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med förankring i Nils Christies teori om ideala offer (1986) och Raewyn Connells 
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articles from four newsroom reporting about the allegations of rape against former Chancellor 

of Justice Göran Lambertz. The purpose of this study was to investigate how news media 
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1. Inledning med problemformulering  

Våldtäkt är ett sexualbrott som fått alltmer uppmärksamhet i den allmänna debatten och 

lagstiftningen de senaste åren. Detta, inte minst genom den omfattande mediala 

uppmärksamhet som genererades kring anklagelser om våldtäkt, sexuella övergrepp och 

trakasserier mot kända män i samband med att #Metoo-rörelsen nådde Sverige under hösten 

2017 (Delin 2018). Emellertid visar den senaste granskningsrapporten från Europarådets 

expertgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (GREVIO) från 

2019 att stereotypa attityder om att endast oskyldiga kvinnor och flickor kan vara offer för 

våldtäkt är vidhållna och utbredda inom det svenska rättsväsendet. Rapporten konstaterade 

även att bemötandet av samt attityder gentemot våldtäktsoffer är avhängigt offrets sociala 

status (GREVIO 2019, s. 51). Invid detta sakförhållande är den nyhetsrapportering som 

omfattar skildringar av brott starkt beroende av källor såsom polisutredningar, brottsstatistik 

och rättegångsprotokoll samt de institutioner som förfogar över tillgången till detta 

källmaterial. Följaktligen blir de beskrivningarna av samhällsproblem som är förknippade med 

brottslighet starkt präglade av dessa institutioners synsätt och tolkningar (Pollack 2001, s. 86). 

Samtidigt bidrar sätten på vilka media rapporterar om våldtäkt till att forma den breda 

allmänhetens förståelse av, föreställningar om samt attityder till detta brottsfenomen, dess 

inblandade aktörer samt vad som bör göras i termer av åtgärder, vilket i sin tur påverkar hur de 

politiska makthavarna utformar kriminalpolitiken (Kitzinger 2009, ss. 74, 80). 

Mot denna bakgrund aktualiseras en angelägenhet att göra en samtida analys av hur 

nyhetsmedia framställer våldtäktsoffer och förövare i sina rapporteringar, i synnerhet där det 

föreligger skillnader vad gäller social status mellan våldtäktsoffer och förövare. En av de mest 

uppmärksammade sexualbrottsfallen som figurerade i media i efterverkningarna av #MeToo 

var de anklagelserna som våren 2021 riktades mot den forna Justitiekanslern Göran Lambertz 

för att ha våldtagit en kvinnlig juridikstudent under julhelgen året innan (Hjertén & Forsberg 

2021). Fallet Göran Lambertz är således idealt för en samtida medieanalys, dels eftersom det 

finns en tydlig maktrelation mellan Lambertz och juridikstudenten, dels eftersom Lambertz är 

en inflytelserik aktör i inom det rättssystem som ovan nämnt funnits särbehandla samt besitta 

stereotypiska föreställningar om våldtäktsoffer. Förhoppningen är att detta arbete kan bidra till 

att verkliga ojämlikheter och orättvisor beträffande behandling och bemötande av 

våldtäktsoffer kan uppmärksammas, uttalas och därigenom ifrågasättas. 
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1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur samtida svensk nyhetsmedia genom sina rapporteringar 

framställer Göran Lambertz som anklagad våldtäktsförövare samt hur den juridikstudent som 

anmält honom för brottet porträtteras. Med utgångspunkt i studiens syfte formulerades följande 

frågeställningar:   

(1) Hur framställs Göran Lambertz som misstänkt våldtäktsförövare i media? 

(2) Hur framställs juridikstudenten som anmält Göran Lambertz för våldtäkt i media? 

(3) Hur kan dessa framställningar förstås utifrån Nils Christies teori om ideala offer och 

Raewyn Connells maskulinitetsteori? 

1.2. Mediernas roll i samhället och i konstruktionen av brott 

Media har en minst sagt betydande roll och funktion i samhället och i människors liv. Varje 

dag konsumerar människor nyheter från en rad olika mediakällor, alltifrån traditionella medier 

som tidningar, tv och radio till nya, digitala och sociala medier för att få information om vad 

som sker runt om i världen och i det omgivande samhället (Strömbäck 2009, s. 15; Westlund 

2016, s. 23). En genomsnittlig dag ägnar en genomsnittlig svensk nästan sex och en halv timme 

åt mediekonsumtion (Wadbring, Weibull & Facht 2016, s. 432). Sålunda utgör media för de 

allra flesta en viktig informationskanal, som ger oss medborgare den sociala kunskap som vi 

använder för att skapa förståelse för samt uppfattningar om det sociala och kulturella landskap 

vi lever i. Denna roll implicerar samtidigt en makt att både fånga upp och skapa samt 

vidareförmedla opinion via medieinnehållet, genom att uppmärksamma vissa frågor mer än 

andra samt framställa och presentera händelser på vissa sätt (Pollack 2001, ss. 56–57; 

Strömbäck 2004, ss. 30, 36). Därigenom blir media en betydelsefull aktör och deltagare i 

samhällsdebatten, särskilt i debatten om brott, där media genom den frekvens som brott 

rapporteras om och hur brottets aktörer porträtteras såväl formar som samspelar med 

allmänhetens föreställningar om, och attityder till, den verklighet som omger brott, förövare 

och brottsoffer (Pollack 2001, ss. 66–67, 114). Dessutom blir mediernas nyhetsrapporteringar 

om brott på så sätt en av de förutsättningar som påverkar kriminalpolitiken, sett till att de 

politiska partierna medverkar i opinionsbildningen kring kriminalpolitiken såväl som utformar 

sina program och förslag i relation till medborgarnas preferenser (Demker & Duus–Otterström 

2011, s. 3). Medier och brott kan sålunda sägas utgöra ett allt mera oskiljaktigt par i samtiden 

(Pollack 2001, s. 9). 
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Samtidigt har att alla nyheter, oberoende av källa, ett nyhetsvärde som är socialt konstruerat 

(Grosholz & Kubrin 2007, s. 60) och kulturellt specifikt på så sätt att nyhetsvärdena reflekterar 

den historiska och sociala kontext inom vilken de är situerade (Greer 2007, s. 28). Vad media 

rapporterar om och hur media formar rapporteringen, är ett resultat av mediernas egna behov 

av nyheter som passar de egna formaten och produktionsvillkoren, och som samtidigt kan leda 

till framgång i konkurrensen om människors uppmärksamhet (Strömbäck 2008, s. 388). Social 

avvikelse och brottslighet uppfyller i allmänhet kraven på mediedramaturgi, och passar sålunda 

på många sätt nyhetsproduktionens villkor (Pollack 2001, s. 13). Emellertid har relationen 

mellan medias porträtteringar av brott och den officiella brottsstatistiken beskrivits som ”lagen 

om motsatser”, då de karaktärsdrag hos brott, offer och förövare som representeras i media, i 

de flesta avseenden, står i direkt motsats till de mönster som antyds av officiell brottsstatistik 

och offerundersökningar (Grosholz & Kubrin 2007, s. 61). 

1.3. Fallet Göran Lambertz  

Den 11:e mars 2021 arresterades den tidigare Justitiekanslern Göran Lambertz, på sannolika 

skäl misstänkt för att ha våldtagit en yngre kvinnlig juridikstudent när de firat jul tillsammans 

hemma hos honom föregående år. Enligt kvinnan hade hon bjudits på så pass mycket alkohol 

att hon däckade och att våldtäkten då inträffat (Olsson, Canoilas, Tanaka & Ewald 2021). 

Under de tidigare stadierna av fallet gick Lambertz själv ut i media om att han var den person 

som media dessförinnan hänvisat till som ”Toppjuristen”, på grund av de många tunga och 

framträdande poster han haft inom rättsväsendet (Mossige–Norheim, Wiman & Sjöshult 2021). 

Lambertz karriär och status som en av landets främsta jurister bidrog till hur uppmärksammat 

fallet blev. I samband med att åtalet mot Lambertz lades ner då brott ej kunde styrkas och han 

sålunda släpptes ur häktet, kallade han till en presskonferens i sin trädgård för att ge sin version 

av händelsen. Under den direktsända presskonferensen i fråga uttryckte Lambertz inte bara sin 

missnöjdhet med hur rättssystemet skött fallet, utan nämnde även den tidigare anonyma 

juridikstudenten vid förnamn samt kallade henne för lögnerska och bedragerska (Hjertén 

2021e). Det riktades hård kritik mot Lambertz för presskonferensen, men fallet väckte även en 

stor uppståndelse på nätet som ledde till ett efterspel där juridikstudenten fick utstå en storm 

av hatkommentarer och hot. Hoten resulterade i att polisen beslutade att hon behöver bo på 

hemlig plats för sin egen säkerhet (Falkirk 2021).  
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1.4. Definition av sexualbrott och våldtäkt 

Eftersom fallet som analyseras i studien avhandlar anklagelser där sexualbrottet våldtäkt är 

centralt, kommer brottets juridiska definition att presenteras här, så för att skapa en vidare 

förståelse för brottet i fråga. 

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp där brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, 

sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, sexköp, koppleri med flera ingår. 

Sexualbrott kan beskrivas som så att du utsätts för en sexuell handling mot din vilja.  

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen framhålls att samlag 

(eller jämförbar sexuell handling) som inte sker frivilligt, antingen genom att ena personen inte 

är med på handlingen eller visar minsta lilla osäkerhet till den, räknas som våldtäkt (Polisen 

2021). Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten och straffet innefattar fängelse på mellan 

två och sex år. Vid grov våldtäkt döms förövaren till fängelse i lägst fem och högst tio år enligt 

brottsbalken (BrB) 6 kap. 1 § (SFS 2018:618). När begreppet våldtäkt eller sexualbrott används 

i studien avses när brottet begås av en man mot en kvinna, om inget annat specificeras.   

2. Bakgrund och tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör områdena makt, elitstatus och 

medias representationer av våldtäktsbrottet samt dess offer och förövare, för att skapa en 

djupare förståelse för det ämne som avhandlas och varför ämnet är relevant att undersöka.  

2.1. Eliter, våldtäkt och media 

I sin studie undersökte Thomas Vander Ven, Lauren Wright och Clara Fesmire (2018) huruvida 

det förelåg skillnader i hur media skildrar kvinnliga våldtäktsoffer och manliga förövare när 

förövaren har en elitposition i jämförelse med när förövaren varit en främling som överfallit 

och våldtagit kvinnan på en offentlig plats. En elit avser i studien en person som har en 

framstående social position med stor makt och inflytande inom ett visst område. De eliter som 

var i fokus för studien utgjordes av män ur läkarkåren, som våldtagit sina patienter efter att ha 

försuttit dem i ett medvetslöst tillstånd med lugnande medel under förevändningen att de skulle 

utföra en undersökning eller behandling (Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, ss. 60–61). 

Enligt studien konstrueras förövare och offer för våldtäkt i media på ett kontinuum mellan 

fördömandevärdig, sympativärdig, och beundransvärdig. En våldtäktsförövare kan fördömas 
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ju mer denne beskrivs ha använt sig av tvång, våld och ej uttryckt någon form av empati eller 

ånger, medan sympati kan skapas genom beskrivningar av tidigare föräldramisshandel eller 

psykisk ohälsa som förklarar eller ursäktar brottets förekomst. I sin tur kan beskrivningar som 

implicerar att offret på något sätt är ansvarig för det inträffade, exempelvis på grund av en 

riskfylld livsstil, generera ett fördömande av offret. När ett offer däremot framställs som en 

individ som är ren och oskyldig och därav ej har någon som helst skuld för det inträffade, kan 

denne bli ett sympatiskt offer. Vidare blir offret mindre beundransvärd samtidigt som den 

allmänna upprördheten gentemot förövaren minskas, när språket i artiklarna vinklas mot att 

skuldbelägga offret, exempelvis genom att framhålla att offret varit berusad. I kontrast 

uppfattas nyktra offer som försökt att kämpa emot förövaren som beundransvärda eller 

heroiska, vilket enligt studiens författare beror på att sättet på vilket offret behandlas retoriskt 

i media innefattar en moralisk bedömning av offret som genererar en emotionell reaktion. På 

samma sätt kan våldtäktsförövaren porträtteras som mer eller mindre beundransvärdig 

beroende på hur denne utfört brottet. Medan en brutal attack fördöms som förkastlig, kan 

våldtäktsförövaren rollsättas som beundransvärd genom att brottet målas upp som att ha 

genomförts på ett övertalande, intelligent och manipulativt sätt, alternativt genom att framhålla 

förövarens sociala position, berömmande personliga egenskaper eller bedrifter (Vander Ven, 

Wright & Fesmire 2018, ss. 63–64).   

