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Abstract 

 

This essay concerns young women’s point of view and discussions about rape and rape 
victims. The purpose was to examine young women’s view on rape and rape victims. By 
young women we mean 17 to18 year-old-high school-students.  
 
Our main questions were how young women define rape, if there are any circumstances were 
they blame the victim and/or consider her less trustworthy and how they explain rape. 
 
This study is based on one qualitatively oriented group interview, with six young women, and 
four individual interviews, as compliment to the group interview. We have used our 
interviews and earlier research to answer our questions. The analysis is based on a feministic 
point of view and Nils Christies article on “ideal victims”.  
 
The result that appeared was that the young women’s broad definition of rape narrows down 
through the different circumstances concerning the alcohol consumption, the woman’s way of 
living and what clothes she was wearing, the acquaintance- level between the victim and 
perpetrator and how the woman says “no” to sex. When the circumstances were discussed we 
were able to see that the woman is blamed for the rape and her trustworthiness is questioned. 
At the same time a woman’s right to make demands on victim status disappeared.  
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Förord 

 

Vi önskar börja med att rikta ett stort tack till de unga kvinnor som så generöst har delat med 

sig av sina tankar, känslor och funderingar och därmed gjort denna uppsats möjlig. Vi vill 

även tacka Catrine Berglund, rektor vid Öresundsgymnasiet i Malmö, för tillåtelse att besöka 

gymnasieskolan och presentera vår undersökning. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 

handledare, David Wästerfors, för hans goda handledning och kunskap, som har hjälpt oss 

med utformning och innehåll i vårt arbete. Sist men absolut inte minst vill vi också tacka våra 

nära och kära för deras personliga stöd och för att de stått ut med våra ständiga diskussioner 

angående vår uppsats. 

Tack! 

Tanya & Rusen 

 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min ”kompanjon” för ett gott samarbete och alla tankar och 

idéer våra ”odödliga” diskussioner gav. Du har givit mig så mycket! Även om det är skönt att 

nå slutet i vår uppsats så kommer jag att sakna vårt blomstrande arbete tillsammans.  

Tack, gumman! 

Tanya 

 

 

 

Tanya, du har genom det här arbetet visat vilken klippa du är och hur underbart det har varit 

att jobba med dig. Ett stort tack för det underbara samarbetet och för att du har stått ut med 

mig och mina utspel☺. Ser fram emot att få jobba med dig i framtiden. 

Tack, Hjärtat! 

Rusen 
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1. INLEDNING___________________________________________________ 

Jag sitter på bussen hem efter jobbet. Klockan är runt sex och det har hunnit bli mörkt. Jag 

tittar mig försiktigt omkring och upptäcker en yngre man längre bak i bussen. Mannen är helt 

okänd för mig och jag märker hur oron i min kropp stiger. Jag sneglar åter försiktigt åt 

mannens håll för att se om han på något vis beter sig misstänksamt. Han tittar upp och möter 

min blick. Jag fryser till is och vänder snabbt tillbaka. ”Vad har jag gjort? Nu har jag ju dragit 

hans uppmärksamhet åt mitt håll. Varför lyssnade jag inte på min mamma, som sagt åt mig 

hur många gånger som helst, att jag inte ska ta bussen hem själv när det blivit mörkt.” Just nu 

sitter jag och ångrar att jag inte lämnade jobbet tidigare och åkte hem med de andra tjejerna. 

”Varför utsätta sig för onödiga risker”, brukar de säga åt mig. Nu får jag skylla mig själv för 

att jag inte har lyssnat på alla varnande ord. 

 

Vi närmar oss nästsista anhalten och jag sitter och hoppas innerligt på att mannen hoppar av. 

Själv ska jag av på sista anhalten för bussen och därefter väntar en längre stig till min 

bostadsbyggnad. Det börjar krypa i kroppen. Vi åker förbi nästsista anhalten och jag förstår 

nu att mannen ska gå av samtidigt som mig. 

 

Bussen når ”Kattsundsgatan” och jag reser mig långsamt upp. Jag tittar åter åt mannens håll 

och upptäcker att han är borta. ”Var har han tagit vägen? Har han redan hunnit av bussen? Jag 

som hade en plan. En plan som innebar att jag skulle låta honom gå av tidigare så att jag 

kunde ha koll på honom när han går framför mig. Men var är han nu?” Hjärtat börjar slå 

snabbare, paniken stiger, obehagliga känslor kryper närmare. Tänk om... 

 

Jag tar snabba steg mot bussens bakre utgång och hoppar av. Hastigt börjar jag gå på stigen 

som så många gånger tidigare fått mig att ta en omväg hem. ”Gör vad som helst med mig, slå 

mig, ta mina värdesaker, men snälla rör mig inte på ’det’ sättet. Hur många gånger har jag inte 

tänkt denna tanke...?” Det enda jag just nu tänker på är att jag vill nå hem. Nycklarna har jag 

redo i handen. Egentligen håller jag inte i nycklarna endast för att snabbt komma innanför 

ytterporten, utan även för att kunna försvara mig. 

 

Mina tankar avbryts av steg bakom mig. Av ren reflex vänder jag mig om och upptäcker 

mannen på bussen. Jag börjar ta snabbare steg och försöker samla mina tankar som just nu 

skenar iväg. ”Han får inte se min oro, då kanske jag provocerar honom.” Min andning blir 
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snabbare och djupare. Jag når fram till porten, öppnar och stiger in. Så fort porten bakom mig 

slås igen känner jag oron, paniken och rädslan sjunka. Just nu känner jag mig lite löjlig. Det 

var ju en helt normal kille. Tänk om han visste vad jag tänkt om honom. 

 

Detta är en fiktiv historia, men egentligen skulle det kanske kunna vara en historia ur vilken 

kvinnas liv som helst. Förmodligen har varje kvinna någon gång upplevt rädslan och 

känslorna som beskrivs. Vad gör denna rädsla med kvinnan? Är alla kvinnor drabbade av ett 

latent ”kvinnligt handikapp” som förminskar hennes handlingsutrymme och begränsar hennes 

rörelsefrihet? Vi hoppas du som läsare får en intressant läsning, där ovanstående fråga delvis 

besvaras. 

 

1.1. Problemformulering 

Våldtäkt är ett ofta diskuterat problem i dagens samhälle som väcker starka reaktioner, vilket 

har föranlett att vi valt att fördjupa oss i problematiken. Under år 2004 polisanmäldes 2 631 

våldtäkter på kvinnor i Sverige, varav bara drygt var 20:e anmäld våldtäkt ledde till fällande 

dom. Det finns även ett stort mörkertal som aldrig når rättsväsendet. Kvinnor som blir 

våldtagna av någon hon känner, och/eller helt enkelt inte har orken eller stödet, avstår från att 

anmäla. Våldtäkt är ett av de vanligaste brotten i Sverige idag (BRÅ:s hemsida).  

 

Vi kommer att utgå från ett strukturellt samhällsperspektiv, där vi emellanåt gör en jämförelse 

med ett juridiskt, men i huvudsak kommer vi att anlägga ett könsperspektiv i och med att 

våldtäkter i huvudsak drabbar kvinnor där förövaren är en man. Vi kommer även att ta upp 

våldtäkt ur ett offerperspektiv samt ur ett historiskt perspektiv och använda det som en 

förståelseram för hur man betraktar brottet idag. 

 

Vad är då förklaringen till att våldtäkt sker? Är det ett individuellt problem där psykiskt sjuka 

män saknar förmåga att kontrollera ett sjukt begär eller finns det en samhällsstrukturell 

förklaring där kvinnor ”hålls på mattan” genom hot om våld? I vårt arbete kommer vi att 

diskutera dessa frågor. 

 

En annan fråga som också ofta dyker upp i diskussioner kring våldtäkt är vad som egentligen 

är att anse som våldtäkt. Inom juridiken finns det oftast ett krav på våld och fullbordat samlag 

för att gärningen ska benämnas som våldtäkt, men vad tycker egentligen gemene kvinna, som 
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är de som oftast blir utsatta för denna fysiska och psyiska kränkning? Går även deras gräns 

vid våld och fullbordat samlag? 

