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Sammendrag
I denne masteroppgaven er tre ulike saker som alle handler om voldtekt, analysert. Disse tre
er de som i oppgaven blir omtalt som Kopseng-saken, Hemsedal-saken og Weinstein-saken –
saker som er store både i omfang og omtale. Til sammen består analysematerialet av tolv
artikler fra fire norske aviser på nett. Motivasjonen for oppgaven har vært å studere hvilke
holdninger til voldtekt og voldtektsmyter som er synlig i de mest utpregede diskursene. I
tillegg ser studien på hvilke redaksjonelle dilemmaer de ulike redaksjonene kan ha stått
overfor i pressedekningen av de tre sakene. Ved å ha benyttet diskursanalyse som metode, er
det argumentert for at de diskursene som er synligst er: voldtekts-diskursen, troverdighetsdiskursen, glamoriserings-diskursen og åpenhets-diskursen. Voldtektsmyter er mest
fremtredende når det handler om troverdighet. I saker uten rettskraftige dommer, kan
voldtektsbegrepet underkommuniseres. Redaksjonelle dilemmaer mediene kan ha stått
overfor handler om når det er presseetisk riktig å offentliggjøre navn, hvem som som skal få
uttale seg og om skillet mellom fakta og påstander er tydelig nok. Makten til pressen ligger i
hvordan saken formidles – så fremt kildene ikke får styre narrativet.

V

Abstract
Three different big rape cases have been analyzed in this MA Thesis. These go by the
following names: The Kopseng case, The Hemsedal case and The Weinstein case, and have
all been featured extensively in the Norwegian media press. The analysis is based on twelve
published news articles online. The motivation behind this thesis was to study to which extent
attitudes toward rape and rape myths are visible in the most noticeable discourses. In addition,
the study also looks into potential journalistic dilemmas, when covering the three cases. By
using discourse analysis as method, it has been argued that the discourses that are most visible
are: The rape discourse, the credibility discourse, the glamorization discourse and the
openness discourse. Rape myths are most prominent when it comes to credibility. In cases
without a rape sentence, the rape term can be under-communicated. The potential journalistic
dilemmas which may have occurred are whether or not to publish names, who is to speak, and
whether the distinction between facts and claims is clear enough. The power of the press lies
in how the matter is conveyed – as long as the sources to not control the narrative.
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Forord
Vårsemesteret 2015 utvekslet jeg ved UC Berkeley; universitetet som på magisk vis tenner ethvert
engasjement. I faget Sociology of Gender lærte jeg hvordan stereotypiske kjønnsnormer kan påvirke
selv det vi oppfatter som satte biologiske forutsetninger. Dette gjorde meg bevisst på at det finnes
enkelte områder hvor vi mennesker har særlig lett for å la antagelser dominere tankemønsteret.

På vei fra forelesning en dag, passerte jeg majestetiske Wheeler Hall og måtte stoppe opp. Den brede
trappen foran bygningen var dekket av fargeark. Det må ha vært hundrevis av dem. På hvert av dem
stod det ulike sitater. Det viste seg å være kommentarer voldtektsofre har fått i etterkant av å ha blitt
voldtatt. Sitatene fra foreldre, venner og skoleadministrasjoner hadde alle til felles at de la skylden på
offeret. Jeg vet ikke hvor lenge jeg vandret rundt for å lese, men det var lenge nok til at det gjorde et så
sterkt inntrykk på meg at jeg fire år senere leverer en masteroppgave som undersøker holdninger til
voldtekt i mediene.

Foto: Privat: Fra en kampanje mot voldtekt, Berkeley, CA.

Da er tiden inne for å avslutte kapittelet som student, og starte et nytt. Veien hit har gitt meg
trygghet i at det er journalistikk jeg vil drive med, noe som i seg selv er befriende. Men jeg
hadde ikke kommet meg hit alene, og i god akademisk ånd, ønsker jeg å rette en takk til et
knippe mennesker. Tusen takk til min veileder Gunn Enli (Vår 2017 - Vår 2019). Du har gitt
meg råd og motivasjon fra begynnelse til slutt. Til min mor: Jeg håper det har blitt mindre
behov for rødpennen med årene. Ditt gode blikk for språk har inspirert meg; de gode
klemmene betrygget meg. Tusen takk til storebror Espen som vært en fantastisk sparrepartner
og mental klippe. Takk til Pappa for å ha vippset penger til en øl når du har forstått at jeg har
trengt en pause og til storebror Jonas for fruktbare samtaler om språk og fag. En varm takk til
øvrig familie, venner og supre medstudenter på IMK: ingen nevnt, ingen glemt.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for valg av tema
De siste årene har norske medier presentert en rekke saker som illustrerer hvordan personer i
ulike bransjer utnytter sin maktposisjon til å komme med seksuelle tilnærminger mot personer
som befinner seg i et lavere sjikt i makthierarkiet. Som følge av internasjonale kampanjer,
offentlig samtale og en mer konkretisert type statistikk, har fokuset på seksuelle overgrep
gjennomgått en endring. Mens aktivister står i bresjen, følger mediene ivrig etter. Medienes
makt ligger her i formidlingen av ulike saker om voldtekt. Det gjelder nyhetssaken om den 18
år gamle jenten som en sen marskveld i 2014 ble med tre menn på nachspiel i Hemsedal, eller
omtale av rettsaken mot han som blir karakterisert som norgeshistoriens verste
voldtektsmann. I møte med rettssystemet kan mediene velge å gjengi påstander fra forsvarere
som er betalt for å nettopp forsvare. Dette er bare en av mange måter voldtektsmyter
overlever på.
Det er en klassisk misoppfattelse at overfallsvoldtekt er vanligste formen for voldtekt. Når
pressen beskriver maktbruk som ikke er av den fysiske typen, flyttes noe av fokuset bort fra
voldtekt ved overfall. Selv om lovendringer og åpenhet rundt voldtekt kanskje har hatt en
innvirkning på bevisstgjøring om voldtekt, er utfordringene ved omtale av voldtektssaker
fremdeles mange. Noen av disse utfordringene handler om hvem som skal få uttale seg og om
hvordan saken skal vinkles. Er det snakk om en overfallsvoldtekt hvor offer1 og overgriper er
ukjent for hverandre, dukker gjerne saken ofte opp som en kortfattet, men iøynefallende,
nyhetsvarsel. Andre ganger rulles det opp saker hvor den allmenne oppfatningen av
overfallsvoldtekt som den “vanlige” typen voldtekt, blir utfordret. En sjelden gang dukker det
også opp en sak med et så stort omfang at mediene nærmest inviterer leserne med på en
føljetong av begivenheter som blir presentert stykkevis etterhvert som ny informasjon
kommer på bordet.

1

Fordi “overlever” (survivor) ikke er etablert i det norske språk på samme måte som det er i det engelske språk,
vil offer brukes i denne avhandlingen, i omtale av en som har opplevd overgrep.
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Voldtekt er et tema som er vanskelig å snakke om, og dermed er det ikke unaturlig at det også
er vanskelig å dekke. Ikke bare møter pressen på dilemmaer når det kommer til den hårfine
balansen mellom å utvise god presseetikk og å selge nyheter; i kontrast til andre kriminalsaker
finnes det ofte ikke beviser i voldtektssaker. Dette er grunnen til at det ofte blir ord mot ord;
troverdighet blir den avgjørende faktor (Bendixen et. al., 2014, s. 7). I kampen mot klokken er
papiravisene privilegerte på den måten at nyhetene stort sett oppdateres på dagsbasis.
Nettavisene derimot, har et press på seg til å oppdatere leserne idet noe skjer – og det helst før
konkurrentene har publisert noe. For journalister som jobber på nett kan en frykt være at
tidspresset går utover kvaliteten på innholdet de publiserer (Ottosen og Krumsvik, 2008, s.
16). Med kvalitet siktes det her til alt fra godt språk til verifisering av informasjon. I kampen
om å levere nyheter raskt til leseren, er gode kilder gull verdt. Professor i journalistikk, Sigurd
Allern (2018), er en av de som har pekt på at den teknologiske utviklingen byr på utfordringer
når det kommer til å vurdere kilder. En annen professor i journalistikk, Yngve Benestad
Hågvar, påpeker at “... det aldri har vært lettere for journalisten å komme i kontakt med
enkeltpersoner og spore opp dokumenter” (2016, s. 11). Dette står ikke i motstrid til Allerns
påstand, fordi Hågvars kommentar sikter til den utvidede tilgjengeligheten Internettet byr på.
Det er uansett førstehåndskilder2 journalister primært ønsker å få tak i, forutsatt at “...
førstehåndskilden er pålitelig og formidler troverdig og pålitelig informasjon” (Allern, 2018,
s. 58). I artikler om voldtekt og voldtektsanklager brukes gjerne forsvarere og politi som
kilder. Noen ganger får også ofre eller personer som blir anklaget for overgrep, uttale seg.
Ved å presentere påstander fra ulike hold i en og samme artikkel, kan dette være forvirrende
for leseren som gjerne søker etter en sannhet (Allern, 1992, s. 152).
Det er vanskelig å vite om det er mediene eller kildene som oftest får styre narrativet i artikler
om voldtekt. Selv ved bruk av en narratologisk tilnærming3, er det ingen enkel oppgave å
identifisere hvem som i størst grad påvirker innholdet i teksten. Likevel er det viktig å
undersøke hva som kommer frem i artikler om voldtekt. Innholdet kan nemlig si noe om
hvilke samfunnsmessige holdninger til voldtekt som gjenspeiles i dekningen av temaet.

2

Når vi snakker om en førstehåndskilde siktes det til en som har opplevd noe i forbindelse med en hendelse, for
eksempel et vitne til et overfall (Allern, 2018, s. 58).
3

Narratologisk tilnærming “...vil seie å studere kva forteljeteknikkar som er brukt i nyheitene” (Schwebs og
Østbye, 1994)
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1.2 Dekningen av voldtekt i mediene
Metoo-kampanjen4 vakte stor oppsikt da den gjorde sitt inntog høsten 2017, og har utviklet
seg som en medieføljetong. Kampanjen har blitt satt på dagsorden av medier, nye som
tradisjonelle, noe som har vært med på å styre samtalen rundt landets mange lunsjbord.
Spesielt stort ble fokuset på å identifisere trakassering og sexisme i ulike yrkesgrupper, selv
om kampanjen i stor grad også handlet om voldtekt. Kanskje dette fokuset var med på å gjøre
mange opprørte da fotballspiller Ada Hegerberg ble bedt om å “twerke” etter hun ble første
kvinne noensinne til å vinne Gullballen (Brandsnes og Kjær, 2018). I oppstyret rundt det at en
av verdens største idrettsstjerner ble gjenstand for det mange vil kalle kjønnsdiskriminerende
adferd, var det få medier som rettet fokus mot at Cristiano Ronaldo, en av de heteste
kandidatene til å vinne i herreklassen, samtidig var under etterforskning for voldtekt av en
kvinne i 2009 (Hjelvik, Dahl og Opsahl, 2018). På den annen side oppgir Kripos at en av
årsakene til at de fra 2014 har sett en økning av voldtektsanmeldelser trolig er “... grunnet
større åpenhet i samfunnet om seksuelle overgrep …” (2018, s. 5). Andre tør ikke å fastslå at
det er en årsakssammenheng mellom større åpenhet rundt overgrep og økningen av kvinner
og menn som oppsøker voldtektsmottak. En av dem er overlege ved voldtektsmottaket i
Bergen, Eivind Damsgaard. Likevel håper og tror Damsgaard at fokuset kan ha hatt en
innvirkning på overgrepsofre:
Det har vært veldig fokus på at det ikke er kvinners feil når de utsettes for overgrep,
uavhengig av omstendighetene. Jeg tror #metoo-kampanjen kan ha virket inn på at
flere tør å gi beskjed, og at de faktisk oppsøker hjelp, sier Damsgaard. (Thorheim,
Valland og Christophersen, 2018).
En som ble kjent for nettopp å være åpen om voldtekt, er en av hovedpersonene i Hemsedalsaken, Andrea Voll Voldum. Hun stod frem i etterkant av rettssaken hvor de tre mennene hun
hadde anmeldt for voldtekt, ble frikjent (årstall). Ikke bare ga Voldum den dystre
voldtektsstatistikken et ansikt, ved å bruke sin egen sak som eksempel, ble det igangsatt en

4

I Norge brukes også Metoo-kampanjen ved omtale av #Metoo. Metoo-kampanjen er det som vil bli hyppigst
brukt i denne oppgaven etter Språkrådets anbefalinger om å bruke denne benevnelsen i skriftlig sammenheng
utenfor sosiale nettverkssider hvor “hashtag”, eller emneknagg, ikke har en funksjon (Språkrådet, 2018). #Metoo
vil likevel brukes de steder det er mest hensiktsmessig, som når det siktes til engelske kilder og når kampanjens
tilblivelse og tilmente funksjon forklares.
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diskusjon om bruken av meddommere 5 i norsk rettssystem. Voldum tok på mange måter
makten over sin historie tilbake ved å uttale seg på Facebook og i andre medier. Men som en
del av hennes sannhet, offentliggjorde hun navnet på de tre frikjente mennene. Dette resulterte
i en stor offentlig uthengning av mennene, noe som videre førte til at de mottok en rekke
trusler. Som vi skal se litt senere kan det å stå frem med sin historie legge føringer for
medienes dekning.
En som nylig ytret seg om fysiske konsekvenser av mediedekning rundt egen sak, var Julio
Kopseng. I løpet av sitt fengselsopphold, skal serieovergriperen Kopseng ha blitt banket opp
til flere ganger, og til Dagbladet har han uttalt at medienes uforholdsmessige fremstillinger av
ham er grunnen til at han har hatt det tøft (Lofstad, 2018). Kopseng-saken er på nytt aktuell
igjen i år blant annet fordi aktor i saken den 28. november la ned påstand om at Kopseng må
straffes for ytterligere to voldtekter. Fra før av er Kopseng dømt til lovens strengeste straff: 21
års forvaring (NRK). I Kopseng-saken er det dermed ikke snakk om anklager, men svært
alvorlige konstaterte lovbrudd. En av de som reagerte på Kopsengs mediekritikk, var advokat
Brynjar Meling:
Nei, Kopseng. Du er ikke forhåndsdømt. Du er dømt i en domstol. Ytringsfriheten
innebærer ikke at @db_nyheter må gi spalteplass. Å mene seg uskyldig dømt, er en
menneskerett. Å publisere det er ingen plikt. Hensynet til ofrene er ikke vektet nok her.
(Meling [Twitter], 2018)

1.3 Problemstilling
I denne oppgaven søker jeg å undersøke nærmere hvordan tre svært omtalte saker om
voldtekt, blir fremstilt i fire norske nettaviser. Ved å benytte meg av diskursanalyse som
metode, vil jeg diskutere funn i lys av et teoretisk rammeverk for å svare på følgende
problemstilling: I hvor stor grad er voldtektsholdninger og voldtektsmyter synlig i de mest
sentrale diskursene i Kopseng-saken, Hemsedal-saken og Weinstein-saken i nettutgavene av
VG, Aftenposten, Dagbladet og Nettavisen? Og hvilke redaksjonelle dilemmaer står de
ovennevnte avisene overfor i de tre ulike sakene?

5

“Meddommer, dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer og som deltar sammen med fagdommerne
ved hovedforhandling i en del saker for tingretten eller lagmannsretten” (Gisle og Elden, 2018):
<https://snl.no/meddommer>
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Ved å studere tolv utvalgte artikler fra henholdsvis nettavisen.no, aftenposten.no,
dagbladet.no og vg.no, gjøres det et forsøk på å kartlegge noen av tendensene til holdning av
voldtekt i norske medier. Diskursanalyse er valgt som metode for å kunne gå dypt inn i
utvalget av nettbaserte artikler, både for å kunne belyse det som blir sagt klartekst, men også
mellom linjene. De tre sakene er svært ulike både i hendelsesforløp og omfang, men alle har
til felles at voldtekt er hovedtema. Disse tre er de som i oppgaven vil benevnes som
“Kopseng-saken”, “Hemsedal-saken” og “Weinstein-saken”. Sistnevnte er en avgrenset, men
sentral del, av Metoo-kampanjen.

1.4 Når kildene styrer narrativet
For seks år siden var Ingebrigtsen-saken kveldens tema i NRK-programmet Debatten.
Bakgrunnen for temaet var avsløringene om det tidligere seksuelle forholdet mellom det som
da var en 17 år gammel jente, og Arbeiderparti-politiker Roger Ingebrigtsen (VG, 2012).
Publikum skulle straks bli vitne til et minneverdig TV-øyeblikk servert av VG-kommentator
Frithjof Jacobsen. Da en tydelig opprørt Jacobsen får ordet, oppsummerer han retningen
kveldens debatt har tatt som en “Uverdighetsfestival”. Deretter vender han kritikken mot
medienes behandling av varsleren. Ingebrigtsen fikk nemlig selv fortelle historien først, på
Facebook, Dagsrevyen, i Nordlys og Dagbladet og på denne måten fikk han en slags enerett
på sannheten. Jacobsen mener denne posisjoneringen av Ingebrigtsen som offer, er bakteppet
for at kvinnen i etterkant både har blitt hengt ut i offentligheten med bilde og navn, og det har
blitt spekulert i at anklagene er en brikke i en intern maktkamp innad i Arbeiderpartiet
(Tandstad, 2012). Kvinnen på sin side har forklart at det seksuelle forholdet var noe hun følte
seg presset til å være med på. Ingebrigtsen hadde i forkant av avsløringene mot ham, gått
offentlig ut med kritikk mot lave voldtektsstraffer (Fossen, 2012). “Vi ser hvor lett det er å
være voldtektsforbryter i Norge, og hvor vanskelig det er å være offer”, ble Ingebrigtsen blant
annet sitert på (Osland, 2012). Utspillene fungerte som katalysator for at kvinnen valgte å
varsle om episodene med Ingebrigtsen (Fossen, 2012), og skjebnens ironi ble dermed faktum.
Selv om kvinnen bestemte seg for å ikke anmelde Roger Ingebrigtsen, ble saken aldri vurdert
som en straffesak. Likevel står Ingebrigtsen-saken i stor kontrast til Hemsedal-saken. I
sistnevnte var det offeret selv som stod frem på Facebook og i en rekke medier. Ettersom
rollene er byttet i de to sakene, er også skylden fordelt ulikt. Frithjof Jacobsens kritikk i
Debatten er et eksempel på hva som hva som kan skje dersom en part får styre narrativet og
5

illustrerer hvordan Ingebrigtsen fikk en slags førsterett på sannheten. En forfordeling av skyld
er likevel ikke alltid like lett å se. Journalistikkens oppgave om å være objektiv kan som sagt
løses ved å presentere leseren for ulike påstander. På denne måten kan også journalistene
presentere informasjon som ikke er verifisert, noe vi skal komme tilbake til i det teoretiske
rammeverket.
16. april 2019 måtte VG gå ut med en beklagelse i forbindelse med en artikkel om Hemsedalsaken som ble publisert året før. I beklagelsen heter det:
Hendelsesforløpet i Hemsedal ble gjenfortalt med utgangspunkt i lagmannsrettens
dom, men VG videreformidlet også kvinnens vurderinger utover ubestridte forhold
uten å presisere hva som var hva. Dette medførte at enkelte uttalelser fra kvinnen
fremsto som om de var hentet fra dommen (VG, 16. april 2019).

Den opprinnelige artikkelen inneholdt blant annet et intervju med Voldum uten at VG fulgte
prinsippet om samtidig imøtegåelse overfor mennene som det ble kommet anklager mot. Selv
de tre ikke ønsket å svare på beskyldningene, gjorde advokatene deres det. Advokatenes
tilsvar ble ikke videreformidlet tilstrekkelig av VG. Ved å blande lagmannsrettens dom med
Voldums egne uttalelser, ble også skillet mellom Voldums sannhet og det som kom frem i de
rettskraftige dokumentene, visket ut.
Kvinnene som stod frem med sine historier om filmprodusenten Harvey Weinstein, brukte
stort sett sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram. En kan se på det slik at sosiale
medier her ble en utfordrer til nettavisene. Historiene ble kjapt gjenfortalt av de norske
nettavisene, og igjen ble hovedkilden ofrene. Amerikanske medier var som regel først ute, noe
som kan ha gitt norsk presse en form for legitimering for å gjenta noe som allerede hadde blitt
sagt. En annen form for legitimering kan handle om kildenes kompetanse. I Kopseng-saken
ble artiklene ofte skrevet i lys av hvordan saken forløp seg i retten. Påtalemyndigheten og
Kopsengs forsvarere, som fremstår som faglig kompetente, ble hyppig brukt som kilder.

1.5 Oppgavens gang
Oppgaven består av fem kapitler. Etter innledningen, tar kapittel 2. for seg avhandlingens
teoretiske rammeverk. I tillegg til å være mest mulig relevant for oppgavens tema og
problemstilling, er hensikten med teorikapittelet å gi “knagger” til diskusjonen som følger i
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analysedelen. Først vektlegges forskningslitteratur fra feministiske- og psykologiske
perspektiver for å gi en forståelse av spesielt voldtektsmyter, før oppgaven svinger innom
utvikling i lov- og rettssystemet. Ulike eksempler blir lagt frem for å illustrere kompleksiteten
ved bruk og forståelse av voldtektsbegrepet. Kapittelet går så over i en journalistisk fase. Her
vil mediepåvirkning og presseetiske målsetninger legges frem. Diskursanalyse som teori er
siste punkt i dette kapittelet som også markerer overgangen til metodedelen. I kapittel 3. skal
vi se på hvilke diskursanalytiske grep som er brukt i oppgaven. I dette kapittelet forklarer jeg
hvordan jeg har gått frem for å velge artiklene jeg har analysert, og hvilke avgrensninger som
er gjort underveis. Kapittel 4. inneholder to hovedbolker som tilsammen utgjør analysen. I
den første bolken belyses og fortolkes de 12 artiklene. De tre sakene fremlegges i en
kronologisk rekkefølge. Kopseng-saken vektlegges her ved at jeg går dypere inn i de artiklene
som viser hvilke aspekter jeg mener er viktig å undersøke nærmere. I den andre bolken
diskuteres analysens mest fremtredende diskurser, og de som ikke er like tydelige. I tillegg
belyses det her potensielle redaksjonelle utfordringer ved dekningen av voldtektssakene.
Kapittel 5. er oppgavens konklusjon. Her klargjør jeg hvorfor jeg mener de fire tydeligste
diskursene gjenspeiler voldtektsmyter, i tillegg til at jeg reflekterer over hvem som egentlig
får definisjonsmakt når advokater og sosiale medier blir brukt som kilder.
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2. Teoretisk rammeverk
For å kunne analysere de utvalgte artiklene og diskutere disse opp mot problemstillingen som
er skissert i innledningen, er det nødvendig å gå til litteraturen og tidligere undersøkelser
først. Det er mange måter å løse et teorikapittel på. I “Diskursanalyse som teori og metode”
beskriver Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips (1999) hvordan diskursanalyse kan
sees på som en pakkeløsning (s. 12). Her snakker de om hvordan en ved bruk av diskurs som
analytisk verktøy, ikke kan utelukke dens teoretiske aspekter (Jørgensen og Phillips, 1999, s.
12). Nettopp fordi diskursanalyse omfatter både teori og metode som en pakkeløsning, er det
et bevisst valg å spare aspekter ved Michel Foucault og Norman Faircloughs teorier om
diskurser til slutten av teorikapittelet. Dermed blir det en glidende overgang til
metodekapittelet hvor metodiske fremgangsmåter blir trukket frem. Jeg har valgt å dele
teorikapittelet opp i tre hoveddeler: Voldtektsmyter, holdninger og diskurs som teori. Inn
under disse tre hoveddelene plasseres perspektiver fra ulike teoretiske felt, funn fra en
holdningsundersøkelse, eksempler fra lovverk, en ressursside og diskursanalyse som teori –
alle med den hensikt å tilføre oppgaven det teoretiske rammeverket den trenger for å kunne
svare på problemstillingen på best mulig måte.

2.1. Voldtektsmyter som holdningsgrunnlag
Voldtektsmyter kan vi definere som ulike overbevisninger om voldtekt, ofre og overgripere.
Disse mytene kan være fordomsfulle, stereotypiske og uriktige (Burt i Clay-Warner et. al.,
2003, s. 129). Bendixen, Helle, Langbach og Rasmussen trekker i tillegg inn elementet om
rettferdiggjøring av seksualisert vold mot kvinner, når de forklarer voldtektsmyter i sin
fagartikkel (2014, s. 7-8).
Vi kan se på voldtektsmyter som spesifikke holdninger til voldtekt, særlig til skade for
voldtektsoffer. Når det gjelder myter rettet mot voldtektsofre, kan disse være kjønnet på den
måten at de bygger opp under typiske kjønnsnormer. (Med typiske kjønnsnormer mener vi
egenskaper som sikter til forskjellen mellom mannen og kvinnen, fremfor å vise til likheter.
Noen vil hevde at kjønnsnormer er bygget på biologi, mens sosiologer igjen mener gjerne at
biologien ofte ikke tar hensyn til påvirkningskraften samfunnet har på individet). Det er viktig
å presisere at det også finnes myter om mannlige voldtektsofre, og at disse fortjener å bli
8

undersøkt nærmere. Disse kan gå ut på at det ikke er mulig å voldta en mann fordi mannens
fysiske forutsetning tilsier at det burde være mulig å kjempe imot, at alle menn egentlig vil ha
all sex som tilbys, eller at menn andelen mannlige voldtektsofre generelt er lav.
I år la Forsvaret frem en oppsiktsvekkende rapport hvor det kom frem at 43 personer har
opplevd sex uten samtykke i løpet av ett år i tjeneste, hvorav 20 disse var menn (Silseth et. al.,
2019). Det var totalt 8805 respondenter som svarte på undersøkelsen, men kvinneandelen var
overrepresentert (Forsvaret, 2019). Selv om undersøkelsen gir en pekepinn, er det en reell fare
for at mørketallene her er store, noe blant annet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har uttalt
seg om (Silseth et. al., 2019).
Fordi Hemsedal-saken, Kopseng-saken og Weinstein-saken alle har det til felles at ofrene er
kvinner, er det myter rettet mot kvinnelige ofre denne oppgaven vil fokusere på. Før vi ser
nærmere på hvilke voldtektsmyter som har blitt identifisert og gjentatt gjennom historien, må
vi innom et forskningsfelt som har vært viktig for å “... avmystifisere temaet voldtekt” (Ward,
1995, s. 37) og som allerede identifiserte voldtektsmyter på 70-tallet: Feministisk forskning.