Vander Ven, Wright och Fesmire fann att förövare av främlingsvåldtäkter i princip enbart 

beskrevs med fördömande termer, såsom rovdjur, anfallare eller brutala, som antydde att de 

varken var värda sympati eller beundran. Läkarna beskrevs däremot med mer sympatiska och 

beundransväckande ordalag såsom att de var intelligenta, karismatiska, professionella samt 

exemplariska, och endast undantagsvis med fördömande beteckningar. Därjämte förklarades 

läkarna mer sällan som ansvariga. I stället överfördes en större del av läkarnas skuld på den 

institutionella enheten i och med att brotten hade begåtts på arbetsplatsen, som har ansvar för 

att kontrollera de anställdas beteende (Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, ss. 70–71). I sin 

tur skildrades offren för främlingsvåldtäkterna i huvudsak som beundransvärda genom 

redogörelser om hur de aktivt gjort motstånd vid överfallet. De som fallit offren för förövarna 

i elitposition porträtterades i stället som klandervärda. Därjämte ifrågasattes ofta deras 

trovärdighet, bland annat genom att media beredde utrymme för utlåtanden från de anklagade 

läkarna, som påstod att vittnesmålen var falska eller ett resultat av hallucinationer. Enligt 

studien har våldtäktsförövarens sociala position sålunda betydelse för hur förövare och offer 

beskrivs och konstrueras i media (Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, ss. 71–72). Vander 
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Ven, Wright och Fesmire framhåller även att denna form av sexualbrott är allmänt spridd bland 

läkare, vilket antas vara kopplat till att deras elitstatus medför resurser och kontakter som 

möjliggör dem att begå upprepade brott utan att upptäckas, liksom undvika eller få mildare 

straff om de upptäcks och anhålls (Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, ss. 60–61). 

2.2. Framställningar av våldtäktsoffer och förövare i svensk media 

Enligt etnologidocenten Gabriella Nilsson, som undersökt våldtäktsrapporteringen i svensk 

nyhetsmedia mellan åren 1990–2015, är det vanligast förekommande narrativet såväl nu som 

historiskt att beskriva våldtäktsoffren som antingen ”oskulder” som attackerats av främmande 

”monster” eller, om gärningspersonen ej passar in i ”monsterbilden”, som promiskuösa eller 

på annat sätt dåliga kvinnor som själva bär ansvaret för våldtäkten. I sin tur porträtteras 

förövarna ofta som ”monster” eller ”pervon”, och således avvikande från ”vanliga män”. Den 

mest klassiska och tongivande framställningen av våldtäkt i svensk media utgörs sålunda av 

överfallsvåldtäkten, det vill säga när en oskyldig och försvarslös kvinna eller flicka blir 

aggressivt överfallen och våldtagen på en mörk offentlig plats av en främmande pervers 

enstöring, som ej kan kontrollera sina sexuella drifter (Nilsson 2019, ss. 1178, 1181–1182). 

Samtidigt framhåller Nilsson att inte alla våldtäktsanklagade män beskrivs som monster eller 

pervon (Nilsson 2019, s. 1179), vilket även Louise Aldrin och Amanda Liljekvist (2022) fann 

i sin studie om hur media konstruerar kvinnliga våldtäktsoffer och manliga förövare innan och 

efter #MeToo. Aldrin och Liljekvist fann att de anklagade männen beskrevs som ångerfulla, 

sympatiska eller som odjur medan offren antingen framställdes som ideala eller blir 

skuldbelagda (Aldrin & Liljekvist 2022, ss. 10, 34). 

Utgångspunkten var att förövaren konstrueras som sympatisk när han visar empati för offret 

eller sympati mot sig själv, respektive som ångerfylld när han beskrivs känna ånger eller må 

dåligt över sina handlingar. Vidare konstrueras han som odjur när han framställs som ond eller 

hemsk, när hans handlingar karaktäriseras som hemska, om texten innefattar en detaljerad 

beskrivning av hans gärningar, eller om han beskrivs ha begått flera liknande brott (Aldrin & 

Liljekvist 2022, s. 19). I sin tur är kvinnan ett idealt offer om hon framställs i enlighet med 

Christies kriterier, det vill säga som respektabel, klanderfri från det inträffade samt svag i 

förhållande till förövaren, som i sin tur är stor, skrämmande, stark och okänd för offret. Ett 

skuldbelagt offer omfattar beskrivningar som handlar om att kvinnan agerat på något sätt som 

kan anses ha lett till våldtäkten, såsom ha druckit alkohol eller ej beaktat sin egen säkerhet 
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(Aldrin & Liljekvist 2022, ss. 9–10, 23). Därjämte undersöktes huruvida det förelåg någon 

maktrelation mellan parterna i termer av att en part har mer makt över någon annan. Premissen 

var att ena parten konstruerades som överlägsen, stor eller som ha övertaget genom 

beskrivningar som framhöll dennes framstående roll i samhället eller högre ålder, medan den 

andra parten framställdes genom förminskande karaktäriseringar eller som vara i underläge i 

förhållande till parten i överläge (Aldrin & Liljekvist 2022, ss. 27–28). 

Enligt Aldrin och Liljekvist (2022, s. 34) visar deras studie på några större generella skillnader 

mellan framställningen av våldtäktsoffer och förövare innan i jämförelse med efter #MeToo. 

Samtidigt uttyddes en tendens att skuldbelägga offren samt konstruera förövaren som ångerfull 

och sympatisk gentemot sina offer i större utsträckning efter #MeToo, medan offren 

dessförinnan nästan uteslutande framställts som ideala och förövarna primärt som odjur (Aldrin 

& Liljekvist 2022, ss. 23, 27). Därtill skönjdes en tydligare framställning av männens 

överordnade ställning i relation till de utsatta kvinnorna i medierapporteringarna efter #MeToo. 

Aldrin och Liljekvist härleder en stor del av samtliga av dessa skillnader till att merparten av 

de män som anklagades för våldtäkt i artiklarna efter #MeToo var offentliga elitpersoner, som 

ofta benämnts med namn och framställts i ljuset av sina meriter eller yrkestitlar. Enligt Aldrin 

och Liljekvist bidrar namnangivning även till en individualisering av aktörerna, varvid de 

presenteras som en enskild individ i stället för som en större grupp. Eftersom männen inte 

sällan benämndes med namn trots att de ej var dömda kan en sådan individualisering leda till 

att männen konstrueras som den aktör som hamnar i underläge i stället för offret (Aldrin & 

Liljekvist 2022, ss. 33–34). På liknande sätt kan en individualisering hjälpa till att skapa en 

medkänsla för det utsatta offret då denne därmed blir en individ och inte en okänd person, 

vilket Aldrin och Liljekvist dock ej fann vara en vanligt förekommande företeelse i 

studiematerialet över lag (Aldrin & Liljekvist 2022, ss. 20–21, 33).  

3. Teori  

I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys. 

Dessa teoriers relevans för studien ligger i att de berör koncept och fenomen såsom det 

relationella förhållandet mellan våldtäktsoffer och förövare samt maktrelationer kopplat till 

genus, vilket möjliggör en större förståelse för relationen mellan medias framställningar i 

relation till den samhälleliga kontext som de härrör från.   
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3.1. Ideala offer och förövare 

Teorin om ideala offer myntades av den norske kriminologen Nils Christie (1986), i vilken det 

identifieras ett antal kriterier som Christie menar gör det sannolikt att en brottsutsatt person 

eller kategori individer ska tillskrivas en fullständig och legitim status som offer i samhället 

(Christie 2001, s. 47). För att lättast fullt ut erkännas som ett idealiskt offer behöver den 

brottsutsatta individen enligt Christie uppfylla följande sex kriterier: 

1. Offret är svagt i relation till förövaren. Det ideala offret är vanligen antingen kvinna, 

sjuk, mycket gammal, väldigt ung alternativt en kombination av dessa egenskaper. 

2. Offret har vid tidpunkten för brottets inträffande ägnat sig åt en respektabel och legitim 

verksamhet. 

3. Offret är fri från skuld för det inträffade, i termer av att ha befunnit sig på en plats där 

ingen kan klandras för att vara. 

4. Förövaren är skrämmande, ond och elak. 

5. Förövaren är okänd för offret. 

6. Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna uppmärksamma sitt fall och 

framgångsrikt hävda sin legitima offerstatus, men samtidigt ej visa sig för stark 

alternativt bli ifrågasatt av alltför många.                                                         

(Christie 2001, ss. 48–50). 

Som framgår av dessa kriterier är det i förhållande till en gärningsperson och dennes beteende 

och egenskaper som någon blir till ett brottsoffer. Enligt Christie är det således relationen 

mellan offer och förövare som avgör huruvida någon blir ett idealiskt offer respektive förövare 

eller ej, vilket innebär att dessa kategorier är avhängiga och står i motsats till varandra. Ju mer 

idealiskt ett offer är desto mer idealisk blir förövaren och vice versa, där förövaren är “moraliskt 

svart” medan offret är vit (Christie 2001, ss. 54–55).  

Samtidigt skapas offerstatusens legitimitet utifrån sociala normer, idéer och föreställningar om 

vad det innebär att vara ett brottsoffer. Dessa föreställningar formar sedan allmänhetens 

attityder till offren och hur de bör bemötas, vilket i sin tur kan inverka på hur offret avbildas i 

media såväl som på hur rättsväsendets agerar gentemot offret (Lindgren & Lundström 2010, 

ss. 7, 9). Emellertid är de flesta offer och förövare i det verkliga livet enligt Christie (2001, s. 

59) icke-idealiska. Dessutom menar Christie (2001, ss. 51, 58–59) att det föreligger en form av 

dilemma kring vålds- och sexualbrottsutsatta kvinnor i relation till deras anspråk på legitim 
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offerstatus. Om kvinnliga offer beskrivs i termer av styrka och oberoende riskerar de att förlora 

den offentliga sympati som är förknippad med denna offerstatus, och om de uppnår status som 

idealt offer tvingas de att acceptera fortsatt underordning i förhållande till män och inte 

uppträda på ett sätt som kan uppfattas som ”felaktigt” eller provocerande. Denna teori är 

relevant för studien då den fäster avseende vid det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan 

offer och förövare för att offerlegitimitet ska kunna skapas, samt beaktar hur de tudelade och 

särhållande kriterier som omger denna relation är kopplade till vissa rådande och kulturellt 

etablerade mönster, som reflekteras i medias representationer.  

3.2. Raewyn Connells maskulinitetsteori  

Raewyn Connell (1995) framhäver i sin maskulinitetsteori att det finns flera typer av 

maskuliniteter och att dessa kan få olika betydelser i olika sammanhang samt över tid och rum. 

Maskulinitet är likt femininitet inte något som bara är eller något naturligt som vi föds med, 

utan ett socialt kön som ständigt görs genom sociala praktiker. Enligt Connell kan människor 

konstruera sig själva som maskulina och feminina, varvid det finns maskulina kvinnor likväl 

som feminina män. Därför bör genuset ”maskulinitet” ej likställas med det biologiska könet 

”man” och vice versa (Connell & Pearse 2015, ss. 19–20).   

Män kan enligt Connell göra maskulinitet på fyra olika sätt. Dessa maskuliniteter förhåller sig 

till varandra i en maktstruktur av genusrelationer som är organiserad utifrån en kulturellt 

skapad dynamik (hegemoni), där maskulinitet är överordnad och står i motsats till femininitet, 

som kallas patriarkatet. I det moderna samhällets patriarkala struktur förknippas makt med män 

och maskulinitet, vilket innebär att män som grupp har dominans över kvinnor som grupp. 

Patriarkatet upprätthålls genom den hegemoniska maskuliniteten, där maskuliniteter är 

hierarkiskt ordnade, och inom vilken den hegemoniska maskuliniteten är den norm som män 

ska eftersträva samt förhålla sig till genom sociala praktiker, och som legitimerar patriarkatet. 