 

Det vi noterat när vi läst artiklar om våldtäkter är att kvinnan ofta utmålas som syndabock och 

misstänkliggörs av samhället.  Kan detta vara förklaringen till att få anmälda våldtäkter leder 

till fällande dom och att inte alla våldtäkter anmäls? Vad är det då som avgör om en kvinna 

ska bemötas som ett offer eller hängas ut som medbrottsling, där hon får skylla sig själv? 

Många gånger hör man männsikor säga att det aldrig är offrets fel och att allt efter ett ”nej” är 

våldtäkt. Är det verkligen så? 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva och undersöka unga kvinnors syn på våldtäkt och 

våldtäktsoffer, (med unga kvinnor avses gymnasieungdomar kring 18-års ålder).  

Uppsatsens frågeställningar är: 

                  1. Hur definierar unga kvinnor våldtäkt? 

                  2. Anser unga kvinnor att det finns omständigheter där kvinnan får skylla sig själv                    

                      och/eller anses mindre trovärdig? 

                  3. Varför sker våldtäkt enligt unga kvinnor? 

 

1.3. Metod och urval 

1.3.1. Studiens uppläggning 

Då vi vill försöka förstå hur unga kvinnor resonerar och tänker kring våldtäkt och 

våldtäktsoffer valde vi att använda oss av kvalitativ metod, i form av ostrukturerade 

informantintervjuer. Då intervjun bygger på färdigformulerade frågor utan fasta 

svarsalternativ (se bilaga 9.1.), kallas den ostrukturerad (Halvorsen 1992). Intervjuguiden som 

vi använt oss av var ett viktigt hjälpmedel. Den var inte något utförligt utformat frågeformulär 

utan mer en minneslista som bildade utgångspunkt för intervjun. Det innebar att vi inte var 

slaviskt bundna till manualen, vilket gav informanterna möjlighet att själva utforma sina 

tankar och åsikter (Holme, Solvang 1997).  

 

Vi har intervjuat sammanlagt tio unga kvinnor, varpå nio går tredje året på gymnasiet och en 

på andra året. Sex av dessa kvinnor ingick i en gruppintervju och de resterande fyra i 

individuella intervjuer. Valet av gruppintervju bottnade i att gruppintervjuer brukar vara 
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dynamiska och idéväckande (Wibeck 1998). Den sociala dimentionen, med alla de faktorer 

och mekanismer den inbegriper, är ett viktigt element i diskussionen. Istället för en 

kommunikationssituation mellan oss, som intervjuledare, och en informant fick vi en 

diskussion mellan människor som i ett socialt samspel med liksinnade, formar och utvecklar 

uppfattningar och åsikter. En sådan situation liknar sannolikt det sätt som vi normalt skaffar 

oss våra åsikter och uppfattningar på, nämligen genom ömsesidig påverkan, argumentering 

och grupptryck (Holme, Solvang 1997).  

 

Med anledning av eventuellt grupptryck valde vi att komplettera gruppintervjun med fyra 

individuella intervjuer, för att på så sätt motverka inverkan av grupptryck, men även för att 

kunna gå på djupet av problematiken. I de individuella intervjuerna krävdes mer aktivitet hos 

oss som intervjuledare. Holme och Solvang (1997) menar att intervjuledaren måste ha stor 

förmåga att kunna sätta sig in i samt förstå hur den intervjuade upplever sin situation. 

Intervjuledaren måste förstå och följa upp de problemområden som den intervjuade berättar 

om, för att få fram intressant material. För att samtalet ska bli otvunget och spontant och 

samtidigt kunna ge uttryck för den intervjuades åsikter och synpunkter, måste intervjuledaren 

hela tiden vara uppmärksam och öppen i intervjusituationen (ibid.). 

 

Vi försökte på olika sätt att göra gruppintervjun och de enskilda intervjuerna så otvungna och 

spontana som möjligt. Vi båda deltog i alla intervjuer då vi bedömde att detta skulle få 

informanten/informanterna att slappna och på så sätt känna sig tryggare i situationen, men det 

var dock endast en av oss som i huvudsak förde en dialog med informanten. Under 

gruppdiskussionen deltog vi nästan inte alls då diskussionen hölls levande av informanterna 

själva. Vi var även tydliga med hur intervjuerna skulle gå till, en struktur som vi bedömde 

skulle ge större förutsägbarhet och därmed trygghet i intervjusituationen. 

 

Fördelar med intervju som metod är att man inte så sällan får en mer aktörsorienterad syn och 

kan motverka missförstånd (Repstad 1999). Vi var inriktade på att förstå de unga kvinnornas 

reaktioner och agerande. I de individuella intervjuerna visste inte de unga kvinnorna alltid 

exakt vilka frågor som skulle ställas längre fram i intervjun och därmed kunde inte svar på 

tidigare frågor påverkas av frågor som kom senare. Vi valde, trots den sistnämnda fördelen, 

att inledningsvis dela ut ett papper med våra tre diskussionsfrågor till de sex unga kvinnorna i 

gruppdiskussionen (se bilaga 9.1.1.), för att på så sätt minimera vår inblandning i deras 

diskussion. 
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Nackdelar med intervju som metod är att man kanske får svårare att hitta samband eftersom 

urvalet inte är lika stort som i t.ex. en enkätundersökning och de intervjusvar man får kan vara 

svårare att sätta in i specifika ”fack”. Förväntan av ett visst svar kan göra det svårare för 

intervjupersonen att ge ett ärligt svar. I en enkätundersökning kan man t.ex. vara anonym. 

Intervjupersonen kan också svara på ett visst sätt för att göra ett gott intryck eller inte verka 

okunnig. Intervjuledaren kan också styra intervjun i en viss riktning t.ex. genom att tydliggöra 

eller ställa frågorna på ett sätt att man får det svar man vill ha. Även personligheten och 

arbetssättet hos intervjuledaren kan påverka resultatet (Halvorsen 1992). Som intervjuledare 

var vi medvetna om att våra frågor endast berörde det ansvar som kvinnan bär i våldtäkten 

och på så sätt styrdes diskussionen åt ett håll där endast kvinnans ansvar diskuterades.   

 

Uppsatsens primärdata utgörs av intervjumaterialet. De sekundärkällor vi valt att använda är 

valda med utgångspunkt i uppsatsens val av perspektiv samt aktuell forskning på området. 

 

1.3.2. Resultatens tillförlitlighet 

Under analysarbetet har mycket arbete lags på att välja ut de delar av empirin som både 

besvarar våra frågeställningar samt fångar det mångtydliga i materialet med strävan att 

presentera vårt material så representativt som möjligt. De tolkningar vi gör av våra 

informanters livsvärld kan aldrig helt spegla deras verkliga, men tillsammans med 

informanternas egna citat anser vi att läsaren själv ges en möjlighet att bilda sin egen 

förståelse av vårt empiriska material. För att öka uppsatsens tillförlitlighet har vi valt att 

använda oss av ordagrann transkribering av intervjuerna med enbart en varsam redigering, 

vilket innebär att vi enbart har utelämnat omtagningar samt utfyllnadsord. 

 

Vi uppfattade våra informanter som ambivalenta. De kunde ofta hävda en viss sak för att i 

nästa sekund motsäga det man nyligen sagt. Vi upplevde att våra informanter inte riktigt 

själva visste vad de tyckte och tänkte i olika frågor och därför kunde det bli stora 

variationsskillnader i svar givna av en och samma informant. En annan förklaring till 

variationsskillnaderna kunde även vara, oavsett ämne, att ett allmänt svar lämnas i början av 

intervjun som sedan förändras då man tittar närmare på specifika situationer och  

omständigheter och därmed problematiserar ämnet. 

 

Överlag uppfattade vi att våra informanter tog sig tid till att tänka efter vad de ansåg och att 

de inte gav svar som var politiskt korrekta eller tillrättalagda i enlighet med vad de skulle 
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kunna tro att vi ville höra. Vi uppfattade också att informanterna i gruppintervjun var ärliga 

om sina tankar trots att risken för att lämna politiskt korrekta svar är större under påverkan av 

grupptryck. 