2.1.1. Feministiske- og sosiale psykologiske perspektiver
Professor i psykologi Colleen A. Ward (1995) har skrevet om holdninger til voldtekt og
forsøker å undersøke teori og forskning gjort om temaet fra ut et tverrfaglig perspektiv. I
denne sammenhengen det snakk om en kombinasjon av sosialpsykologiske- og feministiske
perspektiver 6. I “Attitudes Toward Rape: Feminist and Social Psychological Perspectives”
peker Ward på at vi gjennom historien kan en se en kjønnet ubalanse i filosofi og vitenskap.
En grunn til dette kan være at det tradisjonelt sett er menn som har dominert i samfunnet og
dermed også i de fleste forskningsfelt. Ward (1995) hevder dette gjør seg synlig innen både
filosofi og vitenskap. Måten en kan se dette på, er blant annet at forskning her sees fra et
maskulint perspektiv og videre gjenspeiler litteraturen at patriarkalske verdier dominerte
(Ward, 1995, s. 10).
Et manglende fokus på voldtekt som tema, var noe den første bølgen av feministisk forskning
kritiserte. Mannlige forskere undersøkte nesten alle andre temaer som angikk menn, mens
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De gangene jeg videre omtaler de som står bak teorier eller forskningsbidrag som
“feminister”, “feministene” og “feminisme”, siktes det akademikere og ikke utenforstående
enkeltindivider som anser seg som feminister.
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voldtekt i stor grad ble neglisjert. Når for eksempel psykologien belyste temaet, stilte neste
feministiske bølge seg kritisk:
Freud was especially notorious, postulating that masochism and penis envy are
essential components of healthy female development and that women possess an
unconscious desire to be overwhelmed and subjected to painful sexual encounters
(Ward, 1995, s.10-11)
Arbeidet til professor i kriminologi, Menachem Amir, stilte feministene seg særlig kritisk til
da Amir forfordelte skyld til ofrene ved at de selv gjorde seg sårbare ved å drikke alkohol
eller bli med en mann hjem (Ward, 1995, s. 31). I følge Amir selv er ikke dette synonymt med
at mannen er uskyldig, men mindre skyldig og offeret kan også være ansvarlig for det å ha
blitt voldtatt (1968, s. 501).
Å definere voldtekt som et samfunnsproblem, er noe feminismen har blitt berømmet for fra
flere hold (Ward, 1995, s. 11). Blant annet har dette resultert i en bevisstgjørelse av “utbredte
myter og stereotypier om seksuell vold” (Ward, 1995, s. 5 oversatt). Feminister har også
kritisert hvordan vitenskapen har gjenspeilet sosiale holdninger om seksualforbrytere. Her er
det særlig fokuset på hvordan seksualforbrytere, i motsetning til “vanlige” menn, har blitt
karakterisert som sex-utsultet (Ward, 1995, s. 10). Mens psykologien ble kritisert av
feminismen for å fokusere på områder som opptar mannen, har psykologien kritisert
feminismen for å gjøre det samme med kvinner; politikk og vitenskap burde ikke blandes
(Ward, 1995, s. 12). Selv om det tilsynelatende ser ut til at begge de akademiske feltene har
kritisert hverandre for de samme “feilene”, kan dette har vært med på å skape et slags hund og
katt-forhold hvor begge feltene jager hverandre. Ut fra denne jakten, utviklet det seg et
sirkulært forhold. For eksempel fattet psykologien interesse for å undersøke voldtektsmyter
etter at feminister identifiserte disse som skadelige for kvinner, menn og samfunnet, mens
psykologiens funn trigget feministene igjen (Ward, 1995, s. 6 og 11). Dette kan være grunnen
til at det klare skillet mellom feministisk og psykologisk forskning kan være vanskelig å se.
Det er stort sett preferanse og valg metode som skiller de to (Ward, 1995).
“...feminists opt for reliance on qualitative data and analysis; psychologists prefer
quantitative, manifest analysis” (Ward, 1995, s. 13). Mens det innen psykologien var vanlig å
bruke metoder som var kvantitative med strenge rammer, benyttet feministisk forskning seg i
større grad av metoder som ga rom for å utforske på en annen måte – gjerne etnografi eller
andre kvalitative tilnærminger som ga mulighet til å søke i dybden (Ward, 1995, s 6 og 12).
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2.1.2. Identifisering av voldtektsmyter i medier
Blant metodene brukt innen feministisk forskning, er en form for arkivmetode. Denne
metoden består i at eksisterende juridiske dokumenter, medisinske dokumenter og avisartikler
blir analysert. Analyse av avisartikler ble brukt i en stor undersøkelse av Susan Brownmiller i
1971. Brownmiller studerte ett års utgivelse av den tabloide avisen New York Daily News på
en uke (1995, s. 338). Undersøkelsen tok for seg nyhetsartikler om voldtekt og var med på å
legge grunnlaget for Brownmillers bok “Against Our Will: Men, Women, and Rape”. Boken
er svært kritikerrost – blant annet har Time Magazine omtalt den som boken som forandret
måten vi snakker om voldtekt på (Cohen, 2015). Den amerikanske voldtektsstatistikken viste
stor variasjon mellom ofrenes sosiale tilhørighet og etnisitet, og indikerte at afroamerikanere
ble oftere voldtatt enn hvite. Til tross for dette tilsa majoriteten av presseoppslagene noe
annet:
The newspapers was preoccupied with young, white, middle-class and attractive
victims. In fact, over a one-year period Brownmiller found only two instances in which
the rape victims was not described as attractive; in one of these cases the victim was 8
years old. (Ward, 1995, s. 29)
I innholdsanalysen fant Brownmiller (1995) ut at voldtektsofrene ble tydelig glamorisert og
objektivisert. Fokuset var primært på ofrenes utseende, av og til også på deres yrker – de
yrkene som av samfunnet ble seksualisert. Funn som dette ga Brownmiller holdepunkter for å
bygge argumentasjonen om at voldtektsmyten er at voldtekt er et lovbrudd basert på lidenskap
“...and that women are influenced to believe that to be raped, and even murdered, is a
testament of beauty” (Brownmiller, 1993, s. 341). Medienes dekning var preget av
psykologisk teori som mente voldtekt var drevet frem av seksuell lyst, mens feministene
derimot mente at voldtekt ikke er drevet frem av seksuell lyst, men er styrt av trangen til å
påføre andre vold.
Antallet voldtektsmyter som er identifisert i løpet av de siste 40 årene, helt siden “Against
Our Will” kom i 1975, har økt. I tillegg til myten om voldtekt som “a crime of passion”, fant
Brownmiller og Ward ytterligere myter, som at (1) det er vanlig at offeret lyver om å ha blitt
voldtatt, (2) alle kvinner ønsker å bli voldtatt, (3) det er uansett ikke mulig å bli voldtatt mot
ens vilje (4) hun ba jo om det og fikk som fortjent (5) voldtekt er et lovbrudd motivert av
seksuell lidenskap og (6) det at noen ønsker å voldta deg, er en kompliment (Ward, 1995, s.
24 og 37 og Brownmiller. 1993, s. 228 og 341). En myte som er synlig i dagens
voldtektsdebatt, er at offeret anmelder voldtekten straks overgrepet har skjedd. Utover 70-
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tallet fant man flere sammenfallende myter på tvers av fagfeltene. I medisinsk og juridisk
litteratur og praksis ble det oppdaget myter som særlig retter seg inn mot offerets
troverdighet. “... they consent to sex and change their minds afterwards …” (Ward, 1995, s.
2), og grunnen til at de har ombestemt seg kan for eksempel skyldes offeret er ondsinnet
(Ward, 1995, s. 25). Til og med prosessen offeret går gjennom ved å anmelde en voldtekt
trivialiseres fordi det er det er påstått å være enkelt å anklage noen for voldtekt: “... allegations
of rape are easy to make and difficult to prove …” (Ward, 1995, s. 2). Og det er nettopp her
selve roten til voldtektsmyter innen jussen befinner seg, ifølge Ward: “The most powerful
rape myth to operate in the legal arena is that women fabricate rape accusations” (1995, s. 32).
I de neste avsnittene skal vi se på nærmere på voldtektsmyter i den juridiske sfære.

2.1.3. Voldtektsmyter i californisk lov
Jurist Camille E. LeGrand gjengis i Ward for sitt studiebidrag om myter og holdninger til
voldtekt i blant annet Californisk lov. I LeGrands vitenskapelige artikkel “Rape and Rape
Laws: Sexism in Society and Law” (1973) snakker LeGrand om hvordan lover som gjelder
voldtekt, i stor grad er påvirket av vanlige voldtektsholdninger i samfunnet. Lovene
gjenspeiler misoppfattelsen om at mange menn blir beskyldt for voldtekt mens de egentlig er
uskyldige – den myten vi i forrige avsnitt så var den sterkeste innen jussen. I tillegg er den en
lignende myte at antall falske anklager er stort. “As the facts show, both these assumptions
are generally unfounded”, sier LeGrand (1973, s. 941).
At det er både lett og vanlig å lyve om å ha blitt voldtatt, er en myte som har overlevd tidens
tann. I forbindelse med myten får vi gjerne høre at det er løgn motivert av hevn; kanskje var
ikke interessen gjensidig. Amnesty International (Amnesty.no, “5 fakta om voldtekt”) sitt
standpunkt er at det ikke er grunnlag for å påstå at falske voldtektsanklager er et utbredt
problem, noe som sammenfaller med det LeGrand hevdet for 46 år siden. Likevel kan
enkelthistorier pressen videreformidler, gi et uriktig inntrykk av at det er vanlig å lyve om
voldtekt. Å si at å anklage noen for voldtekt er lett, undergraver ikke bare den eventuelle
rettslige prosessen offeret må utsettes for, men også en indre prosess. Som Amnesty presiserer
er det “vanlige” å ikke anmelde.
Når voldtektsmyter gjenspeiles i lovverket, forsterker dette at samfunnet holder fast ved disse
feilaktige oppfatningene. Dette påvirker også menneskers holdninger til voldtekt (LeGrand,
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1973, s. 941). Når loven gjentar myter, er det ikke uforståelig at samfunnet holder fast på noe
en antar er basert på fakta.
En av termene LeGrand undersøker nærmere, er “forcible rape” som mer eller mindre betyr
voldtekt uten samtykke som ofte er synonymt med tvang, eller trusler om det (1973). LeGrand
utdyper at loven om “forcible rape” inneholder en eller flere av de følgende faktorene som
forhindrer at et samtykke noensinne finner sted (1973, s. 919): Det kan innebære at offeret har
etter loven en mental tilstand som hindrer vedkommende i å samtykke, blir på grunn av makt
hindret i å motsette seg, er neddopet eller blir truet, er ikke ved bevissthet eller blir lurt til å
tro at overgriperen er vedkommendes ektefelle (LeGrand, 1973, s. 920). Det siste er spesielt
interessant å se på, fordi ekteskap nevnes samtidig som det indirekte avfeies som et ikkeeksisterende aspekt ved voldtekter. En kan på sett og vis tolke det slik at det LeGrand (1973)
sier, er at californisk lov på denne tiden hverken tok høyde for at voldtekt også angår personer
uten partner, eller det faktum at overgriper kunne være offerets ektefelle.
This gulf between myth and reality necessitates reevaluation of rape laws. A
reconstruction of these laws with careful attention to the reality of rape could not only
make the disposition of rape charges and convictions more efficient and more fair, but
it could also serve to promote a much needed change in society's attitude toward rape
(LeGrand, 1973, s. 94)
Å se på lovgivning i en delstat i USA, kan tilsynelatende se ut som en avsporing i en oppgave
som har som mål å undersøke diskurser i artikler publisert av fire norske nettaviser. Dette
dykket i lovgivningens historie er inkludert for å gi et bedre grunnlag for drøftingen i
analysedelen. Der skal vi se på tre saker som omhandler straffbare og potensielt straffbare
handlinger – ofte formidlet med et juridisk språk fordi kildene gjerne er politi eller advokater.

2.1.4. Utviklingen i californisk voldtektslov
It's confusing to people because the way rape is presented to us in movies and stuff is
rapists jumping out of bushes, and that's really the least common way to be raped,’
Arrowsmith-Jones said. ‘The attitude in our society is such that the closer the
(perpetrator and defendant) are, the harder it is for our community to understand that
it was a violent act and not just sex (Greenson, 2008).

Til tross for at LeGrand, Ward og Brownmiller alle bidrar med relevant litteratur som
illustrerer viktigheten av feministiske perspektivers innflytelse på forskning av holdninger til
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voldtekt, er tekstene nokså gamle. I de følgende avsnittene skal vi derfor raskt vende blikket
mot en 40 år lang utvikling i californisk voldtektslov.
I USA er lovsystemet komplisert da det både finnes føderal lov og lover utviklet i hver enkelt
delstat (Berg, 2017). I Californias lov om voldtekt, står det blant annet følgende under
straffekode seksjon 261: “Rape is an act of sexual intercourse accomplished with a person not
the spouse of the perpetrator” (Siegel, 2011, s.345). Som jeg har beskrevet tidligere, kan det
se ut som at gjerningspersonen ikke kan være ektefellen din, men i praksis omfatter loven
både ugifte og gifte ofre. Voldtekter innad i ekteskap var ikke omfattet av noe form for
voldtektslovgivning i lang tid.
Først i 1979 kom loven om voldtekt innenfor ekteskapet, spousal rape. Problemet med den
nye loven var at den ekskluderte en rekke viktige forhold fordi den kun tok for seg voldtekt
gjennom makt (Greenson, 2008). Professor ved det juridiske fakultetet ved UC Berkeley,
Nancy Lemon, hevder selv å ha vært med på å endre ordlyden i loven slik at den skulle ligne
loven om non-spousal rape. Lovene var lenge farget av at kvinner var ansett som menns
eiendom. I 1993 var det ulovlig i alle 50 delstater å voldta en ektefelle, likevel inneholdt
mange av lovene “smutthull” som gjorde det vanskelig å få dømt overgripere (Zraick, 2019).
“As of 2003, it still wasn’t a crime in 20 states for a husband to have non-consensual sex with
his wife while she was mentally incapacitated or physically helpless” (Anderson i Greenson,
2008).
Lover forteller mennesker hvilke konsekvenser ulike straffbare handlinger får. Hvis loven
kategoriserer voldtekt på en slik måte at noen voldtekter anses å være verre enn andre, gir
dette direkte føringer for hva enkeltpersoner tenker om temaet. Med tanke på at den eksplisitte
bruken av “ektefelle” i californisk lov har kunnet føre til usikkerhet rundt hvem loven egentlig
omfatter, er det tydelig at fallgruvene er mange når lovtekst skal utformes. Samtidig viser
eksempelet hvor stor makt språk kan ha. Mytene i loven repeterer ikke bare myter i
samfunnet, de kan også gi liv til nye myter.

2.1.5. Norsk lov om voldtekt
I dagens straffelov skilles det ikke mellom voldtekt utført av ektefelle og ikke-ektefelle.
Strafferammen er på inntil tre til 21 år avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet
(Straffeloven, 2009, §291-§293). I loven skilles det mellom voldtekt og seksuelle overgrep. I
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Straffeloven kommer det frem at det regnes som voldtekt dersom det blir utført “... seksuell
omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg
handlingen …” (2009, §291)”. Å gi sitt samtykke er ikke mulig å gjøre dersom en sover.
Kapittelet om seksuallovbrudd i norsk straffelov tar altså implisitt for seg sovevoldtekt.
Grunnen til at en forvirring likevel kan oppstå, er at ordet “sove” aldri nevnes.
I en undersøkelse Reform – ressurssenter for menn utførte i 2011, kom det frem at ti prosent
av norske gutter mellom 16-20 år synes det er greit å ha sex med en sovende jente (Arnberg,
2012). Budskapet om at det å ha seksuell omgang med en sovende person er voldtekt, ser ikke
ut til å ha blitt kommunisert godt nok. Å si hvem som er ansvarlig for å informere unge om
blant annet grensesetting, er vanskelig. I hvor stor grad mediene blir brukt som
informasjonskilde om holdninger til voldtekt, skal vi se på i neste kapittel. Dette kan gi oss
oversikt over hvilke institusjoner som har størst påvirkningskraft.
Amnesty ønsker per 2019 en samtykkelov som understreker at sex uten samtykke er voldtekt
(samtykkelov, 2019). Under overskriften “Vi fortsetter kampen” skriver Amnesty (voldtekt,
2018) at Stortinget i 2018 stemte nei til samtykkelov og at organisasjonen vil kjempe videre
får å få en slik lov på plass og vektlegger særlig at flere land allerede har gjort dette. Noe som
er verdt å merke seg, er at rapporten Forsvaret la frem tidligere i år bruker nettopp sex uten
samtykke i sin kartlegging av voldtekt: “Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de
siste måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid, at noen har hatt sex/samleie med deg
uten ditt samtykke?” (Figur i Silseth et. al., 2019).

2.1.6. Norsk rettspraksis i utvikling og voldtektsmyter blant norske
lekdommere og fagdommere
Fordi denne avhandlingen tar utgangspunkt i tre kriminalsaker, er det viktig å vie noe plass til
juss i det teoretiske rammeverket. I kriminalsaker er det slik at fagpersoner
(påtalemyndigheten, jurister etc.) ofte får uttale seg. Særlig forsvarere blir vektlagt som kilder.
På den ene siden må det presiseres at en forsvarers oppgave er å nettopp forsvare klienten sin
– hensikten med dette avsnittet er ikke så tvil om dette. På den andre siden kan bruk av
forsvarere som kilder være problematisk på grunn deres roller. Det er nærmest en selvfølge at
de vil tale i klientens favør og på den måten være subjektiv. Da blir det opp til journalisten å
presentere en “rettferdig mengde” påstander opp mot hverandre (topartsstrid).
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Noe som har vært problematisert over lengre tid, er bruken av ufaglærte (lekfolk) til å avgjøre
straffskyld i rettssaker. I debatten finnes det blant annet argumenter for og mot juryordningen.
I følge Anders Løvlie, førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett, ser det likevel ut til at
begge parter har et felles mål: “Målet kan i snever forstand forstås som et ønske om sikrest
mulig avgjørelser, forstått som sikkerhet for saksforhold og riktig lovforståelse. I vid forstand
søkes etablert en prosessordning som skaper tillit til rettssystemet” (2009). Som tidligere
nevnt står en ofte uten bevis i voldtektssaker, noe som kan gjøre det vanskeligere for både
faglærte og ufaglærte å avgjøre straffskyld. Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich,
foreslo i 2018 å redusere minstestraffen for voldtekt. Dette provoserte mange, men forslaget
handlet om å få flere dømt, hevdet Frølich selv. Ved senke minstestraffen fra tre år, var tanken
å gjøre domstolen tryggere i sin avgjørelse (Skjevestad, 2018).
Jeg har mange ganger erfart at beviskravet i praksis er blitt strengere. Det kan være
en 19-åring som sitter og gråter i retten fordi livet hans er i ferd med å bli ødelagt. At
det påvirker bevisvurderingen, er jeg helt overbevist om. Det skjer nok at vi får
frifinnelser fordi straffen er for høy, uttalte utvalgsmedlem (i Advokatforeningen)
Kristin Fagerheim Hammervik til Advokatbladet i november (i Skjevestad, 2018).
Selv om Frølich får støtte fra enkelte hold som Advokatforeningen, møter forslagets også
motstand. I en leder stiller Dagbladet seg kritisk til forslaget og kaller det et blindspor i
debatten:
At flere overgripere får sin fortjente straff, er utvilsomt et godt justispolitisk mål. Den
metode som nå foreslås er derimot i strid med sentrale prinsipper i selve rettslæren.
Kravene til bevis, og bevisvurderingen, vil ikke endre seg om minstestraffen er tre, to
eller ett år. Domstolen kan ikke ta lettere på skyldspørsmålet fordi straffereaksjonen
er mildere. En overgrepsdom vil henge ved et menneske hele livet (Dagbladets
lederartikkel, 2018).
I lederartikkelen blir det lagt frem forslag som sikter seg inn mot økt fokus på selve
etterforskningsaspektet av voldtektssaker. Her blir regionale forskjeller i antall dommer brukt
som argument for å øke ressurser, og at dette kan ha en innvirkning på hvor mange som blir
dømt (Dagbladets lederartikkel, 2018). Før Frølich la frem sitt forslag om lavere minstestraff,
og Dagbladet talte saken imot, hadde det allerede skjedd en stor endring i norsk rettssystem. I
straffesaker som gikk videre til lagmannsretten, var det frem til 2018 en jury bestående av ti
lekfolk som sammen skulle avgjøre selve skyldspørsmålet. Minst syv medlemmer av juryen
måtte svare ja på spørsmål om skyld. Men “dersom lagretten svarte nei på skyldspørsmålet,
kunne lagrettens kjennelse bli satt til side, dersom de tre fagdommerne fant at tiltalte
utvilsomt var skyldig” (Domstol.no, 2018, s. 14). Det var akkurat dette som skjedde da juryen
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svarte nei på om Eirik Jensen var skyldig i “grov narkotikaforbrytelse”, i Borgarting
lagmannsrett 28. januar i 2019 (Slettholm, 2019). Lagdommer satt kjennelsen til side, og en
ny rettsrunde venter Jensen og Co. (Oppsummering Eirik Jensen-saken, 28. januar kl. 14:23,
NRK) Fra 1. januar 2019 ble straffesaker i lagmannsretten ført av to fagdommere og fem
lekdommere. Juryordningen slik vi kjente den, er altså nå historie (Domstol.no, 2018, s. 14.)
Jensen-saken var den siste straffesaken som gikk for retten i Norge hvor en jury ble benyttet.
Skal vi trekke ut noen elementer her som illustrerer hvor komplisert en voldtektssak er, helt
fra en anmeldelse er levert og utfolder seg gjennom rettssystemet (og til slutt skrives om i
mediene), kan vi oppsummere på følgende måte: Dagbladet viser til regionale forskjeller for å
poengtere at økt fokus på ressurser i etterforskning av voldtekt er med på å få
gjerningspersoner dømt. Frølich og Høyre foreslår en redusert minstestraff for voldtekt fordi
de mener dette kan gjøre lette avgjørelsen om å straffe noen for voldtekt. Hammervik som er
utvalgsmedlem i Advokatforeningen, bifaller Frølichs’ innspill og mener at bevisbyrden har
blitt større med årene og er overbevist om at faktorer som for eksempel tiltaltes emosjonelle
reaksjon, unge alder og knuste fremtidsplaner, påvirker bevisvurderingen. I Jensen-saken så vi
to motstridende konklusjoner fra henholdsvis lekdommerne og fagdommerne, og satt med det
punktum for norgeshistoriens siste rettssak med jury og fôret kritikerne med argumenter mot
ordningen. Som vi skal se senere i oppgaven, ble rettssaken til en av de tre sakene jeg
analyserer i denne oppgaven, gjenstand for kritikk fordi det var et flertall av meddommere
som avgjorde at de tiltalte ikke ble dømt for voldtekt.
Siste del av denne bolken tar for seg fagartikkelen “Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant
norske lekdommere og fagdommere” (Bendixen et.al., 2014). Merk at denne artikkelen ble
skrevet før juryordningen ble avviklet.
Mons Bendixen, Siri Helle, Tor Langbach og Kirsten Rasmussen (2014) har gjennomført en
studie som hadde til hensikt å kartlegge voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske
lekdommere og fagdommer i Norge. I fagartikkelen belyses det at troverdigheten til tiltalte og
fornærmede, kan avgjøre dommen. Det samme poenget som ble trukket frem i forrige avsnitt,
dukker også opp her: Det er ofte snakk om ord mot ord i voldtektssaker fordi bevis mangler
(Bendixen et. al., 2014, s. 7). Ved bekjentskapsvoldtekt viser undersøkelser at deler av
ansvaret har blitt plassert hos offeret, og selv om holdninger til offeret som baserer seg på
klassiske myter er problematisk isolert sett, er hovedproblemet der det potensielt er snakk om
å dømme feil (Bendixen et. al., 2014, s 8). Ved å undersøke svarene til 243 lekdommere og 48
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fagdommer kom de frem til at både fag- og lekdommerne hadde jevnt over lav aksept for
voldtektsmyter. Likevel ga svarene til mannlige respondentene utslag på kjønnssjåvinistiske
holdninger og “... kjønnssjåvinisme viste seg å være sterkt relatert til aksept av
voldtektsmyter” (Bendixen et. al., 2014, s 8).

I dette kapittelet har vi sett at Ward (1995) gir grundig historisk oversikt på forskning og teori
om voldtekt frem til utgivelsen. Særlig samarbeidet mellom feministisk- og psykologisk
forskning legger Colleen A Ward (1995) i “A Circle in the Making” fokus på når hun legger
frem hvordan de to retningene har motivert hverandre til å studere holdninger til voldtekt.
Den største ulikheten mellom psykologisk og feministisk forskning ligger i metodebruk. Ved
å se nærmere på Ward, Brownmiller og LeGrand, ser vi også hvordan voldtektsmytene er
synlige på tvers av forskningsfeltene. I californisk lov, har vi sett at myter gjentas kan påvirke
menneskers oppfatning. Til sammenligning gjenspeiler ikke gjeldende norsk lov myter på
samme måte, men loven er samtidig noe vag som kan gi rom for mistolkninger.
Avslutningsvis har vi sett på utviklingen i norsk rettspraksis, Høyres forslag om lavere
minstestraff og fagartikkelen om voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske
lekdommere og fagdommere, som så at det var en sterk tilknytning mellom kjønnssjåvinisme
og aksept av voldtektsmyter.

2.2. Holdninger
I artikler som baserer seg på uttalelser, blir ofte intervjuobjektene direkte sitert. I tilfeller hvor
det blir brukt sitering i form av parafrasering, kan den subjektive meningen til den som uttaler
seg ligge latent mellom linjene. Artikler som tar for seg voldtekt som tema, kan gjengi
voldtektsmyter, mistenkeliggjøre ofre og fordele skyld dit skyld ikke hører hjemme – alt dette
uten at det hverken er avisens hensikt eller det gjenspeiler avisens holdninger. Språket som
blir brukt til å formidle, kan ha større innvirkning på mottakerens oppfatning av hva voldtekt
er enn man tror. I dette kapittelet skal vi se nærmere på holdninger, journalistikk og
diskursanalyse som teori.
Før vi går nærmere inn på resultatene fra en holdningsundersøkelse, er det nødvendig å
avklare av hva som menes når “holdninger til voldtekt” forekommer i oppgaven. Til tross for
at “holdninger til voldtekt” ofte skal forstås med negativt fortegn, tolker jeg holdninger her
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som noe som kan måles ut i fra en skala. Om vi tar utgangspunkt i dette, vil “ikke-skadelige
holdninger til voldtekt” befinne seg på den ene siden av skalaen, mens “skadelige holdninger
til voldtekt” befinner seg på den andre siden. Ved “skadelige holdninger til voldtekt” er
sannsynligheten overveiende for at holdningene bygger på voldtektsmyter.

2.2.1. Amnesty-undersøkelsen: Holdninger til voldtekt i Norge
I 2013 startet Amnesty en kampanje for å få temaet om voldtekt inn i læreplanen i skolen.
Bakgrunnen for dette, var utvalgte funn som kom frem etter Ipsos gjennomførte en stor
undersøkelse for Amnesty samme år. Det viste seg at kun 14 prosent av de spurte under 30 år
var fornøyd med undervisningen de hadde fått i skolen om voldtekt og grensesetting. Dette til
tross for at nesten halvparten av denne gruppen oppga skolen som en av kildene for
undervisning i temaet (Amnesty, 2013). Selv om det blir vanskelig å sammenligne
undersøkelsen med den som ble gjennomført i regi av Reform i 2012 (som nevnt i 2.1.5),
fordi respondentene denne gangen var 18+ og bestod av både kvinner og menn, ble det også
her oppdaget urovekkende tendenser når det kom til ansvarsfordeling: Omlag en av fire av de
som ble intervjuet, mente at om en kvinne valgte å bli med en mann på nachspiel, måtte hun
ta en del av ansvaret dersom mannen endte opp med å voldta henne (Amnesty, 2013).
Dersom vi går tilbake til respondentenes kilder for informasjon om blant annet grensesetting i
seksuelle situasjoner, kom det frem at hele 57 prosent av de spurte oppnevnte media som sin
hovedkilde. Skolen kom på femteplass med 22 prosent (Amnesty, 2013).
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Figur: Ipsos: Undersøkelse om voldtekt for Amnesty International Norge hvor et landsrepresentativt utvalg av
nordmenn fra alderen 18 og oppover, side 11.

