre til at det blir fortere oppdaget hvis man behandler offeret urettferdig eller ikke følger 

Vær Varsom-plakaten. For det tredje, kan det at voldtektsmytene i liten grad forekommer i 

norske artikler, ha noe å gjøre med likestillingens posisjon i Norge å gjøre. Likestillingen står 

sterkt i Norge og kvinners posisjon i alle deler av samfunnet blir verdsatt og prioritert. Det 

kan dermed være mer bevissthet i norsk presse om kvinner og representasjon og presentasjon 

av kvinner i mediene.  

 

Benedict har viet et helt kapittel i boken si Virgin or Vamp til hvordan pressen burde skrive 

om voldtektssaker (Benedict, 1992). Hun mener voldtekter er stigmatiserte, og den eneste 

måten å endre på dette er å endre måten voldtekter blir rapportert om: «The only way to 

destigmatize rape is to change the ways in which sex crimes are reported so that victims’ 

reputations will not be automatically destroyed and the rape myths will not be automatically 

called upon to provide inaccurate and harmful explanations of rape» (Benedict, 1992, s. 259). 

Benedict mener at ved hjelp av å endre måten voldtektssaker blir dekket, så hinder man at 

voldtektsmyter er med på å gi unøyaktige og skadelige forklaringer på voldtekt. Nå er ikke 

dette nødvendigvis tilfellet i en norsk kontekst, siden Benedict skriver fra et amerikansk 

perspektiv, men det er uansett verdt å merke seg hva hun mener burde endres. Benedict 

mener det er to tilnærminger som kan bli brukt for å endre måten avisene skriver på. Det ene 
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er individuelle endringer og det andre er systematiske endringer (Benedict, 1992). 

Individuelle endringer er for det første vokabularet til journalistene, at de er ansvarlige for 

formuleringer og burde la klisjeer utebli. Hensikten er å unngå formuleringer som på noen 

måte foreslår at offeret fortjente eller hadde glede av voldtekten (Benedict, 1992). Det andre 

elementet som burde endres er balansen (Benedict, 1992). Det vil si at dekningen av 

voldtekten burde være balansert, hvis offerets utseende blir kommentert, burde overgripers 

utseende også bli kommentert, eller hvis det blir kommentert hvor offer er fra, burde det 

kommenteres hvor overgriper også er fra. Det tredje elementet er kontekst, noe som vil si at 

pressen og journalistene burde dekke voldtektssakene på en slik måte at det informerer 

publikum om realiteten rundt voldtekter. Det fjerde er overveielse, med dette mener Benedict 

at journalister ikke skal skrive offeret eller pårørende ut av kontekst, ved å kommentere 

relevante fakta om deres privatliv. Det femte er oppfølging, det vil si at journalistene og 

avisene burde følge opp sakene de skriver om. Det sjette er retningslinjer og trening, det vil 

si at journalistene burde ha retningslinjer for hvordan skrive om voldtekt og trening i 

forståelse av voldtekt og hvordan rettergangen er i en voldtektssak.  

 

De systematiske endringene i måten aviser dekker voldtektssaker, mener Benedict også må til 

for en mer drastisk endring. For det første burde pressen la offeret utebli, det vil si 

beskrivelser av offeret og deres oppførsel burde pressen la være å skrive om. For det andre 

mener Benedict at pressen ikke skal trakassere familier av ofre. Den tredje endringen 

Benedict mener må til er at journalistene må velge nøyaktighet fremfor hastighet, det vil si at 

de burde velge å skrive nøyaktig fremfor å få saken publisert fortest mulig. Den fjerde 

endringen er å skape mangfold i nyhetsredaksjonene, i følge Benedict. Å ha flere ulike type 

personer, med tanke på kjønn, klasse og etnisitet, i en redaksjon vil være med på å skape et 

mer nyansert bilde av voldtekter i nyhetssakene, i følge Benedict. Den femte endringen 

handler om å ikke gjøre kilder til syndebukker. Pressen skal ikke skylde på kildene for 

hvordan de rapporterer fra en voldtekt, hvis en kilde insisterer på å beskrive voldtekten på en 

upassende måte, kan journalistene heller finne en annen kilde, mener Benedict. Den sjette 

endringen er at pressen ikke skal skylde på offentlighetens ønsker. Pressen skal ikke forklare 

og rettferdiggjøre sensasjonell dekning av voldtektssaker med at det er det offentligheten vil 

ha. Den syvende og siste endringen Benedict foreslår handler om feminisme og at pressen 

ikke skal være redd feminisme, og vegre seg for å bruke kilder som har kjennskap til 

feminisme. I følge Benedict kan det å bruke slike kilder være med på å dekke voldtektssaker 
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på en mer forsvarlig måte. Alle disse endringene som Benedict presenterer kan være med på 