 

1.3.3. Urvalsmetoder och tillträde  

Vi har gjort ett styrt urval när det gäller ålder och kön. Vi ville intervjua unga kvinnor som går 

sista året på gymnasiet. En anledning till åldersvalet bottnade i att det är troligt att man i 

gymnasieåldern har erfarenheter på det sexuella planet, där sex och diskussioner kring sex blir 

något i deras vardag. Valet av kön styrdes av vårt syfte att undersöka kvinnosynen på våldtäkt 

och våldtäktsoffer.   

 

Efter att vi fått tillåtelse av Öresundsgymnasiets rektor att genomföra vår undersökning på 

skolan kontaktade vi de två lärare som rektorn hänvisat oss till, vilket utmynnade i en 

presentation av vår studie i en annan klass. I denna klass var sex tjejer intresserade av att delta 

i vår gruppintervju. De resterande fyra, till våra enskilda djupintervjuer, tillfrågades 

slumpmässigt på skolan utifrån ålder och kön samt tid och möjlighet att ställa upp. 

 

Intervjuerna tog mellan 35 och 60 minuter och genomfördes i avskild del av gymnasieskolans 

bibliotek. Samtliga intervjuer spelades in. 

 

1.3.4. Analys och transkribering av intervjuer 

Så snart som möjligt efter varje intervju transkriberade vi den. Vi har valt att ordagrant återge 

informanternas svar för att på så sätt bevara informanternas karakteristiska sätt att uttrycka 

sig, men för att bevara textens läsvärde har vi gjort en varsam redigering av citaten. En 

varsam redigering utesluter inte ett s.k. ordagrant återgivande. Det innebär att vi har tagit bort 

omtagningar samt utfyllnadsord. När alla intervjuer var avklarade och transkriberingen 

färdigställd följde en genomläsning av de utskrivna intervjuerna, där vi försökte ringa in de 

huvudområden och teman som framställdes i informanternas svar. Därefter valde vi att arbeta 

vidare med de huvudområden och teman som låg närmast uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Dessa huvudområden och teman, som senare kom att bilda analysavsnittets 

rubriker, försökte vi förklara med teori, tolkningar och reflektioner. 
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1.3.5. Källkritik 

I analysen har vi använt ett feministiskt perspektiv vid beskrivning och tolkning av våldtäkt 

och våldtäktoffer. Val av feminstisk teori beror bl.a. på att: 

 

/.../de sätter fokus på sociala konstruktioner, uppluckringar av det fasta, det 

traditionella och av de stereotyper som fortfarande dominerar. Man har även 

större frihet att betrakta det stabila, som det föränderliga (Hammarén, Johansson 

2002, s 14). 

 

De flesta av författarna/forskarna till den litteratur vi valt att använda oss av har varit kvinnor. 

Vi har inte på något vis valt bort de manliga författarna/forskarna, utan har tvärtom, medvetet 

sökt efter material av även manliga författare/forskare för att få en större bredd och variation. 

Då vår uppsats i huvudsak grundar sig på kvinnliga författares forskning, bygger på empirisk 

undersökning av unga kvinnors syn på våldtäkt och dessutom är skriven av två kvinnor 

riskerar vårt arbete givetvis att ge en snedvriden bild av våldtäkt och våldtäktsoffer. Men å 

andra sidan har ju syftet varit att just beskriva och undersöka synen på våldtäkt och 

våldtäktsoffer ur ett kvinnoperspektiv. 

 

Kriminalreporter Katarina Wennstam har skrivit två reportageböcker om samhällets syn på 

våldtäkt. Vi är medvetna om att de inte är vetenskapliga texter. Wennstam bygger sina 

resonemang på bl.a. våldtäktsdomar, intervjuer med våldtäktsdömda unga män och våldtagna 

unga kvinnor samt en genomgång av aktuell forskning inom området. Hennes reflektioner och 

slutsatser har varit användbara i tolkning av vårt empiriska material, vilket har föranlett oss att 

använda hennes böcker. 

 

Maria-Pia Boëthius är inte heller hon en forskare, men hon har sedan 1970-talet behandlat 

frågor kring våldtäkt i offentliga sammanhang, som journalist. Vi har valt att använda oss av 

hennes texter, då de varit relevanta för vår undersökning. Samtidigt är vi medvetna om att 

Boëthius (och andra debattörer) har en politisk agenda, som strukturerar deras synsätt på 

verkligheten. Vår användning av debattörers synpunkter har därför präglats av försiktighet.  

 

Undersökningen gjord av Ben-David och Schneider (2005) är utförd i Israel, ett land som på 

det religiösa och traditionella planet i många avseenden skiljer sig från Sverige. Detta har vi 

haft i beaktande vid jämförelser med vår egen undersökning.  
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Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie. De slutsatser vi drar av vårt empiriska 

material är inte att betrakta som representativt för gymnasieungdomar då omfånget av vår 

undersökning har varit litet, men vi har dock kunnat finna resultat som stödjer tidigare 

forskning i Sverige och på internationell nivå.  

 

1.3.6. Etiska överväganden 

Vid första kontakt med eleverna på Öresundsgymnasiet hade vi en kort presentation där vi 

förutom att berätta om syftet med vår uppsats även förklarade innebörden av en c-uppsats och 

vad det innebär att delta i studien. Vi poängterade både frivilligheten att delta samt att 

intervjupersonerna i uppsatsen kommer att vara anonyma. Våra informanter lämnade dock sitt 

samtycke till att nämnas i förordet där vi tackar för Öresundsgymnasiets medverkan och på så 

sätt anger skolan för deltagande elever i vår undersökning. Informanterna lämnades möjlighet 

att avboka. Alla intervjuer inleddes med att upprepa anonymiteten i uppsatsen samt att endast 

vi och eventuellt vår handledare kommer att lyssna på inspelat material. Efter intervjun 

frågade vi om hur de hade upplevt intervjun och om de hade något extra att tillägga som vi 

inte hade efterfrågat.  

 

1.4. Begreppsdiskussion 

1.4.1. Juridikens begrepp 

Vi kommer att använda oss av begreppen våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. 

Innan vi går in på själva arbetet vill vi ge en kort definition om hur våldtäkt officiellt kan 

förstås i svenska sammanhang. Detta gör vi för att ge läsaren några fakta kring hur våldtäkt 

definieras och förstås i det svenska samhället. Som officiella svenska sammanhang har vi valt 

den juridiska diskursen. Att belysa våldtäkt ur ett juridiskt perspektiv har inte varit syftet med 

denna uppsats men vi finner det av vikt att beröra även denna del då rättsproblematiken i 

våldtäktsärenden påverkar den allmänna samhällssynen samtidigt som samhällssynen 

påverkar juridiken. Vi valde att inte ge kommande definition till våra informanter då vi ville 

ha deras syn och definition av våldtäkt, utan inverkan ifrån oss. I vår analysdel kommer vi 

bl.a. peka på de skillnader som framkom mellan våra informanters tolkning av våldtäkt och 

den juridiska definitionen. 
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Den juridiska definitionen av våldtäkt i brottsbalken beskriver vad som skall ske för att någon 

ska dömas för våldtäkt. Det är vad förövaren gör med offret som avgör om våldtäkt begåtts 

(Sutorius 2003): 

 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig  

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med 

hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Lag (2005:90) 

(Sveriges Rikes Lag, brottsbalken 6 kap. 1 §). 

 

Ovanstående definition kräver samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge samt tvång, 

våld, hot om våld eller hot om ”brottslig gärning”. Tvång innebär att den sexuella handlingen 

har skett mot kvinnans vilja, men det kräver också att mannen har förstått att det var mot 

kvinnans vilja, annars uppfylls inte det krav på uppsåt som också föreligger. Våld innefattar 

alla ingrepp i den kroppsliga rörelsefriheten, alltifrån att hålla fast kvinnan till att misshandla 

henne svårt. Med hjälplöst tillstånd (vanmakt) menas en djupgående oförmåga att handla, 

såsom medvetslöshet eller redlös berusning. Med andra ord avses fullständig brist på 

kroppslig kontroll och oförmåga att skydda sig (Holmqvist m.fl. 2005). 

 

Sexualbrottslagen föreskriver dessutom två ytterligare brottsrubriceringar som kan användas 

om det inte varit direkt tvång eller genomfört samlag. Dessa är sexuellt tvång och sexuellt 

utnyttjande. Sexuellt tvång är: 

        

 Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång 

förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång 

till fängelse i högst två år. Lag (2005:90) (Sveriges Rikes Lag, brottsbalken 6 

kap. 2 §).   