I tillegg til at media ligger på topp i undersøkelsen over, ser man også at Internett som en
kanal for informasjon ligger på andreplass (Amnesty, 2013). Det er nødvendig å presisere at
de under 30 i større grad oppga skolen som kilde enn de over, “... men denne andelen er
fortsatt under 50 prosent. Og bildet forverres av at kun 14 prosent av de under 30 år mener
opplæringen de fikk i skolen om voldtekt og seksuell grensesetting var god”, heter det i
rapporten (Ipsos, s. 3).
Basert på det som kommer frem i lys av Amnesty-undersøkelsen, er det potensiale for å
motvirke diskriminerende holdninger til voldtekt i Norge. At kategorien media er den
vanligste informasjonskilden om voldtekt, er et viktig motiv for å undersøke hvordan voldtekt
blir omtalt i mediene. Hvilke artikler som undersøkes og hvordan jeg går frem for å
identifisere holdninger, vil jeg komme tilbake til i metodekapittelet.
Blant de mytene vi ser ved gjennomgang av forskningsmaterialet, er at overfallsvoldtekt er
normalen, at voldtekt innbefatter at offer og overgriper er ukjente for hverandre, at overgriper
bruker fysisk makt mot offeret og at voldtekt tar skjer på utrygge steder. En grunn til at denne
typen voldtektsmyter har oppstått eller har “fortsatt å leve”, kan være mediedekningen av
voldtektssaker.
Nachspielvoldtekter skiller seg fra det man anser som de «klassiske voldtektene», der
gjerningsmannen overfaller offeret i nattens mulm og mørke. Kjennetegnet er at offer
og gjerningsmann enten kjenner hverandre eller er i samme omgangskrets, og at det
nesten alltid har vært alkohol eller rusmidler inne i bildet. (overgrep.no, 2017)

Slik forklares begrepet nachspielvoldtekt i overgrep.no. Nettstedet er et samarbeid mellom to
stiftelser og drives av et advokatfirma, og omtaler seg selv som en ressursside siktet inn mot
voldtektsofre og pårørende (overgrep.no). Nettsiden er et av de øverste treffene som dukker
opp dersom en googler “voldtekt betydning” og “seksuelle overgrep betydning”. I utdraget
ovenfor sies det noe om hvordan denne typen voldtekt tilsynelatende avviker fra det som
anses som normalen. Likevel fortsetter begrepsforklaringen slik: “En stor andel av landets
voldtekter dreier seg om såkalte nachspielvoldtekter” (overgrep.no). Dersom en søker opp det
lignende begrepet festvoldtekt på organisasjonens side, dukker det opp en forklaring som er
nokså lik den over. I samme artikkel presenteres statistikk fra 2015 hvor det kommer frem at
ca. 40 prosent av voldtektene som ble anmeldt dette året, var festrelaterte (overgrep.no)
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På nettsiden overgrep.no er nachspielvoldtekter forklart ved å si at disse “... skiller seg fra det
man anser som de ‘klassiske voldtektene’ ...”. At det er brukt anførselstegn på “klassiske
voldtektene”, kan vi tolke som at dette er organisasjonens måte å skille deres
begrepsforståelse fra allmennhetens på grunn av myten at overfallsvoldtekt er vanligst. På den
ene siden kan man si at dette er en grei måte å skille fakta fra uriktige forestillinger. På den
andre siden illustrerer eksempelet at enkelte holdninger og myter er så fastgrodd i samfunnet,
at en ikke en gang kan forklare én type voldtekt uten å se den i lys av en annen type – til tross
for at det er nachspielvoldtekt som er vanligst.
I følget Politiet og Kripos egne tall for 2014, var nær halvparten av anmeldte voldtekter på
landsbasis dette året, festrelaterte. Til sammenligning var andelen av overfallsvoldtekter på 11
prosent i samme tidsrom (Olsen & Hem, 2015). Som nevnt innledningsvis, har festrelatert
voldtekt økt i antall de siste årene. Politiet sier: “Det vil være positivt om økningen skyldes at
flere voldtektsutsatte velger å anmelde krenkelsen” (Anmeldt kriminalitet og
straffesaksbehandling første tertial, 2017: 19). Samtidig erkjenner Kripos at det trolig er snakk
om store mørketall når det kommer til omfanget av ofre som ikke anmelder (Olsen & Hem,
2015). Når andelen voldtekter i forbindelse med fest, er fem ganger høyere enn antallet
overfallsvoldtekter, kan en spørre seg hvorfor festvoldtekter i dag ikke regnes som en
“klassisk voldtekt”. De to norske sakene som denne oppgaven tar for seg, Kopseng-saken og
Hemsedal-saken, handler nettopp om slike fest- eller stevnemøtevoldtekter.
Overgrep.no differensierer disse to ved å si at seksuelle overgrep er en sekkebetegnelse, mens
voldtekt er et spesifikt seksuelt overgrep, altså: Alle voldtekter er et overgrep, men alle
overgrep er ikke voldtekt. Overgrep.no sier også dersom at forhold skal kunne omtales som en
voldtekt, er det visse premisser som må være til stede. Seksuelle overgrep brukes for
eksempel om seksuell omgang med en person under 16 år. Det er her ikke snakk om et
maktmisbruk enten av psykisk eller fysisk art slik det er dersom det er snakk om voldtekt
(overgrep.no, 2017)
Både når det kommer til kvinner og menn, er det vanskelig å kartlegge omfang. Når Kripos
publiserer voldtektsstatistikk baserer tallene seg på anmeldte forhold. Så hva med alle
voldtekter som ikke blir anmeldt. Skal en sammenligne voldtektsstatistikk mellom forskjellig
land, møter en også på et annet problem: Statistikken måles ulikt. Dette vil si at dersom en
skal måle om voldtektsstatistikken for Norge er høy, må det settes andre premisser enn
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komparative. En måte å måle det på er ved å se på om de norske tallene stikker seg ut når de
sees i lys av hvor “godt” land Norge er å leve i.

2.2.2. Holdningsendringer og publikumspåvirkning
13. desember 2018 kom nyheten om at Julio Kopseng har blitt dømt for de to voldtektene han
var tiltalt for tidligere i år. I en artikkel om den ferske dommen skriver VG: “De to kvinnene
Kopseng nå er dømt for å ha voldtatt, anmeldte den tidligere danseren i 2015 og 2016 etter
den store medieoppmerksomheten rundt rettssakene mot ham” (NTB b, 2018). Selv om dette
kanskje ikke sier noe om påvirkning i utstrakt grad, trekker altså disse ofrene
medieoppmerksomheten frem som en avgjørende faktor for at de anmeldte Kopseng.
I Amnesty-undersøkelsen viste kategorien “media” å være respondentenes hovedkilde til
voldtekt som tema. Men hva vet vi egentlig om medienes mulighet for å påvirke menneskers
holdninger? Før vi ser på hva forskere sier om mediepåvirkning i dag, er det nyttig med et
historisk tilbakeblikk for å kunne kontekstualisere konseptet.
Når det kommer til skisseringen av skiftene i mediepåvirkning, snakker vi ofte om tre
perioder. Den første strekker seg fra rundt 1920-tallet og nesten frem til andre verdenskrig
hvor mediene ble sett på som allmektige. I perioden anså en publikum7 som passive og svært
mottakelige for propaganda. Mediene kunne nærmest injisere publikum med informasjon
(Schwebs og Østbye, 1994, s.183-184). Mot 1940-tallet ble kontrastene store når psykologiskog samfunnsvitenskapelig forskning så at publikum ikke tok inn informasjon som én samlet
masse. Snarere var meningsdanning noe som oppstod i grupperinger. Ved hjelp av datidens
“påvirkere” 8, var såkalte opinionsledere viktig i videreformidling av et budskap. Blant annet
hadde de en sentral rolle i teorien om tostegshypotesen. Denne kan forklares enkelt ved at
massemediene er avsender og en opinionsleder fortolker og formidler budskapet videre til en
endelig mottaker. I denne perioden blir derfor mediene ofte kalt avmektige (Schwebs og
Østbye, 1994, s. 185-188). I den siste perioden som begynte i 1960-årene, ble mediene omtalt
som mektige fordi forskerne så grunn til å tro at mediene hadde en viss påvirkningskraft

7

Publikum er et begrep som vil bli mindre brukt utover oppgaven fordi begrepet gir konnotasjoner til passivhet
(Schwebs og Østbye, 1994)
8

Påvirker var ett av ti ord som var nominert som årets ord av Språkrådet (2018) <https://www.sprakradet.no/Viog-vart/hva-skjer/Aktuelt/2018/arets-ord-2018-skjebnelandsmote/> . Ordet er en oversettelse av den engelske
termen “influencer” som her skal forstås som en person som regnes å ha stor innflytelse på et avgrenset
publikum.
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likevel. Når bruk av ulike medier var så innarbeidet som en hverdagsrutine, ble det vanskelig
å avfeie medienes kraft som ikke-eksisterende (Schwebs og Østbye, 1994, s. 188-189). Det er
verdt å nevne at både overgangene og periodene som sådan, kan virke mer markante enn det
de egentlig er. En av grunnene til dette er at nye forskere gjerne har sett på de foregående
periodene med et kritisk blikk. Ved å kategorisere en periode som allmektig, tar en distanse
fra tidligere forskning man ikke er enig i ved å kalle neste periode for avmektig etc. (Schwebs
og Østbye, 1994).
“På individnivå blir kunnskaper, holdninger og handlinger påvirket av medienes fremstilling
av nære og fjerne hendelser”, sier professor ved institutt for medier og kommunikasjon ved
Universitet i Oslo, Ragnar Waldahl (1999, s. 12). Mediepåvirkning er en av flere prosesser
Waldahl har studert; også den mest relevante for denne oppgaven. Han påpeker at den
samfunnsmessige innflytelsen tenderer å være mindre enn det folk gjerne ser for seg at den er.
Det er på individnivå prosessene rundt påvirkning igangsettes, men grensen mellom dette
nivået og det institusjonelle er tidvis uklar (Waldahl, 1999, s.13-15). Når vi snakker om
mediepåvirkning er det viktig å ha i mente det faktum at det er en forskjell på å bevisst gå inn
for å påvirke noen, og å påvirke uten at det er intensjonen. Dersom jeg ønsker å selge et en
barneleke, vil jeg gjerne prøve å sikte reklamen mot foreldre når julen nærmer seg. Selv om
medier ikke tilsikter å påvirke på samme måte, har de innvirkningskraft på publikum
(Waldahl, 1999, s. 44).
Som vi så i teorien om tostegshypotesen, kan det være flere aktører som også spiller inn når
mottaker skal gjøre seg opp en mening om et innhold. Selv om Samtidig som Waldahl (1999)
trekker frem at det er på individnivå holdninger påvirkes av det mediene belyser, minner han
oss på meningsdannelse også skjer på individnivå. “... selv om mediene ofte skjeler til
publikum når de utformer innholdet sitt, er det de som har initiativet og som legger de fleste
premisser. Publikum må tross alt forholde seg til det innholdet mediene serverer” (Waldahl,
1999, s. 57). På bakgrunn av det vi har sett i mediepåvirkningens historiske utvikling og i
Waldahls innspill, tolker jeg dette som at publikum både avkoder innholdet ut fra egen
habitus9, samtidig som medienes innramminger av nyhetssaker virker inn. Ved å publisere
artikler som tar for seg voldtektssaker blir for det første publikum eksponert for temaet fordi
mediene har satt det på dagsorden. For det andre har journalistene i samspill med redaksjonen

9

Habitus er ens egen samling av sosiale erfaringer og kunnskap, og virker inn på tankemønsteret (Gripsrud,
2011, s. 78-79).
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frihet til å velge mye av innholdet i saken, blant annet ved å avgjøre når informasjonen skal
avgrenses.

2.2.3. Journalistikk og sjanger
For å kunne se nærmere på pressens ulike roller og dens streben etter å være objektiv, må vi
først få en forståelse av hva journalistikk er og hvilke journalistiske sjangre artiklene som skal
undersøkes, befinner seg i. Professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved
Universitetet i Bergen, Martin Eide (2011) mener at journalistikk bør oppfattes som både en
institusjon og som en virksomhet. Institusjon kan her tolkes som et bestemt handlingsmønster
som er forankret i samfunnet (Eide, 2011, s. 13), snarere enn et statlig bygg eller et spesifikt
avgrenset geografisk område: “Journalistikk er en moderne institusjon som innhenter,
bearbeider og formidler informasjon som gjør krav på å være sann, og som kan være
demokratisk relevant” (Eide, 2011, s. 10). Derfor er det slik at vi ofte omtaler journalistikken
som “den fjerde statsmakt”. Dette vil si at en oppgavene er å følge med på “...de tre øvrige
statsmaktene - den lovgivende, den dømmende og den utøvende” (Eide, 2011, s. 19).
Professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda, Paul Bjerke, omtaler journalistikk som både
en praksis og en tekstform. “Journalistikken er en blanding”, sier Bjerke og sikter til balansen
mellom å være en virksomhet som skal tjene penger, og en kilde for informasjon (2011, s. 2830). Bjerke trekker blant annet frem at Jürgen Habermas’ offentlighetsteori har en så sentral
forankring i samfunnsforskning i Norge, at det er naturlig at den også har blitt viktig for
journalistikken. Avgjørelser som blir drevet frem ved hjelp av en åpen diskusjon i
offentligheten, anses som en viktig del av demokratiet (Bjerke, 2011, s. 32).
Til sammen har innflytelsen fra amerikansk journalistikks selvforståelse og Habermas
ført til en norsk journalistisk egenforståelse av at mediene er arena for en offentlighet
der argumentenes egen kraft er det avgjørende, ikke hvem som har framsatt
argumentet, eller hvem som har interesse av et utkomme i en sak (Bjerke, 2011, s. 33).

Om vi tenker på pressen som den fjerde statsmakt, hvor en av journalistikkens oppgaver er å
formidle informasjon som er sann, slik Eide sier, kan en undre seg over hva sann betyr i
denne sammenhengen. Bjerke på sin side, belyser hvordan journalister jobber ut fra å referere
til kilder, men at det ikke finnes krav om at det kilder sier må verifiseres (2011, s. 129). Dette
betyr i prinsippet at det ikke er garantert at teksten journalisten formidler, er sann. Å legge
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frem en sak hvor påstander fra ulike hold blir presentert, er en enkel måte å fraskrive seg
ansvar for verifikasjon på. Denne metoden kalles topartsstrid, og er ifølge Bjerke svært vanlig
innen journalistikken (2011, s. 130).
Bjerke trekker frem hvordan det som kalles samtidig imøtegåelse, brukes for at parten som
blir omtalt skal ha rett til å forsvare seg og sitt virke. I formidlingen av en nyhet, må
journalisten passe seg for å hverken være selvmotsigende, eller tydelig subjektiv (Hågvar,
2016, s. 6-7). Hvis en legitimerer at det er greit å publisere en usann påstand med at den som
blir angrepet tross alt får mulighet til å forsvare seg, er heller ikke dette uproblematisk: “Det
er en rent teknisk løsning som åpner for maktmisbruk, både fra de som fremsetter påstander,
og de redaksjoner som bringer dem videre” (Bjerke, 2011, s. 143). Som jeg vil komme tilbake
til i den delen som tar for seg presseetikk og Pressens Faglige Utvalg (PFU), er kravet om
sannhet noe også PFU i liten grad kan til hensyn til.
Ikke bare hevder Bjerke (2011) at nyhetssjangeren er den viktigste, men også at det er den
ledende sjangeren. Dette er svært synlig om vi besøker avisenes nettsider. I sin
doktorgradsavhandling undersøkte Yngve Benestad Hågvar nyhetssjangere i nettaviser. Her
så han på “tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten
2010-2014” (Hågvar, 2016). Disse tre avisene og Nettavisen, vil bli presentert kort senere i
oppgaven. Hågvar definerer nyheter “... som journalistiske tekster som bringer aktuelle
faktaopplysninger uten at forfatteren har intensjon om å drive åpen argumentasjon” (2016, s.
66). I tillegg til å trekke frem aktuelle faktaopplysninger som er sentralt element, forklarer
Hågvar nyheter ved å skille informasjonsdrevet journalistikk fra meningsdrevet. Noe av det
Hågvar aspektene Hågvar belyste i sine funn var blant annet at nettavisene så ut til å bruke
personfokus i større grad enn papiravisene. Han så også at selv om journalistene jobbet
tilsvarende likt med papirartikler og som nettartikler, var ofte papirutgavene mer detaljert, noe
som kan ha noe med at en ønsker at leserne betaler for nyheter. Likevel kan betalingsmurer
(abonnement) gjøre at det også kan være forskjeller på nyhetsformidlingen innad i
nettavisene. Ulikhetene handler om gratis versus betaling og ikke bare om papir versus nett
(Hågvar, 2016).
Også når det kom til kildebruk viste Hågvar til forskjeller: Mens nettavisene gjerne kunne
bruke kjendiser som kilder, fokuserte tilsvarende dekning av samme sak i papirutgaven på
erfaringer fra “vanlige” mennesker. (Hågvar, 2016, s. 514-515). “Litt forenklet kan vi si at de
typiske nettsjangrene særlig legger opp til å dekke hendelser og meninger, mens de typiske
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papirsjangrene er mer innrettet mot erfaringer og fortolkninger” (Hågvar, 2016, s. 518).
Allern peker på at blant annet “kjendiseri” har tatt over for mye av journalistikken som dreide
seg inn mot kultur, og knytter tabloidisering opp mot journalistisk kvalitet og redaksjonelle
valg snarere enn bestemte avistyper (2001, s. 44-45). I likhet med Allern, viser også Hågvar
til at den teknologiske utviklingen utfordrer avisene, samtidig som den også fører med seg
muligheter ved at kilder og dokumenter i større grad er tilgjengelig for journalisten (2016, s.
11). Likevel så Hågvar at redaksjonssjefer hadde en forventing til at publikum har forståelse
for at nyheter på nett oppdateres fortløpende, og at det på den måten ikke kan settes like høye
krav til kvaliteten på kilder (eller mengden) (2016, s. 515).

2.2.4. Objektivitet
Ved hjelp av lånte fjær på feltet om objektivitet, presenterer Eide (2011) et knippe tolkninger
fra Gunnar Andréns som i det store og hele går ut på at å være objektiv ikke er synonymt med
å være nøytral. Det er ei heller snakk om en balansegang for å gjøre alle parter tilfreds. Dette
kan stå i kontrast til den generelle oppfatningen av hva objektivitet er, men det må stilles
særlige krav til journalistikken: “Et journalistisk produkt er objektiv i den grad det inneholder
sanne påstander, det ikke er misvisende, det inneholder vesentlige påstander og det er grundig
(Eide, 2011, s. 25).

2.2.5. Presseetikk og PFU
Alle de fire avisene som blir analysert i denne oppgaven, forholder seg til Vær Varsomplakaten og Redaktørplakatene. Både dagbladet.no og aftenposten.no skilter med at de følger
Vær Varsom-plakaten nederst på nettsidene deres. Selv om kanskje ikke alle har like stor
kjennskap til plakaten, kan dokumentasjon på at den blir fulgt av et mediehus, fungere som et
slags kvalitetsstempel. Vi kan tenke på det som at hvis vi står på dagligvarebutikken og ser at
et rengjøringsprodukt er svanemerket, så indikerer dette at produktet er miljøbesparende. Vær
Varsom-plakaten viser at avisen skal følge det som omtales som god presseetikk. Vær
Varsom-plakaten inneholder en rekke punkter skal gi etiske føringer gjennom “... hele den
journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet” (Vær
Varsom-plakaten, pfu.no). Vær Varsom består av fire hovedpunkter: 1. Pressens
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samfunnsrolle, 2. Integritet og troverdighet, 3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene og
4. Publiseringsregler
Under følger forklaringer på noen utvalgte underpunkter fra Vær Varsom-plakaten som er
relevant opp mot oppgavens problemstilling og datamateriale:
1.2 Pressen har et ansvar å legge frem ulike syn
4.2 Pressen har et ansvar om å skille mellom faktabasert informasjon og meningsbasert
informasjon.
4.7 Pressen har et ansvar om å utvise stor forsiktighet når det kommer til å identifisere
mennesker som har blitt anklaget eller mistenkt for straffbare forhold
4.8 Pressen har et ansvar om å være forsiktig med å benytte seg av bilder som ikke har med
saken å gjøre.
I tillegg til Vær Varsom-plakaten, legger Redaktørplakaten retningslinjer som er en del av
presseetikken. Redaktørplakaten sikter seg ikke overraskende inn på redaktørenes ansvar for å
utvise god presseskikk, og fastslår hvem som har det endelige ansvaret for det som blir
publisert i avisen de er redaktør for (Redaktørplakaten, PFU). Personer eller institusjoner som
mener pressen har publisert noe som er i strid med Vær Varsom-plakaten, kan klage til PFU.
Dersom noen blir felt i PFU for brudd på Vær Varsom, er det ikke den enkelte journalisten
som står bak artikkelen, innslaget eller publikasjonen som blir ansvarlig, men det mediehuset
vedkommende er ansatt ved.
Selv om PFU sørger for at de presseetiske prinsippene følges, innebærer ikke dette at utvalget
er på jakt etter sannheten. “PFU er ikke, kan ikke være og ønsker ikke å være et organ som tar
stilling til hva som er sant eller hvem som har rett i en sak der det fins ulike versjoner”
(Bjerke, 2011, s. 139). Selv om PFU i dagligtale gjerne omtales som et organ, vil noen hevde
at dette ikke helt er tilfelle. “PFU opptrer ikke som et selvstendig organ, men som et redskap
for pressens organisasjoner” (Bodahl-Johansen i Ottosen og Roksvold, 2003, s. 48).

2.2.6. Sosiale medier som en del av medielandskapet
Dagens medielandskap er en hybrid av tradisjonelle medier som avis, radio og TV, og nye
medier som blogg, podkast eller sosiale nettverkssider. Når konvergens fører til at de tidligere
skillene mellom ulike medier nå blir mer utydelige, ender de opp med å ligne mer og mer på
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hverandre. Et hybrid medielandskap gir nettavisene flere plattformer til å invitere leseren inn
via. Selv om dette er positivt for eksponering og for å generere klikk, må en på samme tid ta
høyde for nye problemstillinger. I de neste avsnittene skal vi derfor se på hvilke journalistiske
og redaksjonelle dilemmaer som oppstår i valg av kilder.
Facebook er per 2018 fremdeles det sosiale mediet som har flest brukere i Norge (Ipsos,
SoMe-Tracker Q2’18). Likevel var det Twitter som var den foretrukne plattformen da
holdningskampanjen #Metoo ble igangsatt høsten 2017. Ved å bruke emneknaggen var det
lett å finne frem til de mange historiene om trakassering, overgrep og voldtekt. Når slike
fenomener oppstår i så stort omfang, tar det ikke lang tid før medier begynner å produsere
nyheter om sakene. Da har journalistene et informasjonsansvar, men formidlingen kan by på
utfordringer. Nye medier gir hyppige oppdateringer og har ikke Vær Varsom- og
Redaktørplakaten å forholde seg til. Når fenomen som Metoo-kampanjen oppstår, blir det
tydelige hvordan tradisjonelle medier ikke har nyhetsmonopol. Ved å benytte seg av kilder fra
sosiale nettverkssider, må journalisten spørre seg om hvordan dette kan legges frem innenfor
presseetiske rammer.
Dersom det er snakk om beskyldninger mot navngitte personer fra andre land, kan det at
andre medier har navngitt vedkommende først, gi en slags presedens for hva som er greit å
skrive om. Tidspresset som journalistene konstant jobber mot, gjør at klipp og lim er en rask
måte å levere nyhetsstoff på. Men ikke bare gjør dette noe med kvaliteten på journalistikken,
men ved å repetere noe andre har sagt, kan en på samme tid gi kilden en definisjonsmakt. For
eksempel når man utelukkende baserer en artikkel på andres uttalelser, blir dette en
gjentagelse av deres sannhet. Hvis man ikke utfordrer denne sannheten ved å presentere andre
synsvinkler, får kilden makt til å definere artikkelens narrativ. Dette kan være sosiale medier
som kilder, eller forsvarsadvokater som kilder. En forsvarsadvokat sitt oppdrag er å forsvare
sin klient. Om klienten hevder sin uskyld, vil forsvarer gjør det samme i intervju med pressen.