å fjerne stigmaet rundt voldtektssaker i pressen (Benedict, 1992).  



 81 

7 Konklusjon 
 

7.1 Oppsummering av oppgaven og funnene 
I denne oppgaven har jeg undersøkt fremstillingen av voldtektssaker i norske aviser. Temaet 

har vært norsk presses fremstilling av voldtektssaker. Målet har vært å se om det forekommer 

voldtektsmyter i artikler om voldtekt.  Dette har jeg gjort ved å ta utgangspunkt i sosiolog, 

kjønns- og medieforsker Rosalind Gill og hennes kategorisering av voldtektsmyter. Gill 

kategoriserer seks myter og disse er: 1) Discrediting the witness/victim: women’s reputation, 

2) Rape is sex: the triviality of unwanted sex, 3) Rapists are usually black and/or lower-class, 

4) The attacker is motivated by lust, 5) Woman cry rape for revenge og 6) Rapists are 

deranged strangers. Ut i fra disse seks voldtektsmytene ble det utarbeidet variabler til hver av 

dem som ble brukt i en kvantitativ innholdsanalyse. Variablene skulle kunne si noe om 

voldtektsmytene forekom i avisartiklene. Det var totalt 34 variabler, som ble brukt til å kode 

135 artikler fra VG, Dagbladet, Aftenposten og BT.  

 
Jeg har valgt å ha tre forskningsspørsmål, og de lyder som følger 1) Forekommer 

voldtektsmyter i artikler som omhandler voldtekt i norske aviser? 2) I hvilken grad 

forekommer voldtektsmytene i artikler som omhandler voldtekt? 3) Er det noen av 

voldtektsmytene som forekommer oftere enn andre? Svaret på forskningsspørsmål 1 har vist 

seg å være at ja, voldtektsmytene forekommer. Svaret på det andre forskningsspørsmålet er at 

det i norske artikler som omhandler voldtekt til en viss grad forekommer voldtektsmyter. 

Svaret på det tredje forskningsspørsmålet er at det er store forskjeller mellom de ulike 

voldtektsmytene. Den voldtektsmyten som forekommer oftest ut i fra datamaterialet i denne 

undersøkelsen er voldtektsmyte 5, Women cry rape for revenge. Dette er blant annet fordi det 

i 43 % av artiklene blir stilt spørsmålstegn ved voldtekten, noe som kan hentyde at det er tvil 

ved om det var voldtekt eller «bare» sex eller tvil ved offerets troverdighet, og at det kan 

være at offeret lyver om voldtekten. Funnene viste at det er store variasjoner mellom de 34 

variablene og hvor høye verdier de hadde. 

 

Ved å se på de variablene som fikk de høyeste verdiene valgte jeg å se på disse sammen og 

kalle disse for «den typiske voldtektssak». De variablene som til sammen blir «den typiske 

voldtektssak» er: Stedet, tidspunkt, rus, vold, spørsmålstegn ved voldtekten, samtykke og 

kjent overgriper.  



 82 

 

Gjennom svarene på disse tre forskningsspørsmålene og «den typiske voldtektssak» mener 

jeg at det vil være mulig å svare på den overordnede problemstillingen som lyder: hvordan er 

norsk presses fremstilling av voldtektssaker, og hvorvidt bærer disse sakene preg av 

voldtektsmyter? Det har vist seg at artiklene ikke nødvendigvis inneholder eller tar i bruk de 

seks voldtektsmytene som det har blitt tatt utgangspunkt i, men at det heller er andre aspekter 

som går igjen i rapporteringen av voldtektssaker i norske aviser. Disse aspektene har vært to 

ting, for det første; overdreven detaljbruk, og for det andre; tvil ved kvinnens troverdighet. 