 

Då det gäller sexuellt tvång gäller precis som i fråga om våldtäkt att tvånget skall bestå av 

våld eller hot om våld. Skillnaden ligger i att det inte behöver vara ett genomfört samlag eller 

jämförligt sexuellt umgänge (Sutorius 2003). 
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Sexuellt utnyttjande är: 

 

Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att 

allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till 

gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till 

fängelse i högst två år. Lag (2005:90) (Sveriges Rikes Lag, brottsbalken 6 kap. 3 

§).   

 

Juridiskt sett måste den som blir utsatt vara kapabel att visa att den inte vill ha ”sexuellt 

umgänge” för att det ska räknas som våldtäkt. Den kvinna som inte förmår säga ett tydligt 

”nej”, eller på annat sätt visa att hon inte vill, blir heller inte våldtagen i juridisk mening, utan 

hon blir sexuellt utnyttjad (Holmqvist m.fl. 2005). 

 

1 april 2005 skärptes lagstiftningen kring våldtäkt, (definitionen ovan är den nya 

våldtäktsparagrafen). Innan lagändring kunde en förövare inte bli dömd för våldtäkt där offret 

själv försatt sig i vanmakt t.ex. genom att frivilligt ha druckit sig redlöst berusad. Det krävdes 

att förövaren försatt offret i vanmakt mot hennes vilja eller utan hennes vetskap för att 

gärningen skulle rubriceras som våldtäkt. Alltså, i och med lagändringen, räknas en gärning 

som våldtäkt även där kvinnan själv försatt sig i vanmakt och inte som sexuellt utnyttjande 

(som tidigare lagparagraf).  

 

Många jurister, däribland justitieminister Thomas Bodström, menar att denna lagändring är 

verkningslös då, trots lagändring, förövare inte döms för våldtäkt med motiveringen att 

kvinnan inte varit försatt i vanmakt eftersom hon minns många delar av gärningen. Motfrågan 

dessa kritiska jurister då ställer är om det överhuvudtaget går att väcka åtal utan att kvinnan 

har minnen av gärningen, då det oftast saknas vittnen i våldtäktsärenden. Thomas Bodström 

menar att det måste ske en ändring av den nya lagändringen för att den ska kunna användas 

som det var tänkt från början, det vill säga att det ska räknas som våldtäkt då en kvinna inte 

har förmåga att samtycka till samlag oavsett om hon själv försatt sig i eller ofrivilligt eller mot 

sin vilja blivit försatt i denna situation (”Rapport”, SVT, 2005.11.03). 

 

1.5. Fortsatt framställning 

I nästa kapitel, kapitel 2, följer ett historiskt avsnitt kring synen på våldtäkt och våldtäktsoffer. 

Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning, som i sin tur följs av våra teoretiska 
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utgångspunkter. I kapitel fem finns sammanställning och analys av vårt material. För att 

undvika upprepning av våra informanters utsagor har vi valt att presentera materialet 

tillsammans med vår analys. I kapitel sex kommer en sammanfattning, följt av en 

slutdiskussion där våra egna reflektioner tydliggörs. 
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2. HISTORIK____________________________________________________ 

2.1. Synen på våldtäkt och våldtäktsoffer 

Att beskriva våldtäkt ur ett temporalt perspektiv har inte varit ett syfte med detta arbete, men 

vi finner det dock av betydelse att kort beskriva historiken kring våldtäkt för att på så sätt öka 

läsarens förståelse för synen på våldtäkt och våldtäktsoffer idag. 

 

Historiskt sett är våldtäkt ett allvarligt brott som i Sverige länge kunde straffas med döden. 

Lagstiftningen har präglats av inställningen att sexuellt umgänge endast var tillåtet inom 

äktenskapet, där andra former av sexuellt umgänge var straffbara (Wendt Höjer 2002). 

Våldtäkt kriminaliserades under medeltiden. Syftet var då att komma tillrätta med de så 

kallade brudroven som var vanligt förekommande. Brudrov innebar att en man kunde driva 

fram ett äktenskap genom att röva bort och sexuellt förgripa sig på en kvinna. Genom att 

kvinnan blivit sexuellt utnyttjad tvingades hon att gifta sig med mannen och samtidigt fick 

mannen besittningsrätt till hennes egendom. 

 

Ursprungligen uppfattades alltså våldtäkt som ett egendomsbrott och inte som en personlig 

kränkning av den kvinna som utsattes. Lagen skulle förhindra att samvetslösa män fick rätt till 

någon annans egendom genom att föra bort och våldta besuttna mäns döttrar. 

Våldtäktslagarna tillkom för att skydda männens rätt till värdefull sexuell egendom, antingen 

genom att gifta bort henne eller använda henne för eget bruk. Eftersom ett sådant brott gällde 

mannens lagliga rätt, var kvinnan inte ens part i målet. Hon var enbart ”tredje part” i en 

uppgörelse mellan män. Kvinnan hade alltså inte full rätt till sin egen sexualitet. Den var en 

egendom som hennes far och bröder ägde, om hon var ogift, och som hennes man ägde om 

hon var gift (Kwarnmark, Tidefors Andersson 1999). Helena Sutorius (1999) menar att 

kvinnans sexualitet historiskt har förnekats och kontrollerats, där föreställningar och bilder av 

kvinnan som ”madonna” eller ”hora” har varit centrala. En kvinna som bejakar sin sexualitet 

och står för den blir ofta sedd som oanständig och ”lätt på foten”, medan en man som gör 

detsamma möts med överseende, till och med kanske med beundran. 

 

Kvinnan har länge betraktats som mannens egendom. Han har haft rätt att kontrollera och 

bestämma över henne. Lagen har på olika sätt tillförsäkrat honom makten över både hustru 

och barn. Mannen har t.ex. haft rätt till sexuell tillfredsställelse genom hustrun, något som 

bl.a. kommit till uttryck i att våldtäkt inom äktenskapet inte kriminaliserades i Sverige förrän 
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1965 och ännu i många länder inte betraktas som ett brott (Hedlund, Lundmark 1983). Straff 

stadgades för den man som ”tager kvinna med våld och emot hennes vilja främjar sin onda 

lusta”. Straffet sattes i förhållande till skadans omfattning. Ibland kunde straffet bli döden. 

Våldtäktsoffrets värde bestämdes av hennes värde på äktenskapsmarknaden och av hennes 

fars eller makes ekonomiska ställning (Kwarnmark, Tidefors Andersson 1999). 

 

För 200 år sedan kunde våldtäktsoffer i rätten benämnas som piga, hustru, alkoholist, 

fåkunnig eller fånig (mentalt störd), ”gott rykte” m.m. I våldtäktsmål från denna tid saknas de 

lösaktiga, vilka ansågs inte kunna bli utsatta för våldtäkt (Granström m.fl. 1996). I ett 

lagförslag från 1726 skrev Petter Abrahamsson: ”Våldtar någon en kvinna som förr är kränkt 

och således redan sin kyskhet och ära förlorat: det belägges med extraordinarie (mildare) 

straff... ”(ibid., s 76). 

 

Med ovanstående citat ville man säga att skadorna var olika för olika kvinnor, där man inte 

syftade på fysiska och psykiska skador, utan skador som kvinnans rykte fick. Man menade att 

en lösaktig kvinna inte kunde tas med våld eftersom hon tillät sexuellt umgänge med män 

frivilligt och att hon därefter inte var trovärdig i ett våldtäktsmål. Våldtäktsbrottet sågs mer 

som ett brott mot kvinnans ära och kyskhet (ibid.). 

 

1779 avskaffades dödsstraffet för våldtäkt och det blev tydligare i lagtexten att det var 

skillnad mellan det fortfarande olagliga utomäktenskapliga sexuella umgänget och våldtäkter. 