2.2.7 Aftenposten.no, VG.no, Dagbladet.no og Nettavisen.no
“Crime is valid news, and rape deserves a place in news coverage. It is also obvious that rape
sells newspapers, or the story would not appear on page one, as they sometimes do”
(Brownmiller, 1993, s. 337). Med dette viser Brownmiller den moralske konflikten avisene
opplever når de både ønsker å dekke nyheter og å selge nyheter. Like fullt understreker hun at
når hun kommenterer glamoriseringen av voldtektsofre, eller “rape dressed up to fit the male
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fantasy”, sikter hun til tabloide aviser. De fire nettavisene som analyseres i denne oppgaven,
har ikke bare ulike bakgrunner, men befinner seg også på forskjellige tabloidiseringsnivåer.
Med Aftenposten som eneste reelle utfordrer på området, har VG lenge vært kjent som
Norges største papiravis. Avisen ble kom i etterkant av andre verdenskrig og har i motsetning
til mange andre aviser, ikke sitt utspring i partipressen. Schibsted Media er eier av både VG
og Aftenposten og i 1995 ble de begge lansert som nettaviser. Aftenposten kom senere enn
VG (60-tallet) og hadde en politisk tilknytning til Høyre. Selv om Aftenposten er den tredje
største nettavisen her til lands, regnes den som en regional avis. I likhet med VG, jobber
Aftenpostens journalister samlet for å levere nyheter til både nett- og papirutgavene (Hågvar,
2016, s. 88-90).
Dagbladet var tidligere ute med å integrere redaksjoner enn både VG og Aftenposten. Selv
om de to ovennevnte avisene også fikk sine nettutgaver i 1995, var det Dagbladet som var den
første av de store avisene som publiserte på nett (Ottosen, 1996, s. 529). Med politisk
tilhørighet til venstre, stod avisen lenge på motsatt side av Aftenposten. Alle de tre avisene
opererer med betalingsmurer på nettutgavene sine. Det er gjerne det de kaller “egensaker”,
som reguleres økonomisk, mens “løpende nyheter” er fritt vilt (Hågvar, 2016, s. 90-92). VG
og Dagbladet lenge vært regnet som tabloide aviser. Men når det kommer til fokus på
underholdningsstoff, er dette ifølge Rune Ottosen ikke noe nytt: “Denne dobbeltheten i
avisbudskapet, der avisene på den ene siden skulle opplyse og informere og på den andre
siden appellere til bredere grupper med variert kulturstoff, har i prinsippet eksistert like lenge
som avisene” (2004, s. 91).
Nettavisene hadde sin oppstart året etter de tre andre avisene hadde sine lanseringer på nett.
Som navnet antyder, differensierer denne seg fra de andre utvalgte nettavisene fordi den kun
finnes på nett og er i dag nest størst på mobil av nettavisene. Nettavisen har vært
småkontroversiell fra sin oppstart. I 2001 fikk de blant annet kritikk for å ha strømmet direkte
fra rettssalen i Orderud-saken uten et “redaksjonelt filter” (Nettavisen/Historien om).
Nettavisen har også tatt flere risikoer når de har dekket voldtektssaker. I Kopseng-saken
valgte de å gå ut med fullt navn på Julio Kopseng; det samme gjorde de da basketballtreneren
Emari Rashaad O'Garrow fikk en dom på 15 år for en rekke voldtekter (Stavrum, 2015).
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2.3.8 Diskursanalyse som teori
Ikke bare er diskurs et begrep som spenner bredt, men i likhet med institusjonsbegrepet kan
betydningen variere ut fra sammenhengen ordet blir brukt. I dagligtale kan diskurs brukes om
noe så enkelt som retningen diskusjon beveger seg i. I vitenskapelig sammenheng forbindes
også diskurs med en tradisjon innen forskning: diskursanalyse. Karianne Skovholt og Aslaug
Veum beskriver diskursanalyse som et samlebegrep for fremgangsmåter å studere ulike
fenomener gjennom for eksempel tekst (2014, s 33) Diskursanalyse er todelt på den måten at
den omfavner både metode og teori; flerdimensjonal ved at analysen kan utføres på flere
nivåer og på tvers av fagtradisjoner. Det var den franske filosofen Michel Foucault som
virkelig satte diskursbegrepet på kartet. Foucault sin tilnærming til diskurs er at det handler
om mer enn bare det lingvistiske aspektet, som valg av ord eller rekkefølgen av dem. For han
var et sentralt aspekt av analyseformen at er umulig å uttale seg nøytralt (Skovholt og Veum,
2014, s. 34). Den engelske professoren i lingvistikk, Norman Fairclough, er kjent for å ha
vært en av viktigste utviklerne av tilnærmingen er kjent som Critical Discourse Analysis
(CDA). Selv om Fairclough kommer fra lingvistikken, er handler kritisk diskursanalyse mer
enn bare ordene som blir formidlet. “Ei kritisk tilnærming inneber å synleggjere ‘makta’ i
teksten” (Skovholt og Veum, 2014, s. 37). Det vil si at et krav for å være kritisk i denne
sammenhengen, er å utarbeide en forståelse av hva som ligger bak teksten av blant annet
holdninger, og å videre kunne sette dette i en kontekst. Det er i først når vi setter teksten i
kontekst at den får sin fullstendige menig. Når det kommer til den som analyserer tekst, er det
ifølge Fairclough ikke mulig å være helt nøytral (Fairclough, 2009, s. 14-15). Dette kan sees i
lys av noe Yngve Benestad Hågvar (2007) påpeker; det vil alltid være en mulighet for man vil
trekke frem ulike diskurser i et materiale.
I denne oppgaven er det holdninger til voldtekt i fire ulike medier på nett som undersøkes.
Ved tilføre diskursanalysen et kritisk preg, kan vi drøfte bruken av ordet voldtekt eller
sekkebetegnelsen seksuelle overgrep som erstatning av det. Dersom det hadde vært
engelskspråklige medier som skulle undersøkes kunne en også diskutert bruken av victim
kontra survivor. Noen aktivister og personer som har vært utsatt for voldtekt gjerne ønsker å
distansere seg fra de konnotasjonene offerbegrepet bringer med seg, og foretrekker overlever
som et “statement” for kampen vedkommende har vært gjennom. I en mediediskurs kan
likevel voldtektsbegrepet være så forankret i språket at lovbruddsaspektet ikke når
mottakeren, hvis det er snakk om en nyhetssak om voldtekt. Dette er det som kalles en
diskursiv kamp (Skovholt og Veum, 2014, s. 36).
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En Bourdieuaner vil gjerne hevde at det er ens egen habitus som danner selve grunnlaget i
meningsdannelse. Diskursteori tar høyde for at erfaringer og kunnskap er med på å påvirke
ulike diskurser: En professor fra humaniora tilpasser språket ut i fra om hun skal skrive en
akademisk tekst, eller en annonsetekst for et stuebord hun selger. For å finne en felles
oppfatning, kalt doxa, må en studere hvilke avgjørelser som er gjort når et budskap har blitt
laget (Skovholt og Veum, 2014, s. 35). Som vi skal komme tilbake til i metodedelen, er ikke
hensikten i denne oppgaven å analysere den enkelte journalisten bak artiklene. Snarere blir det
heller gjort forsøk på å se på forskjeller og likheter i dekningen av de tre ulike sakene med
nettavisene som avsendere. Diskursanalyse som fremgangsmåte har fått kritikk for å være
svevende. Selv om Foucaults tilnærming har vært utgangspunktet mange etter ham har bygget
videre på, så Fairclough behovet for å konkretisere måten å anvende diskursanalyse på.
Dermed ble hans bidrag, innen kritisk diskursanalyse (Hitching og Veum, 2011, s. 23).
Når journalistikken ikke er meningsbasert, må objektivitet være en prioritet. Likevel har
avisene (desken) i stor grad mulighet til å vinkle en sak slik de ønsker. Å la ord utebli, kan ha
like stor innvirkning som ordene i seg selv. “Språk er makt, og diskursanalyse brukes gjerne
til å avdekke hvordan ulike former for maktstrukturen ligger innleiret i våre vante måter å
snakke og skrive på” (Hågvar, 2007, s. 21). Dersom deler av et intervju blir tatt bort, kan det
være fordi det ikke var godt formulert eller ikke var av relevans, men det kan også ha vært et
strategisk valg. Det som er sikkert, er at det er nok til at diskursen kan endre seg.
Hågvar (2013) har brukt kritisk diskursanalyse til å se nærmere på en VG-artikkel om
fiolinisten Marte Krogh i 2013, som skapte store reaksjoner. Krogh ble feilsitert i artikkelen
og overskriften i artikkelen lød som følger: «Marte Kroghs oppfordring til norske mammaer:
Ta dere sammen og tren mer!”. Ikke bare var utsagnet provoserende nok isolert sett; hverken
det faktum at saken først ble publisert i bladet “Mamma”, eller Kroghs bakgrunn som
rikmannsfrue, gjorde saken noe bedre. Noen uker senere kom VG med en beklagelse til
Krogh. Det viste seg at hovedpersonen hadde blitt spurt om hun likte å trene, hvorpå Krogh
svarte: “Nei, jeg synes det er helt jævlig. Både å trene og etterpå” (Hågvar, 2013). Krogh
fulgte dette opp med at mødre generelt, henne selv inkludert, bare måtte ta seg sammen. Her
gikk diskursen fra å handle om å heie frem mødre, til å handle om en ovenfra og ned-holdning
fra en velstående person (Hågvar, 2013). Hågvar viser til sjangerbrudd når bildene og teksten
i en nyhetsartikkel i VG var bygget videre på et portrettintervju i magasinet Mamma. Små
grep som at overskriften fremstår som et sitat overfor leseren, selv om den mangler
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replikkstrek eller anførselstegn, viser hvordan også semiotikk kan ha en innvirkning på
oppfattelsen. En blanding av de visuelle og tekstuelle var med på å skape et provoserende
inntrykk av Krogh (Hågvar, 2013).
Til tross for at Krogh-saken poengterer at sannheten kan bøyes til ved nokså enkle grep, men
også at slike endringer kan føre til konsekvenser for intervjuobjektet, personer som omtales
eller mediet selv. Nylig har VG måtte trykke beklagelser rettet mot tre saker som alle har hatt
et utgangspunkt i seksuell trakassering og voldtekt: Trond Giske-saken, Ørjan Burøe-saken og
Hemsedal-saken. Beklagelsene i de to siste sakene kom som følger av at artiklene inneholdt
brudd på god presseskikk ved henholdsvis en og flere anledninger. Selv om makt ligger i
språket, er pressens samfunnsoppgave å opplyse. I den forbindelse kan utsagn bli brukt til
gagn, eller ugang, for den som har uttalt seg.
I episode ti av podkasten Undervisningsplikten, snakker professor i retorikk og språklig
kommunikasjon, Kjell Lars Berge om møte mellom offentlige personer og mediene. Berge
kommenterer at disse må tåle å få motstand fra mediene. Her sikter han til medienes kreative
metoder:
Det er jo klart at mange får sjokk, ikke sant. Når en journalist har tatt et sitat og
klippet de (personene) inn et sted som ikke passer inn. Man må jo være seg litt bevisst
at det er sånn mediene jobber og fungerer – det er sånn det har vært i hundrevis av år
og det kommer ikke til å bli noe annerledes. Mediedramaturgi er mediedramaturgi.
Det er noe annet enn å skrive artikkel fra et internasjonalt tidsskrift altså.
(undervisningsplikten, episode ti 26 min ut i episoden).

Hittil har det kun vært snakk om diskursanalyse som en tilnærming for å se på tekst i ulike
kontekster, men ifølge Jørgensen og Phillips tar ikke diskurser kun for seg språk, for
eksempel i form av en artikkeltekst. Diskurser omfatter også bilder og en må derfor se
egenskapene bildene har, men også i relasjon til teksten de befinner seg i (Jørgensen og
Phillips, 1999 s. 73). I analysekapittelet gjennomgår vi blant annet bilder der det kan fortelle
oss noe om hvilken betydning de har for tolkningen av artiklene. Som nevnt i 2.2.5 tar ene
punktet i Vær Varsom-plakaten for seg at journalister skal vise varsomhet når det kommer til
å bruke bilder som ikke har direkte med saken som formidles, å gjøre. Selv om særlig artikler
som handler om kjendiseri, later til å bruke bilder tatt i glamorøse settinger, blir det viktig å se
på dette i lys av sak. Et bilde kan være med på å forsterke inntrykk, men det kan også vise til
et personifisert fokus.
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Tar vi utgangspunkt i en leser, trenger ikke vedkommende å følge et spesifikt mønster for å
forstå en ingress. Likevel er det en rekke ubevisste prosesser som skjer i møte med ordene.
Først er det det umiddelbare inntrykket av det som står på papiret som opptar leseren, men når
teksten fortolkes brukes personlig knagger for å kunne sortere deler og til slutt går et inntrykk
til å bli en mening. Ved å studere et utsagn på bakgrunn av tekstuell kontekst og videre i en
samfunnskontekst, er det mulig å spore hvilke diskurser som er fremtredende.
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3. Metode
“Diskursanalyse er et paraplybegrep som favner mange, og til dels ulike, metodiske
tilnærminger. Den enkelte diskursanalytikers mulighet – og utfordring – er å finne og definere
sin egen plass i dette noe brokete feltet” (Hitching og Veum, 2011, s. 13).
Som Hitching og Veum er inne på, handler diskursanalyse som metode om å forsøke å
plassere ens analyse i et område som både er stort og tidvis vanskelig å få fatt på. Men det er
heller ingen bestemt oppskrift som legger til grunn hvordan en diskursanalyse skal foretas.
Likevel finnes det enkelte premisser som må være på plass. Hågvar sier: «Et minstekrav ved
diskursanalyse er at analytikeren gjør seg noen tanker om hvordan tekstutformingen kan
forklares ut fra kulturkonteksten. Videre er det et pluss om vi kan supplere tekstanalysen med
intervjuer” (2007, s. 37). Jeg har ikke foretatt intervjuer i forbindelse med denne oppgaven, og
begrunner dette i 3.2, avsnittet “Utfordringer og avgrensninger”.
Min tilnærming til analysen i denne oppgaven er hovedsakelig inspirert av kritisk
diskursanalyse. Som Skovholt og Veum belyser i “Tekstanalyse - ei innføring”, er alle typer
diskursanalyser kritiske på den måten at hensikten er å tyde hva som blir sagt mellom linjene
og hvordan holdninger kan tydes ut i fra analysematerialet (2014, s. 27). Fordi oppgavetema
er holdninger til voldtekt i medier, dras analysen i den kritiske retningen ved at dette er kan
sies å være viktige elementer i samfunnsdebatten. Jan Grue trekker frem etnisitet, politisk
ideologi, seksualitet, klasse og kjønn som eksempler på områder hvor det kan være lurt å
anvende kritisk diskursanalyse. Dette “... er kategorier der språk og språkbruk er viktig”
(Grue, 2011, s. 114). Det er ikke urimelig å hevde at voldtekt også er en slik kategori. Selv
om ikke en fullstendig retorisk analyse gjennomføres her, vil retoriske verktøy bli brukt i
oppgaven for å kunne oppklare hva som står mellom linjene Hågvar (2007). I VG-artikkelen
fra Weinstein-saken, blir det i analysedelen lagt frem tre eksempler på hvordan setningene
inneholder ulike måter å understreke alvorlighetsgraden av Weinsteins handlinger. Dette kan
fortelle oss noe om informasjonen fremstår som sann, som går under det retoriske
bevismiddelet logos (Skovholt og Veum, 2014, s. 39).
Som nevnt i det teoretiske rammeverket, er Fairclough er en av de mest sentrale bidragsyterne
til kritisk diskursanalyse. Hågvar trekker frem Faircloughs tredimensjonale modell for
diskursanalyse, og forklarer hvordan det kan være nyttig å benytte seg av tre dimensjoner i en
analyseprosess. Poenget med dette, er en lettere kan bryte ned en tekst for å så å plassere
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innholdet i disse dimensjonene. Hågvar (2007) forklarer hvordan sirkelen sluttes:
“Diskursanalysen består i å påvise sammenhengen mellom de tre dimensjonene” (s. 35).

(Hågvar, 2007, s. 35)

Modellen over viser hvordan de tre dimensjonene hører sammen ved at de alle befinner seg i
én og samme boks. Innerst finner vi kategorien “tekst”. I denne oppgaven er teksten (inklusive
bilder) i de 12 artiklene, utgangspunktet for diskursanalysen. Ved å foreta en tekstanalyse, blir
det her fokusert på formuleringer og valg av ord. Ved hjelp av elementer kritisk
diskursanalyse er målet for denne oppgaven å kunne kartlegge holdninger til voldtekt i media
gjennom artiklene som analyseres. Viktigheten av en slik kartlegging støttes ved at media
kom på andreplass i undersøkelsen for Amnesty (2013) over informasjonskilder for
holdninger til voldtekt og grensesetting.
Selv om analysen ikke spesifikt vil trekke inn modellen vist ovenfor underveis, hjelper slike
diskursive grep ved å være en slags huskelapp for å til slutt kunne si noe om hva diskursene
vil si fra et overordnet nivå.
Diskursanalyse er en kvalitativ metode, noe som betyr at vi ønsker å se i dybden på artiklene.
Ved bruk av kvalitativ metode, finnes det råd mot å sammenligne synlige tendenser, da de
enkelte tendensene gjerne bør fremheves. Barbara Gentikow sier: “Jeg advarer prinsipielt mot
å kvantifisere kvalitative data, særlig fordi disse dataene ikke stammer fra et representativt
utvalg (2005, s. 131)”. Det viktigste ved bruk av kvalitativ metode, er ikke å fokusere på hvor
mye noe nevnes, men å konstatere at det ble nevnt. Selv om dette er noe en bør ha i mente, er
det naturlig å kommentere likheter og ulikheter når det er fire forskjellige aviser som
undersøkes. Flere ganger underveis i oppgaven er det presisert at en skal være forsiktig å være
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bombastisk, også fordi det ikke har blitt foretatt intervju som kan bekrefte eller avkrefte
tendenser i analysematerialet. På samme tid ligger det diskursanalysens natur å prøve å forstå
hvorfor tekstlige valg er gjort.

3.1 Utvalg
De nettavisene jeg har valgt ut artikler fra, er Dagbladet, Aftenposten, VG og Nettavisen. Ved
å benytte meg av artikkeldatabasen Atekst, har jeg fått en oversikt over relevante artikler som
tar for seg de tre sakene. Databasen gir både tilgang til artikler som har vært på trykk og de
som utelukkende har blitt publisert elektronisk. Det er en mulighet for at elektroniske artikler
og de som utgis i papirformat har ulike mengder med redaksjonelt ettersyn, og siden det
finnes et tilstrekkelig stort materiale av nettartikler til denne oppgavens formål foretrekker jeg
å bruke de som det er størst grunn til å tro er sammenlignbare. Dette er også med på å
avgrense oppgaven tidlig i prosessen.
I Atekst har jeg brukt filtreringsverktøyet “web” for å sørge for at det kun er artikler som er
publisert på nett som dukker opp. Av alle treff, er det kun de som tar for seg de fire
ovennevnte avisene som er av relevans for oppgaven. I hver sak har jeg valgt å bruke artikler
som er publisert over perioder på to år: Kopseng-saken: 2015-2016; Hemsedal-saken: 20162017; Weinstein-saken: 2017-2018. Det er i løpet av disse periodene at sakene har hatt størst
antall publiserte artikler og er i så måte mest fruktbare som utgangspunkt for videre utvelgelse
av nettartikler.
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(Faksimilen av søkemotoren Retriver viser svingninger i antall publiserte artikler på web om Julio Kopseng
mellom 2014-2018)

Om vi for eksempel skriver inn “Julio Kopseng” i søkefeltet i Atekst, dukker det opp 212
artikler på nett i 2015, mens det i 2016 steg til 306 artikler. Litt lenger nede skal vi se hvordan
disse tallene endres dramatisk ved å kun legge til ordet “voldtekt” i søket. Tilbake til
periodene datainnsamlingen er hentet fra, er det verdt å merke seg at tidsvinduene overlapper.
Dette vil si at materialet faktisk strekker seg fra 2015 og frem til begynnelsen av andre kvartal
av 2018.
Nærmere bestemt er 15. februar 2015 startdato for innsamling av materialet som tar for seg
Kopseng-saken, mens 9. april 2018 sluttdato i siste sak som er Weinstein-saken. Når det
kommer til de endelige artiklene som er plukket ut for å bli analysert, er den tidligste
artikkelen fra 4. mai 2015, mens den seneste artikkelen som er valgt ut er fra 11. januar 2018.
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Utvelgelsesprosessen
For å finne et utvalg som både er bredt og som treffer temaet, har jeg prøvd meg frem med en
rekke ulike kombinasjoner av søkeord i Atekst. På tross av at sakene er svært ulike,
omhandler alle voldtekt. Voldtekt er et logisk søkeord-valg å gå ut fra av flere grunner. Å kun
bruke egennavn som søkeord er for upresist fordi Julio Kopseng og Harvey Weinstein var
kjente før de ble tiltalt for overgrep, mens Andrea Voll Voldum ble kjent i etterkant av
rettssaken, noe som blir nærmere forklart senere. Dermed er det viktig å luke ut artikler som
ikke omfatter temaet for oppgaven på et så tidlig som mulig tidspunkt.
Måten jeg har gått frem på i Kopseng-saken, er å skrive inn ordene “Julio Kopseng” og
“voldtekt” i ett og samme søk i Atekst. Ved å slå opp denne kombinasjonen per 19. mars
2018, får en opp 413 oppslag fra 2014 og frem til 2018 på nett. Selv om saken ofte omtales
som “Kopseng-saken”, en betegnelse også denne oppgaven bruker, dukker det bare opp 35
oppslag dersom dette brukes som søkeord sammen med voldtekt. I undersøkelsesperioden har
Nettavisen, Aftenposten, Dagbladet og VG til sammen publisert 83 artikler på nett når
søkeordene Julio Kopseng + voldtekt er brukt. På samme måte som jeg brukte “Julio
Kopseng” og “voldtekt” som søkeord i Atekst, brukte jeg denne gangen “Hemsedal-saken” i
sammenheng med “voldtekt”. Grunnen til at jeg ikke har brukt navnet “Andrea Voll Voldum”
i kombinasjon med voldtekt i søkefeltet, er fordi “Hemsedal-saken” er det vanligste navnet på
denne hendelsen i nettartiklene, og egner seg bedre for denne oppgavens formål. Fra 2016 til
2018 får vi 426 treff på «Hemsedal-Saken» per 19. mars 2018. Det er perioden 2016-2017 og
artikler fra de fire avisene som her blir utgangspunktet for videre utvelgelse, og da sitter vi
igjen med 94 artikler. Det må nevnes at Aftenposten ikke publiserte noe om Hemsedal-saken i
2017. Likevel hadde avisen året før skrevet 24 artikler om saken, noe som gjør Aftenposten til
den avisen på nett som hadde publisert nest mest om Hemsedal-saken. Dermed mener jeg
dette er god nok grunn til å holde bruke perioden 2016-2017.
Harvey Weinstein har en så sentral rolle i Metoo-kampanjen at det er han jeg har valgt å bruke
som avgrensning og utgangspunkt i siste sak. Å bruke #Metoo, med eller uten emneknaggen
foran, sammen med voldtekt som søkeord, gir 1270 treff, per 9. april 2018. Med unntak av ett
treff, er det utelukkende snakk om norske medier. Ved å bytte ut #Metoo med Metookampanjen, dukker det opp 761 treff. Ved å søke på kombinasjonen av Metoo, Harvey
Weinstein og voldtekt koker det hele ned til 381 treff hvor 277 av disse er artikler som er
publisert på Internett. Valget av disse tre søkeordene sikrer at de artiklene som blir videre
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utvalgt holder seg innenfor de rammene oppgaven ønsker å ha, samtidig som de gir et
akseptabelt utvalg. I Weinstein-saken er det årene 2017-2018 som sees nærmere på, mens det
fremdeles er oppslag fra Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten og VG som plukkes ut. Til
sammen publiserte disse 74 artikler om saken fra den avgrensede perioden: 16. oktober 2017
til 9. april 2018. Selv om dette er undersøkelsesperioden for sistnevnte sak, vil avhandlingen
på et tidspunkt trekke inn sakens nåværende status per mai 2018. Dette gjøres blant annet for
å klargjøre et poeng om bruk av voldtektsbegrepet. Weinstein-saken er et såkalt “moving
target”, som vil si at saken er under utvikling. Denne saken bidrar til å gjøre oppgaven
tidsaktuell, men den fører også med seg både åpenbare og mindre åpenbare utfordringer som
vil belyses i et eget avsnitt som er viet til nettopp utfordringer med oppgaven.
Tilbake til utvelgelsesprosessen, er det i første omgang nyttig å systematisere innsamlingen av
datamateriale fordi det gjør det lettere å gjennomføre en grovanalyse for å videre gjøre en
nærstudie for å kunne tyde diskursene. Tabellen på neste side, viser hvordan jeg har gått frem
for å få en oversikt over de fire avisenes dekning av Kopseng-saken, Hemsedal-saken og
Weinstein-saken med valgte søkeord og tidsrammer før det endelige utvalget blir gjort. Neste
steg er å forklare et siste kriterium artiklene må møte for å bli valgt ut til analyse.
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Sak:

Kopseng-saken

Søkeord:

Julio Kopseng +

Antall artikler
på “Web” i
Atekst:

Periode:

Nettavisen:

Dagbladet:

Aftenposten:

VG:

2015

8

15

16

7

2016

12

9

7

9

2016

18

27

24

13

2017

2

6

0

4

2017

8

13

12

18

2018

3

13

3

4

voldtekt

Hemsedal-saken

Hemsedal-saken
+
voldtekt

Weinstein-saken

Harvey
Weinstein
+ (#)Metoo +
voldtekt

(Tabell 1. viser fordelingen av artikler i de fire avisene, med de avgrensede periodene og bestemte
kombinasjoner av søkeord)

Journalistisk kriterium
Jeg har frem til nå forklart at artiklene må være nettbasert, omhandle sakene og voldtekt samt
at artikkelen må være publisert av henholdsvis Nettavisen, Aftenposten, Dagbladet eller VG. I
tillegg har alle disse sakene en fastsatt tidsramme artikkelen må være publisert innenfor. Et
siste kriterium som må bli møtt for at en artikkel skal bli valgt ut til videre analyse, er at den
må være skrevet av en journalist, korrespondent eller redaktør. Grunnen til dette er at
oppgaven søker etter å se tendenser som finnes innen journalistikken, nærmere bestemt
informasjonsjournalistikken. Sjangre som debattinnlegg, kronikker, ledere, kommentarer og
andre sjangre som befinner seg i kategorien av det vi kaller meningsjournalistikk, faller bort
fordi de er bevisst subjektive i sin tilnærming og fordi enkelte av disse ikke skrives av
journalister. Holdninger kan likevel komme til syne i nyhetsartikler, men dette er ikke
ensbetydende med at journalister ikke tar samfunnsoppdraget sitt på alvor. Som nevnt søkes
det i oppgaven å snarere se på redaksjonene. Noen holdninger vil likevel være mer synlig enn
andre rett og slett fordi teksten er basert på ulike kilder som ytrer seg. Poenget er at
diskursanalyse som metode gir mulighet til å analysere i dybden for å se hvilke holdninger
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som rår over voldtekt som tema i. Selv om holdninger kan komme fra kilders uttalelser, kan
aviser på nett være med på å spre disse gjennom måtene de videreformidler nyheter på.
Nå som premissene er lagt for hvilke artikler som kan brukes som materiale for analyse,
handler det om den endelige utvelgelsen. For hver sak er det én nettartikkel som analyseres
fra henholdsvis Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten og VG. Selv om utvelgelsen hittil har
vært gjort på identiske kriterier på tvers av sakene og avisene, har vi nå kommet til punktet
hvor vi er ute etter variasjon. For selv om vi i stor grad ønsker sammenlignbart materiale når
til kommer til forfatter og publikasjon, ønsker vi ikke at det skal være språklig ensrettet eller
gjentagende, men at de forskjellige sakene gir oss et inntrykk av spennvidden i diskursen for å
kunne gjøre en god kvalitativ analyse. En av motivasjonene bak det endelig utvalget, er derfor
at artiklene skal være variert når det kommer til blant annet overskrifter, kilder, bildebruk,
lengde og hyppighet av ordbruk, samt at de faktisk handler om en av sakene, og ikke bare
nevner den i en bisetning. Samtlige artikler i tabell 1 er derfor lest, og de som omhandler
personer i sakene, uten at de i stor grad tar for seg kjernen i sakene, er luket ut. Artiklene som
er valgt, er satt inn i tabellen på neste side. Totalt har jeg analysert 12 artikler.
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Sak:

Kopseng-saken

Hemsedal-saken

Weinstein-saken

Avis:

Dato:

Overskrift:

Antall ord:

Nettavisen

21. januar 2016

Politiet til kvinner på byen: - Reis hjem
sammen, gjerne i en taxi slik at alle kommer
trygt hjem

274

Dagbladet

24. november 2015

- Å framstille seg som voldtektsoffer er noe
av det sikreste en kvinne kan gjøre

984

Aftenposten

4. mai 2015

Politiet om TV-danseren Julio Kopseng: Norges mest aktive voldtektsmann

772

VG

27. oktober 2015

Forsvarer: Hvorfor er ikke disse forholdene
anmeldt tidligere?

480

Nettavisen

27. september 2016

Politiet etterlyser to menn som ble frikjent
for voldtekt i Hemsedal-saken

830

Dagbladet

4. august 2016

Jusprofessor: - Hemsedal-saken burde blitt
anket til Høyesterett

714

Aftenposten

11. august 2016

Flere vil være åpne om å ha blitt utsatt for
overgrep

945

VG

9. august 2016

Tidligere ordfører blir anmeldt for
voldstrusler i Hemsedal-saken

468

Nettavisen

11. januar 2018

Angriper Oprah etter #Metoo-talen: Du er en
del av problemet

501

Dagbladet

17. oktober 2017

Harvey Weinstein-skandalen: - Emneknagg
får millioner til å stå frem med
overgrepshistorier, med Hollywood-stjerner i
spissen

1196

Aftenposten

12. november 2017

I dette landet er Weinstein et offer og
#MeToo en konspirasjon

957

VG

25. oktober 2017

Norske Natassia Malthe (43) hevder
Weinstein forgrep seg på henne

840

(Tabell 2. gir en oversikt over det endelige utvalget av artiklene som analyseres og informasjon om dem)
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Som gjort rede for i det teoretiske rammeverket, er de fire avisene er ulike i grad av hvor
tabloid de oppfattes, har ulik politisk historisk utgangspunkt. Likevel ligger det i
journalistikken å strebe etter objektivitet, selv om vi vet at dette ikke er fullstendig
gjennomførbart i praksis. Dersom en ser bort fra hensikten med å fremlegge nyheter på en
objektiv måte, kan fremdeles holdninger til kilder være synlig i tekst. Ved å bruke direkte sitat
kan en få en oppfatning av hva kilden mener. Men ved bruk av parafrasering, kan
betydningen forandres. Ordvalg og rekkefølgen de settes opp i kan for eksempel gi en
pekepinn på hvilke aspekter ved artikkelen som bør undersøkes. Når en ser på de sosiale
forklaringene bak disse aspektene kan en undersøke om det ligger latente holdninger i bunn
(Hågvar, 2007, s.37). Dermed er diskursanalyse valgt som metode i oppgaven - for å kunne
identifisere tendensene som ligger mellom linjene.
Når artiklene presenteres, er dette som regel gjengivelse av tekst. Å fortolke skjer da ved å
belyse det jeg mener er de viktigste aspektene i artiklene, og dermed sette analyseprosessen i
gang. I første omgang leses de utvalgte artiklene grundig. En tekstanalyse foretas så for å se
etter nøkkelord som kan gi en forståelse av diskursen(e). Deretter søker jeg å identifisere
diskursene og sette dem i kontekst. Leif Becker Jensen forklarer at tekstanalyse er et
sekkebegrep for 13 tilnærminger til analyse. Diskursanalyse er en av dem. Jensen utdyper:
“Fortolkning af tekster består af to trinn, nemlig forståelse, som er på tekstens egne
præmisser, og forklaring, som er på analytikerens præmisser” (2011, s. 57). Analytikerens
premisser er blant annet knyttet til språk og kultur. Når det gjelder tekstanalyse, presenterer
Jensen en syvtrinnet analysespiral. Den består av følgende trinn: Gjennomlesning,
problemformulering, innfallsvinkel, metodetilgang, verktøy, tekstfortolkning og
tekstvurdering (Jensen, 2011, s. 56-57). I første omgang handler det altså om å forstå teksten
på sitt mest åpenbare, og avsnittene som følger er derfor nokså umiddelbare observasjoner.
Som sagt er det snakk om ett oppslag hver fra Nettavisen.no, Dagbladet.no, Aftenposten.no,
og VG.no som henholdsvis omhandler Kopseng-saken, Hemsedal-saken og Weinstein-saken.
I de følgende avsnittene blir de tre sakene lagt frem og diskutert i kronologisk rekkefølge.