Få män uppnår i verkligheten denna norm, som kan exemplifieras med skådespelare, 

elitidrottsmän och chefer, och de som ej uppfyller normen antar då någon av de andra 

maskulinitetsformerna (Connell 2005, ss. 76–78). De andra maskulinitetsformerna kallas för 

delaktig maskulinitet (complicit masculinity), marginaliserad maskulinitet (marginalized 

masculinity) och underordnad maskulinitet (subordinate masculinity). Delaktig maskulinitet 

innefattar de män som inte räknas in i den hegemoniska maskuliniteten, men som inte heller 

utmanar den. Eftersom de inte utmanar patriarkatet, drar de nytta av de fördelar som kommer 
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med att vara man i dagens samhälle, och kan exempelvis utgöras av män som känt till sexuella 

övergrepp men valt att skydda förövarna. Marginaliserad maskulinitet relaterar till män som 

underordnas beträffande ras, etnicitet eller klass. Dessa män har inte någon särskilt hög status, 

men drar ändå nytta av patriarkatet. En svart idrottsman skulle kunna vara ett exempel på detta. 

Underordnad maskulinitet innefattar grupper av män som innehar en underordnad maskulinitet 

genom politisk, ekonomisk, juridisk och kulturellt utanförskap. Den homosexuella mannen är 

exempelvis underordnad (på alla dessa sätt) i relation till en heterosexuell man. Eftersom genus 

alltid är relationellt måste den hegemoniska maskuliniteten även förstås i relation till kvinnor 

och den idealiserade formen av femininitet, benämnd betonad femininitet (emphasized 

femininity), som formas utifrån underordning och anpassning till mäns intressen (Connell 

2005, ss. 79–80; Berggren 2020, s. 192). 

 

Samtidigt framhåller Connell att det inte alltid är de med synlig hegemonisk maskulinitet som 

har mest makt, utan att den hegemoniska maskuliniteten bygger mer på att bärarna kan hävda 

auktoritet. Den hegemoniska maskuliniteten söker att definiera manlighet men även säkerställa 

den dominanta maskulinitetens auktoritet, och är vidare inte något som är fast eller som alltid 

ser likadan ut, utan är enbart den för tillfället accepterade strategin för att upprätthålla den 

patriarkala strukturen. Denna strategi kan utmanas när det hittas nya lösningar, vilket kan 

medföra att den hegemoniska maskuliniteten ändrar karaktär. Följaktligen kräver bibehållandet 

av patriarkatet ett övervakande av män såväl som en exkludering eller diskreditering av 

kvinnor. Om maskulinitetens auktoritet utmanas av andra män kan de utsättas för repressalier 

såsom trakasserier eller fysiskt våld av andra mer överordnade män. På liknande sätt kan de 

kvinnor som utmanar den maskulina dominansen, exempelvis genom att ej anpassa sig till den 

idealiserade femininiteten och/eller försöka göra maskulinitet, leda till legitimeringen av mäns 

fysiska våld eller andra repressalier för att återupprätta den därav hotade hegemoniska 

maskuliniteten (Connell 2005, ss. 77–79). Teorin är relevant för studien i och med att sätten på 

vilka media representerar män i stor utsträckning fungerar som kulturella modeller för den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell & Messerschmidt 2005, ss. 849). Därjämte synliggör 

konceptet samhällets rådande maktrelationer, dominans och hierarkier mellan män, samtidigt 

som det fokuserar på underordningen av kvinnor och femininitet. Detta analytiska verktyg kan 

således skapa en förståelse för hur vissa grupper av män innehar maktpositioner och hur de 

legitimerar samt reproducerar de sociala relationer som underbygger deras dominans, och som 

i vissa fall kan innebära att brott som våldtäkt ursäktas och till och med legitimeras. 
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3.3. Socialkonstruktionism 

Denna studie har ett (social)konstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt. Detta synsätt 

utgår från att sociala företeelser och kategorier skapas av människor genom sociala samspel 

och utgör konstruktioner, samt att sociala fenomens betydelse befinner sig i ett tillstånd som 

kontinuerligt förändras och därför aldrig kan betraktas som slutgiltiga. Sålunda utgörs även 

forskarens beskrivning av den sociala verkligheten av konstruktioner. Därmed är vår tolkning 

av den sociala verklighet som undersökts häri att betrakta som en av många sätt på vilket den 

verkligheten kan beskrivas och avbildas (Bryman 2018, ss. 58–59; Svensson & Ahrne 2015, s. 

19). I enlighet härmed fungerar språket som en typ av konstruerad lins genom vilken 

verkligheten skapas, vilket innebär att kunskap grundas av och genom språket (Bergström & 

Boréus 2005, s. 22). Följaktligen kan även medias framställningar ses som en typ av 

konstruktion, varför vi i denna studie analyserat språket i artiklarna utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt.  

4. Metod  

I nedanstående kapitel presenteras våra metodologiska överväganden för studien, för- och 

nackdelar med den valda metoden, det urval och de begränsningar vi gjort, hur 

datainhämtningen praktiskt gått till. Vi har även berört punkter såsom förförståelse, studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet, resultatens överförbarhet samt etiska aspekter. 

4.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har använt kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera det inhämtade 

mediamaterialet och besvara vår forskningsfråga. Denna forskningsteknik handlar om att 

analysera och tolka textinnehåll för att utläsa deras betydelse, vilket görs genom en systematisk 

kodningsprocess som syftar till att identifiera och kategorisera bakomliggande teman eller 

mönster i det material som analyseras med hjälp av kodning (Hsieh & Shannon 2005, s. 1278; 

Bryman 2015, s. 677). Metodens underliggande syfte är att förstå någonting i samhället som 

texten är ett uttryck för (Boréus 2015, s. 175), och länka samman resultaten till deras kontext 

eller miljön där de producerats (Bengtsson 2016, s. 9). Därtill lämpar sig kvalitativ 

innehållsanalys för att finna mönster i större material (Boréus & Bergström 2005, s. 45), vilket 

sammantaget gör metoden passande för vår studies mål och syfte.  
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Kategorier utgör basen för framställningen av teman (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017, 

s. 32), och refererar huvudsakligen till den beskrivande delen av en text, det vill säga vad som 

manifest eller explicit uttrycks i texten. I sin tur hänförs ofta teman till det ej fullt utsagda 

latenta eller implicita inslaget i en text, med andra ord underliggande meningar i textens ord. 

Framställningen av kategorier och teman utgör sålunda metodens väsentligaste del (Graneheim 

& Lundman 2004, ss. 107, 111). Det föreligger samtidigt en stor flexibilitet vad gäller metodens 

forskningsdesign, där den övergripande formgivningen av analysprocessen varierar beroende 

på forskningsfrågan samt forskarens teoretiska och materiella mål med studien (Hsieh & 

Shannon 2005, s. 1277; Elo & Kynäs 2007, s. 108). Ifrågavarande metod är sålunda mindre 

standardiserad och formaliserad, varvid det ej finns några enkla riktlinjer eller något rätt sätt 

att genomföra analysen (Elo & Kynäs 2007, s. 113). Vi vägleddes likväl av docenten Mariette 

Bengtsson riktlinjer, som presenterar fyra olika faser för analysprocessens tillvägagångssätt. 

Dessa faser utgörs av: dekontextualisering, rekontextualisering, kategorisering och 

sammanställning. För att åstadkomma kvalitet och trovärdighet samt stabilitet och 

tillförlitlighet i analysen bör varje fas i analysprocessen utföras upprepade gånger (Bengtsson 

2016, ss. 11–12). 

Dekontextualisering handlar om att bekanta sig med datan, vilket innebär att förbehållslöst läsa 

igenom texten för att erhålla en känsla för helheten och förstå vad som sker. Efter att man gjort 

sig förtrogen med texten övergår man till en procedur benämnd öppen kodning, där man 

identifierar meningsenheter av relevans för forskningsfrågan (Bengtsson 2016, s. 11). En 

meningsenhet kan utgöras av ord, meningar eller textstycken som inbördes delar samma 

essentiella mening (Graneheim & Lundman 2004, s. 106). Därefter tilldelar man varje 

identifierad meningsenhet en kod (Bengtsson 2016, s. 11), som är en form av etikett på 

exempelvis diskreta objekt, händelser eller andra fenomen som uttrycks i texten, och som bör 

förstås i relation till kontexten (Graneheim & Lundman 2004, s. 107). Koderna underlättar 

urskiljning av bärande idéer kring vilka datan sedan kan organiseras och sammanföras i 

kategorier och teman (Bengtsson 2016, s. 12). 

Rekontextualisering tar vid efter det att meningsenheterna har identifierats. I denna fas 

kontrollerar man att alla aspekter i texten som är relaterad till forskningsändamålet har 

omfattats, vilket görs genom att man läser originaltexten sida vid sida med den slutliga listan 

av de utvunna meningsenheterna. Vanligtvis kvarstår en del omarkerade textdelar efter detta 

förlopp, som man behöver ta ställning till om de ska tas med eller ej (Bengtsson 2016, s. 12). 
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Därefter inleds kategoriseringsfasen, där kategorier och teman identifieras och organiseras. 

Först kan större meningsenheter behöva kondenseras, vilket innebär att antalet ord reduceras 

utan att huvudpunkten gås om miste. Det kodade materialet kan sorteras och grupperas i 

kategorier och teman utifrån exempelvis de frågor som ställts vid datainsamlingen eller 

teoretiska antaganden från forskningslitteraturen. Förutom kategorier och teman kan de kodade 

meningsenheterna även sorteras in i underteman, som innehåller mer innehållsrika eller 

beaktansvärda detaljer, vilket möjliggör upptäckandet av genomgående mönster och därmed 

en mer utförlig analys (Bengtsson 2016, s. 12). De kategorier och teman som identifierats bör 

vidare vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande (Graneheim & Lundman 2004, s. 107), 

samt grundade i den data från vilken de skapats. Genom att flytta meningsenheter mellan 

kategorier utvecklas kategorierna successivt. Inledningsvis existerar ofta åtskilliga kategorier, 

vars antal vanligen gradvis reduceras. Kategoriseringen betraktas som fullbordad när en rimlig 

förklaring har ådagalagts (Bengtsson 2016, s. 12). 

När kategorierna inrättats börjar den avslutande sammanställningsfasen, det vill säga analys- 

och skrivandeprocessen. Här behöver man beakta den insamlade datan på ett neutralt sätt samt 

reflektera över sin objektivitet. Därefter gör man en slutlig kontroll genom att reflektera över 

hur de fynd som gjorts överensstämmer med litteraturen liksom över huruvida resultatet är 

rimligt och logiskt (Bengtsson 2016, s. 12).  

Den kvalitativa innehållsanalysen har samtidigt kritiserats för att ej vara lämpad för analyser 

av det outtalade, såsom det underförstådda i texter, genom att metoden i fråga förutsätter att 

det som är underförstått tydligt framgår för att det ska kunna kodas i texterna. För att komma 

åt det ej direkt uttalade har någon form av diskursanalys förespråkats som bättre passande 

(Bergstöm & Boréus 2005, ss. 77–78, 85). Dock avsaknar diskursanalysen möjligheter att lyfta 

fram de agenter och subjekt som påverkas av en handling som faktiska människor av kött och 

blod (Bergström & Boréus 2005, s. 351). Följaktligen skulle metoden, enligt vår mening, 

varken ha varit passande eller fördelaktig för denna studie. Av samma skäl valde vi att ej göra 

en kvantitativ alternativt kombinerad ansats, med hänvisning till att kvantitativa 

innehållsstudier primärt ger kunskap om ett fenomens förekomst, utbredning och omfattning, 

liksom tenderar att utgå från en positivistisk ansats som antar att texter besitter en enda objektiv 

inneboende mening som kan uttolkas (Pollack 2001, ss. 68–69).   
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4.2. Urval och tillvägagångssätt  

Vi har använt oss av ett urval bestående av 28 artiklar, varav 9 st kom från Aftonbladet, 10 st 

från Expressen, 4 st från Svenska Dagbladet respektive 5 st från Dagens Nyheter. Denna 

asymmetri kan bero på att morgontidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

traditionellt sett haft en mer återhållsam karaktär gällande sin beskrivning av brottslighet än 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, som i stället har en nyhetsmix där brott 

prioriterats som en central kategori (Pollack 2020, s. 115). Vidare baserades avgränsningen till 

dessa fyra tidningar på deras roller som rikstäckande nyhetsmedia i Sverige (Ekonomionline 

u.å.). Dock valdes den femte största rikstäckande dagstidningen Dagens Industri bort, då dess 

målgrupp är affärsvärlden och dess fokus ekonominyheter (Dagens industri 2020), varvid 

tidningens intresseområden ej var relevanta för studien. Regionala nyheter såsom Sydsvenska 

Dagbladet och Göteborgs–Posten inkluderas inte heller, då de saknar den rikstäckande 

utgivningen. Samtidigt kan det anföras att lokaltidningar i princip är rikstäckande i och med att 

många av dem har nätupplagor. De är likväl mer fokuserade på att tillgodose nyheter med lokal 

anknytning (Mediekompass 2013), och ansågs därav föga tjänliga här. Då fler tar del av nyheter 

genom digitalt tidningsläsande samtidigt som läsandet på papper minskar (De Vries 2020, s. 