Disse to har jeg valgt å kalle «norske myter». Detaljbruken dreier seg om hvordan 

journalistene velger å ta med og skrive unødvendige detaljer om voldtektene. Dette ble blant 

annet illustrert ved den felte saken i PFU i kontekstkapittelet, (jf. 3.5 Voldtektssak i PFU). 

Det andre aspektet, kvinnens troverdighet, handler om hvordan offeret i voldtektssaker ofte 

ikke blir trodd, og dette gjenspeiler seg i artiklene. 58 av artiklene i datamaterialet inneholder 

noe som hentyder til tvil ved voldtekten. Det innebærer at det er spørsmålstegn ved om 

voldtekten i det hele tatt fant sted. Ideen om at ofre ikke blir trodd i voldtektssaker kan ha 

sammenheng med at det er få overgripere som blir dømt hvis en voldtektssak kommer til 

retten (Gill, 2007a). Det er få voldtekter som blir anmeldt, enda færre av voldtektene blir til 

rettsaker, og få overgripere blir, som sagt, dømt (Gill, 2007a).  

 

Siden det i oppgaven har blitt tatt utgangspunkt i Gills kategorisering av voldtektsmyter, var 

det også nærliggende å bruke hennes ståsted som teoretisk rammeverk. Hennes utgangspunkt 

har vært postfeminisme og kjønnsrepresentasjon i amerikanske medier. Med utenlandsk teori 

fra både USA og Storbritannia valgte jeg å teste denne teorien på norske forhold. 

Kontekstkapittelet har hjulpet med å sette det teoretiske konseptet i en norsk kontekst.  

 
De største begrensningene ved denne oppgaven har vært ressurser og tidsaspektet. Med flere 

ressurser og et lengre tidsaspekt kunne utvalget vært større, noe som kunne gitt mer tyngde 

og belegg i tallene og resultatene av datamaterialet. En styrke ved undersøkelsen er de to 

pilotene jeg valgte å ha på forhånd, før selve datainnsamlingen. Dette var med på å 

kvalitetssikre kodeboken som ble brukt og det var fruktbart å bruke flere til å testkode et lite 

utvalg. Da var det mulig å se om flere personer ville kode likt ut ifra hvordan kodeboken var 

lagd. Selv om kodeboken ble testet flere ganger på forhånd, skulle den helst ha vært enda mer 

eksplisitt og undersøkelsen enda mer konsekvent, siden det har vist seg at flere variabler har 

vært utfordrende å kode. I et større arbeid kunne det dermed ha vært fruktbart å ha med en 
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tredje pilot på forhånd, eventuelt en større pilot for å kunne plukke opp utfordringene på 

forhånd.  

 
7.2 Videre forskning på området 
Voldtektssaker i norske aviser er noe som til stadighet blir publisert. Det er som vi har sett 

viktig stoff for samfunnet da det er kriminalsaker som også kan bli til rettssaker. Som vist ved 

hjelp av nyhetskriteriene for norsk presse, så blir voldtektssaker en type nyhetssak som ofte 

strekker seg over nyhetsterskelen og blir publisert. Det vil derfor være viktig hvordan disse 

sakene fremstilles. Selv om funnene i denne oppgaven har vist at det i liten grad blir tatt i 

bruk voldtektsmyter i artiklene, så er det en del tilfeller hvor voldtektssaker i norsk presse blir 

kritisert og klagd inn til PFU. Det er som vist 29 av 62 saker totalt hvor voldtektssaker har 

blitt felt hos PFU. Dette kan illustrere at det finnes mangler eller noe å kritisere ved de 

publiserte voldtektssakene i norsk presse. Dette er noe det kan være interessant å forske 

videre på. Det vil kunne være givende å intervjue journalistene som dekker og skriver 

voldtektssaker, for å se hva som legges til grunn i forarbeidet for en slik artikkel. Er 

journalistene bevist sine etiske retningslinjer for denne typen saker?  