3.2 Utfordringer og avgrensninger
Metodevalg: Det ligger i diskursanalysens natur at det alltid vil være “fare” for å fokusere på
aspekter som andre ikke ser på som viktige nok, og for å ubevisst ignorere diskurser andre vil
synes er mer åpenbare. Hågvar nevner at en diskursanalyse gjerne styrkes dersom en både
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foretar en analyse og gjennomfører intervjuer (2007). Selv om intervjuer blant annet kunne
tilført oppgaven svar på hvilke retningslinjer ulike nettaviser følger når journalister skal skrive
artikler om voldtekt, fant jeg at oppgavens lengde ikke tillater dette. Etter nøye vurdering, så
jeg at å legge ved artiklene som vedlegg, ikke hadde gitt oppgaven god nok flyt. Dermed ga
analysene av de 12 artiklene i seg selv mer tekst enn det som først var antatt. I tillegg er det
tre saker som undersøkes, noe som gjør at hver av disse krever både redegjørelse og et
teoretisk rammeverk som muliggjør det å berøre ulike aspekter dem. For eksempel er en
gjennomgang av lovverk og myter innen jussen fremlagt for å kunne belyse og drøfte faglærte
kilder.
Selv om sakene er ulike, viste det seg at innholdet i artiklene om hver enkelt sak var nokså
like. Det var derfor tidvis utfordrende å skulle plukke ut artikler som ikke var gjentagende.
Dette er dessverre ofte tilfelle på grunn av klipp-og-lim journalistikk, eller at de samme
sitatene er brukt. Dermed er analysematerialet både et tilfeldig utvalg, men også valgt for ikke
å sitte igjen med repetitiv data (Hågvar, 2007). Et eksempel på dette er i Hemsedal-saken.
Fordi utfallet i Hemsedal-saken viste seg å være en katalysator til mange debatter om
voldtekt, har det i alle nettavisene vært en utfordring å finne tekster som ikke er skrevet som
meninger, kommentarer eller kronikker av politiske kommentatorer, diverse eksperter (juss,
feministisk teori etc.) og eksterne forfattere. Når det gjelder VG nett, ble dette ekstra
utfordrende på grunn av et lavere antall artikler, men også fordi flere av de artiklene som er
skrevet av journalister har store likhetstrekk med noen av de andre artiklene om temaet i de
tre andre nettavisene. Det var heller ikke konsekvent hvilke artikler bak betalingsmurer jeg
hadde UiO-tilgang til i Atekst.
Det må presiseres at det aldri vil være særlig sannsynlig at det en finner i en masteroppgave i
2018 vil være den type funn som har blitt gjort i blant annet Susan Brownmillers studier av
New York Daily News i 1971. Tidene har endret seg, utvalget er mindre og tidsforløpet
kortere. Det er ikke altså hverken et mål, ei heller mulig å for eksempel identifisere
voldtektsmyten om glamorisering, slik Brownmiller har gjort. Dette vil si at når det i analysen
sees på glamorisering i bildebruk og omtale av dømt overgriper, tiltalt overgriper og offer, er
det med forbehold om å bruke glamorisering som en beskrivelse av kjendiseri og “vakre
bilder”, som kan være i kontrast til alvorlighetsgraden av sakene.
Weinstein-saken er som sagt et moving target. Saken skiller seg fra Kopseng-saken og
Hemsedal-saken på den måten at Harvey Weinstein i perioden som analyseres, kun er
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anklaget for voldtekt, men ikke dømt. Med unntak av Rose McGowan som hadde inngått et
forlik med Weinstein for to tiår siden, var det per 9. april 2018 snakk om overgrep som
angivelig hadde skjedd, men ingen rettssak og ingen dom. Selv om det er rimelig å anta at det
store antallet kvinner som sto frem med sine historier om Weinstein ville være med på å legge
press på amerikanske myndigheter om å foreta en arrestasjon av ham, var det vanskelig å
anslå når dette ville skje. Saken viste seg å eskalere fort, og 25. mai 2018 meldte Weinstein
seg for politiet i New York. “He was charged with rape and several other counts of sexual
abuse against two women” (BBC, 2019). Rettssaken mot Weinstein var i utgangspunktet satt
til 3. juni 2019, men har nå blitt utsatt til 9. september 2019 (Associated Press, 2019).

3.3 Analyseguide
For at det skal være en viss kontinuitet i analysen, kan det å lage en analyseguide både være et
logisk og nødvendig grep å ta av flere grunner. En slik guide vil gi en pekepinn om hva som
bør inkluderes og i hvilken rekkefølge deler av tekstene skal fremlegges. Hågvar (2007, s. 39)
forklarer at en analyseguide ikke trenger å være noe annet enn en slags huskelapp for den som
skal analysere. I visse tilfeller vil det ikke være fruktbart å følge slavisk alle punktene på
listen, og noen ganger vil det heller ikke være mulig da innholdet i artiklene varierer såpass.
For eksempel er det bare brukt video og tekstbokser i noen av artiklene. Når hver av artiklene
analyseres, består beskrivelsene av følgende punkter: Kontekst, overskrift- og
bildebeskrivelse, metrikk, tekstbeskrivelse, beskrivelse av tekstbokser og lenker, og til slutt
beskrivelse av ytterligere bilder og video.
klassisk voldtekt: Overfallsvoldtekt. Likevel skjedde de fleste overgrepene ved at Kopseng
brukte manipulasjon og utnyttet kvinnene når de var i utsatte situasjoner, for eksempel ved at
de hadde sagt ja til å bli massert av overgriperen.
Det er naturlig å begynne med Kopseng-saken fordi den er eldst og fordi Kopseng er dømt for
overgrepene. I Metoo-kampanjen for eksempel, ble det fremdeles publisert artikler når
innhenting av datamateriale til denne analysen fremdeles pågikk. I likhet med de to andre
sakene, har mediene viet mye oppmerksomhet til Kopseng-saken. En av grunnene til at media
i all hovedsak har valgt å bruke hele navnet til Kopseng fremfor å benytte seg av betegnelsen
Kopseng-saken, kan være at han var kjent før han fikk voldtektsanklager mot seg. Som
profilert danser, har Kopseng hatt flere TV-opptredener på TV2 og NRK under aliaset Julio
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Gonzales. Dette har en innvirkning på mye av bildebruk og omtalen av Kopseng i artiklene
som nå skal beskrives.
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4. Analyse
4.1 Kopseng-saken
4.1.1 Nettavisen: “Politiet til kvinner på byen: - Reis hjem sammen, gjerne i
en taxi slik at alle kommer seg trygt hjem”

(Faksimile Nettavisen, Ighoubah, 2016
a.)

Den første artikkelen som er plukket ut, er fra 21. januar 2016 og ble publisert på
nettavisen.no. Det er Nettavisen som får flest treff med søkeordene Julio Kopseng + voldtekt
av fire utvalgte nettavisene. 34 artikler dukker opp per 19.mars 2018 mot 413 på nett.
Overskriften lyder som følger: “Politiet til kvinner på byen: - Reis hjem sammen, gjerne i en
taxi slik at alle kommer seg trygt hjem” (Ighoubah, 2016 a.). Nettavisen har brukt et sitat av
Frode Solheim Hansen, etterforskningsleder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo som
overskrift og lagt til “Politiet til kvinner på byen: ...” i forkant av oppfordringen (ibid).
Artikkelens eneste bilde er av en alvorstynget Hansen som sitter i en stol med politi-id
hengende over brystet. Teksten er på 274 ord og nevner voldtekt syv ganger ved at ordet
enten står alene i ubestemt form entall, ubestemt form flertall eller slått sammen med et annet
ord, som “voldtektsmenn”. Samtlige ganger en variant av ordet dukker opp, er det markert
som vist på bildet over.
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Artikkelen ser i første omgang ut til å handle om at politiet går ut med diverse råd til kvinner
om å ta forholdsregler for å unngå å havne i en situasjon hvor voldtekt er verst tenkelige
utfall, men ender opp med å bruke mesteparten av plassen på Kopseng-saken som et konkret
eksempel. Tidlig i artikkelen kommer det nemlig frem at Hansen, uttaler seg i forbindelse
med at Kopseng anket en av dommene sine i lagmannsretten i 2016.
Brorparten av teksten i artikkelen er direkte sitat fra Hansen. Her fremkommer det advarsler,
anbefalinger og oppfordringer til skjenkesteder som: “Det er viktig at skjenkestedene
overholder reglene for skjenking. Det er et faktum at voldtektsmenn utnytter berusede
kvinner” (Ighoubah, 2016 a.).
Etterforskningsleder Hansen blir sitert på at han presiserer at et overgrep alltid er
gjerningsmannens skyld. I slutten av artikkelen står det en korrigering: “NB! I en tidligere
versjon av denne artikkelen ble Hansen sitert på at politiet ikke anbefaler kvinner å ta taxi
hjem alene. Dette sitatet er trukket tilbake, og endret til: - Vi advarer ingen mot å ta taxi hjem
alene” (Ighoubah, 2016 a.). I overskriften til og innledningen i artikkelen ser det ut til at det
tilbaketrukne sitatet har blitt formulert mer som en oppfordring. I innledningen heter det:
“Reis hjem sammen, gjerne i en taxi slik at alle kommer seg trygt hjem, vi advarer ingen mot
å ta taxi hjem alene...” (Ighoubah, 2016 a.) Det ene punktet i faktaboksen som er: “Ikke dra på
nachspiel med fremmede menn og sov over” og ingressen “Etterforskningsleder sier kvinner
aldri må gå på nachspiel med fremmede menn og sove over”, har en lignende ordlyd. Det er
likevel vanskelig å si om det er punktet som er inspirert av ingressen, eller omvendt
(Ighoubah, 2016 a.). Slike type faktabokser kan være interessant å se på fordi språket som
brukes her er annerledes enn i resten av artiklene. Setningene er korte og språket monotont,
mens innholdet baseres på faktaopplysninger.
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(Faksimile Nettavisen, Ighoubah , 2016 a.)

Midt mellom tekst i artikkelen,
dukker det opp en faktaboks. Ved å
trykke på den dukker det som blir
kalt “politiets råd” opp (se bilde).
Selv om det står at rådene er til enkeltpersoner, er flere av rådene tilsynelatende rettet direkte
mot kvinner. “Ikke drikk for mye. Overgripere utnytter berusede kvinner”, står det for
eksempel i ett av punktene. Dette og flere av de andre rådene er i ulike varianter repetert flere
ganger i teksten.
I tillegg til faktaboksen, finnes det også en liten oppsummering av relaterte saker. Nedenfor
underoverskrifter “flere voldtekter”, står det to faktaopplysninger om Kopseng-saken, mens
den siste bolken handler om to ulike overfallsvoldtekter på to Oslo-restauranter de siste årene.
Som nevnt både i nettartikkelen og tidligere i oppgaven, er Kopseng dømt (i oppslaget siktet)
for en overfallsvoldtekt som skal ha skjedd på toalettet på en Burger King-restaurant i Oslo.
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4.1.2 Dagbladet: “-Å framstille seg som voldtektsoffer er noe av det sikreste
en kvinne kan gjøre”

(Faksimile Dagbladet, Lofstad 2015)

Nettartikkelen som er valgt, er fra Dagbladet og ble publisert 24. november 2015. Til sammen
er det 27 treff på Atekst om oppslag på dagbladet.no som inneholder søkeordene “Julio
Kopseng” + “voldtekt” mellom 2015-2017. “-Å framstille seg som voldtektsoffer er noe av
det sikreste en kvinne kan gjøre”, er overskrift i artikkelen og er i likhet med oppslaget fra
Nettavisen, et sitat fra Kopsengs forsvarer, Johnny Veum. Det øverste bildet i
artikkelen/forsidebildet er av Kopseng som flammedanser. I bildeteksten står det at han “...er
tiltalt for seksuelle overgrep mot ni kvinner” (Lofstad, 2015).
Artikkelen er 984 ord lang og i løpet av teksten nevnes “voldtekt” seks ganger. Den syvende
gangen ordet brukes, er det i sammenheng med flere søkeord i bunnteksten. Disse kan
relateres til lignende artikler, og regnes dermed ikke med i denne opptellingen. Med unntak av
en gang hvor ordet står isolert, er voldtekt slått sammen med et annet ord: voldtektsoffer,
voldtektstiltalte, voldtektsdommer og voldtektsanmeldelse. Under følger eksempel på bruk av
en av disse variantene: “To av de fornærmede var til stede i retten - en 31-åring som ifølge
tiltalen klarte å forhindre Kopseng i å voldta henne på konsertstedet Rockefeller i 2002, og en
25-åring som danseren skal ha utført overgrep mot på et hotell på Hønefoss i 2012” (Lofstad,
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2015). “Kopseng er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på ni kvinner” (Lofstad, 2015), slik
er lyder et annet utdrag hverken voldtekt eller overgrep er brukt.
Artikkelen tar for seg det som på den tiden var en pågående rettssak, og hovedfokus er
prosedyren til Kopsengs forsvarere. Disse stiller seg svært kritisk til flere av kvinnene som
har anmeldt Kopseng. Fordi artikkelen baserer seg på hva som har skjedd i retten samme dag,
er det ikke overraskende at teksten bygges på sitater, primært sett fra forsvarer Veum
(Lofstad, 2015).
I artikkelen kommer det frem hvordan forsvarerteamet gjør et iherdig forsøk på å så tvil om
troverdigheten til de fornærmede på flere måter som jeg har valgt å dele inn i fire:
1. Tidsperspektivet: Det skal ha gått flere år mellom overgrepene og
anmeldelsene
2. Likhetstrekk: Det skal være store likhetstrekk mellom kvinnenes historier.
“...forklaringene er konstruert og tilpasset hverandre”, står det i artikkelen. “Kvinner lyver, akkurat som menn”, hevder Veum
3. Mediepåvirkning: “Minnet påvirkes over tid. Media påvirker”, hevder Veum
4. Hva hvis-scenarioet: Året før denne rettssaken, ble et lydklipp brukt for å
frifinne en annen voldtektsanklaget mann, og fornærmede i saken endte opp
med å bli dømt for falsk forklaring. Veum referer til en tidligere sak og spør
om klientens sak hadde sett annerledes ut dersom det her også hadde fantes
lydklipp (Lofstad, 2015).

Bistandsadvokat Trine Rjukan som representerer seks av kvinnene, ble også kritisert av Veum
som antydet at hun var drivkraften bak hennes klienters anmeldelser mot Kopseng, og kan ha
hatt en finger med i spillet, ettersom forklaringene lignet på hverandre. Forsvarsadvokatenes
offensive strategi opprørte både en av de fornærmede som var til stede i retten, og Rjukan
som omtalte fremstillingene om henne som “...grove beskyldninger” (Lofstad, 2015).
I Dagbladet-artikkelen er det brukt fire bilder hvor tre av dem henholdsvis er av Kopsengs
forsvarere, bistandsadvokat for seks av de fornærmede kvinnene og bistandsadvokat for én av
de fornærmede kvinnene. Dette vil si at tre av fire bilder som blir brukt, er tatt i rettslig
sammenheng. Med tanke på at teksten skal være en slags oppsummering fra dagen i retten, er
det ikke rart at de fleste bildene er hentet herfra. I tillegg til bilder, ligger det også en video
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mot slutten av artikkelen med tittelen: “Charlotte (28) følte skyld etter å ha blitt voldtatt”.
Som vi skal se senere i analysen, er det ikke alltid at videoer som er lenket ved, har direkte
sammenheng med innholdet i artikkelen (det samme skjer i den utvalgte artikkelen fra
Aftenposten, i Hemsedal-saken). Når det gjelder videoen i Dagbladet-artikkelen, vet man ikke
om denne har spesifikt med artikkelen å gjøre, om den har tilknytning til Kopseng-saken, eller
om plasseringen kommer av at den befinner seg innenfor temaet voldtekt, før man trykker på
den. Da viser det seg at videoen, som er over seks minutter lang, handler om et av
voldtektsofrene til Kopseng som forteller sin historie. Mot slutten av videoen forteller
kvinnen om hvordan hun selv følte seg etter hennes rettssak i (årstall), og sier at tankene
hennes går til kvinnene som skal i retten og som var med i forrige runde. Selv om videoen har
en klar tilknytning til sakens kjerne, er den publisert 25. oktober som er ca. en måned før
Dagbladet-artikkelen ble publisert (Lofstad, 2015).
En bemerkning angående lydklipp som etterlyst av forsvarer Veum
Det finnes et lydklipp i Kopseng-saken, og det talte ikke i Kopsengs favør: “Retten viste
spesielt til et lydopptak der man hører Kopseng ha sex med en kvinne, og der kvinnen sier
nei. Kopseng har i retten sagt at han ikke oppfattet dette som et virkelig nei” (Mæland, 2015).
Lydklippet ble brukt som bevis mot Kopseng og retten trodde ikke sistnevnte i at han kan ha
oppfattet et nei som noe annet enn nei. Hvorfor en forsvarer trekker frem noe så spesifikt når
det har blitt brukt mot klienten hans tidligere, vites ikke. Det kan tenkes at bevisfremleggelse,
ikke gjelder når det blir flere runder i retten.

4.1.3 Aftenposten: “Politiet om TV-danseren Julio Kopseng: - Norges mest
aktive voldtektsmann”
4. mai 2015 publiserte Aftenposten en artikkel om Kopseng-saken. Søkeordene gir er 25 treff
på nettutgaven av Aftenposten i Atekst. “Politiet om TV-danseren Julio Kopseng: - Norges
mest aktive voldtektsmann”, heter det i overskriften som ser ut til å ha kommet fra
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politiadvokat Andreas Strand, uten at det fremkommer som et direkte sitat fra vedkommende.
Forsidebildet er av logoen til Oslo Tinghus, med et bilde av Kopseng innfelt.

(Faksimile Aftenposten, Olsen 4. mai 2015)

Hele 44 ganger nevnes ordet voldtekt underveis i teksten
som er på 772 ord. 26 av disse gangene er dukker ordet
opp i to faktabokser under artikkelen. På samme måte
som i Kopseng-oppslaget til Dagbladet over, brukes
ordet ytterligere én gang til i en søketekst under
artikkelen for å beskrive artikkelens tematikk, og dermed
teller heller ikke denne. De fleste gangene står “voldtekt”
alene i entall ubestemt/bestemt form og i flertall ubestemt/bestemt form. I de andre
sammenhengene står det: Voldtektsmann, voldtektsanmeldt, voldtektstiltaler, voldtektssaker,
serievoldtektsmenn og voldtektsforsøk.
Artikkelen handler om at ytterligere ni kvinner har anmeldt Kopseng for voldtekt. På
tidspunktet artikkelen er publisert, vil dette si at det er snakk om til sammen 29 ofre. Dette
gjør Kopseng til den personen politiet kjenner til med flest voldtektsanmeldelser mot seg.
Teksten går ut fra politiets skildringer og informasjon. “ — Vi har serieovergripere som får
holde på i 20–25 år uten å bli avslørt. Derfor er det utrolig viktig at man anmelder uansett
hvor håpløst det kan virke”, sier avsnittsleder i Oslo-politiet Kari-Janne Lid og viser til at “de
verste overgriperne gjerne er ressurssterke og har posisjoner som gir dem makt og tilgang på
ofre”. I kontrast til uttalelsene fra Kopsengs forsvarere som er gjengitt i den utvalgte
Aftenposten-artikkelen over, ser det ut til at politiadvokat Andreas Strand setter sin lit til
kvinnene som har voldtektsanmeldt Kopseng, selv om det har gått tid mellom overgrepene og
anmeldelsene. Det kan virke som frykt er en av grunnene til at flere ikke har stått frem: “I den
siste rettssaken oppga flere at Kopseng var en manipulerende og skummel fyr”. Mot slutten
av saken hevder en av Kopsengs forsvarere at politiet har holdt tilbake informasjon om
anmeldelsene.
Videre i artikkelen dukker det opp et bilde av politiadvokat Strand og statsadvokat Guro
Hansson Bull, mens det tredje og siste bildet er av en av forsvarerne til Kopseng, Djordje
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Borojevic. I den ene faktaboksen åpner teksten med “Hvert år skjer det ifølge politiet…” og
teksten som følger er basert på tall med politiet som kilde. Her kommer det frem at skarve én
av 100 voldtektstiltalte blir dømt. I den andre faktaboksen står det en grundig oppsummering
av Kopseng-saken. Denne faktaboksen har fått overskriften “Serievoldtektssakene” og derfor
står det også om andre serieovergripere, men det er viet mest plass til Kopseng-saken.

4.1.4 VG: “Forsvarer: Hvorfor er ikke disse forholdene anmeldt tidligere?”
27. oktober 2015 publiserte VG den artikkelen om Kopseng-saken som er plukket ut. Til
sammen er det 18 artikler å velge mellom om temaet på VG.no i det gitte
innsamlingsperioden. Overskriften lyder som følger: “Forsvarer: Hvorfor er ikke disse
forholdene anmeldt tidligere?”. Det må likevel nevnes at dersom en klikker seg inn på saken,
har det blitt lagt til en setning i forkant av den ovennevnte overskriften: “TV-danser i retten tiltalt
for nye voldtekter: ...”. Hva bildebruk angår er forsidebildet eller “header” i artikkelen av
Kopseng i aksjon som flammekunstner. I likhet med de andre tekstene, består overskriften av
et sitat (Lohne og Arntsen, 2015).
Artikkelen er på 480 ord og ordet voldtekt nevnes ti ganger i løpet av teksten. Ved fem
tilfeller er ordet brukt i lenkede artikler under selve artikkelen og regnes dermed ikke med.
Syv av gangene ordet dukker opp i selve artikkelen, står det alene i bestemt/ubestemt form
entall eller bestemt/ubestemt form flertall. De tre resterende gangene er ordet satt sammen
med et annet: Voldtektsforsøk, voldtektsdømt og voldtektsmann (Lohne og Arntsen, 2015).
VG-artikkelen tar utgangspunkt i den pågående rettssaken mot Kopseng, hvor sistnevnte i
denne runden har nektet å forklare seg for politiet; dette ser ut til å også bli tilfellet i retten.
Det kommer også frem at Kopseng står ved at han er uskyldig dømt for to voldtektssaker og
at disse har blitt klaget inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Rundt ⅓ ut i
artikkelen, flyttes fokuset over til Kopseng-forsvarer Johnny Veums kritikk mot media og
politiet. Veum stiller seg kritisk til måten media, med hjelp fra uttalelser fra politi og
bistandsadvokater, har omtalt hans klient og mener at dette kan ha vært med på å påvirke
kvinnene som har anmeldt Kopseng. “– Hvorfor er ikke disse forholdene anmeldt tidligere?
Kvinnene har gått til anmeldelse ti år etter det skal ha skjedd, syv år etter, 13 år etter, åtte år
etter, tre år etter, fire år etter, to år etter og ni år etter, sier Veum”. Videre sier han: “– Det
finnes ingen tekniske bevis i denne saken. Heller ingen andre bevis av betydning, utover disse
kvinnenes forklaringer” (Lohne og Arntsen, 2015). Det andre og siste bildet i nettartikkelen er
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av Kopsengs forsvarer Johnny Veum, som er avbildet inne i en rettssal. Nesten nederst i
artikkelen er den en lenke til en VG+-nettsak om Kopseng (Lohne og Arntsen, 2015).

4.2 Hemsedal-saken
I rettsdokumentet (Lovdata, 2016, Hemsedal-saken) kommer det frem at ble tre menn
frifunnet i Borgarting lagmannsrett 7. juli 2016, for voldtekten av Andrea Voll Voldum i
Hemsedal mars 2014. Voldum var på tur til Hemsedal sammen med medlemmer av familien
sin den aktuelle helgen, mens de tre mennene var på besøk hos en av de tiltalte som for tiden
bodde der. De møttes på en bensinstasjon på natten og Voldum ble invitert videre på
nachspiel. I forkant av dette hadde de alle drukket alkohol, og fremme på nachspielet ble
Voldum gitt mer alkohol i tillegg til hasj. På et tidspunkt blir Voldum med ned i kjelleren på
stedet og tilbudt MDMA, som ifølge forskning.no er et syntetisk fremkalt narkotisk stoff som
finnes i ecstasy og som fører til storproduksjon av dopamin i hjernen (Barse, 2018). Etter
dette har Voldum følt at kroppen har blitt helt nummen, og en av de tiltalte bar henne inn i en
taxi som tok de fire til campingvognen de tiltalte bodde i den helgen. I campingvognen hadde
alle mennene seksuell omgang med Voldum, men sistnevnte mener dette ikke var frivillig og
at hun ikke følte hun hadde kontroll over kroppen sin lengre. I grunnlaget for tiltalen mot alle
tre mennene het det:
Natt til søndag 23. mars 2014, i en campingvogn på X camping i Hemsedal, førte de
etter tur penis inn i skjeden og/eller munnen til D, født 0.0.1995, til tross for at hun
som følge av ruspåvirkning var ute av stand til å motsette seg dette. (Lovdata, 2016,
Hemsedal-saken)
Senere står det følgende om hendelsesforløpet: “Hun var redd og turte ikke å gjøre noe annet
enn det de ba henne om. Til politiet har hun forklart at hun ikke ble holdt fysisk.” (Lovdata, 2016,
Hemsedal-saken)

De tre mennene var i tingretten dømt for å ha sammen voldtatt Voldum. Selv om de i
lagmannsretten ble frikjent for voldtekt, ble de likevel dømt for å ha brukt hasj og MDMA og
til å betale oppreisning til Voldum på til sammen 300.000 kroner (Lovdata, 2016, Hemsedalsaken). Saken fikk stor oppmerksomhet i media og førte til debatt om temaet voldtekt, men
også om det norske rettssystemet i praksis. Etter nederlaget i tredje runde i retten, valgte
Voldum å publisere navnene til de tre mennene i et Facebook-innlegg (Wergeland m.fl.,
2016). Ifølge henne var det for å advare venner og allmennheten om det hun mener er farlige
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folk. Dette førte til at minst én av de frikjente mennene mottok en rekke trusler på SMS og i
sosiale medier. Det samme gjorde en av meddommerne etter at personalia og bilder av
vedkommende ble spredt på nett. «Du er en grusom person», «Håper du blir utsatt for
voldtekt» og «Hvordan kan du vise deg offentlig», lød noen av meldingene meddommeren
mottok (Moltubak, 2016).
I etterkant av frikjennelsen av mennene og Voldums innlegg på Facebook, ble det arrangert
demonstrasjoner for rettssikkerhet for kvinner i ti norske byer med flere tusen oppmøtte. Med
plakater med påskriften “#jeg tror deg” var Voldums sak et naturlig fokus (Indrebø-Langlo og
Sandnes, 2016). Voldum har sammen med June Holm startet stiftelsen Vi tror deg, med
lignende ordlyd som plakatene under demonstrasjonene den 8. august 2016. (vitrordeg.no)
Hemsedal-saken er spesiell på flere måter. For det første belyser den hvorfor det kan være
problematisk å la personer som ikke er juridisk utdannet, til å avgjøre om noen er skyldig eller
ikke. Tre av fire meddommere ønsket at de tre tiltalte i saken, skulle frikjennes for voldtekt.
Én meddommer og tre fagdommere ønsket dem dømt, men det må være et flertall på fem for å
få en domfellelse. Ifølge advokat Harald Stabell er det vanlig at meddommere, eller
lekdommere, ønsker frikjennelse i voldtektssaker oftere enn fagdommere gjør (Olsen og
Letvik, 2016).
For det andre har voldtektsofferet gjort seg selv svært synlig, både ved å uttale seg i media
med fullt navn og bilde, og ved å selv ta til ordet. Det vises til Voldums innlegg på sin
Facebook-profil hvor hun advarte kjente og ukjente om de tre mennene, ved blant annet å
publisere navnene deres. Voldum har stilt opp i avisintervjuer, TV-reportasjer og møtt opp i
demonstrasjoner. Hun har vært med på å starte stiftelsen Vi tror deg sammen med June Holm
“...for å hjelpe andre som har blitt utsatt for det samme som dem selv.” (vitrordeg.com)
For det tredje har saken flere detaljer ved seg som gjør at den vekker oppsikt. De tiltalte
mennene var alle over 30 år, og to av de hadde samboer eller forlovet og begge disse hadde
også barn. Alle tre var ifølge tiltalen deltakende i akten. I tillegg til å være påvirket av
alkohol, var alle involverte påvirket av hasj og MDMA. Mengden av MDMA som ble funnet i
Voldums blod var ifølge overlege Marianne Arnestad ved Folkehelseinstituttet estimert til
over 250 MG, men at det er det vanskelig å anslå en lineær sammenheng mellom inntak og
effekt. Likevel sies det i tiltalen: “Flertallet finner det på denne bakgrunn bevist utover enhver
rimelig tvil at den mengden MDMA D fikk i seg var minst 250 mg, at en vanlig rusdose er på
100 til 200 mg og at den dosen D fikk i seg kunne medført alvorlig forgiftning og død”
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(Lovdata: Tiltalebeslutningen post I). “D” er kodebokstaven til Voldum. I tillegg finnes det
bilder fra natten hvor voldtekten skal ha funnet sted, hvor både Voldum og to av de tiltalte er
avbildet naken og/eller i seksuelle positurer. Taxisjåføren som fraktet de fire fra hytten hvor
de hadde vært på nachspiel til campingvognen de tre tiltale bodde i denne helgen, beskrev
hvordan Voldum ble båret over skulderen til en av de tiltalte som en potetsekk (Lovdata:
Lagmannsrettens bemerkninger).
På samme måte som jeg brukte “Julio Kopseng” og “voldtekt” som søkeord i Atekst, brukte
jeg denne gangen “Hemsedal-saken” i sammenheng med “voldtekt”. Grunnen til at jeg ikke
har brukt navnet “Andrea Voll Voldum” i kombinasjon med voldtekt i søkefeltet, er fordi det
da kommer opp 271 treff mot 426 treff dersom navnet erstattes med Hemsedal-saken. Tallene
det vises til er fra 19. mars 2018, og tar for seg antall publiseringer etter filtreringsvalget
“web” er valgt. Perioden nettsakene ble skrevet strekker seg fra 2016 til 2018. Dette vil si at
dette skal være det fullstendige antallet saker som er publisert om Hemsedal-saken og
voldtekt på nett. En annen grunn til at det fulle navnet til Voldum bevisst er valgt bort, er for å
forsikre seg om at utvalget av artikler er mer variert enn om navnet hadde blitt inkludert. Med
dette menes det at Voldum i etterkant av Hemsedal-saken har blitt en viktig stemme i
voldtektsdebatten og har som tidligere nevnt, vært med på å starte en stiftelse i tillegg til å ha
blitt nominert og vunnet priser i forbindelse med sin åpenhet rundt overgrepet. Brorparten av
treffene hadde dermed satt saken i sammenheng med stiftelsen og/eller prisene, fremfor å
dekke mer varierte aspekter ved Hemsedal-saken.
358 av nettsakene som dukker opp i Atekst med søkeordene “Hemsedal-saken” og “voldtekt”,
ble publisert i 2016 som er året hvor den endelig dommen falt og hvor både Andrea Voll
Voldums innlegg ble delt og demonstrasjonene tok sted. Dermed er det rimelig å anta at dette
førte til at saken fikk så mye omtale akkurat dette året.