23), använde vi oss vidare av tidningarnas nätupplagor i stället för artiklar i pappersform för 

att komma åt de nyheter som befolkningen de facto läser, och i förlängningen förstår 

verkligheten utifrån (Bernhardsson & Bogren 2012, s. 4). 

 

Aftonbladets artiklar avhandlade detaljerade beskrivningar av omständigheterna kring 

händelsen och Lambertz och juridikstudentens relation. Ofta framhölls utlåtanden från 

expertkommentatorer, liksom Lambertz meriter och juridikstudentens berusade tillstånd, om 

än med både skuldbeläggande och sympatiska formuleringar. I sin tur hänvisade Expressens 

artiklar många gånger till Aftonbladets rapporteringar, samt betonade såväl juridikstudentens 

som Lambertz bakgrund, den förras i ett mer negativt ljus och den senare i ett mer positivt. De 

artiklar som inhämtats från Dagens Nyheter framhöll mest omständigheterna kring fallet, inte 

sällan med ett visst juridiskt språk, och var vinklade relativt jämnt åt båda parters perspektiv. 

Artikelutbudet från Svenska Dagbladet fokuserade i stor utsträckning på fallets juridiska 

process, och hade alltigenom ett sakligt och juridiskt betonat språk.   

 

För att samla in analysmaterialet nyttjades den digitala artikeldatabasen Mediearkivet 

Retriever, som finns tillgänglig på internet via Kristianstads högskolebibliotek, samt respektive 
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tidnings artikelsökmotorer. De söktermer som användes vid datainhämtningen var “Lambertz”, 

“Göran Lambertz”, “Juridikstudenten”, “Toppjurist” och “Toppjurist våldtäkt”. Vi använde ett 

kriteriebaserat strategiskt urval, då vi arbetade utefter kriteriet att lämpliga artiklar utgörs av 

texter som kan belysa vår problemställning på ett sådant sätt så att den avslutande analysen 

producerar ny, intressant och övertygande kunskap. I stället för representativitet var således 

ändamålsenlighet i termer av relevans utgångspunkten för målsättningen av urvalsförfarandet. 

Följaktligen valde vi ut artiklar baserat på den specifika tidsspann och de aktörer som var 

relevanta utifrån vår studies syfte och frågeställningar (Justesen & Mik–Meyer 2011, s. 112; 

Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, ss. 104, 107). Sålunda avgränsades urvalet av 

material till artiklar som publicerats i Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Aftonbladets och 

Expressens nätupplagor under tidsperioden elfte mars 2021 till tjugoandra juni 2021. 

Startdatumet för denna tidsperiod korresponderar med då media fick kännedom om att en 

toppjurist häktats misstänkt på sannolika skäl för våldtäkt (Mossige-Norheim, Wiman & 

Sjöshult 2021). Slutdatumet bestämdes till två veckor efter att dokumentären Lambertz och 

juridikstudenten släpptes, där juridikstudenten berättar sin version av händelsen (Kalla fakta 

2021). Valet av slutdatum gjordes dels utifrån tesen att dokumentären skulle generera nya 

vinklar i nyhetsrapportingen, dels eftersom media är beryktade för att ha en kort 

uppmärksamhetsspännvid (Kitzinger 2009, s. 81) och därav troligtvis inom kort skulle ha sitt 

strålkastarljus riktat mot andra aktualiteter. Därtill uteslöts artiklar som ej avhandlade 

våldtäktsanklagelserna mot Lambertz, hans förtalsanklagelser mot juridikstudenten eller 

efterspelet av att Lambertz namngivs av juridikstudenten i live-tv. Tillika valde vi att exkludera 

opinionsmaterial såsom debattartiklar, krönikor och ledarsidor, då dessa argumenterande texter 

ej ansågs relevanta för studiens syftemål att koncentrera sig på nyhetsartiklar och hur den 

textuella gestaltningen av våldtäktsoffer och förövare ser ut i dessa. Analysunderlaget för denna 

studie utgörs således av nätbaserade artiklar, skrivna av journalister som arbetar på de valda 

tidningarna. Allt annat är att betrakta som bortfall.  

4.3. Kodnings- och analysprocessen 

Kodningsprocessen utfördes i flera steg där materialet bearbetades och lästes igenom i flera 

omgångar, inledningsvis överskådligt för att få en god överblick av materialet, för att därefter 

avsmalna och bli mer specifikt (Bengtsson 2016, ss. 11–12). Artiklarna lästes sålunda först 

igenom i sin helhet utan fokus på att identifiera teman, åtföljt av en diskussion om intrycket 

från materialet. Därefter lästes varje artikel igenom mer noggrant och selektivt, med fokus på 
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att identifiera meningsenheter, koncept och bärande idéer som stack ut, ansågs särskilt 

intressanta eller som var av relevans för studiens problemformulering. De kodade 

meningsenheterna organiserades och sammanfördes sedan in i kategorier baserade på studiens 

frågeställningar, det vill säga dikotomin våldtäktsförövare respektive våldtäktsoffer. Genom 

att utifrån denna organisering finna genomgående mönster och tendenser i medias 

beskrivningar av Lambertz, juridikstudenten och den förmodade våldtäktshändelsen såväl som 

i olika uttalanden från Lambertz advokat, juridikstudentens målsägandebiträde, Lambertz 

respektive juridikstudenten själva samt de expertkommentatorer som media valde att framhålla 

i merparten av materialet, utkristalliserades och identifierades fyra teman: den osannolika 

förövaren, den kladdige gubben, offerskap och utsatthet.  

4.4. Förförståelse  

I egenskap av människa möter vi som forskare aldrig en text tomhänta, utan närmar oss den 

med en socialt och historiskt präglad förförståelse. Med andra ord påverkas vår förståelse av 

texten vi möter av våra tidigare etablerade uppfattningar av eller fördomar om världen, 

människor och samhället, vårt sociala sammanhang, vår utbildning, språk och kunskaper. 

Samtidigt skulle tolkning ej vara möjligt utan en viss förinställning (Bergström & Boréus 2005, 

ss. 25, 35), och att ha förförståelse om ett ämne eller en bekantskap med dess kontext kan vara 

till fördel, så länge det ej påverkar studieföremålet eller tolkningen av resultaten (Bengtsson 

2016, s. 8). Vi var väl medvetna om att vi sålunda är med och skapar vårt studieobjekt, och att 

vår förförståelse medverkade till att bestämma vilka svar vi fann på den ställda 

forskningsfrågan. Forskningsresultaten är sålunda i flera led tolkningar utifrån våra egna 

tankeskript snarare än en redovisning av en allmängiltig verklighet. Därjämte har vi innehaft 

makten att bestämma vilka delar vi bedömt som lämpliga att välja ut och använda i analysen. 

Följaktligen har målsättningen varit att i alla led i forskningsprocessen kontinuerligt och så 

långt som möjligt relatera texten till det som existerar utanför själva texten. Därtill har vi 

grundligt och transparent argumenterat för våra tolkningar, liksom uppmärksammat och kritiskt 

reflekterat över oss själva som uttolkare såväl som över de potentiella faktorer som både 

medvetet och omedvetet skulle kunna färga oss eller stävja ett opartiskt förhållningssätt. I 

synnerhet beaktades våra identiteter som kvinnor och förespråkare för de som utsatts för 

sexuella övergrepp och våld, jämte influenser från antingen direkta eller indirekta egna 

erfarenheter av sexuella trakasserier. På så sätt var vi ute efter att till största möjliga 
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utsträckning se till så att studien ej påverkades av en till följd därav potentiell bias i vad som 

extraherades eller hur textstycken, meningar och citat kategoriserades och tolkades.  

4.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vår studieprocess präglades av en strävan att uppnå en god forskningskvalitet, det vill säga en 

hög trovärdighet och tillförlitlighet (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 220). För att 

stärka studiens tillförlitlig förrättade vi kodningen av materialet i olika omgångar, först genom 

att enskilt koda det insamlade materialet och sedan jämföra våra resultat för att bekräfta dem 

(Boréus & Bergström 2005, ss. 50–51). Den höga överensstämmelsen mellan kodningen över 

tid pekade på att bedömningen av materialet varit konsekvent. På liknande sätt tydde de 

sammanfallande jämförelserna oss emellan på att kodningsförfarandet med stor sannolikhet 

resulterat i en bedömning relaterad till själva textmaterialet snarare än olikheter i bedömandet, 

vilket sammantaget bidrar till en hög tillförlitlighet.  

 

Vi var vidare var två personer som genomförde studien när det gäller insamlandet, 

analyserandet och tolkandet av datamaterialet, vilket ökar studiens trovärdighet liksom är en 

styrka i arbetet. Därtill har vi i ovanstående avsnitt lagt tyngd på att ingående och självkritiskt 

beskriva och redogöra för vår förförståelse samt alla beslut som tagits under hela 

forskningsprocessens gång, och därmed ge avnämaren möjlighet att följa samt bedöma dessa. 

Därjämte nyttjade samt fördjupade vi oss i flera olika typer av data och kunskapskällor, liksom 

kombinerade olika teoretiska perspektiv utifrån syftet att angripa vår forskningsfråga ur flera 

synvinklar, och samtidigt förankra våra tolkningar i såväl den kriminologiska litteraturen som 

i empirin (Svensson & Ahrne 2015, ss. 25–26). Tillika intog vi i största möjliga utsträckning 

ett neutralt och objektivt förhållningssätt till det valda ämnet, så för att se till att de resultat som 

producerades var en följd av forskningen i stället för våra subjektiva uppfattningar 

(Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 223). Således baseras studiens analys, resultat 

och slutsatser på såväl empiriskt material som tidigare forskning och teori, som producerats i 

ett växelspel mellan närhet och distans samt mellan teori och empiri vad gäller det som 

studerats. Därigenom går det att tala för studiens trovärdighet.  

 

Emellertid medger avsaknaden av en metodtriangulering fog för kritik beträffande trovärdighet 

i studien, då detta val potentiellt kan ha resulterat i begränsningar för att så fullt ut som möjligt 

kunna fånga in och angripa studieobjektet från flera håll. Även utifrån aspekten återkoppling 
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till fältet kan studiens trovärdighet kritiseras, då vi ej återkopplat studiens resultat till det 

studerade fältet och artiklarnas upphovspersoner för att bekräfta samt erhålla synpunkter på 

den beskrivning som tolkats (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Att en återkoppling ej 

genomfördes berodde på att studiens material existerade redan innan det blev till en del av 

undersökningen i fråga, samt hade skapats oberoende av vårt uppsatsprojekt. Därtill föreligger 

det textmaterial som utgjorde underlaget för studiens analys i en påtaglig och konkret form, 

varvid de är tillgängliga för offentlig granskning och kontroll även efter studiens slutförande 

(Justesen & Mik–Meyer 2011, s. 104). En återkoppling till de som avhandlades i artikeltexterna 

ansågs inte heller gångbart eller meningsfullt för studien, och dessutom ej etiskt eller 

respektfullt i avseende till parternas integritet. Eftersom intresset ej låg på individerna i sig utan 

på medieframställningen av dem, anser vi inte att det vara avgörande i fråga om trovärdighet 

att vi ej återkopplade till fältet.  