 

7.3 Funnene i det store bildet 
Denne oppgaven startet med et sitat fra Bergens Tidende, som lød som følger: «Den påståtte 

nachspielvoldtekten som endte i graviditet og abort for 22-åringen, voldte også 

påtalemyndigheten hodebry». Etter å ha undersøkt voldtektsmyter, og hva disse innebærer er 

det interessant å se på den samme setningen med nye øyne. Det viser seg at uttrykk som «den 

påståtte voldtekten» går igjen i hvordan det blir skrevet om voldtekt i norske aviser.  

 

Fremstillingen av voldtektssaker i mediene kan bli relevant for behandlingen av saken og 

dens utfall. Det er ofte uklart bevismateriale i voldtektssaker, noe som lett fører til ulike 

oppfatninger om en voldtekt har funnet sted eller ikke. Det kan derfor bli lett å ty til 

voldtektsmyter som forklaring på det som har skjedd. Utfallet blir dermed at noen kan bli 

frikjent på feil grunnlag. Mediene har derfor et betydelig ansvar i fremstillingen av 

voldtektssaker, fordi mediene er en institusjon som speiler samfunnet og er med på å skape 

normer i samfunnet. Det er dermed både relevant og viktig å se grundig på fremstillingen av 

voldtektssaker i avisene, også for pressen selv. Lærdommen fra denne undersøkelsen er at det 
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er forskjell på amerikansk, britisk presse og norsk presse i form av hvordan de skriver om 

voldtekter, hvor det kan vise seg at norsk presse kommer best ut av det.  

 

For meg har det vært motiverende å vise hvordan vi leser voldtektssaker i aviser, og det har 

vært inspirerende for meg å vise de små elementene som kan utgjøre en stor forskjell for 

hvordan vi leser voldtektssaker i avisene. Selv om resultatene og funnene kanskje ikke viser 

de største utfallene, problemene eller dramatiske konsekvensene, betyr ikke det at vi kan 

avslå betydningen og effekten av hvordan voldtekt både skrives og snakkes om. Jeg vil mene 

at siden det har vist seg at det forekommer voldtektsmyter i artiklene, så skal vi ikke avskrive 

voldtektsmyter i norsk presse. 
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Vedlegg  
Kodebok 
 

Mytene Variabelnr. Variabelforklaring Verdier Kommentar 
 V1 Artikkelnummer Hver artikkel 

har hvert sitt 
ID-nr. 

 

 V2 År Året artikkel 
ble publisert: 
1: 1996 
2: 2006 
3: 2016 
 

 

 V3 Avis 1: VG 
2: Dagbladet 
3: Aftenposten 
4: BT 
 

 

V4 til og med 
V10 dreier seg 
om 
voldtektsmyte 
nr 1: 
Discrediting 
the 
witness/victim: 
women’s 
reputation 
 

V4 Myte 1. Offerets 
fysiske tilstand 
(rus) 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
offerets fysiske tilstand? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «full» «påvirket», 
«alkohol», «beruset», «beruset 
tilstand», «dopa», «dop» eller 
«bevisstløs» brukt i omtale av 
offeret? 
 

 V5 Myte 1. Offerets 
fysiske tilstand (sov 
offeret?) 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om at 
offeret sov? 

 
 
 

V6 Myte 1. Offerets 
oppførsel 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 
 
 
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
offerets oppførsel? 
 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «flørtende», 
«flørte», «sosial», «frampå», 
«utagerende», «hun la opp til 
det», «hun ville» brukt i 
omtale av voldtekten?  
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 V7 
 

Myte 1. Offerets 
antrekk 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
offerets antrekk eller at hun 
var naken?  
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «lite klær», «mye 
klær», «pent kledd», «tynt 
kledd», «utfordrende kledd», 
«kort skjørt», «utringning», 
«bar hud», «bare ben», 
«høyhelte sko», «sminke» 
eller «naken» brukt i omtale 
om offeret? 
 
 

 V8 Myte 1. Offerets 
utseende  
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
offerets utseende? 
  
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «blond», 
«brunette», «hår», «mørkt 
hår», «tynn», «liten», «pen», 
«søt», «attraktiv» eller 
«vakker» brukt i omtale om 
offeret? 
 

 V9 
 

Myte 1. Sted 
 
 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om sted 
for voldtekten?  
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «på fest», 
«nachspiel», gateadressen, 
«bakgate» eller «hjemme» 
nevnt i artikkelen? 
 