4.2.1 Nettavisen: “Politiet etterlyser to menn som ble frikjent for voldtekt i
Hemsedal-saken”
Nettavisen har publisert til sammen 20 artikler på nettsiden deres som omhandler Hemsedalsaken og voldtekt mellom 2016 og 2017. Dermed er artikler fra 2018 utelukket fra utvelgelsen
her. Artikkelen som er plukket ut har overskriften “Politiet etterlyser to menn som ble frikjent
for voldtekt i Hemsedal-saken” og ble publisert 27. september 2016 (Ighoubah, 2016 b.) I
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løpet av den 830-ords lange teksten fremkommer ordet “voldtekt” åtte ganger, men tre av
gangene er ordet brukt i navn på artikler som er linket til denne artikkelen på grunn av sin
relevans. Foran disse linkene står det enten “kommentar” eller “les også” etterfulgt av kolon.
Med unntak av en gang hvor det står “voldtektssaken”, står ordet konsekvent i ubestemt form
entall (Ighoubah, 2016 b.).
Artikkelen handler om at politiet nå etterlyser to av de tre mennene som i Borgarting
lagmannsrett ble frifunnet for voldtekt av Andrea Voll Voldum i juli 2016. Etterlysningen av
mennene ble gjort på for å få til en forkynning av dommen, som tilkjente 300 000 kroner i
oppreisning til Voldum. Teksten i artikkelen består for det meste av direktesitater og
parafraseringer fra bistandsadvokat, to forsvarere, statsadvokat, saksbehandler ved Hønefoss
politistasjon og Voldum. “Voll Voldum har også uttalt til Nettavisen at hun sitter med en
følelse av ikke å ha blitt trodd etter frikjennelsen” (Ighoubah, 2016 b).
Det første bildet i artikkelen, forsidebildet, er av Andrea Voll Voldum. Lenger nede er det et
bilde av forsvarer til en av de to etterlyste mennene, Arne Seland, mens forsvarer for den siste
mannen som ikke er etterlyst, Elisabeth Myhre, dukker opp på et annet bilde i artikkelen. I
teksten mellom bildene av de to forsvarsadvokatene, dukker det opp et bilde av Voldum og
bistandsadvokaten hennes i saken, John Christian Elden. Under bildet omtales sistnevnte som
“stjerneadvokat”. Det femte og siste bildet i artikkelen er fra en av de tidligere nevnte
demonstrasjonene som ble iverksatt i kjølvannet av at de tre mennene ble frifunnet for å ha
voldtatt Voldum. På bildet ser en et stort antall mennesker i demonstrasjon utenfor Stortinget i
Oslo. Her er det ingen spesielle personer som er i fokus, snarere er dette et situasjonsbilde
hvor en får inntrykk av oppmøtet under demonstrasjonen (Ighoubah, 2016 b.).
Video:
I tillegg til den hyppige bruken av bilder i artikkelen, ligger det også to videoer nederst i
artikkelen. Den første er et intervju med Voldum hvor hun får spørsmål om hva hun tenker
om oppmøtet til demonstrasjonen, hvilke forventninger Voldum hadde i forkant av
demonstrasjonen, om hun gjør seg noen tanker om de som holder appeller (sikter til denne
demonstrasjonen) og om hvordan hun selv synes det er å være her i dag. Voldum svarer
lavmælt og nokså nøkternt på spørsmålene til den utsendte journalisten, og virker litt utilpass i
situasjonen samtidig som hun smiler og opptrer høflig. Videoen under begynner med at
kameraet fokuserer på Voldum og et knippe mennesker som klapper. Primært er det likevel
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folkehavet som filmes, fra åtte sekunder ut i filmen til den slutter på det 23. sekundet, mens
lyden av en av appellantene høres i bakgrunnen (Ighoubah, 2016 b.).
Det er verdt å merke seg at til tross for at den ene videoen stort sett filmer demonstrantene
som har møtt opp, er det likevel brukt stillbilde av Voldum på begge videoene. Et slikt
forsidebilde på en videosnutt kalles ofte for en “Thumbnail” i audiovisuell sammenheng, som
på mange måter gir en seer et innblikk om hva du straks skal se (finn kilde/forklaring på
thumbnail). Dette kan være interessant å se på når bildebruk i de ulike artiklene skal
analyseres nærmere. Bildebruk er ett av mange estetiske virkemidler en kan bruke for å
forsterke inntrykket i en artikkel, men dette vil oppgaven komme tilbake til ved et senere
tidspunkt.

(Faksimile Nettavisen, Ighoubah, 2016 b.)

Nede i høyre hjørne på videoene står det “antall avspillinger” med tall bak. Det er vanskelig å
regne med disse da de teller antall avspillinger uten å se ut til å ta hensyn til unike brukere,
altså ulike IP-adresser. Det er dermed også vanskelig å vite om det teller som en ny avspilling
hvis en pauser innholdet for å så fortsette den senere.

4.2.2 Dagbladet: “Jusprofessor: - Hemsedal-saken burde ha blitt anket til
Høyesterett”
I årene 2016-2017 publiserte Dagbladet til sammen 30 nettsaker om Hemsedal-saken.
Artikkelen som er valgt ut ble publisert 4. august 2016 og er på 714 ord. Bildet øverst i
artikkelen er av Hans F. Marthinussen, jusprofessor ved Universitet i Bergen og overskriften
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som er brukt er et sitat av ham: “Jusprofessor: - Hemsedal-saken burde ha blitt anket til
Høyesterett” (Meldalen, 2016). Teksten tar for seg hvordan Marthinussen ytret sin skepsis
mot avgjørelsen om å ikke anke Hemsedal-saken til Høyesterett, på nettsamfunnet Twitter.
Jusprofessor Marthinussen, statsadvokat Jan Erik Norheim og advokat John Christian Elden
blir alle gjengitt og eller uttaler seg i artikkelen. Fordi dette er fagpersoner på feltet og fordi
sakens kjerne her handler om en rettslig avgjørelse, er språket i stor grad preget av juridiske
begreper.
Ordet voldtekt dukker opp ni ganger i artikkelen, men tre av disse gangene er det snakk om
andre artikler som er lenket til gjeldende artikler på bakgrunn av lignende tematikk og telles
derfor ikke med. Samtlige av de seks gangene “voldtekt” brukes i selve artikkelen, står ordet i
ubestemt form entall. I tillegg til hovedbildet av jusprofessor Marthinussen øverst i artikkelen,
er det det andre og siste et lite bilde av advokat Elden tatt i en rettslig sammenheng. Med det
blotte øye er det vanskelig å skille sistnevnte bilde som tilhører artikkelen, fra to bilder rett
nedenfor som ikke hører til saken. Teksten under de to sistnevnte er uthevet med tykkere
skrift enn det er under bildet av Elden, og ved å holde musen over, blir teksten også
understreket, noe som indikerer at det er mulig til å klikke seg videre inn på disse. Dette står i
kontrast til løsningen som ble brukt i den utvalgte Hemsedal-saken fra Nettavisen, hvor det
enten stod “kommentar” eller “les også” - etterfulgt av kolon.

(Faksimile Dagbladet, Meldalen 2016, “Voldtekt” er markert med farge)
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4.2.3 Aftenposten: “Flere vil være åpne om å ha blitt utsatt for overgrep”
Artikkelen som er utvalgt fra aftenposten.no har overskriften “Flere vil være åpne om å ha
blitt utsatt for overgrep” og er fra 11. august 2016 (Rygg). Overskriften er ikke i sitatform,
men er mer en oppsummering av det som blir sagt av de fleste som uttaler seg i artikkelen.
Antall ord brukt i artikkelen er 945, noe som gjør denne artikkelen til den lengste av de
utvalgte i Hemsedal-saken. Inngangen i teksten handler om å åpne opp for debatt om voldtekt,
fordi dette er et tema som det er knyttet skam til for ofrene og regnes som tabubelagt. Videre
penser teksten over på Hemsedal-saken fordi både et ressurssenter og Aftenposten har
opplevd en oppsving i antall henvendelser i kjølvannet av denne saken.
Hovedbildet i artikkelen er, i likhet med bildet i VG, av folkemengden fra demonstrasjonen
utenfor Stortinget 8. august. Også her er det en plakat med skriften “#JEG TROR DEG” som
er i fokus blant et hav av paraplyer. Det andre bildet er mindre og felt inn til venstre lenger
ned i artikkelen. Dette er et portrettbilde av Helene Flood Aakvaag som har forsket på skam i
forbindelse med overgrep.
Ordet voldtekt er nevnt 13 ganger i løpet av artikkelen, men fem av disse gangene er det brukt
som emneknagg, eller i saker som det er lenket til på grunn av sin relevans til denne
artikkelen. Flest ganger er ordet skrevet i ubestemt form entall. De to andre gangene
fremkommer ordet i ubestemt form flertall, eller sammensatt med “anmeldelser”. Nederst i
teksten ligger det en video av komiker Trine Lise Olsen. Underteksten under tittel på
forsidebildet på videoen er “Trine Lise Olsen snakker om voldtekt i sin komikerkronikk”.
Dermed er det rimelig å anta at denne videoen er plassert der fordi det har en relevans til den
gitte artikkelen, uten at den handler eller har noe med artikkelen å gjøre.
I artikkelen er det psykolog og forsker Helene Flood Aakvaag, Lisa Arntzen ved
ressurssenteret Dixi, politiførstebetjent Mari Gjengedal Bakken, gruppeleder i Aftenpostens
debattredaksjon som uttaler seg. Komiker Olsen blir og nevnt og sitert fra sin kronikk om
voldtekten hun selv opplevde. Bakken uttaler at det er vanskelig å fastslå om er en kausal
virkning mellom antall anmeldelser denne uken og debatten om Hemsedal-saken uken før.
Det kommer likevel ikke frem hvilket antall det er snakk om og om det faktisk har vært en
økning. Leder i Aftenpostens debattredaksjon trekker fram hvordan avisen har opplevd en
oppsving i antall innlegg de har mottatt. Det virker som at folk har blitt inspirert av åpenheten
til Voldum: “– Det er mange som begrunner innlegget med at de er opptatt av åpenhet, at det
ikke skal være skambelagt og at det er noe som skjer med mange” (Rygg, 2016).
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På en annen side blir det trukket frem hvordan folk kan forhaste seg til å dele egne
opplevelser: “Det trenger heller ikke å være utelukkende positivt å stå frem. Arntzen er
positiv til åpenhet, men mener det er viktig å ha et edruelig forhold til valget” (Rygg, 2016).

4.2.4 VG: “Tidligere ordfører blir anmeldt for voldstrusler i Hemsedalsaken”
Av de fire nettavisene denne oppgaven tar for seg, er det VG som har publisert minst innhold
på nett om Hemsedal-saken når “voldtekt” legges ved i søkefeltet. I tidsrommet 2016-2017
ble det skrevet totalt 17 artikler som baserte seg på det som skjedde mai-helgen i 2015 i
Hemsedal, og alt som skjedde i kjølvannet av det som utspilte seg der. Fordi utfallet i
Hemsedal-saken viste seg å være en katalysator til mange debatter om voldtekt, har det i alle
nettavisene vært en utfordring å finne tekster som ikke er skrevet som meninger, kommentarer
eller kronikker av politiske kommentatorer, diverse eksperter (jus, feministisk teori etc.) og
eksterne forfattere. Når det kom til å plukke ut en artikkel fra VG nett, ble det ekstra
utfordrende på grunn av et lavere antall artikler, men også fordi flere av de artiklene som er
skrevet av journalister, har store likhetstrekk med noen av de andre artiklene om temaet i de
tre andre nettavisene.
Artikkelen fra VG.no som er plukket ut har overskriften: “Tidligere ordfører blir anmeldt for
voldstrusler i Hemsedal-saken” (NTB og Vigsnes, 2016). Den er 468 ord lang og publisert 9.
august 2016. Ordet voldtekt blir brukt fire ganger i løpet av teksten: En gang i ubestemt form
entall, en gang i bestemt form entall og to ganger er ordet satt sammen slik at det blir
“gjengvoldtekt”. Som overskriften avslører, handler det her om at den tidligere ordføreren i
Trondheim, Anne Kathrine Slungård, blir anmeldt for å ha kommet med truende ytringer mot
de tre mennene i Hemsedal-saken på Facebook. Alle de tre forsvarsadvokatene for de
frikjente mennene uttaler seg, mens det ser ut til at Slungård kun er gjengitt gjennom
innlegget hun ble anmeldt for, óg innlegget hvor hun beklager orginalposten.
Bildet som er brukt som forsidebilde og som er plassert øverst i saken er tatt fra en av
demonstrasjonene som fant sted i etterkant av den endelige dommen i Hemsedal-saken. Her er
det meste av bildet ikke i fokus, mens en plakat med skriften “#JEG TROR DEG!” er det
eneste i bildet med skarp oppløsning.
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(Faksimile Retriver, NTB, 2016)

Det neste bildet er et lite bilde av den tidligere Trondheimsordføreren artiklene omtaler,
oppstilt smilende med ordførerkjede rundt halsen.

4.3 Weinstein-saken
Høsten 2017 startet en massiv internasjonal kampanje for at ofre for seksuell trakassering og
overgrep skulle bli hørt for sine historier og at overgripere skulle bli stilt til ansvar for sine
handlinger. Kampanjen fikk navnet #Metoo og ble tema for mange høylytte debatter på tvers
av yrker og landegrenser. Det hele ble initiert ved at skuespiller Alyssa Milano 15. oktober
2017 la ut et bilde av et notat
etterfulgt av en melding som viste til
oppfordringen i notatet:

(Faksimile, CNN, Respers France 2017)

Ifølge CNN (Respers France, 2017)
startet kampanjen som et svar på
skandalen rundt Harvey Weinstein –
en skandale som på dette tidspunktet
hadde begynt å bli kjent for publikum også utenfor USA. Dagen etter Milano la ut meldingen,
kunne Twitter bekrefte at emneknaggen “MeToo” hadde blitt brukt over en halv million
ganger. Da var det kun en drøy uke siden New York Times hadde publisert en stor sak om
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Weinsteins mangeårige seksuelle trakassering av kvinner (Kantor og Twohey, 2017). Noen
dager senere ble Weinstein sparket av styret i sitt eget selskap: The Weinstein Company
(BBC, 2018). Samtidig stod flere og flere kvinner frem med sine historier om hvordan
Weinstein hadde utnyttet sin makt som innflytelsesrik filmprodusent. Anklagene var mange
og alvorlige.
Skuespiller Ashley Judd var en av de første kvinnene som sto frem med sin historie om hva
som skjedde under et møte med produsenten for to tiår siden. Judd ble invitert til et
frokostmøte, men da hun ankom hotellet møtet skulle finne sted, ble hun i stedet sendt opp til
Weinsteins rom “... where he appeared in a bathrobe and asked if he could give her a massage
or she could watch him shower...” (Kantor og Twohey, 2017). Beskrivelsene av hotellrommøter, ønske om massasje og å være tilskuer skulle vise seg å være noe som går igjen i mange
av historiene om Weinstein.
Skuespiller Rose McGowan benyttet seg også av Twitter da hun fortalte at Weinstein voldtok
henne i 1997 under filmfestivalen Sundance. Samme år aksepterte McGowan et forlik på
100.000 amerikanske dollar for episoden. McGowan har i mange år snakket om hendelsen
uten å ha navngitt Weinstein. Dette forliket mistenkes å være grunnen til at skuespilleren
anonymiserte Weinstein, før hun tok til orde på Twitter 20 år senere (ibid). I likhet med
mange av de andre ofrene, fant også den angivelige voldtekten av McGowan sted på et
hotellrom. Som sagt har nettopp hotellrom vært stedet mange av voldtektene skal ha funnet
sted. I følge McGowan har mange kritisert kvinnene for at de burde vite bedre enn å møte på
audition på et slikt sted, hvorpå hun i et intervju fra i år (McGowan gjengitt i Spargo, 2018)
svarer kritikerne: “One of the things people don't understand about the hotel room specifically
is people think it's like you open the door and there is a bed. These are people with the entire
presidential suite”. “That means it's the entire top floor of a hotel. Usually three offices, and
so it was not unusual, I've auditioned in many hotel rooms, the director comes and sits and
that's how it goes”, legger McGowan til (McGowan gjengitt i Spargo, 2018). Per 22. mai
2018, hadde til sammen har seks personer gått ut med konkrete anklager mot Weinstein for
voldtekt, men tallet varierer mellom fire og fem i medielandskapet. I etterkant har saken vist å
eskalere fort og kun to dager senere, meldte Weinstein seg for politiet i New York. “He was
charged with rape and several other counts of sexual abuse against two women” (BBC, 2019).
Som nevnt i 3.2, var rettssaken mot Weinstein var i utgangspunktet satt til 3. juni 2019, men
har nå blitt utsatt til 9. september 2019 (Associated Press, 2019).
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Metoo-kampanjen har amerikansk opprinnelse og en internasjonal utbredelse og har sitt
utspring i Weinstein-saken. Harvey Weinstein var svært berømt da avisene begynte å skrive
om overgrepsanklagene mot ham. Dette kan ha hatt en innvirkning på medienes avgjørelse
om å bruke Weinsteins navn fra starten, fremfor å for eksempel kun kalle han “profilert
filmskaper” eller “kjent Hollywood-profil”. Før jul kunne en se lignende avgjørelser av tatt av
Norsk presse da daværende nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, ble navngitt forbindelse
med flere varslinger om Giske etter flere tilfeller av upassende oppførsel og seksuell
trakassering (Mosveen m.fl. 2017).

4.3.1 Nettavisen: “Angriper Oprah etter #Metoo-talen: Du er en del av
problemet”
I perioden 2017-2018 har Nettavisen i alt publisert 11 artikler på nett som inneholder
“voldtekt”, “Harvey Weinstein” og “Metoo”. Dette vil si at det er færrest saker å velge av her.
Artikkelen som er plukket ut, er fra 11. januar 2018 og er 501 ord lang. Overskriften er:
“Angriper Oprah etter #Metoo-talen: Du er en del av problemet” (Mæland, 2018).”Voldtekt”
finnes bare ett sted i teksten og da står det som ubestemt form entall. I motsetning til de andre
nettsakene som er plukket ut i Weinstein-saken, brukes ikke ord som “voldtok” eller
“voldtatt” heller. I likhet med de andre artiklene, ser en bruk av begrepene “seksuell
trakassering” og “seksuelle overgrep”.
Det er to bilder i denne artikkelen. Det første bildet som er forsidebildet i saken, er et bilde av
Oprah Winfrey under hennes mye omtalte tale under Golden Globe tidligere i år. Innfelt er et
bilde av artisten Seal, som kritiserer Winfrey i etterkant av talen. Det andre og siste bildet i
saken er en skjermdump tatt fra Seals Instagram-konto. Posten er satt sammen av to bilder.
Det første er av Winfrey som kysser Weinstein på kinnet med teksten “When you have been
part of the problem for decades”, mens det på det andre bildet sitter en yngre dame mellom
Winfrey og Weinstein med den fortsettende teksten "but suddenly they all think you are the
solution”. Som bildetekst har artisten lagt til: “Oh I forgot, that’s right…. you’d heard the
rumors but you had no idea he was actually serially assaulting young star-eyed actresses who
in turn had no idea what they were getting into. My bad. #SanctimoniousHollywood”
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(Faksimile, Nettavisen, Seal i Mæland 2018).

Kritikken som kommer frem i innlegget, oppsummerer
artikkelen til Nettavisen greit. Seal insinuerer at
Winfrey må ha visst om Weinsteins oppførsel som
mangeårig venn av produsenten. Det kommer frem i
teksten at en av dem som har anklaget Weinstein for
seksuelle overgrep, stolte på produsenten på grunn av
blant annet storheter som Winfrey. Overskriften i
saken er deler av Seals kritikk mot Oprah, parafrasert.
Artikkelforfatteren oppsummerer anklagene mot
Weinstein på følgende måte:
“Harvey Weinstein er altså filmprodusenten som har
blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt av en rekke kvinner” (Mæland,
2018). Mot slutten av artikkelen kommer det frem at de rår uenighet i kommentarfeltet til Seal
om Oprah kan ha visst om overgrepene Weinstein er anklaget for. Likevel nevnes det at både
Quentin Tarantino og andre i bransjen, skal ha kjent til hendelser uten å ha gjort noe med
denne informasjonen. “Tarantino har sagt at han bagatelliserte dem” (Mæland, 2018).

4.3.2 Dagbladet: “Harvey Weinstein-skandalen: - Emneknagg får millioner
til å stå fram med overgrepshistorier, med Hollywood-stjerner i spissen”
I løpet av 2017-2018 (per april 2018) er det Dagbladet som har publisert flest nettsaker av de
fire avisene oppgaven analyserer. Dette vil si at det er Dagbladet som får flest treff med
kombinasjonen av søkeordene “Harvey Weinstein”, “Metoo” og “voldtekt”, og det er da
snakk om 26 artikler. Artikkelen som er plukket ut fra Dagbladet ble publisert 17. oktober
2017 og har overskriften: “Harvey Weinstein-skandalen: - Emneknagg får millioner til å stå
fram med overgrepshistorier, med Hollywood-stjerner i spissen” (Pedersen, 2017). Som
overskriften indikerer, handler teksten i saken om hvordan emneknaggen “metoo” startet en
bevegelse på sosiale nettverkssider. Innledningsvis tar saken opp Alyssa Milano sin
initierende tvittermeldning, mens den videre går inn på hvordan flere kjente personer har
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deltatt aktivt i debatten og hvordan kampanjen sprer seg på tvers av landegrenser. Den eneste
som blir intervjuet i artikkelen er ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude.
Antall ord som er brukt i saken er 1196, men til tross for artikkelens lengde, nevnes ordet
voldtekt bare én gang. Begrep som “Misbruk” og “overgrep” brukes likevel hyppig. En av
grunnene til dette kan være at anklagene mot Weinstein favner bredt om alt fra trakassering til
voldtekt. Dermed er det lettere å bruke overgrep som en sekkebetegnelse, og kanskje er det i
dette tilfellet mer dekkende. Eks. “Twitter-tråden består nå av flere som kaster seg på og
forteller at de har blitt misbrukt seksuelt eller trakassert i bransjen” (Pedersen, 2017) Som
forklart tidligere, er det forskjell på termene “seksuelle overgrep” og “voldtekt”. Overgrep.no
differensierer disse to ved å si at seksuelle overgrep er en sekkebetegnelse, mens voldtekt er et
seksuelt overgrep, altså: Alle voldtekter er et overgrep, men alle overgrep er ikke voldtekt.
For at et forhold skal kunne omtales som en voldtekt, er det visse premisser som må være til
stede. Seksuelle overgrep brukes for eksempel om seksuell omgang med en person under 16
år. Det er her ikke nødvendigvis snakk om et maktmisbruk enten av psykisk eller fysisk art
slik det er dersom det er snakk om voldtekt (overgrep.no). Det er viktig å forklare skillet for å
kunne analysere artiklene ut i fra satte premisser. Ikke minst er dette viktig å avklare fordi
norsk lov skiller mellom voldtekt og seksuelle overgrep. Når artiklene som studeres tar for
seg lovbrudd eller anklager om lovbrudd, innebærer dette at teksten vil inneholde juridiske
begreper.
Selv om ordet voldtekt ikke er brukt mer enn én gang i løpet av artikkelen, er ordet “voldtatt”
nevnt tre ganger og “raped” to. Sistnevnte fremkommer på en skjermdump av en twittermelding fra skuespiller Evan Rachel Wood, som er en av fem bilder i artikkelen.
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(Faksimile Dagbladet, Pedersen 2017)

Hovedbildet er en kollasj satt sammen av bilder
av Wood og to andre skuespillere: America
Ferrera og Jamie Lee Curtis. Curtis har gitt sin
støtte til ofrene i Metoo-kampanjen, mens også
Ferrera har stått frem med sin overgrepshistorie.
De tre bildene som er satt sammen, ser ut til å ha
blitt tatt på rød løper. På den ene siden gir
bildene kontekst til cirka hvilket sted og bransje
som er berørt av Weinstein: Hollywood og film- og TV-bransjen. På den andre siden kan den
gi et inntrykk av to verdener som kolliderer: Den glamorøse fronten og den dystre baksiden.

(Faksimile Dagbladet, Pedersen 2017)

Tre av fem bilder i saken, er skjermdumper hentet fra kjente skuespillere sine Twitter- eller
Instagramkontoer. Det ene er tvittermeldingen til Wood, mens den andre er tvittermeldingen
til Alyssa Milano som er kommentert tidligere i oppgaven. Siste skjermdump er fra en
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Instagram-post til skuespiller Sophia Bush, der et stoffstykke med følgende tekst er brodert
på: “Boys will be Boys held accountable for their fucking actions”. Det siste bildet i saken er
av ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude som uttaler seg om ulike roller: “- I sosiale
medier er vi alle egendefinerte journalister og redaktører. Det betyr at vi må ta ansvaret for
egne ytringer og være bevisst på hvordan det vi kommuniserer kan oppfattes av andre. Det
gjelder i denne saken, som i all annen ytring på nett - og ellers” (Pedersen, 2017). I en setning
forklares det hvordan “…Rose McGowan ble blokkert fra Twitter etter å ha hevdet at Harvey
Weinstein voldtok henne” (Pedersen, 2017).
Den eneste videoen ligger nederst i saken og er et lydklipp gjort av amerikansk politi, som
fanger stemmene til Weinstein og et av hans angivelige ofre mens førstnevnte prøver å
overtale kvinnen til å komme inn på hotellrommet hans.
Når det kommer til anklagene mot personen kampanjen ble startet mot, svarer Weinsteins
talspersonen blant annet følgende på spørsmål om Weinstein erkjenner at det ligger noe
sannhet i avsløringene: “– Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for
gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser” (Pedersen, 2017).