Det var framförallt användandet av våld som ansågs straffbart, inte att tvinga till sig sex mot 

en kvinnans vilja. Hur kvinnan agerade före och efter våldtäkten var helt avgörande för hur 

man betraktade brottet. Denna lag gällde bara för vad man kallade ”ärbara” kvinnor. Andra 

kvinnor vars sexuella moral eller levnadsstil kunde ifrågasättas, kunde helt enkelt inte bli 

våldtagna. Trots att kvinnan påtvingats ett samlag med våld eller hot, fick hon finna sig i detta 

om hon var en så kallad sedeslös kvinna som gjort sig känd för att tillåta närmanden och 

könsumgänge. En sådan kvinna kunde inte antas ha gjort ett allvarligt menat motstånd. Endast 

ärbara kvinnor klarade denna prövning, då de inte kunde förmodas samtycka. Männen 

uppfattas som närmast otillräckliga med en sexualitet som var så tvingande att de helt enkelt 

inte kunde behärska sig. Lagstiftningens syfte var att skydda de ärbara kvinnorna, de kvinnor 

som var ”lätta på foten” fick delvis skylla sig själva (Wennstam 2002). 
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Än idag kan vi se spår av myter kring kvinnans sexualitet, där kvinnans levnadsstil som 

förhandlingsutrymme efter en våldtäkt i högsta grad fortfarande är aktuellt. Hur man uppfattar 

våldtäkt struktureras kring föreställningar om kvinnors sexualitet som motsägelsefull och 

opålitlig, och om våldtagna kvinnors ansvar för att våldtäkten inträffar. Männen befrias från 

ansvar vad gäller samförstånd om den sexuella akten. Har kvinnan inte tillräckligt tydligt sagt 

”nej” är det således fritt fram för mannen, även om han inte fått något svar, eller bekräftelse 

över huvudtaget, från kvinnan (Hedlund m.fl. 1979)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Då vi inte har studerat eventuell historisk förändring i mäns syn på eget ansvar i våldtäkten, är historiken kring 
våldtäkt ofullständig. 
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3. TIDIGARE FORSKNING________________________________________ 

3.1. Tidigare forskning i Sverige 

Sociologen Stina Jeffner är den första som vetenskapligt undersökt inställningen till våldtäkt i 

Sverige. Undersökningen presenterades i en doktorsavhandling från 1998, Liksom våldtäkt, 

typ..., där hon lyfter fram betydelsen av kön och heterosexualitet för högstadieungdomars 

förståelse av våldtäkt. Som utgångspunkt för sin analys har hon undersökt både flickor och 

pojkar i 15-års ålder på fem högstadieskolor i centrala Sverige. Jeffners undersökning visar att 

det i vårt samhälle finns en tolerant inställning till våldtäkt och hon menar att resultaten skulle 

bli ungefär desamma om man gjorde undersökningen bland vuxna. Princ ipiellt godtog alla i 

undersökningen att våldtäkt kunde definieras som ”allt som sker efter att tjejen har sagt nej”. 

När Jeffner ställer frågor om mer konkreta situationer förändras attityderna och 

intervjupersonerna konstruerar ett förhandlingsutrymme där det finns omständigheter som gör 

att det som händer efter ett ”nej” inte längre är våldtäkt. Stina Jeffner berör sex olika 

omständigheter som ofta används som bortförklaringar. 

 

1. Har flickan inte sagt ”nej” tillräckligt tydligt, så får hon skylla sig själv. 

2. Om flickan har varit kär i pojken och fortfarande är det efter att han tvingat henne till 

könsumgänge, då kan det inte ha varit våldtäkt. 

3. Om tjejen är berusad får hon skylla sig själv ifall hon har oönskad sex. Om killen är 

alkoholpåverkad så vet han kanske inte vad han gjort. Fyllan blir en ursäkt, och då kan 

det inte ha varit våldtäkt. Det var säkert ett ”misstag”. Alkoholen blir alltså en 

försvårande omständighet för tjejen och en förmildrande för killen. 

4. Om flickan är känd för att vara ”lätt på foten” kan det ju inte vara så noga ifall hon blir 

inblandad i lite sex. Det är ytterst godtyckligt vem som få stämpeln ”hora”. Det kan 

räcka med att en tjej är lite flirtig för att benämningen ska vara ett faktum. 

5. Den generella bilden av våldtäktsmannen är att det är en svartklädd galning som 

överfaller tjejen i parken, trots att de vanligast förekommande fallen av våldtäkt är 

sådana där offret och förövaren känner varandra. 

6. Om tjejen mår som vanligt efteråt, om hon inte är blåslagen eller knäckt, då kan det 

väl inte ha varit så farligt. 

 

Det är alltså bara då ingen av dessa ”förmildrande omständigheter” gäller, som det handlar om 

våldtäkt, enligt ungdomarnas sätt att se på saken. Jeffner menar att attityderna sammanhänger 
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med vår syn på manligt och kvinnligt. Hon ser detta som ett uttryck för en könsmaktordning, 

där killar har tolkningsföreträde och större handlingsutrymme än tjejer. Flickor får lära sig att 

de skall vara till lags, och i förlängningen blir detta en sanning också på sexualitetens område. 

Jeffner vill med sin undersökning visa att våld mot kvinnor inte är ett individproblem, utan ett 

strukturellt och kulturellt problem (Jeffner 1998).  

 

I studien Könsordning eller könsoordning? Ungdomens sexuella landskap. (2002) genomför 

Nils Hammarén och Thomas Johansson en enkätundersökning. Deltagarna i undersökningen 

är 15 respektive 18 år gamla. Totalt undersöker man 1 331 ungdomar. Undersökningen berör 

ungdomars inställning till kärlek, sex, homo- bisexualitet, pornografi, jämlikhet och självbild. 

 

Här nämner man sociolog Gisela Helmius tes, att sexualiteten som lust, njutning och glädje i 

stor grad är tabubelagd eller nedtystad. Det romantiska kärlekskomplexet innebär att kärlek 

och sexualitet hör ihop och att sex utan känslor och kärlek är avvikande. Det här tankesättet 

skapar problem i verkligheten när man ska bejaka sin sexualitet. Risken finns att sex betraktas 

som smutsigt, mindre värt och ångestfyllt, medan kärlek är det motsatta, det goda och rena. 

Det här leder i sin tur till att stärka den dubbla bokföringen, där män har utrymme att bejaka 

sin sexualitet samtidigt som tjejer måste förbli ”rena”. Det romantiska kärlekskomplexet 

legitimerar samlag när det är kärlek och romantik inblandat. Detta har en stor betydelse för 

unga kvinnor som lär sig att emotionalisera sin lust medan pojkar lär sig att sexualisera den. 

Förhållandena kring sex påverkar värderingen av sexualiteten även om det är samma sexuella 

handling som utförs. Det vill säga samlag kan godkännas när man är kär, men under andra 

omständigheter kan samma handling tydas som något oansvarigt, omoget, lösaktigt och dumt. 

Det romantiska kärlekskomplexet är inget statiskt tillstånd, utan ifrågasätts ständigt av 

ungdomarna. Undersökningen visar dock att tjejer i större utsträckning påverkas av 

”kärleksplikten”. Ungdomar har kapacitet att utveckla egna modeller kring hur de ska förhålla 

sig till sex och kärlek, dock sker detta inom samhällets givna normer avseende sexualitet och 

samlevnad.      

 

Killar har i många avseenden fler frihetsgarder när det gäller bejakandet av sin sexualitet. Den 

manliga sexualiteten förklaras ofta som en otämjd och inneboende urkraft med egen vilja. I 

relation till detta framstår den kvinnliga sexualiteten som ett resultat frammanat av män.  
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Det sexuella utrymmet påverkas av det sexuella behovet. Onani är tabubelagt i högre grad för 

flickor än för pojkar. Man talar om ”kloakteorin”, vilket innebär att tjejer har mindre kunskap 

om sin kropp och det hela upplevs smutsigt. Könsfrämlingskap som tjejer upplever är i allra 

högsta grad aktuell med tanke på den sexuella socialiseringen som tjejer genomgår. Genom 

vår uppfostran lär vi oss i ett tidigt stadium vad som är passande för respektive kön. Tjejer lär 

sig att behålla en viss stil eller ta hänsyn till olika klädkoder för att inte väcka för mycket 

uppmärksamhet och åtrå hos killar. Andra viktiga koder är att inte var ute sent på kvällarna 

utan manligt sällskap och att vara vaksam mot främmande män. Genom att internalisera 

sexuella hot, begränsar kvinnor sin egen rörelsefrihet och den spontana upptäckarlusten. När 

man handlar utifrån dessa begränsningar så anammar man en viss typ av förtryckande 

definition av det egna könet samtidigt som man reproducera en förtryckande könsordning. 