 V10 Myte 1. Tidspunkt 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
tidspunkt for voldtekten? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «kveld», 
«lørdagskveld», «sent», «tidlig 
morgen» eller «natt til» nevnt i 
artikkelen? 
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V11 til V12 
dreier seg om 
voldtektsmyte 
nr 2: Rape is 
sex: the 
triviality of 
unwanted sex 
 

V11 Myte 2. Voldtekten 
blir fremstilt som 
sex 
 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Blir ordene eller uttrykkene 
«sex», «seksuelt samkvem», 
«seksuelle tjenester», «ligget 
med», «seksuelt samvær», 
«pervers sex» eller «seksuell 
kontakt» brukt i omtale om 
voldtekten? 
 
 

 V12 Myte 2. Voldtekten 
blir fremstilt som 
voldtekt 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Blir ordene eller uttrykkene 
«voldtekt», «overgrep», 
«seksuelle overgrep», 
«voldtektsforsøk», «seksuell 
omgang», «seksuell 
handling», «seksuelt 
krenkende adferd» eller 
«utuktig overgrep» brukt i 
omtale om voldtekten?  
 
 

V13 til V18 
dreier seg om 
voldtektsmyte 
nr 3: Rapists 
are usually 
black and/or 
lower-class 
 

V13 Myte 3. Hudfarge I 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om at 
hudfarge til overgriper er 
mørk? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «mørk» eller 
«mørkhudet» brukt i omtale av 
overgriper? 

 V14 Myte 3. Hudfarge II 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om at 
hudfarge til overgriper er lys? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «hvit», «lys i 
huden» brukt i omtale av 
overgriper? 

 V15 Myte 3. Sosial 
klasse I 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som hentyder at 
overgriper tilhører en lavere 
sosial klasse? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «trygdet», «ufør» 
«arbeiderklasse», 
«arbeidsløs», «tidligere 
fosterbarn», «tidligere 
fengselsinnsatt» eller 
«skoletaper» brukt i omtale 
om overgriper? 
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Blir det for eksempel skrevet 
at overgriper har lav eller 
ingen utdanning, dårlig helse 
eller et yrke med lav inntekt? 
 

 V16 Myte 3. Sosial 
klasse II 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som hentyder at 
overgriper tilhører en høyere 
sosial klasse? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «leder», «-profil», 
«-eier», «kjendis», «politiker» 
eller «fra kultureliten» brukt i 
omtale av overgriper? 
 

 V17 Myte 3. Bakgrunn I 
 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
landbakgrunn på overgriper, 
eller at overgriper er fra 
utlandet?  
 
Blir ordene eller uttrykkene 
«utenlandsk», «ikke etnisk 
norsk», «utlending»,  
«innvandrer» eller 
landbakgrunn brukt i omtale 
om overgriper? 

 V18 Myte 3. Bakgrunn 
II 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om hvor 
i Norge overgriper er fra, eller 
at overgriper er fra Norge? 
 
Blir det for eksempel skrevet 
«bergenseren», 
«nordlendingen», «norsk», 
«norsk statsborger» eller 
«etnisk norsk»? 
 

V19 til V22 
dreier seg om 
voldtektsmyte 
nr 4: The 
attacker is 
motivated by 
lust 

V19 Myte 4. Religion 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
overgriper praktiserer noen 
form for religion? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «religion», 
«religiøs», «muslim» eller 
«kristen» brukt i artikkel? 
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 V20 
 

Myte 4. Kultur 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
kultur? For eksempel at 
overgriper kommer fra en 
annen kultur/har en annen 
kulturell oppfatning av 
kvinner? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «kultur», «annen 
kultur» eller «kulturell» brukt 
i artikkel? 

 V21 
 

Myte 4. Kvinnesyn 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  
 
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om 
kvinnesyn? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «kvinnesyn» brukt 
i artikkel? 

 V22 
 
 

Myte 4. Vold 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som hentyder at 
overgriper har brukt vold 
(fysisk og/eller psykisk) før 
eller under voldtekten? 
 