I och med att vi eftersträvade en fördjupad förståelse för ett visst fenomen inom en specifik 

kontext, det vill säga de samtida våldtäktsoffer- och förövarframställningarna i svensk media 

utifrån ett bestämt fall, kan materialet sägas vara både kontextuellt avgränsat och teoretiskt 

begränsat. Denna belägenhet kan ses som en svaghet med studien, då det kan antas begränsa 

möjligheten att överföra studiens resultat och slutsatser till andra grupper, områden eller sociala 

miljöer än just den som undersökts (Svensson & Ahrne 2015, ss. 26–27). Icke desto mindre 

präglades vår studie av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där den ontologiska premissen 

är att den sociala verkligheten och människors kunskap är socialt konstruerad (Svensson 2019, 

s. 36). Sålunda är studiens resultat en version av många verkligheter, beskrivningar och 

avbildningar, och kan samtidigt ge en historisk belysning av dagens samhällsklimat kring 

våldtäktsfrågan. Följaktligen menar vi på att studien har grund för ett visst anspråk på 

överförbarhet, sett till att svenska mediers framställning av Lambertz som våldtäktsförövare i 

relation till juridikstudenten som våldtäktsoffer kan säga något om genusrelationerna och 

organiseringen av makt i det samtida svenska samhället.   

4.6. Etiska aspekter  

Något som genomsyrat vårt arbete är reflektioner kring de fyra etiska forskningskraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de berörda ska vara informerade om studien och dess syfte. 

Eftersom vår information hämtats från massmedier, ska en bedömning göras för att avgöra om 

vårt arbete utgör någon större påverkan på de berörda (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–8). Då vi 
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avser att analysera hur media genom tidningsartiklar porträtterar de involverade i fallet Göran 

Lambertz är det vi framhäver i vår studie ej någon ny information. Då informationen på så sätt 

redan finns ute för allmänheten att ta del av, ser vi inte att det föreligger en risk för att de 

berörda utsätts för skada eller men av att inkluderas. Samtidigt ansträngde vi oss för att ta 

hänsyn till dessa personer genom att endast nämna det som redan tagits upp i artiklarna.  

 

Samtyckeskravet säger att forskaren/forskarna ska inhämta godkännande från de som ska ingå 

i studien. När det kommer till massmedier ser kraven däremot lite annorlunda ut eftersom 

massmedier redan är tillgängliga för allmänheten (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Eftersom 

informationen redan framtagits för artiklarna behövs därmed inget samtycke för vår del. Att 

underlaget för studiens material inhämtats utan tidningsredaktörernas och artiklarnas 

upphovspersoners vetskap, tillåtelse eller erhållet informerat samtycke aktualiserar ytterligare 

frågor om god forskningsetik avseende bemälda krav. Även om det enligt lagen om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) ej är tillåtet att låna, kopiera eller på annat 

sätt sprida andras verk, får man likväl använda skyddat material för privat bruk. Denna princip 

kungörs i den ideella rätten, som finns inom upphovsrätten. Den ideella rätten innebär att det 

upphovsrättsskyddade material som finns att hämta kan användas utan tillstånd, förutsatt att 

man ej ändrar innehållet, ej använder materialet på ett sådant sätt som kan upplevas kränkande 

för upphovspersonen, samt att upphovspersonen nämns och det finns en tydlig hänvisning till 

källan (Mediekompass & Statens medieråd 2020, s. 10–12; Riksarkivet u.å.). Dessa premisser 

beaktades genomgående och så lång som möjligt i studien.  

 

Konfidentialitetskravet framhäver att de involverade i studien ska utlovas största möjliga 

anonymitet. Personuppgifter ska exempelvis bevaras på ett sådant sätt att de inte kan nå ut till 

allmänheten (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12–13). Precis som vid samtyckeskravet är det även 

här det främst medias roll säkerställa att detta krav följs, då vi ej har tillgång till deras 

förstahandsinformation. Förvisso kan vi ej blint lita på att mediadistributörerna följer dessa 

krav, och vi kan alltid påverka hur vi framför informationen i vår studie.  

 

I sin tur innebär nyttjandekravet att uppgifter som insamlats om enskilda individer ej får spridas 

vidare, utan endast användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Denna 

princip tillsågs genom att nyttja det insamlade datamaterialet endast i den omfattning som 

motiverades av studiens syfte.  



 

20 

5. Resultat och analys.  

I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska materialet som består av nyhetsartiklar. 

Ett antal citat har valts ut som representerar de teman som identifierats med utgångspunkt i 

Christies teori om ideala offer och Connells maskulinitetsteori, samt den tidigare forskning 

inom ämnet. På grund av materialets omfång i relation till studiens omfattning presenteras ej 

alla citat som uttydes i materialet, utan enbart de som bedömdes mest relevanta och belysande 

för respektive tema. Avsnittet är strukturerad enligt de teman som identifierades i 

artikelmaterialet. Först presenteras den osannolika förövaren och den kladdige gubben, som 

utgör de teman genom vilka Lambertz framställs som misstänkt våldtäktsförövare, åtföljt av 

offerskap respektive utsatthet, som står för de mönster varigenom juridikstudenten gestaltas 

som våldtäktsoffer. 

5.1. Den osannolika förövaren  

Något som var tydligt framträdande i en stor del av artikelmaterialet var betoningen av 

Lambertz yrkestitlar och juridiska landvinningar samt beskrivningar och formuleringar som 

lyfte hans sida som familjeman och välgörare, vilka sammantaget porträtterar honom som en 

osannolik gärningsman. Han får stort mediautrymme tack vare sin status som legitimeras i 

nästan alla artiklar genom utförliga beskrivningar av hans yrkesbakgrund, likt i citatet nedan:  

 

Lambertz är en av Sveriges mest framstående jurister. Han hade fram till 

pensionen 2017 flera olika toppositioner, som Justitiekansler mellan 2001 och 

2009 och som justitieråd i Högsta domstolen. Han var också fram till sitt 

gripande aktiv i Lagrådet, som på uppdrag av regeringen granskar lagar 

(Tanaka, Canoilas & Ewald 2021). 

 

Redan i flera av titlarna, “Toppjuristen sitter inte där och gråter” (Hjertén 2021a), “Toppjuristen 

gav kvinnan juridiska råd om förtal” (Canoilas & Bouvin 2021a), “Toppjurist inte längre 

misstänkt för våldtäkt” (Paulsson Rönnbäck, Mederyd Hårdh & Lilja 2021) går det att utläsa 

att Lambertz haft en betydande roll inom rättsväsendet. Likt i citatet ovan listas frekvent de 

många tunga och framstående poster han haft inom juridiken och i rättsväsendet, vilket både 

speglar en maktdimension och får honom att framstå som en person av hög aktning och status. 

När Lambertz på detta sätt framställs med tunga titlar och respektingivande benämningar 

motstrids bilden av honom som våldtäktsförövare, vilket i sin tur medför att juridikstudentens 
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offerskap försvagas eftersom det ger upphov till starka motkrafter (Christie 2001, s. 50). Vidare 

får även Lambertz personliga egenskaper stor betydelse i hur han framställs som osannolik 

förövare. Likt i citatet nedan beskrivs han ofta som en omtänksam familjefar: 

 

I ett personporträtt i Eskilstuna-Kuriren som tecknades för ett år sedan, till 

Lambertz 70-årsdag, berättade han att han lägger en tredjedel av sin tid på 

”familj, vänner och trevligheter”, en tredjedel på att hålla föredrag och skriva 

artiklar och en tredjedel till ”att hjälpa personer och organisationer, ibland 

med juridiska spörsmål” (Canoilas & Bouvin 2021b).  

 

Denna gestaltning ligger i linje med Vander Ven, Wright och Fesmires forskning, som fann att 

media tenderar att porträttera våldtäktsanklagade elitmän med beskrivningar som framhåller 

deras sociala position och berömmande personliga egenskaper eller bedrifter (Vander Ven, 

Wright & Fesmire 2018, ss. 63–64). Invid framställningen av Lambertz som framstående jurist 

och vardaglig man, representeras Lambertz på flera ställen även som omtänksam och hjälpsam 

i sin relation till juridikstudenten, som anmält honom för våldtäkt. Härnedan följer ett sådant 

exempel: 

 

Göran Lambertz lärde känna kvinnan som han nu anklagas ha våldtagit när 

hon själv blev åtalad för förtal. Hon kontaktade då Göran Lambertz för att få 

juridiska råd (Canoilas & Bouvin 2021b). 

 

Som framgår av citatet ovan är juridikstudenten och Lambertz ej är okända för varandra, varvid 

Christies femte kriterium ej kan motsvaras. Därmed minskar sannolikheten för att Lambertz 

framgångsrikt ska kunna betraktas som en ideal våldtäktsförövare (Christie 2001, s. 48). 

Förvisso framhålls att de innan julafton “aldrig träffats tidigare utan bara haft kontakt via 

telefonen” (Tanaka, Canoilas, Mahmoud & Dahl 2021), men det gör dem likväl ej okända för 

varandra. 

 

Förutom en genomgående framhållning av Lambertz meriter, yrkestitlar, samt omtänksamma 

och familjära sida framställs Lambertz dessutom som en förespråkare för våldsutsatta kvinnor. 

Ett sådant exempel kan ses i följande citat, som beskriver hur Lambertz uttryckt sig kritiskt på 

sin blogg gällande rådande juridiska praxis, där det klassas som brottsligt att offentligt beskylla 

namngivna män för våldtäkt även om en våldtäkt faktiskt begåtts men ej lagförts:  
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Tre dagar efter att Göran Lambertz misstänks ha våldtagit en student skrev han 

en söndagsbetraktelse på sin blogg: ”En kvinna som faktiskt har våldtagits bör 

få berätta offentligt vem som gjorde det” (Hjertén 2021d). 

 

Trots det nämnda sammanhanget; att Lambertz är misstänkt för våldtäkt, väljer medierna att 

ständigt belysa hans framgångar, men även hans “vanliga” familjeliv. Denna porträttering 

motsäger Christies kriterium om att en ideal förövare är skrämmande, ond och elak (Christie 

2001, ss. 48, 50). Att belysa Lambertz status och alldaglighet blir inte särskilt avskräckande för 

läsarna. Tvärtemot legitimerar det honom och gör honom mer trovärdig i sina uttalanden. 

Denna frekventa betoning av Lambertz position och framställning av honom som “vanlig man” 

tyder vidare på en tendens i media att utestänga samtal om våldtäkt som ett problem som begås 

av gruppen män liksom diskussioner om hur män med makt legitimerar och reproducerar de 

sociala relationer som underbygger deras dominans. I enlighet med Connells teori kan dessa 

former av inramningar ses som ett tecken på att media genom sina rapporteringar medverkar 

till att skapa ett maskulinitetsideal där en viss nivå av våld mot kvinnor accepteras och ses som 

normalt (Connell 2005, ss. 76–78).  

 

I framställning av Lambertz som osannolik gärningsman framgår, om vi utgår från Connells 

olika maskulinitetsformer, både exempel på en hegemonisk och en delaktig maskulinitetsform. 

De tillfällen där han framställs i media i ljuset av sina meriter, yrkestitlar och hur väl förankrad 

han är i samhället kan ses som ett sätt att ge uttryck för en hegemonisk maskulinitet. I sin tur 

kan beskrivningarna av honom som en förespråkare för kvinnors rättigheter och vanlig 

familjeman tolkas som en representation av den delaktiga maskulinitetsformen, det vill säga en 

mindre framträdande position men som ändå ger möjligheter att hävda auktoritet (Connell 

2005, ss. 79–80; Berggren 2020, s. 192). I båda gestaltningar görs emellertid, i detta 

sammanhang, ej någon koppling mellan position och makt att begå våldtäktsbrott. Det 

konstateras enbart att Lambertz besitter framträdande positioner med möjlighet att hävda 

auktoritet. Att det ej görs någon koppling mellan position och makt att begå sexuella övergrepp 

kan på så sätt ses som ett godkännande av eller medverkan till att upprätthålla den nuvarande 

hegemoniska maskulinitetens karaktär, och med avseende till kontexten betraktas som ett sätt 

att ursäkta eller dölja Lambertz handlingar. Samtidigt, som framgår i följande avsnitt, ser vi att 

Lambertz även framställs som en våldtäktsman, det vill säga som någon som utnyttjar och gör 

övergrepp på kvinnor. 
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5.2. Den kladdige gubben  

Trots att det i medias rapporteringar förekom vinklingar som framställde Lambertz i ett mer 

tillgivande och emellanåt glamoriserat ljus, återfanns även formuleringar och beskrivningar 

som i stället syftade till att måla upp honom som en kladdig våldtäktsförövare. Det visade sig 

främst genom att media framförde information och uttalanden som uppmärksammade allvaret 

i anklagelserna, men noterades även i situationer då Lambertz intervjuats av journalister som 

sökte ställa honom till svars för hans uttalanden och handlingar.  