4.3.3 Aftenposten: “I dette landet er Weinstein et offer og #MeToo en
konspirasjon”
Ved å bruke søkekombinasjonen “Harvey Weinstein”, “Metoo” og “voldtekt, dukker det opp
15 treff mellom 2017-2018 på Aftenpostens nettside. Det er Aftenpostens Moskvakorrespondent, Per Anders Johansen, som rapporterer fra Russland. Dette gjør artikkelen, som
er på 957 ord, til den første av de utvalgte nettsakene som er skrevet av en som ikke har
yrkesbeskrivelsen “journalist”. De fleste kommentarene/meningene/debattinnleggene som
har dukket opp i de andre sakene, har vært skrevet av noen som ikke er ansatt i de aktuelle
mediene. I tillegg har forfatterne oftest hatt ikke-journalistiske yrker.
Ordet voldtekt er brukt to ganger i ubestemt form entall. I tillegg er “voldtatt” brukt én gang,
men hvorfor dette ikke regnes med, begrunnes senere. Lite bruk av begrepet “voldtekt” er noe
som hittil har gått igjen i artiklene som omhandler Harvey Weinstein - til tross for at de er
lengre enn de andre utvalgte artiklene. Overskriften i saken er: “I dette landet er Weinstein et
offer og #MeToo en konspirasjon” (Johansen, 2017). Dette handler om den russiske
filmregissøren, Andrej Kontsjalovskij. Regissøren har uttalt seg om Weinstein i et lengre
intervju i en russisk avis. Her bruker han spalteplass på å ta Weinstein i forsvar og deler
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meninger som ifølge Johansen, ikke er uvanlige i Russland. Den kjente russiske regissøren
fremstiller seksuell trakassering som en del av et naturlig i samspill mellom kjønnene og sier:
“Menn bør antaste kvinner, og kvinner bør stå imot…” (Kontsjalovskij i Johansen, 2017).
Et annet sted hvor Weinsteins handlinger også ble forsvart, er på den statlige russiske TVkanalen, Russia Today. “Russlands største nyhetssending brukte 15 minutter på å fremstille
Weinstein som et offer for politiske konspirasjoner i USA om Trump og Clinton”, skriver
Johansen . I artikkelen blir det gjort et poeng ut av at også unge kvinner forsvarer Weinstein.
Johansen skriver at det er flere ting ved kulturen i Russland som kan være en del av årsaken
til at så mange velger å kritisere Metoo-kampanjen. Blant annet nevnes det at mange er
“...svake for konspirasjonsteorier” fordi tilliten til samfunnsinstitusjoner og media er i stor
grad er svekket. I tillegg belyses den konservative russiskortodokse troen.
Det øverste bildet i saken er av filmregissøren Andrej Kontsjalovskij og skuespillerkonen,
Julia Vysotskaja. Videre er det to bilder av Harvey Weinstein. Det
fjerde bildet er av sjefen i nyhetskanalen Russia Today i TV-sammenheng, og det femte er av
Andrej Kontsjalovskij og to andre under en prisutdeling i Cannes 2006. Det sjette bildet er en
skjermdump tatt fra Miss Russia 2017 sin Instagram-profil. Tidlig i nettsaken er det lagt inn
en såkalt faktaboks om #MeToo. Det er i denne korte oppsummeringsboksen om kampanjen,
ordet “voldtatt” dukker opp. Fordi det er lenket til en annen sak der ordet blir brukt, er det
problematisk å bruke i opptellingen av “voldtekt” i den utvalgte artikkelen fra Aftenposten:

(Faksimile Aftenposten, Johansen 2017.)

Selv om nettsaken i vinkles inn mot debatter som foregår i Russland, handler saken i stor grad
om Weinstein da det nettopp er disse anklagene mot han som brukes i eksemplene Johansen
trekker frem.
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4.3.4 VG: “Norske Natassia Malthe (43) hevder Weinstein forgrep seg på
henne”
VG er den avisen med nest mest delte nettsaker etter søkekriteriene som er lagt inn. Saken
som er plukket ut, er fra 25. oktober 2017. På dette tidspunktet hadde den norske
skuespilleren Natassia Malthe holdt en pressekonferanse der hun fortalte at hun hadde
ufrivillig samleie med Weinstein for rundt ti år siden. “Norske Natassia Malthe (43) hevder
Weinstein forgrep seg på henne”, lyder overskriften til artikkelen som er på 840 ord (Aronsen
m.fl., 2017). Advokaten til Malthe, mener det som kommer frem av detaljer fra episoden på
hotellrommet, kvalifiseres som en voldtekt. “Han skal ha lovet henne en filmrolle i bytte mot
samleie med henne. Skuespilleren skal ha gjort det klart at hun ikke ønsket seksuell kontakt
med Weinstein” (Aronsen m.fl., 2017) , står det i artikkelen. I etterkant av hendelsen ble hun
tilsendt et manus og opplevde nok en gang uønsket seksuell kontakt med produsenten da han i
et møte forventet at Malthe skulle delta i gruppesex med Weinstein og en annen kvinne som
allerede befant seg på hotellrommet. Lenger nede i artikkelen fokuseres det på Metookampanjen og at Malthe også benyttet seg av emneknaggen da hun la ut et innlegg på sin
Facebook-konto om sine opplevelser (Aronsen m.fl., 2017).
Ordet voldtekt er brukt tre ganger, og da står ordet i ubestemt form entall. I VG-artikkelen er
det heller ikke brukt “voldtatt” eller “rape/d”, noe som skiller den fra den utvalgte Dagbladetartikkelen. I likhet med Dagbladet-artikkelen, er det også her hyppig bruk av ordene
trakassering og overgrep. Samtidig er formuleringene som brukes skrevet slik at en forstår at
det er snakk om beskrivelser av alvorlige hendelser. Eksempler på hvordan flere av
setningene er oppbygd er:
1) I det første tilfellet skal Weinstein ha tvunget seg på skuespilleren seksuelt i 2008. 2)
2) 5. oktober avslørte New York Times at Weinstein har betalt flere ofre for hans
upassende oppførsel i minst to tiår.
3) Hun hevder så at han tvang seg til samleie med henne, uten kondom, en handling som
advokaten mener kan kvalifiseres som voldtekt.

Det er ikke noe hovedbilde i saken, men et stillbilde fra en video fra pressekonferansen
Malthe holdt. Fordi saken bygger på pressekonferansen, er dette en logisk avgjørelse. Likevel
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er dette den første nettsaken gjennom de tre ulike sakene som bruker video som forsidebilde.
Alle bildene er av, eller inkluderer, Malthe. To av bildene i saken er også tatt under samme
begivenhet. Et annet er et portrettbilde av skuespilleren.

(Faksimile VG, Aronsen m.fl. 2017)

På et mindre bilde til høyre omtrent midt i saken,
er det satt sammen foto av henholdsvis
Weinstein og Malthe, som hver for seg poserer
på den røde løperen under Bafta-prisutdelingen i
2008. Her får man servert et tilsynelatende
glamorøst moment, mens underteksten forteller
at det var denne kvelden produsenten skal ha
forgrepet seg på Malthe for første gang.
Noe som er verdt å merke seg, er hvordan det i
tre av de utvalgte nettartiklene om Weinsteinsaken, er brukt skjermdumper tatt fra kjente
personers Twitter- og Instagram-profiler. I
tillegg er mange av bildene tatt fra den røde
løperen, og i andre glamorøse settinger. Dette er ikke unaturlig, hverken med tanke på hvem
hovedpersonen i saken er, eller de som anklager ham. Likevel kan kontrastene som kommer
frem, være en del av virkemidlene journalistene kan benytte seg av.

4.4 Diskurser
Utfordringen med å identifisere diskurser i artiklene, er at disse gjerne er latent fremfor
manifest. Det vil si at når vi videre skal kartlegge diskurser, vil utgangspunktet være
tendenser som er synlig gjennom for eksempel valg av ord eller kilder. Men det er hva disse
betyr i satt i sosial kontekst som former diskursene. Yngve Benestad Hågvar forklarer at
retorisk analyse kan brukes i en diskursanalyse, men at førstnevnte hovedsakelig viser til
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effektiviteten av kommunikasjon og hvorvidt det ligger noe bak tekstgrepene (Hågvar, 2007,
s.37), og er derfor ikke ideell for dette formålet.
[...] diskursanalysen mer opptatt av å fange de tenkemåtene som teksten bygger på de underliggende bibetyningene i tekstene og det ideologiske tankegodset som følger
med på lasset. Diskursanalysen spør i større grad enn retorikken etter sosiale
forklaringer på og konsekvenser av tekstene (Hågvar, 2007, s.37).
Som nevnt i metodekapittelet, kan det være nyttig å bruke noen retoriske grep. Når det
kommer til diskursanalyse, understreker Hågvar at en svakhet med diskursanalyse er at det er
vanskelig å få med alle perspektiver, men forklarer at kvaliteten på en diskursanalyse
forsterkes dersom en tar for seg flere tilnærmingsmåter (2007, s. 37). Ved å inkludere
sosiologiske, psykologiske, journalistiske og feministiske perspektiver, vil disse være med på
å styrke analysen. Før disse perspektivene trekkes inn for å kunne drøfte hva diskursene kan
fortelle oss om holdninger til voldtekt i media og samfunnet, er det tid for å klargjøre hva som
går igjen i artiklene. Før diskursene etableres, må tendensene spores.
Som Hågvar påpeker, vil det alltid være rom for å tolke tekster ulikt når en benytter seg av
diskursanalyse som metode. Likevel vil jeg argumentere for at diskursene som har skilt seg ut
som de tydeligste, er nokså klare i sin fremtoning. I tillegg styrkes valget av metode da det å
bruke tekstanalyse for å studere omtale av voldtekt i nyhetsartikler, har vært vanlig innen
feministisk forskning: “A variety of archival sources have been uses in feminist studies of
sexual violence, but most significant are the popular press, including newspapers and
magazines...”(Ward, 1995, s. 21). Følgende avsnitt legge frem hvilke diskurser som finnes i
utvalget av artiklene fra Nettavisen.no, Dagbladet.no, Aftenposten.no og VG.no. Dette skal vi
se i lys av den første delen av problemstillingen: I hvor stor grad er voldtektsholdninger og
voldtektsmyter synlig i de mest sentrale diskursene i Kopseng-saken, Hemsedal-saken og
Weinstein-saken i nettutgavene av VG, Aftenposten, Dagbladet og Nettavisen?
Nå som jeg har tatt for meg de 12 utvalgt artiklene ved å gjengi og belyse kontekst,
overskrifter, bilder, tekst, tekstbokser, lenker og video som en tekstanalyse, er det tid for å se
på hvilke momenter som diskursanalysen bygger videre på. Diskusjonen som følger er inndelt
etter den todelte problemstillingen. Målet med dette er å strukturere diskursene, samtidig som
det vil gjøre det lettere å skille mellom hva som kan kategoriseres som diskurser og hva som
oppfattes som mer redaksjonelle dilemmaer. For å besvare første del av problemstillingen, må
utvalget av artiklene analyseres mot blant annet eksemplene fra Overgrep.no, norsk- og
californisk lovverk Stereotypier er noe av det som knytter den offentlige samtalen og mediene
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til hverandre. Samtidig går analysen fra å se på det overordnede bildet til å diskutere på
begrepsnivå (Hågvar, 2007).

4.4.1. Voldtekts-diskursen
Der hele analysen handler om voldtekt i utvidet forstand, handler denne diskursen om selve
begrepsbruken, og hvordan denne kan bidra til å over- eller underkommunisere hendelsene
som rapporteres. Det er viktig å presisere at ordlyden her kan høres ut som en overordnet
diskurs fordi en kan se på voldtekt i denne oppgaven som selve diskursordenen (Jørgensen og
Phillips, 1999). Likevel har jeg valgt å omtale dette som en egen diskurs fordi jeg ønsker å
belyse hvorfor voldtektsbegrepet kan være vanskelig å bruke. I teorikapittelet så vi hvordan
voldtektsloven i California utviklet seg over tid. Loven gikk blant annet fra å ikke gjelde for
voldtekt i ekteskapet (LeGrand, 1973), til at det etterhvert ble opprettet en egen lov om
“spousal rape” i 1979 (Greenson, 2008). I norsk straffelov er ordet samtykke brukt, men den
sier ikke noe direkte om sovevoldtekt (Straffeloven, 2009, §291-§293). På overgrep.no (2017)
forklares nachpielvoldtekt ved at det er noe annet enn “klassisk voldtekt”. Her sikter de til
myten om at det er voldtekt ved overgrep som er vanligst.
I hver enkelt analyse av artiklene er det talt både antall ord totalt og antall forekomster av
voldtekt, overgrep og varianter av disse. Begrunnelsen for at varianter av begrepet voldtekt er
talt i en kvalitativ analyse, er ønsket om å undersøke om dette overkommuniseres eller
underkommuniseres og hva grunnen til dette i så fall kan være. Brownmiller har for eksempel
brukt det faktum at voldtekt har vært slått opp som førstesidestoff som et argument som tyder
på at voldtekt selger aviser (1993, s. 337). Her er det riktignok snakk om papirutgaver og
amerikanske medier. Likevel er overskrifter på nettutgavene av de fire avisene selvfølgelig
synlig på de ulike forsidene. Som tabellen i metodedelen viser oss, var det i tre av de 12
artiklene brukt voldtekt i overskriften. To av tilfellene var fra Kopseng-saken hvor
henholdsvis voldtektsoffer og voldtektsmann ble brukt. Det tredje tilfellet var i en av artiklene
om Hemsedal-saken hvor det var voldtekt som var en del av overskriften. Bruken av voldtekt i
overskriftene utgjør dermed en fjerdedel av alle artiklene.
Fordi voldtekt som tema har blitt etablert som ett av kriteriene for at en artikkel har blitt valgt
ut, og fordi dette var ordet som ble brukt som søkeord i kombinasjon med henholdsvis “Julio
Kopseng”, “Hemsedal-saken” og “Harvey Weinstein + (#)Metoo”, garanterte dette for at
ordet ville dukke opp minst én gang i løpet av artiklene. Likevel er det stor variasjon når det
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kommer til antall ganger ordet brukes. Hensikten med også å oppgi det totale antallet ord er at
dette alene kan være en avgjørende faktor for hvorvidt disse termene opptrer mer eller mindre
hyppig sett i forhold til tekstens lengde.
Det er i Kopseng-saken vi finner den artikkelen som nevner voldtekt flest ganger. Hele 44
ganger er voldtekt brukt i artikkel publisert av Aftenposten. I Nettavisens artikkel om
Weinstein-saken og Dagbladets artikkel om Weinstein-saken, er de to artiklene som
kommuniserer voldtekt færrest ganger ved at begge kun nevner ordet én gang. I den siste av
disse, ser vi den største forekomsten av ordet “overgrep” eller varianter av dette. Dersom en
ser bort ifra den ovennevnte artikkelen til Nettavisen om Kopseng-saken, er voldtektsbegrepet
nokså likt fordelt over artiklene i Kopseng-saken og Hemsedal-saken.
Spesielt i Weinstein-artiklene brukes det andre ord enn voldtekt for å beskrive de ulike
anklagene mot Weinstein. Dette ser vi også i de to andre sakene – ikke i like stor grad i
Kopseng-saken og i minst grad i Hemsedal-saken. Et eksempel på en slik omskriving i
Weinstein-saken, er fra overskriften til VGs artikkel: “I det første tilfellet skal Weinstein ha
tvunget seg på skuespilleren seksuelt i 2008” (Aronsen m.fl., 2017). Et lignende ordbruk ser
vi i Dagbladets artikkel om Kopseng-saken: “Kopseng er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt
på ni kvinner” (Lofstad, 2015). I artikkel Aftenpostens artikkel om Weinstein-saken, ser vi
også to eksempler på bevisst eller ubevisst utelatelse av ordet voldtekt: " # MeToo-kampanjen
startet på sosiale medier i oktober og har som hensikt å ta et oppgjør med seksuell
trakassering og overgrep” og “Kampanjen begynte i kjølvannet av flere kvinner sto frem og
fortalte at de var utsatt for overgrep av Hollywood-regissøren Harvey Weinstein” (Johansen,
2017). I artikkel Dagbladets artikkel om Weinstein-saken, beskrives også oppstarten til
Metoo-kampanjen uten å nevne voldtekt: “Twitter-tråden består nå av flere som kaster seg på
og forteller at de har blitt misbrukt seksuelt eller trakassert i bransjen” (Pedersen, 2017).
Grunnen til at artikkelforfatterne har brukt ord som overgrep og misbrukt seksuelt kan være
fordi disse spenner bredt. Likevel er det ikke urimelig å hevde at å ha tvunget seg på
skuespilleren seksuelt, høres ut som voldtekt. I tillegg er det mulig å bruke oppramsing for å
være mer tydelig, som vi ser i Nettavisens artikkel om Weinstein-saken: “Harvey Weinstein
er altså filmprodusenten som har blitt anklaget for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt
av en rekke kvinner” (Mæland, 2018). På samme tid kan man ha i mente for at Weinstein ikke
var tiltalt for voldtekt på tidspunktet disse artiklene ble publisert, og at det dermed kan tenkes
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at det har vært et bevisst valg fra artikkelforfatternes side å ikke bruke voldtekt i beskrivelse
av anklagene mot produsenten.
I Kopseng-saken ser vi også bruk av termen overgrep. Dagbladets artikkel, ser vi et eksempel
på dette. Under i bildeteksten står det at Kopseng “...er tiltalt for seksuelle overgrep mot ni
kvinner” (Lofstad, 2015). Et annet eksempel i samme artikkel er: “To av de fornærmede var
til stede i retten - en 31-åring som ifølge tiltalen klarte å forhindre Kopseng i å voldta henne
på konsertstedet Rockefeller i 2002, og en 25-åring som danseren skal ha utført overgrep mot
på et hotell på Hønefoss i 2012” (Lofstad, 2015). I første leddet av denne setningen brukes en
variasjon av voldtekt, mens det i andre leddet i stedet er brukt overgrep.
Hemsedal-saken er som nevnt den av de tre sakene hvor ulike varianter av overgrep er minst
brukt, men likevel ikke den saken hvor voldtekt er nevnt flest ganger. "jeg mener det er gode
muligheter for at retten hadde en selvstendig plikt til å vurdere om de burde dømmes for den
mildere bestemmelsen grov uaktsom voldtekt, ikke forsettlig, sier Marthinussen" (Meldalen,
2016). Dette eksempelet på et eksplisitt bruk av voldtekt i Hemsedal-saken, ser vi i artikkelen
fra Dagbladet. Et lignende eksempel som omhandler samme sak, er fra Aftenpostens artikkel:
“– De som velger å gå ut med sine opplevelser med voldtekt, gjør en jobb for oss alle, ikke
minst for andre som er utsatt” (Rygg, 2016). Overskriften i artikkelen er: “Flere vil være åpne
om å ha blitt utsatt for overgrep” (Rygg, 2016), men er logisk grunn til at nettopp overgrep er
brukt her kan være fordi artikkelen handler om åpenhet rundt seksuelle overgrep og voldtekt
med Hemsedal-saken som bakteppe. Dette er noe jeg vil komme tilbake til når jeg skal legge
frem det jeg har valgt å kalle Åpenhets-diskursen.
I denne oppgavedelen har vi belyst den første diskursen: Voldtektsdiskursen. Voldtekt er et
tema som i stor grad er overordnet som diskurs, men likevel så tydelig i materialet av to
hovedgrunner: Ordet ble brukt i sammenheng med andre søkeord for å finne frem til
undersøkelsesgrunnlaget. Ordet ble talt for å se nærmere på om det ble over- eller
underkommunisert. Hyppighetgraden av voldtekt varierte, men ordet dukket opp flest ganger i
Kopseng-saken og færrest i Weinstein-saken. Dette kan være en pekepinn på at artiklene i stor
grad belager seg på daværende stadie til sakenes utvikling; om artikkelen tar for seg anklager,
“satte” dommer, eller frifinnelser. Enkelte artikler i Weinstein-saken tar også for seg Metookampanjen, som også kan være med på å forklare lite bruk av voldtekt i teksten. At kun tre av
de 12 artiklene hadde voldtekt i overskriften, kan tyde på at ordet ikke er et grep for å
generere klikk fra forsidene, samtidig som det er mulig at overgrep brukes som
76

begrepserstatning dersom det er snakk om flere eller lignende seksuelle overtramp. Å bruke
seksuelle overgrep som sekkebegrep er likevel ikke helt uproblematisk da det kan gi leseren et
inntrykk av det er snakk om andre forbrytelser inn under samme sjanger.

4.4.2 Troverdighets-diskursen
Nå som første diskurs er gjort rede for, er det tid for å tyde flere. Dette gjøres i lys av de
voldtektsmytene vi kartla i teorikapittelet ved hjelp av blant annet Susan Brownmiller (1993).
Generelt sett kan en se på voldtektsmyter som spesifikke holdninger til voldtekt som i stor
grad holder fast ved utdaterte oppfatninger.
Når det kommer til voldtektsmyter en har identifisert i løpet av de siste 40 årene, helt siden
Susan Brownmillers anerkjente “ Against Our Will” i 1975, har disse trolig økt. Særlig innen
jussen har det vært en tendens at mytene er knyttet til troverdighet. Diskursen som tar for seg
troverdighet, sikter seg særlig inn mot ofrene i de tre sakene.
VGs artikkel om Kopseng-saken har følgende ordlyd: “Forsvarer: Hvorfor er ikke disse
forholdene anmeldt tidligere?” (Lohne og Arntsen, 2015). Saken er bygget rundt uttalelser fra
Kopsengs forsvarer, Johnny Veum, som stiller seg kritisk til at kvinnene som har anmeldt
Kopseng, anmelder forholdene etter det han mener er lang tid.
Når Dagbladets artikkel om Kopseng-saken ble gjennomgått i første delen av analysen,
belyste jeg det som kom frem i artikkelen om troverdighetspørsmål stilt av Kopsengs
forsvarere, og delte disse inn i fire deler. Punkt 1 tok for seg tidsperspektivet hvor det også i
denne artikkelen ble trukket frem at forsvarer Veum påpekte at det tok lang tid før
overgrepene ble anmeldt. Punkt 2 gikk på likhetstrekkene mellom kvinnenes forklaringer
(Lofstad, 2015). Begge disse kan vi se i lys av mytene om at et ekte offer anmelder voldtekten
straks overgrepet har skjedd, og at ofrene ombestemmer seg i etterkant av samtykket samleie
(Ward, 1995, s. 2). I Aftenpostens artikkel om Kopseng-saken, viser avsnittsleder ved Oslopolitiets spesialavsnitt for seksualforbrytelse, Kari-Janne Lid bekymring over at frykten for å
anmelde voldtekter kan føre til at serieovergripere går fri:
Vi har serieovergripere som får holde på i 20–25 år uten å bli avslørt. Derfor er det
utrolig viktig at man anmelder uansett hvor håpløst det kan virke, sier Lid og viser til
at de verste overgriperne gjerne er ressurssterke og har posisjoner som gir dem makt
og tilgang på ofre (Lid i Olsen, 2015)
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Ut i fra denne uttalelsen kan vi tolke at politiet viser forståelse for at det kan være vanskelig å
anmelde og at dermed tidsrommet mellom hendelsesforløp og anmeldelse kan variere. I
tillegg kan likhetstrekkene ses i lys av en etablert myte; holdningen om at offeret lyver
“...because they are malicious or fantasizing” (Ward, 1995, s. 25). Punkt 3 handlet om
mediepåvirkning i den grad at forsvarerne hevdet at norske mediers fremstillinger kunne ha
påvirket ofrenes minne. Til slutt tok punkt 4 for seg hva hvis-scenarioet hvor forsvarer Veum
stilte spørsmålet hva som hadde skjedd dersom det hadde fantes et lydklipp hvor det viste seg
at Kopseng var uskyldig (Lofstad, 2015). “...allegations of rape are easy to make and difficult
to prove…” (Ward, 1995, s. 2), er også en myte som vi ser igjen her. Både Ward (1995, s. 32)
og LeGrand (1973, s. 941) har påpekt hvordan en av de største voldtektsmytene som har blitt
identifisert i jussen, er overbevisningen om at kvinner kommer med falske voldtektsanklager.
I tillegg hevder LeGrand at hun også så en misoppfatning om at falske anklager var svært
utbredt. “As the facts show, both these assumptions are generally unfounded” (1973, s. 941).
Når det kommer til Hemsedal-saken, fremstår det ikke eksplisitt som om det er tvil om
offerets troverdighet de utvalgte artiklene i like stor grad som det gjør i Kopseng-saken. Her
handler det mer om at Voldum ikke følte seg trodd som følger av at de tre mennene ble
frikjent. Likevel argumenterer jeg for at denne diskursen også er synlig her. Voldum har uttalt
at formålet med å gå ut med mennenes navn, var å advare andre om noen hun selv mente var
farlige (Meldal). Et eksempel relatert troverdighet i Hemsedal-saken, ser vi i Nettavisens
artikkel: “Voll Voldum har også uttalt til Nettavisen at hun sitter med en følelse av ikke å ha
blitt trodd etter frikjennelsen” (Ighoubah, 2016 b.). Det som kan være forvirrende for
publikum i Hemsedal-saken, er at de tre mennene ble dømt til å betale Voldum oppreisning
selv om de ble frikjent for voldtekt. “Erstatningsdelen av dommen er bare rettskraftig for én
av de tre mennene” (Ighoubah, 2016 b.), står det i samme artikkel. To av mennene valgte
nemlig å anke dommen om oppreisning.