 

Även om ungdomar idag har en mer liberal syn på sex, kan man fortfarande finna studier som 

påvisar att det förekommer sexuellt förtryck och intolerans mellan könen. Det blir påtagligt att 

ungdomar uppfostras i sina traditionella könsroller, där de får lära sig vad som är passande 

och opassande för respektive kön. Dessa föreställningar har en stark förankring i 

ungdomarnas liv, men det innebär inte att de är oföränderliga. Man menar att kvinnor mer och 

mer överskrider den manliga könsidentiteten, t.ex. genom att anamma det manliga 

alkoholkonsumtionsmönstret.  

 

Sammanfattningsvis säger man att det finns en större sexliberalism bland ungdomar och att 

det är tjejer som i första hand reproducerar bilden av den ”dåliga flickan” och kanske också 

”den dåliga pojken”. Man utgår ifrån att man är dålig om man har sex utan att vara kär. 

 

Idag kännetecknas ungdomars sexuella utrymme av motstridigheter och ambivalens. 

Samtidigt som könen närmar sig varandra allt mer finns det fortfarande en traditionell 

könsordning. Den traditionella könsordningen riskerar att reproduceras ju smalare ramar 

ungdomar har kring sexualiteten (Hammarén, Johansson 2002). 
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3.2. Tidigare forskning på internationell nivå 

I studien ”Rape Perception, Gender2 Role Attitudes, and Victim – Perpetrator Acquaintance” 

(2005) av Sarah Ben-David och Ofra Schneider berör man sambandet mellan våldtäkt, 

genusroller och attityder, offer-förövare och bekanta. Undersökningen omfattar 150 studenter 

i ålder 21-30 år från tre olika universitet i Israel. Informanterna betygsätter situationer kring 

sin syn på offer och förövare utifrån olika omständigheter och anger därefter en lämplig 

påföljd. De får olika fallbeskrivningar, där våldtäkten begås av en granne, före detta pojkvän 

och nuvarande livspartner, som de ska betygsätta och uppge konsekvenser för. Man kan i 

undersökningen se ett signifikant samband mellan olika könsuppfattningar. De som har en 

traditionell inställning kring vad som är manligt och kvinnligt tenderar att inte se lika 

allvarligt på våldtäkt som de som har en mer jämställd uppfattning kring könen. Ju mer 

bekantskapsnivån ökar mellan offret och förövaren desto mindre allvarlig uppfattar man 

våldtäkten eller situationen. Man anger dessutom lägre påföljd till förövaren när det förekom 

kännedom mellan offret och förövaren. Situationen uppfattas inte riktigt som våldtäkt och 

man anser inte att offret i lika stor utsträckning blir kränkt. De psykologiska 

skadeverkningarna bedöms inte vara lika allvarliga. Kvinnornas ståndpunkt skiljer sig från 

männens. De tenderar att ha en mer jämställd syn samtidigt som de inte minimerar allvaret i 

en våldtäkt. Man undersöker synen på allvaret genom de åtgärder som kvinnorna föreslår för 

gärningsmännen. Hur allvarlig man uppfattar en våldtäkt kännetecknas av ansvaret till offret 

och förövaren utifrån motivet och de psykologiska skadeverkningarna. Genom att inte 

beteckna en situation som våldtäkt, försöker man minimera allvaret. Detta gör man genom att 

påstå att de psykologiska konsekvenserna inte kränker offrets rättigheter. Synen på 

våldtäktsoffret är alltså påverkad av vem man anser bär ansvaret och genom att lägga ansvaret 

på offret så frigör man förövaren från detta.  

 

Ben-David och Schneider hänvisar i sin studie till Lonsway och Fitzgeralds begrepp kring 

myter om våldtäkt och offer. Här blir det tydligt att man frigör mannen från ansvaret samtidigt 

som kvinnan betraktas som syndabocken. Lonsway och Fitzgerald definierar myter kring 

                                                 
2 Begreppet ”gender” (=genus) refererar till sociala, kulturella och psykologiska aspekter som särskiljer könen i 

ett socialt sammanhang. Beroende på vilket biologiskt kön vi har lär vi oss olika normativa beteenden genom 

den sociala utvecklingen. Genusroller är oftast attityder och uppfattningar kring lämpligt beteende för män och 

kvinnor. En traditionell normativ uppfattning i många kulturer är att kvinnan anses ha ansvaret för hushållsarbete 

(Ben-David, Schneider 2005).  
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våldtäkt som: ”attitudes and beliefs that are generally false but are widely and persistently 

held, and that serve to deny and justify ma le sexual aggression against women” (ibid., s 385). 

Det vill säga attityder och uppfattningar kring våldtäkt är generellt falska, men trots detta har 

vedertagna uppfattningar hållit i sig och på så sätt lyckats rättfärdiga sexuellt förtryck av 

kvinnan. Våldtäktsmyter belyser kännetecken kring vem man anser bär ansvaret. Det finns 

olika tolkningsmöjligheter man kan utgå ifrån: 

 

- ”Victim masochism” som innebär att våldtäktsoffret egentligen njuter av det eller vill 

ha det. 

- ”Victim precipition” som innebär att våldtäktsoffret ber om, det vill säga det händer 

bara vissa typer av kvinnor/tjejer.  

- ”Victim fabrication” som innebär att våldtäktsoffret ljuger eller överdriver själva 

händelsen.   

 

Graden av de psykologiska skadorna som offret påvisar ses i relation till offrets sexuella 

vanor. Det finns en uppfattning att offret får skylla sig själv om hon tidigare har haft sexuella 

erfarenheter samt när hon bryter mot de givna könsrollerna i samhället. Deltagarna i studien 

hade större tendens att klandra de så kallade normbrytande offren mer än förövarna i 

jämförelse med situationer där offrets beteende överensstämde med de givna könsrollerna. 

Deltagare med en traditionell syn på könsroller hade i överlag större benägenhet att klandra 

offret oavsett situation. 

 

Mark A. Whatley undersöker i sin studie ”The Effect of Participant Sex, Victim Dress, and 

Traditional Attitudes on Causual Judgments for Marital Rape Victims” (2005) hur olika 

attityder påverkar synen på våldtäktsoffer, såsom inställning till våldtäktsoffrets klädsel samt 

hur traditionella attityder påverkar inställningen till våldtäkt inom äktenskap. 

Undersökningsgruppen består av 160 högskolestudenter (50 procent kvinnliga) vid California 

State University, mellan åldranrna 17 till 42 år. Informanterna får i uppgift att reflektera kring 

olika fallbeskrivningar. Studien visar att våldtäktsoffer som varit utmanande klädda 

skuldbeläggs i högre grad för våldtäkten en ett offer om varit dystert klädd. Enligt studien har 

klädseln en starkare inverkan på hur man betraktar våldtäktsoffret än varibler som utseende, 

bekantskap och offrets karaktär. Undersökningen visar även att personer med en demokratisk 

syn på äktenskapet i högre grad anser att den sexuella handlingen är våldtäkt än personer med 

en traditionell syn på äktenskapet. Enligt studien kan detta bottna i att personer med 
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traditionell syn på äktenskapet i högre grad anser att en hustru har en skyldighet till att ha sex 

med sin man än personer med demokratisk syn på äktenskapet. Whatley kan inte se en större 

skillnad i svar lämnade av kvinnliga eller manliga undersökningspersoner, men han utläser 

dock en tendens hos manliga undersökningspersoner att i högre grad än kvinnliga 

skuldbelägga våldtäktsoffret. Whatley menar att det är viktigt att öka forskningen kring 

sexualiserat våld för att på så sätt öka allmänhetens kunskap inom området samtidigt som man 

lyfter fram våldtäkt inom äktenskapet, som för många inte anses vara en våldtäkt (Whatley 

2005). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER_____________________________  

4.1. Feministiska teorier 

Vi kommer att i vår teoretiska ansats att beröra olika feministers teoretiska utgångspunkter 

som rör våldtäkt, sexualitet, kön och makt. Man bör ha i beaktande att det förekommer en hel 

del olika uppfattningar kring dessa ämnen och vårt arbete tar endast upp ett fåtal av dessa.  