V23 til V25 
dreier seg om 
voldtektsmyte 
nr 5: Women 
cry rape for 
revenge 
 

V23 
 

Myte 5. 
Spørsmålstegn ved 
voldtekten 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  

Blir det stilt spørsmålstegn 
ved voldtekten? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «frifunnet», 
«frifinnelse», «ikke voldtekt», 
«tvil», «angivelige 
voldtekten», «skal ha skjedd», 
«påståtte», «offeret er ikke til 
å stole på» eller «løgn» 
brukt i artikkel? 
 

 V24 Myte 5. Straff av 
offeret 
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  

Finnes det kommentarer i 
artikkel hvor offeret blir 
«straffet», eller sosialt 
sanksjonert? 
 
Får for eksempel offeret 
negativ omtale?  
 

 V25 Myte 5. Samtykke 1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om at 
voldtekten var frivillig fra 
offerets side? 
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Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «frivillig», 
«samtykke» eller «hun var 
med på det» brukt i artikkel? 
 

V26 til V28 
dreier seg om 
voldtektsmyte 
nr 6: Rapists 
are deranged 
strangers 

V26 Myte 6. Ukjent 
overgriper 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 
 
 
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som tilsier at offer og 
overgriper ikke kjenner 
hverandre? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «fremmed», 
«tilfeldig», «ukjent» eller 
«akkurat møtt» brukt i 
artikkel? 

 V27 Myte 6. Kjent 
overgriper  
 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet 
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som tilsier at offer og 
overgriper kjenner hverandre? 
 
Blir for eksempel ordene eller 
uttrykkene «nær relasjon», 
«tidligere kjæreste», 
«bekjent», «ekskjæreste» eller 
«venner» brukt i artikkel? 
 

 V28 Myte 6. 
Overfallsvoldtekt 

1: Ja 
2: Nei 
3: Annet  
 

Blir ordet «overfallsvoldtekt» 
brukt i artikkel? 

     
V29 til V34 er 
andre variabler 
 
 

V29 Betegnelser brukt 
om offeret 

1: Jente, jenta, 
jenten 
2: Kvinne 
3: Dame 
4: Offer 
5: Fornærmede 
6: Yrkestittel 
7: Annet 
 

 

 V30 Betegnelser brukt 
om overgriper 

1: Gutt, gutten 
2: Mann, 
mannen 
3: Gutter, 
guttene 
4: Menn, 
mennene 
5: 
Voldtektsmann/ 
voldtektsmenn 
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6: Overgriper/ 
overgriperne 
7: 
Voldtektsiktede 
8: Yrkestittel 
9: Annet 
 

 V31 Alder på offeret 
 

1: Eksakt alder 
blir skrevet 
2: Uttrykk som 
sier noe om 
alder blir 
skrevet. 
Eksempler er: 
«ung», 
«gammel», 
«eldre», 
«yngre». 
3: Tiåret som 
sier hvor 
gammel offeret 
er. Eks. «30-
årene» 
4: Ingen alder 
5: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om hvor 
gammel offeret er? 

 V32 Alder på overgriper 
 

1: Eksakt alder 
blir skrevet 
2: Uttrykk som 
sier noe om 
alder blir 
skrevet. 
Eksempler er: 
«ung», 
«gammel», 
«eldre», 
«yngre». 
3: Tiåret som 
sier hvor 
gammel offeret 
er. Eks. «30-
årene» 
4: Ingen alder 
5: Annet 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om hvor 
gammel overgriper er? 

 V33 Bakgrunn på offer 
 

1: Ja, hvilket 
land offeret er 
fra 
2: Ja, at offer er 
fra Norge.  
 

Finnes det kommentarer i 
artikkel som sier noe om hvor 
offeret er fra?  
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Eksempler er: 
«norsk 
statsborger», 
«norsk», 
«etnisk norsk». 
3: Ja, hvilket 
sted i Norge 
offeret er fra  
4: Nei 
5: Annet 
 

 V34 Betegnelse på 
voldtekten 

 Hva er betegnelsen på 
voldtekten i artikkelen? 
Eksempler på betegnelser er 
«gjengvoldtekt», 
«sovevoldtekt», 
«nachspielvoldtekt», 
«festvoldtekt», 
«relasjonsvoldtekt» eller 
«dopvoldtekt» 

 
 