I Dagbladets artikkel om Hemsedal-saken, viser artikkelforfatter til advokat John Christian
Elden: “Han (Elden) bemerker at mindretallet i sin begrunnelse, skriver at de ‘ikke behøver å
ta stilling til om fornærmedes tilstand var slik at hun var ute av stand til å motsette seg
handlingene’ (Meldalen, 2016)”. Det blir i artikkelen forklart at dette mindretallet hadde
oppfattet at de tiltalte ikke hadde forstått at Voldum var så ruset at hun ikke kunne samtykke
og at å bevise at hun var så beruset, er vanskelig å bevise. Å gjøre seg utsatt ved å ha drukket
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alkohol er noe feminismen har problematisert psykologiske undersøkelser for å ha gjort
(Ward, 1995, s. 31). Til sammen svarte 13 prosent av respondentene i Amnesty-undersøkelsen
(2013) at kvinner var ansvarlig eller delvis ansvarlig dersom de var beruset når de ble voldtatt.
Senere i oppgaven skal vi komme tilbake til forholdsregler rettet mot kvinner for å unngå å bli
voldtatt.
“Flere kjente personer, blant andre Quentin Tarantino, har innrømmet at de visste om
hendelser. Tarantino har sagt at han bagatelliserte dem” (Mæland, 2018). Slik avsluttes
Nettavisens artikkel om Weinstein-saken. Det er ikke urimelig å tenke at det er vanskelig å
forestille seg at noen du kjenner godt er en seksualforbryter, for hvordan vet en egentlig hvem
som er overgripere? Dersom vi ser til fersk norsk voldtektsstatistikk gjennomført av Kripos,
var over 20 prosent av voldtektsanmeldelser innenfor kategorien bekjentskapsvoldtekt. Men
her må en ta høyde for at Kripos har plassert et uvisst antall av disse i den største kategorien
for anmeldte voldtekter i 2017: Festrelatert voldtekt (Kripos, 2018, s. 9). I tillegg har
feministisk forskning kritisert hvordan det tidligere i vitenskapen har vært en tendens å
karakterisere seksualforbrytere som sex-utsultede personer på en slik måte at en har fraskrevet
vanlige menn et ansvar (Rose i Ward, 1995, s. 10). I etterkant av de mange anklagene om
Weinstein er det gjerne lett for noen å avskrive han som en nettopp en sex-utsultet person.
Men med tanke på at han frem til avsløringen har sluppet unna anmeldelser, kan det tyde på at
bruk av manipulasjon og makt i dette tilfellet har vært så sentral at det ikke har vært skjellig
grunn til mistanke mot ham som person. Likevel er det grunn til å tro at det at de som har hatt
mistanke om noe ulovlig uten å si ifra, har vært på å svekke ofrenes troverdighet.
I artikkel fra Dagbladet om Weinstein-saken gjengir artikkelforfatter et svar på de mange
anklagene mot Weinstein: “– Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for
gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser” (Pedersen, 2017). At
talspersonen til Weinstein gjengir det sistnevnte ønsker, er gitt. Likevel er kan en argumentere
at ved å omtale 60 overgrepsanklager som “tilnærminger”, signaliserer en at påstandene er
usanne. På denne måten bidrar dette til å svekke troverdigheten til kvinnene som anklager
Weinstein for straffbare forhold. Som vi så i artiklene om Kopseng-saken var forsvarerne til
Julio Kopseng offensiv i sin tilnærming. Med dette mener jeg at de la mye vekt på å så tvil om
at ofrene hadde brukt lang tid på å anmelde forholdene, og at forklaringene deres var like. I
Weinstein-saken ser vi også hvordan det i flere av artiklene er lagt fokus på tiden mellom
hendelse og anklage. I motsetning til Kopseng-saken, er det i Weinstein-saken stort sett
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artikkelforfatternes fremlegging av tidsforløpene vi ser. Et eksempel ser vi i VGs artikkel om
Weinstein-saken: “I det første tilfellet skal Weinstein ha tvunget seg på skuespilleren seksuelt
i 2008”. Selv om dette ikke trenger å bety noe annet enn at artikkelforfatter tidfester hendelse
og anklage, så vi i Kopseng-saken hvor mye vekt det ble lagt på tidsaspektet for å svekke
troverdigheten til voldtektsofrene.
I identifiseringen av troverdighet som diskurs, er det veiet for og mot om det som trekkes ut
fra artiklene, kan plasseres i sammenheng med voldtektsmyter som har blitt belyst i det
teoretiske rammeverket. I Kopseng-saken var det Dagbladet-artikkelen som ga størst grunnlag
for å trekke ut eksempler på å svekke ofrenes troverdighet. Her er det Kopsengs forsvarere
som stiller seg kritisk til tid mellom voldtekt og anmeldelse, og ofrenes sammenfallende
forklaringer. Dette treffer mytene som handler om at ofre anmelder i kort tid etter overgrepet
har skjedd og at ofrene farer med angrende eller løgnaktige påstander. Mulig mediepåvirkning
ble også trukket frem som en mulig grunn til at ofrenes forklaringer lignet. I Hemsedal-saken
er ikke snakk om funn i teksten på samme måte. Likevel handler sakens kjerne om at Voldum
ikke ble trodd av et flertall i retten når det kom til voldtekten de tre mennene var tiltalt for, til
tross for at de ble idømt å betale erstatning. I tillegg ble det gjort et poeng av hvorvidt
Voldum hadde blitt neddopet, eller inntatt rusmidler av egen vilje. Det må presiseres at
journalistene ikke kan holdes ansvarlig for at sakens kjerne i stor grad handlet om
troverdighet, og at offeret har fått uttale seg som kilde i en rekke saker kan tyder på at
mediene ser viktigheten av å formidle en voldtektssak på en måte hvor ulike stemmer får
komme til orde. (sett inn punkt om brudd på vær varsom i H-saken, og om voldtektsmyter hos
dommere i Bendixen et. al). Weinstein-saken i Dagbladet inneholder uttalelser fra Weinsteins
talsperson som omtaler 60 overgrepsanklager som “tilnærminger”. Dette er språk som
undergraver kvinnene som har stått frem. I VG-artikkelen om samme sak blir også et av
tilfellene omtalt ved at Weinstein skal ha tvunget seg på skuespilleren seksuelt i 2008. Selv
om dette ikke trenger å være annet enn et forsøk fra VG om å gi leseren et tidsperspektiv, kan
kvinnens troverdighet settes spørsmål ved når leseren informeres om at hun står frem nå.

4.4.3 Glamoriserings-diskursen
Som vi så i Amnesty-undersøkelsen, var det kategorien media flest oppga som sin hovedkilde
for informasjon om temaet voldtekt. Noen av grunnene til at voldtektsmytene vi har belyst i
det teoretiske rammeverket, har oppstått eller har “fortsatt å leve”, kan være fordi de gjentas i
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lovtekster og i mediedekningen av voldtektssaker. Da Brownmiller undersøkte dekningen av
voldtekter i New York Daily News i på tidlig 70-tallet, var en av de tendensene hun så at ofre
ble glamorisert. Hvis ikke det ble brukt som en legitimering av voldtekt, ble i hvert fall
fokuset på ofrenes utseende så stort at inntrykket en kunne sitte igjen med, var at offeret var
så vakkert at en overgriper simpelthen ikke kunne la være å voldta.
I denne delen skal vi se på hvordan en form for glamorisering av ofre kan sees i de utvalgte
artiklene. Selv om jeg har valgt å kalle dette for glamoriserings-diskursen, som er inspirert av
glamoriseringsmyten Brownmiller identifiserte, har jeg presisert i metodekapittelet jeg bruker
glamorisering på en annen måte. Her menes glamorisering som utseendefokus i form av
bildevalg, og kjendisfokus i form av bildevalg og tekstbeskrivelse av overgriper og/eller ofre.
Kjendisfokuset i deler av artikkelutvalget gjør at leseren blir servert en blanding av
faktabaserte nyheter og personifisert innhold. I den grad slike artikkelhybrider kan si noe om
tabloidisering, kan vi ha i mente Allerns poeng om at tabloidisering ikke trenger å være
knyttet til den enkelte avis, men for eksempel redaksjonelle avgjørelser om vinkling og
innhold i artikler (2001, s. 45). Ved å vinkle en voldtektssak ut i fra at offer eller
gjerningsmann er danser, Hollywood-produsent, eller skuespiller, kan en problematisere
hvorvidt dette flytter fokus bort fra å handle om voldtekt. En annen måte en kan se dette på er
fra Weinstein-saken i Dagbladet: “-Emneknagg får millioner til å stå frem med
overgrepshistorier, med Hollywood-stjerner i spissen” (Pedersen, 2017). Dette vil tatt opp
igjen i åpenhets-diskursen. Et eksempel som også viser en form for glamorisering knyttet til
kjendisstatus ser vi Aftenpostens overskrift i Kopseng-saken: “Politiet om TV-danseren Julio
Kopseng: -Norges mest aktive voldtektsmann” (Olsen, 2015). Et annet ser vi i artikkelen om
Kopseng-saken i Dagbladet. Her er det brukt et bilde Kopseng i aksjon som flammedanser. I
bildeteksten står det “PÅ TV: I 2010 deltok Julio Kopseng (38) på TV 2s «Norske talenter»
som flammedanser. Nå er han tiltalt for seksuelle overgrep mot ni kvinner” (Lofstad, 2015).
To av de tre eksemplene er overskrifter, mens det siste en bildetekst. Eksemplene er
forskjellige ved at det første glamoriserer ofre i Weinstein-saken som Hollywood-stjerner,
mens det i de to siste eksemplene glamoriserer Kopseng som TV-danser og flammedanser.
Glamoriserings-diskursen er særlig tydelig ved valg av bilder. Det er grunn til å tro at
bildevalg er påvirket av typiske redaksjonelle avgjørelser. Yrke og utseende er fokus i både
Kopseng-saken og Weinstein-saken. I Kopseng-saken er Kopseng selv som blir omtalt som
“TV2-profilen” og “danseren” med bilder av sistnevnte i “aksjon” som underholder. I selve
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teksten er både Weinstein og kvinnene beskrevet med yrkene sine, men når Weinstein omtales
er det oftere koblet sammen med ordet “Hollywood”: Hollywood-regissøren og Hollywoodmogulen. Når det kommer til glamorisering i bildebruk i artiklene om Weinstein, gjelder dette
hovedsakelig kvinnene. Her poserer de gjerne smilende på rød løper-arrangementer. Fra rød
løper til voldtektsoffer: kontrasten er stor.
Ifølge Jørgensen og Phillips er ikke diskurser utelatt i bilder og en må derfor se egenskapene
bildene har, men også i relasjon til teksten de befinner seg i (Jørgensen og Phillips, 1999 s.
73). Dette er en av grunnene til at jeg i denne oppgaven har valgt å beskrive, fortolke – og til
dels inkludere bildene som diskuteres.

4.4.4 Åpenhets-diskursen og anbefalings-diskursen
De to siste diskursene jeg vil trekke frem er de jeg henholdsvis har valgt å kalle anbefalingsdiskursen og åpenhets-diskursen. Begge disse er synlig i datamaterialet, men anbefalingsdiskursen er på mange måter mindre tydelig enn de fire andre diskursene. Åpenhets-diskursen
sikter til det om å være åpen om seksuelle overgrep. For det meste handler denne diskursen
om det som sies implisitt fremfor det som sies eksplisitt i artiklene. Det som er utfordrende å
skille her, er når det handler om å stå frem som offer med hensikt å være åpen om et tabu- og
skambelagt tema, og når det handler om å stå frem voldtektsoffer for å få en forbryter dømt.
Når kvinner står frem med sine historier i artiklene om Weinstein-saken, forekommer det ofte
at dette er i forlengelse av Metoo-kampanjen. Kampanjen, eller bevegelsen, for
holdningsendringer, ble startet med en emneknagg. Denne har som funksjon å samle historier
fra alle som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep. Under Glamoriserings-diskursen
ble Weinstein-saken i Dagbladet trukket frem som et eksempel. I overskriften heter det:
“Harvey Weinstein-skandalen: - Emneknagg får millioner til å stå frem med
overgrepshistorier, med Hollywood-stjerner i spissen” (Pedersen, 2017). Til tross for at
artikkelen vektlegger kjente kvinner som har stått frem med sine historier, nevnes det også at
“…Rose McGowan ble blokkert fra Twitter etter å ha hevdet at Harvey Weinstein voldtok
henne” (Pedersen, 2017).

I artiklene i Hemsedal-saken finner flere eksempler hvor det eksplisitt snakkes om åpenhet.
“Flere vil være åpne om å ha blitt utsatt for overgrep”, er overskriften i artikkelen fra
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Aftenposten (Rygg, 2016). Overskriften er ikke et sitat, men mer som en oppsummering av
det de fleste intervjuobjektene sier. Om hvorfor Aftenpostens debattredaksjon hadde mottatt
flere innlegg fra folk som vil stå frem med sin historie, står det “– Det er mange som
begrunner innlegget med at de er opptatt av åpenhet, at det ikke skal være skambelagt og at
det er noe som skjer med mange” (Rygg, 2016). Baksiden av kaste seg på en slik trend uten å
ha tatt seg tid til å reflektere over valget, belyses på denne måten: “Det trenger heller ikke å
være utelukkende positivt å stå frem. Arntzen er positiv til åpenhet, men mener det er viktig å
ha et edruelig forhold til valget” (Rygg, 2016).
Anbefalings-diskursen er hovedsakelig synlig i én artikkel, Nettavisen-artikkelen om
Kopseng-saken, “Politiet til kvinner på byen: - Reis hjem sammen, gjerne i en taxi slik at alle
kommer seg trygt hjem” (Ighoubah, 2016 a.), er den artikkelen som ikke bare inneholder
anbefalinger til kvinner om å ta forholdsregler, i lys av Kopseng-saken handler den også i stor
grad om politiets anbefalinger for å ikke bli voldtatt. I tekstboksen i artikkelen, kommer
politiet med seks råd “til enkeltpersoner”. Til tross for at det står at dette er rettet mot nettopp
enkeltpersoner, er det tydelig at disse er rettet mot kvinner. For eksempel “Ikke drikk for mye.
Overgripere utnytter berusede kvinner”, “Pass på venninner, gå gjerne inn to og to på
toalettene” og “Ikke dra på nachspiel uten venninner”. Anbefalingene er nok velmente råd,
men på samme tid antyder de enkelte voldtektsmyter og legger mye av ansvar på kvinner. Det
å rette seg inn mot kvinner som en sårbar gruppe, er også noe mange vil være kritiske til fordi
en da marginaliserer mannlige voldtektsofre. Rapporten til Forsvaret viste at 20 av de 43
personene som hadde opplevd sex uten samtykke i tjenesteår, var menn (Silseth et. al., 2019).
Ved at kvinner blir rådet til å gå sammen to og to på toalettet på byen, kan det virke som at
faren for overfallsvoldtekt er større enn for eksempel bekjentskapsvoldtekt, som ifølge tallene
Kripos la frem i sin rapport (2018), ikke stemmer. Likevel har det lite for seg å advare om at
bekjente potensielt utgjør den største faren.

4.5 Redaksjonelle dilemmaer
Det er særlig fire diskurser som går igjen på tvers av de tre sakene og de fire nettavisene:
Voldtekts-diskursen, troverdighets-diskursen, glamoriserings-diskursen og åpenhetsdiskursen. I tillegg er det flere redaksjonelle dilemmaer som Nettavisen, Dagbladet,
Aftenposten og VG, kan ha møtt når de tre sakene skulle dekkes. Disse skal vi se på i
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punktene som jeg har valgt å kalle: Anonymisering/navngiving og sosiale medier og
fagpersoner som kilder.

4.5.1 Anonymisering/Navngivning
Det redaksjonelle dilemmaet om å gå ut med navn, eller å anonymisere ofre eller overgripere,
kommer tydelig frem i som er tydeligst i materialet. Anonymisering versus navngivning, er et
tema en kan knytte opp mot presseetikk. Avisene som undersøkes, skal i prinsippet følge de
retningslinjene som står i Vær Varsom-Plakaten (VVP). Under punkt 4.7 står det blant annet:
“...Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som
omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold ...” (Vær Varsom-plakaten).
Det gjøres et poeng ut av nettopp navngivelse av overgriper i Metoo-kampanjen. I Kopsengsaken valgte Nettavisen å gå i front ved å først gå ut med ut med fullt navn på
serieovergriperen. Hensikten var at navngivelsen kunne forhindre overgrep og bidra til at flere
saker blir oppklart (Nettavisen mener, 2015). Om dette hadde en direkte innvirkning på de tre
andre avisenes avgjørelse om å bruke Kopsengs fulle navn, kan en spekulere i. Men de brukte
i hvert fall fullt navn etter hvert de også.
Som tidligere poengtert, ble Harvey Weinstein også navngitt av norsk presse. I dette tilfelle
var det amerikansk presse som først offentliggjorde navnet noe som kan ha skapt presedens
for norsk presse å gjøre det samme. På den andre siden har vi sett lignende avgjørelser bli tatt
når en offentlig person har blitt anklaget for flere tilfeller av trakassering, som i Giske-saken.
Hemsedal-saken skiller seg fra de førstnevnte sakene ved at de som ble anklaget ikke ble
navngitt. De anklagede var heller ikke tiltalt for andre forhold enn voldtekten av Voldum. En
kan argumentere for at det var en presseetisk korrekt avgjørelse å ikke navngi de tre tiltalte,
fordi de ble frikjent i lagmannsretten for voldtekt. Samtidig dømte tingretten de tre mennene
skyldig i voldtekt, og lagmannsretten dømte de til å betale oppreisning. Voldum valgte selv å
offentliggjøre navnet på mennene og brukte lignende begrunnelse som Nettavisen: Å advare
andre om det hun mente var farlige mennesker (kilde). Det var i et innlegg på Facebook at
hun gikk ut med navn. Dette diskuteres også når vi skal se nærmere på den fjerde diskursen
som er bruk av sosiale medier som kilde.
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4.5.2 Sosiale medier og fagpersoner som kilder
Metoo-kampanjen hadde sin start på Twitter hvor både kjente og ukjente personer stod frem
med sine historier om trakassering, overgrep og voldtekt. Etterhvert fortsatte diskusjonene på
tvers av sosiale nettverkssider og raskt ble dette en nyhetssak for mediene. Ikke bare startet
det hele på sosiale medier, men historiene som kom frem ga avisene en mulighet til å vise til
disse som kilder. Dersom pressen ikke hadde dekket de personlige historiene som kom frem,
hadde sosiale medier på mange måter blitt en konkurrent for de tradisjonelle mediene.
Likevel er det ikke uproblematisk å bruke sosiale medier som kilder, selv om man i sosiale
medier selv blir redaktører med det det ansvaret det bærer med seg (Staude i Pedersen, 2017).
En personlig agenda passer ikke alltid overens med de presseetiske prinsippene aviser må
følge. Desto alvorligere en påstand er, desto mer arbeid blir det å sørge for at saken i artikkel
blir belyst på en balansert måte, og at det skillet mellom påstand og fakta, fremstår som
tydelig for leseren. Dette gjelder også ved bruk av fagpersoner som kilder. For eksempel så vi
i troverdighets-diskursen hvordan forsvarer sår tvil om offerets troverdighet og samtidig
gjentar voldtektsmyter. Påtalemyndigheten og forsvarere er et naturlig kildevalg i
voldtektssaker fordi det handler om potensielle, eller avklarte, straffbare forhold. Mens
etterforskere gjerne uttaler seg om fakta i saken, kan forsvares uttalelser være subjektive som
følger av at jobben består i av å nettopp forsvare klienten. Kommer det klart at frem dette er
påstander og at en topartsstrid gjør saken blir rettferdig fremstilt (Bjerke, 2011), er det grunn
til å tro at kildenes grad av innvirkning på definisjonsmakten, minsker.

85

5. Konklusjon
I innledningen presenterte jeg følgende problemstilling: I hvor stor grad er
voldtektsholdninger og voldtektsmyter synlig i de mest sentrale diskursene i Kopseng-saken,
Hemsedal-saken og Weinstein-saken i nettutgavene av VG, Aftenposten, Dagbladet og
Nettavisen? Og hvilke redaksjonelle dilemmaer står de ovennevnte avisene overfor i de tre
ulike sakene?
For å kunne svare på best mulig måte, var det nødvendig å presentere et teoretisk rammeverk
som inneholdt feministiske- og journalistiske perspektiver. På grunn av todeltheten i
problemstillingen, så jeg nytten av å gå grundig inn i områder som handler om holdninger til
voldtekt og voldtektsmyter. For å videre kunne diskutere hvilke redaksjonelle dilemmaer de
utvalgte avisene kan ha møtt på i dekningen av Kopseng-saken, Hemsedal-saken og
Weinstein-saken var det også nødvendig å belyse de presseetiske rammer de fire nettavisene
må forholde seg til. Jeg har valgt å omtale to av sakene med etternavn: Kopseng-saken og
Weinstein-saken. Grunnen til dette er det store personfokuset i utvalget av artikler jeg har
gjennomgått og analysert.

5.1 I hvor stor grad er voldtektsholdninger og
voldtektsmyter synlig i de mest sentrale diskursene i
Kopseng-saken, Hemsedal-saken og Weinstein-saken i
nettutgavene av VG, Aftenposten, Dagbladet og
Nettavisen?
Ved bruk av diskursanalyse som metode og med inspirasjon fra den kritiske retningen, har jeg
fortolket de tolv artiklene ved å se på materialet fra et overordnet nivå og tidvis også på
ordnivå. Ved å ha analysert Hemsedal-saken, Kopseng-saken og Weinstein-saken har jeg
argumentert for at de diskursene som stikker seg tydeligst ut, er følgende: 1 voldtektsdiskursen, 2 troverdighets-diskursen, 3 glamoriserings-diskursen og 4 åpenhets-diskursen.
Anbefalings-diskursen var fremtredende i den ene artikkelen den ble identifisert, men ikke
tydelig i de elleve andre.
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Selv om man skal vokte seg for å trekke bombastiske konklusjoner fra et utvalg på tolv
artikler, kan vi likevel identifisere tendenser i disse, og bruke slike til å vise oss veien mot
mulige nyttige emner for refleksjon og for videre forskning. Fra hvordan fire ulike norske
redaksjoner har behandlet fire saker, kan vi se følgende:
1) at nettutgavene av Nettavisen, Dagbladet, Aftenposten og VG, tidvis underkommuniserer
voldtekt når det ikke er rettskraftige dommer i saken.
2) at den vanligste og sterkeste måten ofrenes tvil trekkes i troverdighet er ikke av
journalisters egne påstander, men når redaksjonene lar forsvarsadvokatene styre diskursen ved
ukritisk eller ensidig sitering.
3) at glamorisering av de henholdsvis dømte eller tiltalte overgriperne, virker å være mer
vanlig når disse allerede har en status som kjendis.
4) at det er et eksplisitt eller implisitt fokus på åpenhet om voldtekt. Dette kan være motivert
av å ta makten tilbake ved å snakke om noe som er tabubelagt, eller å anmelde et lovbrudd.

Direkte bruk av ordet “voldtekt” kan gi sterke assosiasjoner til faktiske forhold som har blitt
vurdert av retten. I Kopseng-saken var Julio Kopseng alt dømt for flere voldtekter når
artiklene som er analysert, ble publisert. I så fall kan underkommunisering av ordet gi
inntrykk av at alvorlighetsgraden er lavere i de tilfeller det også er snakk om
voldtektsanklager eller voldtekt. Overgrep kan derfor være problematisk å bruke i enkelte
tilfeller. Voldtektsbegrepet hadde kanskje ikke blitt erstattet eller utelatt dersom saken hadde
handlet om anklager om overfallsvoldtekter, med tanke på at det ofte er denne typen voldtekt
som ansees å være “normal” eller “ekte” voldtekt. Når det kommer til troverdighet, er det
primært kildene som gir grunnlaget for at voldtektsmyter og holdninger til voldtekt i
samfunnet gjenspeiles i flere av artiklene.
I troverdighets-diskursen i Hemsedal-saken så vi hvordan Voldum selv ikke følte seg trodd
som følger av at de tre mennene ble frifunnet. Dette tilfellet kan sees i lys av
voldtektsholdningen om at offeret får deler av skylden for å bli med fremmede på nachspiel
og drukket alkohol. I anbefalings-diskursen, var det som nevnt bare en artikkel som stakk seg
ut. Likevel var holdninger synlige her. I artikkelen om Kopseng-saken, ga politiet råd. Disse
gikk ut på å advare kvinner om hvordan de kunne gjøre seg minst mulig sårbare “på byen”.
Om så slike råd er velment, virker det som det er en tendens i samfunnet å fokusere på
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“hvordan ikke bli voldtatt” fremfor “hvordan ikke bli overgriper”. Valg av de sakene som
formidles av mediene, kan ha en innvirkning på meningsdannelse hos mottaker. Resultatet av
Amnesty-undersøkelsen viste at medier var hovedkilde for informasjon om voldtekt for
majoriteten av respondentene.
De fleste voldtektsmytene knyttet jeg til en troverdighetsdiskurs. Særlig i Kopseng-saken ble
både mytene om at mange menn blir beskyldt for voldtekt mens de egentlig er uskyldige og at
det er grunn til å tro at antall falske anklager er stort, identifisert. (Ifølge LeGrand og
Amnesty, er det ingenting som tyder på at falske voldtektsanklager er et utbredt problem.) I
både Kopseng-saken og Weinstein-saken, ser vi også myten om at et “ekte” voldtektsoffer
anmelder med en gang.
Glamoriseringsdiskursen viser hvordan grad av tabloidisering gjerne øker når det både
handler om kjendiser og en kriminalsak. Til tross for at kjendiseri og personfokus kan være en
åpenbar vinkling og at mediedramaturgi er en del av historieformidlingen, kan det også det
flytte fokuset bort fra voldtekt eller voldtektsanklager. I tillegg kan det sende ut signaler om at
alvorlige hendelser, er viktigere dersom de omhandler noen vi har sett på TV.
Åpenhet-diskursen er synlig i artiklene om Hemsedal-saken og Weinstein-saken. De to typene
åpenhet vi ser er ikke i konflikt med hverandre, men virker å være ulikt motivert. Diskursen i
seg selv er positiv fordi en åpenhet kan føre med seg flere ting: Mindre skam, og økt
kunnskap om de voldtektsmytene som biter seg fast i samfunnsstrukturene. ……

5.2 Hvilke redaksjonelle dilemmaer står de ovennevnte
avisene overfor i de tre ulike sakene?
For å ha kommet frem til hvilke redaksjonelle dilemmaer redaksjonene potensielt kan ha stått
overfor i dekningen av de tre sakene, har jeg sett på antydninger i teksten. Det er altså ikke
foretatt intervjuer eller lignende, men snarere sett på tekstlige indikasjoner på dilemmaer som
jeg avdekker gjennom diskursanalyse. Ved å ha reflektert over hvilke redaksjonelle
dilemmaer avisene kan ha stått overfor i dekningen av Kopseng-saken, Hemsedal-saken og
Kopseng-saken, har jeg kommet frem til følgende to hovedpunkter:
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1. Anonymisering eller navngivning. Det å gjøre noen til kjenne ved hjelp av bilder, navn
eller personlig informasjon i saker hvor det er snakk om straffbare handlinger, må samtlige
reaksjoner være forsiktig med.
2. Sosiale medier og fagpersoner som kilder. Å bruke sosiale medier kan være problematisk å
bruke som kilde fordi innholdet forholder seg til forfatterens sannhet. Forsvarere eller
talspersoner som kilder kan være problematisk å bruke som kilder fordi deres tilsiktede jobb
er nettopp å forsvare klientene sine.
De samtlige avisene som har blitt analysert i denne oppgaven, forholder seg til presseetiske
prinsipper i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom det er snakk om å
offentliggjøre navn på en person som har blitt anklaget for voldtekt, må det tas en vurdering
på hvorvidt nytteverdien av å navngi er stor nok. (kopseng-saken, mistanke om at det kan
være snakk om flere ofre). At amerikanske medier alt hadde navngitt Harvey Weinstein, kan
ha vært med på å legitimere navn- og bildebruk av Weinstein i norsk pressedekning.
Egentlig handler både sosiale medier og fagpersoner som kilder, om vektlegging og
tydelighet. Dette kan løses ved å presentere en rettferdige mengde av “for” og “imot” i
artiklene, og å gjøre det klart nok for leseren hvor skillet mellom påstander og konstatert
fakta, går (f.eks. i form av en dom). VG hadde i april i 2018 ikke møtt disse to presseetiske
prinsippene da de publiserte en artikkel om Hemsedal-saken og måtte beklage offentlig til de
tre mennene.
Ved å ha startet analysen med en gjennomgang av hver artikkel som er utvalgt i Kopsengsaken, Hemsedal-saken og Weinstein-saken, var hensikten å finne de aspektene som var
interessante å undersøke nærmere i en sosial sammenheng. Ved å kartlegge bruken av
voldtektsbegrepet, er det grunn til å tro at underkommunisering av voldtekt kan vedlikeholde
den generelle oppfatningen at det er overfallsvoldtekt som er ekte voldtekt. Medienes
varsomhet når det kommer til presseetiske vurderinger i omtale om voldtektssaker, kan i så
måte slå feil ut. Et sted det later til å være behov for å trø varsomt, er i artikler hvor kilder gjør
et forsøk på å svekke troverdigheten til et voldtektsoffer. Kilden kan få definisjonsmakt, og
det er innen troverdighetsdiskursen analysen har vist størst forekomst av etablerte
voldtektsmyter. Ved å vise tydelig skillet mellom kildeuttalelser og domsgjengivning, kan
pressen unngå at lesere tolker påstander som fakta.
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Fra et samfunnsperspektiv er det jeg har belyst i ovennevnt avsnitt er viktig for å sørge for at
måten vi snakker om voldtekt utvikler seg i takt med tiden vi lever i, og ikke tilhører en tid
hvor normer og lover gjenspeilet holdningen om at kvinnen er mannens eiendom. I tillegg er
mediene som nyhetsformidler er en viktig kilde til informasjon om voldtekt, noe vi også så i
resultatene av holdningsundersøkelsen Amnesty som ble gjort rede for i teoretisk rammeverk.

5.3 Studiens bidrag og videre forskning
I innledningen trakk jeg frem hvordan en skjevfordeling av makt har vært en sammenfallende
faktor i saker om uønskede seksuelle tilnærminger. Mens høylytte diskusjoner om seksuell
trakassering er viktig å sette på dagsorden, finnes det også saker som konkret omhandler
voldtekt. Denne oppgaven bidrar til å knytte perspektiver fra flere felt sammen for å se
hvordan fire store aviser på nett behandler voldtekt som tema. På denne måten belyses det
hvordan makt ikke bare er en viktig faktor i voldtekt, men også i omtale av voldtekt.
Til videre forskning foreslår jeg derfor at en ser på medienes grad av innflytelse på leserne når
det kommer til voldtekt, og intervjuer av redaktører i de ulike avisene om deres konkrete
rutiner når voldtektssaker skal dekkes. I alle tre saker denne oppgaven har sett på, har det vært
en form for utvikling. I kjølvannet av Metoo-kampanjen kunne det for eksempel ha vært
interessant å se om diskursene har endret seg over tid og forsket på eventuelle negative sider
av et slikt fenomen.
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