 

I den inledande fasen av åtalsprocessen mot Lambertz uppmärksammade flera artiklar 

åldersskillnaden mellan Lambertz och juridikstudenten, samt belyste hur Lambertz ofta 

refererat till juridikstudenten som ”min dotter” och till sig själv som ”hennes extrapappa” 

(Hellberg & Wikström 2021) eller "bonuspappa" (Hjertén 2021d). Beskrivande termer likt 

dessa återkommer frekvent i artiklarnas skildringar av fallet (se bland annat Hjertén 2021a; 

Wiman & Holm 2021), vilket i sammanhanget framställer Lambertz som nästintill pedofil. 

Dessa formuleringar ger på så sätt allmänheten en mindre ljus bild av Lambertz än de tillfällen 

där han benämns som “toppjurist” eller beskrivs som familjefar och välgörare, inte minst 

genom att läsaren i samband får ta del av beskrivningar om hur det påstådda övergreppet ska 

ha ägt rum. Två sådana exempel går att se i citatet nedan, varav juridikstudentens 

målsägarbiträde i det första av dem beskriver juridikstudentens utsaga, medan det andra är en 

artikels beskrivning av händelsen:  

  

 Kvinnan, som var hembjuden till mannen på julafton, säger att de då drack 

alkohol i så stora mängder att hon däckade. 

– Hon vaknar av att han har sex med henne. Hon försöker få honom att sluta 

men lyckas inte (Hjertén 2021b). 

  

[…] hon var så påverkad av alkohol och sömn att hon vare sig kunde ge 

samtycke eller försvara sig mot den 40 år äldre mannen (Hjertén 2021e).   

  

I citaten ovan får läsaren ta del av en illustrerande beskrivning av Lambertz överordnade 

position i förhållande till juridikstudenten, som inte bara uppges vara betydligt yngre än honom 

utan även ha varit så berusad att hon däckat. Genom att man även får läsa om hur hon förgäves 

försökt göra motstånd när hon väl återfått medvetandet, förstärks bilden av Lambertz som en 
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ideal våldtäktsförövare (Christie 2001, s. 48). Med avstamp i Connells teori, skildras Lambertz 

här i en position som kan hävda auktoritet och utnyttja sitt maktövertag för att utsätta 

juridikstudenten för ett sexuellt övergrepp. Eftersom maktövertag här ej kommer ur hans 

framstående samhällsposition, utan snarare från sakförhållandet att han är äldre, man och 

fysiskt starkare än juridikstudenten, kan gestaltningen av Lambertz snarare tolkas som ett 

uttryck för en medskyldig maskulinitet (Connell 2005, ss. 79–80), vilket samtidigt gör att 

kopplingen mellan position och makt blir än mer tydligare. Ett sådan koppling ger upphov till 

framställningen av att Lambertz som en obehaglig, otäck och sliskig förövare. Denna bild 

bidrar han själv sedermera till att cementera, paradoxalt efter att han friats från 

brottsmisstankarna om våldtäkt och släppts ur häktet, i samband med den presskonferens som 

han då tillkallade. Nedan följer två sådana exempel: 

 

Han sa att han blir ”kladdig” när han är berusad.  

– Jag hade sagt det till henne. Hon hade avvisat mina kramar. Jag taffsar inte, 

jag kladdar lite med kramar och pussar på huvudet och kinden så där, hon hade 

avvisat det på det sätt som man kan förvänta sig, det gör hon helt adekvat, sa 

Göran Lambertz (Hagström 2021). 

 

– För mig ligger det något sexuellt i att tafsa. Kladda är att lägga armen om, 

att krama lite för länge. Kanske pussa på kinden, pussa på huvudet. Sådant som 

inte är sexuellt men som ändå är oönskat av de allra flesta (Skoglund 2021).  

 

Genom att antyda att vissa oönskade beteenden ej räknas som övergrepp så länge som den som 

utför handlingarna inte har några sexuella intentioner, framstår Lambertz som än mer obehaglig 

då det kan tolkas som att han förordar vissa sexuella övergrepp. En annan intressant 

framställning som framgår i citaten ovan är att Lambertz indirekt genom sina uttalanden 

bekräftar sin egen roll som förövare, om ej nödvändigtvis för just våldtäkt, men ändå i viss mån 

för sexuellt ofredande. Detta postulat speglas i citatet nedan från en advokat som ombetts att 

utlåta sig om vad att “kladda” på någon som inte vill kan innebära:  

 

– Om det sker mot en person som inte har accepterat det kan det röra sig om 

ett sexuellt ofredande, säger advokaten Thomas Martinson (Hagström 2021).  
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Efter presskonferensen fick även professorer och andra högstatuspersoner chansen att 

kommentera Lambertz uttalanden i media, vilket ofta gjordes i en kritisk bemärkelse. 

Sympatier gentemot juridikstudenten blev mer framträdande i och med detta, sett till hur vissa 

tidningar började ifrågasätta Lambertz uttalanden såsom i citatet nedan:  

 

Experter menar att du kan ha gjort dig skyldig till ofredande enligt det du 

beskrev som försök till ”kladdande” från din sida under kvällen. Vad säger du 

om det?  

[...]  

Du menar också att staten orsakat en publicitetsskada, trots att du valde att gå 

ut med ditt namn själv? (Skoglund 2021).  

 

Att artiklarna på detta sätt framställer Lambertz beteende i ett negativt ljus kan ses som en 

utmaning av maskulinitetens överordning (Connell, 2005, s. 76–77). Denna porträttering går 

emot Vander Ven, Wright och Fesmires forskning som visade på att elitmän ofta beskrivs i 

sympatiska och beundransväckande ordalag medan offret skuldbeläggs (Vander Ven, Wright 

& Fesmire 2018, s. 70), men även mot Aldrin och Liljekvists rön, som fann att media särskilt 

efter #MeToo tenderar att konstruera förövare i elitpositioner som ångerfulla och sympatiska 

gentemot sina offer (Aldrin & Liljekvist 2022, ss. 23, 27). Att media väljer att lyfta expertröster, 

genom vilka det görs en tydlig och explicit koppling mellan position och makt att föröva ett 

övergrepp, skulle på så sätt kunna tolkas som en kritik mot den hegemoniska maskuliniteten 

och dess olägenheter, med andra ord som ett uttryck för att den nuvarande strategin utmanas 

(Connell 2005, s. 77). Likväl fortsätter flera artiklar att även efter presskonferensen inkludera 

beskrivningar som markerar Lambertz status och yrkesbakgrund, vinklat i positiva ordalag. 

Denna praxis skulle samtidigt kunna bero på nyhetsvärdet som media finner i att han är en 

person med så pass hög status (Strömbäck 2008, s. 388). 

5.3. Offerskap 

Artikelmaterialets framställning av juridikstudenten som våldtäktsoffer utgjordes av två 

konkurrerande porträtteringar, där artiklarna framfört information som bidrar till en gestaltning 

av hennes offerskap som antingen trovärdigt eller som ifrågasatt. Det trovärdiga offerskapet 

skapas bland annat genom att beskrivningar, information eller formuleringar som betonar 
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juridikstudentens underläge, beroendeställning eller sårbarhet framförs, till exempel att hennes 

förtroende utnyttjats eller hon var i ett hjälplöst berusat tillstånd. Ifrågasättandet sker genom 

att uppgifter, uttalanden eller gestaltningar lyfts fram med avsikt att skapa tvivel beträffande 

juridikstudentens trovärdighet som offer, exempelvis yttranden om hennes tidigare inblandning 

i våldtäktsärenden eller påståenden om att hon hittat på alltihop. Förutom i beskrivningar av 

händelsen har det trovärdiga offerskapet speciellt noterats i återgivningar av uttalanden från 

juridikstudentens målsägandebiträde, juridikstudenten själv, och även i många fall från 

expertröster. I sin tur har ifrågasättandet särskilt uppmärksammats i skildringar av utlåtanden 

från Lambertz advokat och Lambertz personligen. 

5.3.1. Det trovärdiga offerskapet 

Något som var tydligt framträdande i materialets framställning av juridikstudenten som offer 

var betoningen av hennes underordnade position i förhållande till Lambertz. I princip samtliga 

artiklar uppmärksammas hur ”den unga kvinnliga” juridikstudenten betraktat Lambertz som 

en ”bonuspappa”, ”mentor”, ”juridisk kompetent farbror” (Hjertén 2021a; Hjertén 2021d) och 

liknande betoningar (Wiman & Holm 2021), men även hur han själv refererat till henne som 

”min dotter” (Hellberg & Wikström 2021). I samband med det lyfts återkommande hur 

juridikstudenten känt ett stort förtroende för Lambertz, ofta i anslutning till hänvisningar till 

den stora åldersskillnaden samt till Lambertz framstående status, såsom i följande uttalanden 

från juridikstudentens målsägandebiträde:  

 

Enligt Clea Sangborn har kvinnan haft ett grundmurat förtroende för den 71-

årige juristen. Han gav stöd och peppade kvinnan, och blev med tiden som en 

”extrapappa”. 

– Hon har sett upp till honom som den här stora juristen. Hon har mått alldeles 

särdeles dåligt efter den här händelsen (Wiman & Holm 2021). 

  

Målsägandes advokat Clea Sangborn har tidigare berättat att Lambertz var en 

slags mentor och bonuspappa åt den 40 år yngre kvinnan. 

– Hon har ju sett honom som den han är, en otroligt juridiskt kompetent farbror. 

Det är så kontakten varit under en längre tid (Hjertén 2021d).  
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Genom att media likt citaten i ovan framhåller juridikstudentens och Lambertz familjeliknande 

relation och stora åldersskillnad skapas inte enbart en bild av att Lambertz utnyttjat sin sociala 

prominens och juridikstudentens förtroende för honom, utan inskärper även associationer som 

kan kopplas till pedofili. Enligt Connells teori kan dessa gestaltningar av Lambertz position i 

relation till juridikstudenten tolkas som ett uttryck för synlig hegemonisk maskulinitet, med 

möjlighet att hävda auktoritet (Connell 2005, s. 77). Därigenom relateras juridikstudentens 

utsatta position explicit till Lambertz överordnade dito. I samband med betoningen av denna 

maktobalans skapas även en bild av juridikstudenten som ett trovärdigt offer i allmänhetens 

ögon, vilket kan kopplas till att Christies första och fjärde kriterium därmed uppfylls, det vill 

säga att offret är svagt i relation till förövaren respektive att förövaren är skrämmande, ond och 

elak (Christie 2001, s. 48). Denna aspekt cementeras ytterligare genom att läsaren får ta del av 

uttalanden såsom följande från juridikstudentens målsägarbiträde: 

 

– Han vet att hon är en person som har trauman efter tidigare övergrepp. Min 

klient skulle aldrig ha frivilligt sex med den här mannen som är 42 år äldre 

(Hjertén & Forsberg 2021).  

 

Här framgår det att samlaget inte har skett under samtycke samt att Lambertz utnyttjat 

juridikstudentens särskilda sårbarhet till följd av tidigare utsatthet. Därigenom förmedlas en 

illustrerande beskrivning av juridikstudentens underläge och särskilda sårbarhet, varvid hon 

framstår som ett trovärdigt offer, och Lambertz som en sannolik våldtäktsförövare, trots att de 

ej är okända varandra (Christie 2001, s. 48). Denna bild fastslås genom att media på flera ställen 

lyfter uttalanden från juridikstudenten om sin rädsla för att anmäla Lambertz. Två sådana 

exempel följer nedan: 

 

– Jag var rädd för just det här, att det skulle bli så stort, och jag kände att han 

är ju en av Sveriges mest ansedda jurister (Hjertén 2021e).  