 

Feminismen är ett svårdefinierat begrepp och många feministiska teorier är i många 

avseenden rentav motstridiga. Trots det finns en del gemensamma nämnare inom feministisk 

teori, bl.a. att man försöker belysa kvinnors underordnade ställning i samhället och den 

diskriminering som kvinnor utsätts för p.g.a. sitt kön. Man är även angelägen om att kräva 

förändringar i den sociala, ekonomiska, politiska och kulturella sfären för att motarbeta och 

förhoppningsvis lyckas eliminera diskriminering av kvinnor. 

 

Statsvetaren och feministteoretikern Catherine MacKinnon argumenterar för att sexualiteten 

är en social konstruktion som grundar sig på mäns makt, angiven av män, föreskriven kvinnor 

och skapad för förståelsen av kön (Jeffner 1998). Det vill säga: 
 

Sexualiteten är alltså en form av makt. Genus som socialt konstruerad 

förkroppsligar den, inte det omvända. Kvinnor och män uppdelas efter genus, 

formas till könen som vi känner dem av heterosexualitetens sociala behov, som 

institutionaliserar manlig sexuell underkastelse. Om så är fallet, är sexualiteten 

själva motorn i könens ojämlikhet (Freedman 2003, s 90). 

 

Kritiken mot MacKinnons verkningsfulla argument är att den utesluter andra maktfaktorer 

som inte är kopplade till sexualiteten (ibid.). 

 

Maria Wendt Höjer har i sin bok Rädslans politik (2002) beskrivit feministen Susan 

Brownmillers tankar kring hur sexuellt våld, våldtäkt och hotet om våldtäkt ger män kontroll 

över kvinnor. Brownmiller anser att hotet om våldtäkt påverkar alla kvinnor även om de inte 

själva är direkt offer för en reell våldtäkt. Rädslan som skapas av hotet om att man kan bli 

våldtagen är det som ger män en överordnad maktposition och kvinnor en underordnad 

ställning. Det innebär i sin tur att fenomenet våldtäkt socialt sett gynnar alla män även om de 

själva inte begår våldtäkt. Brownmillers egen definition av våldtäkt är: “It is nothing more or 

less than a conscious process of intimidation by which all men keep all women in a state of 
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fear.” (Brownmiller 1975, s 15). Brownmiller underbygger sin syn på våldtäkt genom att 

poängtera att det inte handlar om enskilda manliga våldsgärningar utan om ett system av 

manlig kontroll av kvinnor. Hon påvisar sitt argument genom att hänvisa till 

strafflagstiftningen och menar att det faktum att våldtäkt inte ses som ett extraordinärt brott 

gör att det får en vanlig och rättslig social status. Brownmiller anser att våldtäkt inte handlar 

om temporär förlust av kontroll utan snarare om manlig aggression. Det handlar heller inte om 

biologi, utan om social konstruktion av manlighet. Det är i den sociala konstruktionen som 

manlig aggressivitet utvecklas och får plats. Brownmillers åsikter har fått kritik för att vara för 

essentialistiska3 (Freedman 2003).  

 

Maria-Pia Boëthius beskriver i sin bok Patriarkatets Våldsamma Sammanbrott (1990) den 

förtryckande samhällsstrukturen. Hon använder begreppen patriarkerna, patriarkatet och det 

patriarkala systemet för att förklara samhällsstrukturen. I toppen av hierarkin, oavsett vilket 

politiskt system, sitter patriarkerna, som är ett fåtal mäktiga män och ett antal kvinnor, som 

har kontroll över makten och pengarna. Deras uppgift är att behålla kontrollen över makten 

och pengarna. Patriarkerna är alltså makthavarna i hierarkin och under de kommer 

patriarkatet, som är alla andra män. Patriarkatets uppgift är att tjäna patriarkerna så att de inte 

mister sin maktposition. Hon uttrycker det så här: 

 

Patriarkerna har alltså för att upprätthålla det tjänande patriarkatet av män 

fastställt vad som är en man och vad som är manligt, har fyllt männens liv med 

mål och mening genom att låta dom klättra och tävla, har tilldelat männen 

exklusiva privilegier och tilldelat varje man en kvinna under sig (ibid., s 16). 

 

Det här systemet är inte bara förtryckande för kvinnor utan också alla män. Patriarkerna har 

alltid framställt kvinnan som svagare för att intala männen, patriarkatet självförtroende. 

Männen, patriarkatet, har på så sätt känt sig kraftfulla, virila, avundsvärda och nöjda med den 

roll de har tilldelats här på jorden. Boëthius tillägger att den här förklaringen tillhör det 

förgångna. För kvinnan har sedan början av 1900-talet genomgått en revolution, hon har blivit 

myndig, fått rösträtt, rätt till utbildning, egen ekonomi, preventivmedel m.m. Patriarkerna har 

alltså blivit tvungna att ändra strategi och man har istället börjat betrakta kvinnan som fiende 

och fysiskt svag. Man har återvänt till den gamla bilden av en kvinna som listig, opålitlig, 

                                                 
3 Det vill säga att kärnan i strukturen är statisk och oföränderlig (Kamali 2002). 
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falsk och farlig. Man har på så sätt undvikit att ta itu med våldtäktsproblematiken. Spänningen 

mellan könen gynnar endast patriarkerna. För att bevara sin position behöver patriarkerna 

våldtäktsmännen och kvinnomisshandlarna. De ser till att kvinnor inte litar på män. De skapar 

oro i kvinnors liv och krossar kvinnors tillit till alla män. De män som är oskyldiga vill inte se 

sambanden utan känner sig förolämpade av fraser som ”alla män är potentiella våldtäktsmän” 

(ibid., s 18). Boëthius menar att det inte är kvinnor som har myntat uttrycket för att kränka 

alla män, utan att det snarare är den allmänna moralen som har skapat detta uttryck. Däremot 

är det kvinnor som envisas med att inte tro på påståendet t.ex. genom att följa med ett nystiftat 

bekantskap hem, släppa in sin före detta även om relationen är känslig o.s.v. Kvinnor visar 

dagligen att män är människor värda att respektera och känna förtroende för. När en kvinna 

blir utsatt för en våldtäkt är den allmänna moralen där och dömer henne. Boëthius menar att 

de människor som anser att en kvinna får skylla sig själv om hon blir våldtagen, då hon följer 

med en okänd man, är de som har myntat uttrycket att alla män är tänkbara våldtäktsmän 

(Boëthius 1990).                

 
Hammarén och Johansson beskriver i sin rapport Könsordning eller könsoordning? 

Ungdomens sexuella landskap. (2002) Sue Lees tankar kring ojämlikhet och strukturer kring 

kvinnans underordning. Hon menar att kvinnor utgör ett hot mot männens identiteter och 

solidaritetsstruktur. Genom att använda nedvärderande ord och skvaller lyckas killar ”hålla 

tjejer på mattan” (ibid., s 13). Det är ingen tillfällighet att tjejer som bejakar sin sexualitet 

anses vara ”slampor” och får dåligt rykte. Lee menar att det är ett välkonstruerat och 

konsekvent system som finns för att underordna och förtrycka kvinnor. Ordvalet som killar 

använder ”fungerar som en mekanism för att kontrollera tjejers aktiviteter och rykte till 

pojkarnas fördel” (ibid., s 14). Sue Lee talar om att det finns tre olika reaktioner på 

könsförtryck. Det första är att aktivt göra motstånd mot mäns nedsättande beteende, t.ex. 

genom att bilda en rörelse. Det andra är att resignera, vilket innebär att kvinnor ger upp och 

accepterar förtrycket genom att försvara sina män och deras beteende som ”naturligt” och 

låter sin självbild reflekteras av mannens behov. Det tredje sättet man kan reagera på är 

undvikande, vilket innebär att kvinnor begränsar sitt handlingsutrymme och tonar ner sin egen 

sexualitet för att inte väcka åtrå och uppmärksamhet. 