 

– Jag var också rädd att han skulle förstöra min juristkarriär. Jag hade 

verkligen allt att förlora på att berätta om det här, säger hon (Karlsson 2021).  

 

Genom juridikstudentens uttalande om hon var rädd för följderna av att anmäla Lambertz för 

våldtäkt på grund av hur högt ansedd Lambertz är, förstärks allvaret i samt bilden av hennes 

underordnade position i förhållande till honom. Påpekandet om att hon hade allt att förlora på 
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att anmäla Lambertz för våldtäkt, signalerar även att hennes anmälan ej motiverades av hämnd 

eller onda avsikter. Den frekventa förekomsten av skildringar som dessa ligger även i linje med 

Aldrin och Liljekvists studie, som visade att medierapporteringar efter #MeToo tydligare 

framställer de våldtäktsanklagade männens överordnade ställning i relation till de utsatta 

kvinnorna (Aldrin & Liljekvist 2022, s. 33). Att media i sin rapportering på flera ställen gör 

sådana tydliga kopplingar mellan Lambertz position och makt att föröva en våldtäkt, skulle 

enligt Connells teori kunna tolkas som att den rådande maskuliniteten och dess överordning 

ifrågasätts (Connell 2005, s. 78–79). Vidare belägg för detta narrativ går att finna i citaten 

nedan, där juridikstudentens målsägarbiträde uttalar sig om juridikstudentens berusade tillstånd 

och försök att få Lambertz att sluta: 

 

– De åt julmat och drack en hel del alkohol och det var en lång kväll. Så det 

blir mycket alkohol. Hon blir så full att hon däckar. Hon vaknar av att han har 

sex med henne. Hon försöker få honom att sluta men lyckas inte (Tanaka, 

Canoilas, Mahmoud & Dahl 2021).  

 

Genom att media på detta sätt väljer att skildra hur juridikstudenten på grund av sömn och 

berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation som Lambertz utnyttjade, framgår det tydligt 

att hon ej hade gjort något för att uppmana Lambertz ageranden eller kunna ge sitt samtycke 

till samlag, vilket gör henne till ett mer idealt och trovärdigt offer (Christie 2001, s. 48). Därtill 

anmärks att hon försökt att göra motstånd men ej lyckats, vilket ytterligare gör att bilden av 

henne som ett trovärdigt och legitimt offer blir än mer övertygande, då hon på så sätt varit 

tillräckligt svag för att ej kunna kämpa emot sin förövare men samtidigt varit tillräckligt stark 

för att bli hörd och kunna hävda sin offerstatus (Christie 2001, s. 50). Tillika medför betoningen 

av att juridikstudenten låg och sov vid tidpunkten för den påstådda våldtäktssituationen att 

hennes berusade tillstånd till följd av att ha intagit stora mängder alkohol tidigare under kvällen, 

explicit avskiljs från tidpunkten för brottets inträffande. På så sätt kopplas hennes kraftigt 

berusade tillstånd till ett sammanhang av underordning och utsatthet i stället för ett, enligt 

Christie, icke respektabelt förehavande som reducerar offrets möjlighet att hävda legitim 

offerstatus (Christie 2001, s. 48). Denna offerportättering går även emot Vander Ven, Wright 

och Fesmires forskning, som visar att media tenderar att representera offret på ett mer 

skuldbeläggande sätt om det framkommit att offret varit påverkad av berusningsmedel vid det 

påstådda övergreppet, särskilt när den misstänkta förövaren är en elitman (Vander Ven, Wright 

& Fesmire 2018, s. 71). Dessa mer sympatiska vinklingar beträffande sakförhållandet att offret 
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konsumerat stora mängder alkohol skulle vidare kunna tolkas som ett utslag av #MeToo såväl 

som den förändrade lagstiftningen för sexualbrott, där händelser som denna kan räknas som 

(oaktsam) våldtäkt (SFS 2018:618). 

5.3.2. Det ifrågasatta offerskapet  

I medias rapporteringar framfördes även vid flera tillfällen information, formuleringar och 

uttalanden om juridikstudentens karaktär som ämnade minska eller ifrågasätta hennes 

trovärdighet, offerskap eller motiv. Det sker främst genom uttalanden från Lambertz advokat, 

men även från Lambertz själv. Härnedan följer två sådana uttalanden från Lambertz advokat:  

Kvinnan har tidigare anmält två andra män för våldtäkt i två olika fall. I det 

ena fallet dömdes mannen i tingsrätten, men friades i hovrätten. Det andra 

fallet gick aldrig till rättegång. I stället anmälde den anklagade mannen henne 

för förtal. Åtal är väckt mot kvinnan (Mossige-Norheim, Wiman & Sjöshult 

2021).  

– Jag vet att målsäganden varit inblandad i åtminstone tre utredningar 

gällande våldtäkt på fyra år och det är anmärkningsvärt och ger skäl att tänka 

efter lite, menar Ola Salomonsson (Hjertén 2021b).  

Denna porträttering av juridikstudenten och hennes tidigare utsatthet och inblandning i 

våldtäktsärenden kan ses som ifrågasättande av hennes offerskap, då det förskjuter fokus från 

Lambertz handlingar mot juridikstudenten och hennes trovärdighet. Därtill kan antydningar 

som i citatet ovan om att offret har en tendens att försätta sig själv i prekära situationer, generera 

ett fördömande av offret liksom implicera offret som ansvarig för det inträffade och därmed 

har sig själv att skylla (Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, s. 64). Advokatens påpekanden 

om att juridikstudenten anmält våldtäkter tidigare och själv står åtalad för förtal, samtidigt som 

han betonar det som något anmärkningsvärt som ger skäl för eftertanke, antyder vidare för 

läsaren att juridikstudentens trovärdighet kan såväl som bör ifrågasättas. Följaktligen alstras 

det tvivel mot juridikstudentens person, vilket reducerar hennes status som ett trovärdigt och 

idealt offer (Christie 2001, s. 54). Detta narrativ fastställdes ytterligare genom sättet på vilket 

media och advokaten förmedlar Lambertz bevekelsegrund för att träda fram med sitt namn i 

media i början av åtalsprocessen, såsom i följande citat: 
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Göran Lambertz advokat Ola Salomonsson uppger nu att han inte längre vill 

vara anonym. Enligt Salomonsson ser Lambertz ingen anledning till det, 

eftersom han anser att han inte har gjort något fel. 

– Han tycker inte det finns någon anledning att kalla honom toppjuristen när 

han har ett namn, säger Ola Salomonsson (Mossige-Norheim, Wiman & 

Sjöshult 2021). 

Genom att som advokaten formulera det som att Lambertz framträder med namn för att 

demonstrera sin oskyldighet, blir det underliggande budskapet att juridikstudentens anonymitet 

är att likställas med lögnaktighet och opålitlighet. Belägg för denna premiss går att finns hos 

Christie, som menar att offer och förövare uppfattas som två uteslutande men samtidigt 

ömsesidigt beroende moraliska kategorier (Christie 2001, s. 54). Att Lambertz benämns med 

sitt namn kan vidare bidra till att han konstrueras som vara i underläge i stället för 

juridikstudenten enligt Aldrins och Liljekvists forskning, eftersom han genom en sådan 

individualisering presenteras som en enskild individ fastän han ej är dömd (Aldrin & Liljekvist 

2022, ss. 21, 33). I sin tur riskerar kvinnliga sexualbrottsoffer att förlora den offentliga sympati 

som är förknippad med den legitima offerstatusen om de framställs i termer av styrka eller 

överläge (Christie 2001, s. 51). På så sätt kan en individualisering som denna av Lambertz 

innebära att juridikstudentens offerstatus reduceras och därav ifrågasätts, i synnerhet då hon i 

sammanhanget framställs som en lögnerska som mer eller mindre på löpande band anklagar 

män för våldtäkt och även hänger ut dem, likt i citatet nedan: 

  

Kvinnan själv står misstänkt för förtal efter att i sociala medier ha anklagat en 

man som inte åtalats för våldtäkt (Hellberg & Wikström 2021).  

Som framgår i citatet ovan porträtteras juridikstudenten, i kontrast till Lambertz, i princip 

uteslutande i förhållande till sin könstillhörighet, och gestaltas återkommande som en lömsk 

person som riktar falska anklagelser om våldtäkt utifrån en agenda att sätta dit män. Eftersom 

det dessutom enligt Vander Ven, Wright och Fesmire finns en tendens i media att att bereda 

utrymme för uttalanden som ifrågasätter offrets trovärdighet när våldtäktsanklagelser riktas 

mot en elitperson, ofta i form av påståenden om att offret ljuger och har hittat på anklagelserna 

(Vander Ven, Wright & Fesmire 2018, s. 71), kan denna bild av juridikstudenten med större 

sannolikhet effektivt slå rot hos allmänheten.  



 

31 

Vidare presenterades juridikstudenten som icke trovärdig även senare i processen, genom olika 

uttalanden av Lambertz om hennes roll och samtycke under tidpunkten för den påstådda 

våldtäktshändelsen, då de båda druckit stora mängder alkohol. Nedan är ett sådant exempel: 

Efter att först avvisat hans närmande tog kvinnan sedan initiativ till samlag, 

hävdar han. 

– Det rådde ingen som helst tvekan att hon ville, säger Göran Lambertz.  

– Min berättelse är gudskelov väldigt klar i minnet (Olsson, Canoilas, Tanaka 

& Ewald 2021).  

Påståendet att det inte ej funnits något tvivel på juridikstudentens samtycke och att hon till och 

med varit initiativtagaren till samlaget, skapar ett ifrågasättande av juridikstudentens offerskap, 

eftersom det både implicerar att det inte skett något brott överhuvudtaget och att ansvaret för 

att samlaget genomfördes egentligen ligger hos henne. Därigenom framställs juridikstudenten 

som den faktiska förövaren medan Lambertz framstår som det verkliga offret som utsatts för 

förtal som en form av hämndaktion. Vidare signalerar Lambertz påpekande om att hans 

berättelse ”gudskelov” är väldigt klar i huvudet, att juridikstudenten och hennes uttalanden ej 

går att lita på, då hon varit berusad och ej minns allt som hände. Även här finns kopplingar till 

Vander Ven, Wright och Fesmire, som lyfter hur framförandet av information om att offret 

varit berusad genererar en emotionell reaktion hos läsarna i form av en skuldbeläggning av 

offret samt ett ifrågasättande av sanningshalten i dennes vittnesmål (Vander Ven, Wright & 

Fesmire 2018, s. 64). I samma linje kan sådan information medföra att juridikstudentens 

anspråk på offerskap undermineras, med hänvisning till Christies andra och tredje kriterium 

(Christie 2001, s. 48). Noterbart är att det endast var av Lambertz, och först efter att han släppts 

ur häktet och friats från våldtäktsmisstankarna, som juridikstudentens kraftigt berusade 

tillstånd användes som ett argument för skuldbeläggning. Dock vändes aldrig alkoholpåverkan 

till något som kunnat påverka Lambertz minne eller omdömesförmåga i rapporteringarna. 

Denna belägenhet, liksom den frekventa förekomsten av narrativ som syftar till att använda 

juridikstudentens tidigare utsatthet som ett argument för att hennes trovärdighet bör 

ifrågasättas, talar för att media genom sina rapporteringar skuldbelägger kvinnan för mannens 

agerande. På så sätt skulle media, utifrån Connells teori, kunna tolkas som en aktör som utövar 

en medskyldig maskulinitet, och som därigenom bidrar till att upprätthålla samhällets 

patriarkala strukturer (Connell 2005, ss. 79–80). 
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5.4. Utsatthet 

Genomgående i medias rapporteringar finns information, formuleringar och uttalanden som 

syftar till att belysa juridikstudentens utsatthet och konsekvenser av hennes offerskap. Främst 

tog sig detta i uttryck genom uttalanden från juridikstudentens målsägarbiträde och experter 

inom kriminologi och juridik, som syftade till att belysa våldtäktsbrottets beskaffenhet och sätta 

juridikstudentens specifika erfarenhet i ett strukturellt sammanhang vad gäller kvinnors 

utsatthet för sexualbrott. Det gäller även situationer där juridikstudenten själv fått komma till 

tals i intervjuer för att beskriva de negativa återverkningarna av åtalsutredningen. Ett talande 

första exempel kommer från juridikstudentens målsägandebiträde gällande uppgifterna om att 

juridikstudenten tidigare återfunnits i utredningar om våldtäkt: 

– Jag vill bara konstatera att upprepad utsatthet är vanlig vid sexualbrott. 

Cirka 30 procent av alla kvinnliga brottsoffer i sexualbrottmål har blivit utsatta 

för flera övergrepp. Det är ingen avgörande faktor överhuvudtaget och har 

ingen direkt betydelse för bevisningen i vårt mål (Hellberg & Wikström 2021). 

På flera ställen framförde media även information om realiteten kring upprepad utsatthet för 

sexualbrott i anslutning till skildringarna av juridikstudenten. Nedan är ett sådant exempel:   

 

2019 anmäldes totalt 8 820 våldtäkter inklusive det nya brottet oaktsam 

våldtäkt i Sverige. Bara tre till fem procent av de anmälda brotten leder till att 

någon lagförs. Sexualbrott, och framförallt de som sker i en relation eller med 

någon som man känner, är svåra att bevisa då brottet oftast saknar vittnen eller 

annan stödbevisning. Att en person som utsatts för övergrepp en gång löper 

större risk att drabbas igen, så kallad reviktimisering, är även det ett faktum 

(Hjertén 2021e).  

Att media på detta sätt kopplar juridikstudentens tidigare  sexuella utsatthet som relaterad till 

ett större problem om kvinnors utsatthet för sexualbrott och inte enbart som ett argument för 

att hennes utsaga i det aktuella fallet ej är trovärdigt (se bland annat Canoilas & Bouvin 2021a; 

Hjertén 2021b; Hjertén 2021c), visar på större nyansering i svensk nyhetsmedias 

framställningar av våldtäktsoffer än dikotomin idealt eller skuldbelagt offer som Aldrin och 

Liljekvist fann i sin studie (Aldrin & Liljekvist 2022, s. 27).  
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Vidare kan medias behandling av Lambertz utspel och agerande i samband med den 

direktsända presskonferens som han höll i sin trädgård när åtalet mot honom lades ned och han 

släpptes ur häktet, uppfattas som ett uppmärksammande av juridikstudentens utsatthet. 

Exempelvis har Lambertz etikettering av juridikstudenten som ”lögnerska” och bedragerska” 

och påstående om att hon var den som egentligen tog initiativet till samlag, kommenterats vara 

”den absolut vanligaste invändningen från folk som är misstänkta för våldtäkt” (Mossige–

Norheim 2021). I samma spår anmärker kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson på Lambertz 

påståenden under nämnd presskonferens om att utredningen av fallet misskötts och att han 

särbehandlats negativt av staten på grund av sin position på följande sätt: 

 

– Det där tjatet om att hans rättssäkerhet skulle vara sämre än någon annans, 

det är bara trams. Om det är någon som man behandlar med alltför stor 

varsamhet alltför ofta så är det just personer som han. Hans målsägande 

däremot, det är ju sådana som sitter i kläm (Mossige–Norheim 2021). 

Här kan man se det som att Persson genom sina ordval, där han betonar att det är just personer 

som Lambertz som behandlas med alltför stor varsamhet av rättssystemet, både 

uppmärksammar Lambertz sociala ställning och kopplar den till en makt att begå våldtäkt och 

även komma undan med det. Denna omständighet speglar den koppling som Vander Ven, 

Wright och Fesmire fann mellan elitstatus och möjligheten undvika straff för brott (Vander 

Ven, Wright & Fesmire 2018, ss. 60–61). Vidare kan Perssons formuleringar tolkas som en 

kritik mot både Lambertz ageranden i det specifika fallet såväl som mot den övergripande 

utsatthet och rättsosäkerhet som omgärdar de personer som anmäler våldtäktsärenden i det 

samtida samhället. Att media väljer att lyfta sådana frågor och kommentarer kan tolkas som att 

de genom sina rapporteringar uttrycker ett motstånd mot maskulinitetens överordning samt den 

nuvarande hegemoniska maskulinitetens innehåll (Connell 2005, s. 77). Vidare belägg för detta 

menande kan finnas i hur de konsekvenser som juridikstudenten lidit i efterspelet av Lambertz 

uttalanden om henne under ovannämnda presskonferens framhålls på flera ställen (däribland 

Karlsson 2021; Hjertén & Forsberg 2021; Zangana 2021). Juridikstudenten har även fått 

utrymme i media för att själv beskriva sina upplevelser av händelsen och efterspelet. Ett sådant 

exempel följer i citatet nedan:  

 

Kvinnan som Göran Lambertz misstänktes ha våldtagit – för henne har livet 

helt vänts upp och ner. Inte bara har hon fått höra sig själv kallas lögnare och 
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bedragerska i direktsändning, hon har även utsatts för hot och hat och lever nu 

på hemlig plats.  

– Jag hade en känsla av att mitt liv skulle förstöras och det har det, säger hon.   

– I morse vaknade jag upp på ett ställe, i morgon kommer jag vakna upp någon 

annanstans, säger hon. Allting började med vad som egentligen hände på 

julaftonskvällen ifjol (Hjertén 2021e). 

Att juridikstudenten tillhandahålls en agens i bemärkelsen att hon ges en egen röst och tillåts 

själv berätta vad hon varit med om, allt från vad Lambertz oönskade sexuella beteendet 

innefattade till konsekvenserna av sin våldtäktsanmälan, skulle kunna tolkas som en kritik mot 

samhällets hantering av våldtäktsoffer där förövaren ofta innehar makten, vilket i 

förlängningen blir till en kritik mot den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2005, s. 78). Sett 

till att media genomgående i sin skildring av juridikstudenten som våldtäktsoffer ej skyr undan 

från diskussioner om våldtäkt som ett problem med att gruppen män våldtar och samtidigt 

problematiserar egenskaperna samt maktobalansen hos parternas offer- och förövarskapsroller, 

förefaller det som att rådande ideal är i förändring. 

6. Avslutande diskussion och slutsatser.  

Resultaten i denna studie överensstämmer till stor del med tidigare forskning om hur 

våldtäktsoffer och förövare skildras i media, men demonstrerar även nya aspekter, 

problematiseringar och motsägelser genom ett mer uttalat maktperspektiv och nyanseringar i 

framställningarna. Denna belägenhet visar sig i hur media gestaltade Lambertz, en man med 

en framträdande maktposition, på ett sätt som både explicit uttalade samt undvek att uttala och 

koppla samman hans ställning med auktoritet och makt att begå våldtäkt.  

Det framgår även i hur juridikstudenten gavs en röst att själv berätta om sin upplevelse av att 

ha utsatts för ett sexuellt övergrepp och konsekvenserna av att anmäla det, samtidigt som 

hennes berättelse genomgående relaterades till de samhälleliga strukturer inom vilka kvinnors 

utsatthet för mäns sexuella våld är situerad. I relation till tidigare forskning antyder dessa 

mönster att de sociala normer, idéer och föreställningar utifrån vilka offer- och förövarstatusens 

legitimitet skapas är i förändring samt att det finns en växande förståelse om den komplexa 

dynamik som ligger bakom våldtäkt och sexuellt våld (se till exempel Greer 2007; Grosholz & 

Kubrin 2007; Kitzinger 2009; Bernhardsson & Bogren 2012; Aldrin & Liljekvist 2022). På 
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samma gång skuldbeläggs juridikstudenten såväl frekvent som återkommande i medias 

rapporteringar genom processen, medan det huvudsakliga fokuset i skildringarna av Lambertz 

i kontrast ligger på hans framstående titlar och juridiska landvinningar, vilket bidrar till en 

porträttering av honom som ett orätt anklagat offer. När fokus läggs på Lambertz berömmande 

egenskaper och sociala prominens i förhållande till juridikstudentens tidigare sexuella historia, 

förskjuts blickfånget från omständigheterna i den aktuella händelsen till dessa situationellt 

ovidkommande aspekterna. När dessa aspekter dessutom suppleras med information om att de 

ej är okända för varandra och att juridikstudenten varit väldigt berusad, liksom uttalanden som 

antyder att det funnits samtycke till samlag och att juridikstudenten varit den som tog initiativ 

till det, blir utfallet att i princip inga av kriterierna i Christies teori om ideala offer (2001) kan 

uppfyllas. I stället framkallas en bild av att det ej överhuvudtaget förekommit något brott, 

varvid följden blir att det varken finns ett offer eller en förövare för våldtäkt. Då legitimitet 

sålunda inte skapats betraktas ej juridikstudenten som idealt offer, vilket i sin tur medför att 

inte heller Lambertz kan betraktas som en ideal förövare, då brottsoffret och förövarens roll 

enligt Christie (2001) är relationell. Av samma relationella anledning medför de tillfällen då 

juridikstudenten framställs genom sin underlägsenhet, svaghet och utsatthet i förhållande till 

Lambertz, som då i sin tur skildras som en våldtäktsförövare som utnyttjat sin överlägsna 

position i en prekär situation, att hon erhåller status som ett trovärdigt och idealt offer. Genom 

att Lambertz dessutom medger att han i den aktuella situationen såväl som vid tidigare tillfällen 

har kladdat på kvinnor mot deras vilja, tillhandahålls en tillräckligt övertygande gestaltning av 

Lambertz som sexualbrottsförövare för att han ska kunna uppfattas som en sådan, fastän alla 

Christies kriterier (2001) aldrig kan uppfyllas i och med att parterna ej är okända för varandra.  

Vidare kan medias genomgående framhävande av Lambertz yrkesstatus och framstående 

sociala position utifrån Connells maskulinitetsteori (2005) ses som en avspegling av hur 

samhället är organiserat i en patriarkal könsmaktsordning som upprätthålls genom den 

hegemoniska maskulinitetsstrukturen via genuspraktiker i relationer och som processer i 

samhället. I denna struktur relateras män till begrepp som makt medan kvinnor relateras till 

sådana som är förknippade med underordning. Denna princip tydliggörs genom att 

juridikstudenten alltigenom framställs utifrån en underordnad position, som antingen ung, 

kvinna eller student. Genom dessa maktpositioner bibehålls den maskulina dominansen, varvid 

medias framställningar av Lambertz och juridikstudenten utifrån Connells teori (2005), kan 

förstås som ett uttryck för att maskuliniteten försöker hålla sig fast vid sin överordnade position 

när den utmanas. Samtidigt porträtteras juridikstudentens utsatthet samt det ojämna 
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maktförhållandet parterna emellan kontinuerligt som ett exempel på ett strukturellt 

samhällsproblem med mäns våld mot kvinnor.  

I medias rapporteringar om fallet uppenbarades på så sätt tecken på en stark utveckling mot en 

dekonstruering av traditionella genusnormer och stereotyper samt ett alltmer uttalat och synligt 

motstånd mot den stora obalansen i makt mellan könen, men på samma gång ett starkt kulturellt 

upprätthållande av den manliga överordningen, motsatspositionen mellan maskulinitet och 

femininitet och därav könsstyrda hierarkiska maktrelationer. Vidmakthållandet förefaller 

främst ske genom att socialt etablerade män med makt i och genom sina sociala relationer samt 

i domäner i det vidare samhället såsom i media, får bestämma vad som ska definieras som 

våldtäkt och avvikande och därmed bestraffas. Dessa resultat både bekräftar och motsäger såväl 

slutsatserna i GREVIO´s rapport såväl som vad som visats i tidigare forskning.  

Sammanfattningsvis illustrerar dessa framställningar komplexiteten i de socialt konstruerade 

koncepten offer och förövare, då de i realiteten inte alltid kongruerar med sina teoretiska 

motstycken. Denna komplexitet tyder på att svensk nyhetsmedia i sin framställning av 

Lambertz som anklagad våldtäktsförövare och juridikstudenten som förment våldtäktsoffer 

både reproducerar och utmanar stereotypiska föreställningar om att endast vissa män våldtar 

samt de binära kategorier genom vilka kvinnor antingen får rollen som oskuldsfullt och därmed 

legitimt offer, eller rollen som bärare av skuld och ansvar för mäns beteende. Huruvida dessa 

representationer återspeglas i människors föreställningar om våldtäkt samt huruvida ett 

maktperspektiv är uttalat i medias skildringar även i fall där maktrelationen mellan offer och 

förövare för våldtäkt ej är lika tydliga, är områden som framtida forskning bör undersöka. 
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