 

Det finns en hel del forskning som påvisar hur unga kvinnor ständigt nervärderas och kränks 

av unga män. Kränkningarna blir i sin tur vardagsinslag i kvinnors liv och i värsta fall 

internaliseras detta förtryck i unga kvinnors självbild och sexuella berättelse (ibid.).   
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4.2. Det idealiska offret 

I Det idealiska offret (2001) av Nils Christie diskuteras att definitionen av offer varierar från 

individ till individ, att det är en subjektiv upplevelse av en situation. Den personliga 

tolkningen skiljer sig från samhällssynen. Utifrån ett samhällsperspektiv definierar han 

begreppet idealiskt offer så här: ”/…/ en person eller kategori av individer som - när de 

drabbas av brott – lättast får fullständig och legitim status som offer” (ibid., s 47). Christie 

beskriver fem kännetecken för det idealiska offret: 

 

1. Offret är svagt, sjukt, gammal eller mycket ung människa. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt som att ta hand om sin syster. 

3. Hon är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på t.ex. på gatan under 

dagtid. 

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 

Varför är det ibland svårt att ge offerstatus till dem som blir våldtagna eller misshandlande i 

relationer? Christie uttrycker det så här: 
 

/…/ misshandlade hustrur är inte så idealiska offer eftersom vi – männen – 

förstår fenomenet så ovanligt bra och eftersom vi kan få vår definition av 

situationen att bli den som gäller. Det ligger i linje med mäns världsåskådning 

och intressen att inte se en hårdhänt behandling av en samboende som något som 

skapar offer” (ibid., s 49).   

 

Det har skett en positiv förändring avseende synen på offer i äktenskap. Visserligen har inte 

gifta kvinnor status som offer än, men utvecklingen är på väg dithän. Detta beror främst på att 

kvinnors ekonomiska ställning har förbättrats och inte p.g.a. att män har blivit ”snällare” eller 

mer moraliska. Ju bättre kvinnors ekonomiska situation blir, ju mindre benägna är kvinnor att 

tolerera misshandel eller våldtäkt. Christie menar att våldet i familjen inte har ökat utan att 

kvinnors ställning har ändrats. Det här blir ett paradoxalt problem för kvinnor, menar han. När 

kvinnors självständighet och materiella oberoende utökas innebär det inte att deras situation 

som offer uppmärksammas mer, utan situationen försvåras istället. För att få status som offer 

måste man vara tillräckligt mäktig för att synliggöra sitt problem eller så ska man undvika att 

möta oppositionen då man riskerar att ignoreras. Kvinnors frigörelse innebär att man ställer 
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högre krav när de gör anspråk på offerstatus. Kvinnor anses mindre trovärdiga samtidigt 

betraktar man det som en svaghet att inte kunna skydda sig själv. Man vänder på myntet helt 

enkelt och anklagar kvinnor och anser att de borde kunna skydda sig själv nu när de är 

självständiga. Christie uttrycker det så här: 

 

Ett minimum av styrka är en förutsättning för att bli hörd, men så mycket styrka 

att det blir ett hot mot andra försvagar grunden för den slags allmänna och 

offentliga sympati som förknippas med statusen av att vara ett offer (ibid., s 51).  

 

Katarina Wennstam talar också om det idealiska eller ”perfekta” offret. Enligt Wennstam 

finns det olika typer av våldtäktsoffer. Hon skriver i sin bok Flickan och skulden (2002) om 

hur man som offer ska vara för att anses vara trovärdig som våldtäktsoffer i en rättegång. 

Enligt Wennstam har kvinnan en omöjlig uppgift framför sig om bilden av kvinnan inte 

överensstämmer med den givna bilden av hur en våldtagen kvinna ska vara och bete sig. Det 

omöjliga ligger inte i att lära sig att leva med rädslan och smärtan, utan att bli trodd. 

Wennstam skriver att det bästa offret är att vara en ”bra” kvinna. 

 

Med en ”bra kvinna” menas en kvinna som har ett respekterat jobb eller i vart 

fall jobb, hon kanske är gift eller har barn. Hon lever ett vanligt liv. Hennes 

våldtäkt är en överfallsvåldtäkt, det är en för henne helt okänd man som hoppar 

fram ur en buske en mörk kväll, slår henne till marken och förgriper sig på 

henne. ”Det bästa” är om hon uppvisar någon form av skador efteråt som tyder 

på att hon har utsatts för våld i samband med våldtäkten. Det kan till exempel 

vara blåmärken på halsen efter stryptag, skärsår om han har hotat henne med 

kniv eller en blåtira. Idealet har också så kallade materiella indicier som stödjer 

hennes berättelse, till exempel en sönderriven blus och ett par jeans eller trosor 

med sperma på. Efter övergreppet - förutsatt att hon har livet i behåll – beger sig 

det idealiska våldtäktsoffret med en gång till en polisstation för att göra en 

anmälan, och till ett sjukhus för att få sina skador undersökta (Wennstam 2002, s 

95-96). 

 

Citatet beskriver hur ett våldtäktsoffer ska vara för att anses trovärdig. Hon ska även vara 

uppriven och uppskakad men samtidigt ska hon kunna återberätta historien. Hon ska absolut 

inte åka hem för att duscha av sig smutsen, skammen, vilket de flesta offer gör. Hon ska ha 

varit nykter under några dagar, då är detta ett enkelt våldtäktsmål, men, enligt Wennstam, 

existerar detta bara i en perfekt värld.  
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I de ”omöjliga” fallen har flickan eller kvinnan blivit våldtagen i sitt eget hem eller hos en 

bekant. Det kan vara en man hon tagit med sig hem från krogen eller en expojkvän som 

kommer på besök, någon gammal klasskompis där inga andra vittnen finns. Det är ännu värre 

om hon är full och har minnesluckor från kvällen innan. Dröjer det månader innan anmälning 

görs finns det inga tekniska bevis. Och när killarna eller männen förhörs säger de oftast att 

kvinnan var med på allt. Eftersom kvinnan kanske vid ett tidigare tillfälle redan haft sex med 

den misstänkte mannen blir hon mindre trovärdig. Om hon somnar bredvid våldtäktsmannen, 

om det går rykten om att hon ligger med alla möjliga killar eller att hennes namn står klottrat 

på alla toaletter med ordet hora efter, blir hon ytterligare mindre trovärdig. Det är bara ord 

som står mot ord där kvinnans situation är ”omöjlig”, menar Wennstam. Hennes historia 

kommer aldrig hålla i en rättssal, hon är det ”dåliga” offret för juristerna och därmed det 

”perfekta” offret för gärningsmännen (Wennstam 2002).   
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5. SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS____________________________ 

Efter att vi genomfört vår undersökning i form av gruppintervju och enskilda intervjuer kan vi 

utläsa vissa huvudområden och teman i våra informanters svar. Analysen är uppbyggd på så 

sätt att vi utgår från tre huvudområden som i sin tur byggs upp av olika teman. Dessa teman 

får enbart egna rubriker vid ”problematisering av offerskapet”, eftersom teman under detta 

huvudområde är tydliga. De två andra huvudområdena är abstrakta där olika teman flätas in i 

varandra och därmed blir svåra att urskilja; därför finns inga underrubriker i dessa. De tre 

huvudområdena är: 

 

1. Hur definierar unga kvinnor våldtäkt? 

2. Problematisering av offerskapet. 

3. Varför sker våldtäkt enligt unga kvinnor? 

 

De olika huvudområdena och teman följs av våra tolkningar och analyser. En tanke med att 

inkludera åtskilliga citat ur intervjuerna är att läsaren själv ska kunna avgöra om de tolkningar 

och analyser vi gör är rimliga. En annan tanke är att det helt enkelt är spännande att läsa hur 

de unga kvinnorna med sina egna ord tänker och resonerar kring dessa frågor. Det sker vid 

några tillfällen upprepning av våra informanters utsagor då de är relevanta inom flera 

huvudområden. Deras utsagor kommer inte att skrivas i förminskat textformat, som övriga 

citat i vår uppsats, eftersom deras svar är grunden för vårt arbete.  

  

5.1. Hur definierar unga kvinnor våldtäkt? 

Våra informanter svarar på frågan på följande sätt: 

 

När man tvingar en person till något hon inte vill. Det behöver inte 

vara att man har fullbordat samlag utan det räcker med att man tvingar 

någon till något som är över den personens gränser på ett sexuellt sätt 

/…/ det kan räcka med att tvinga någon till att kyssa en. Det är en 

kränkning som kan upplevas lika stor som en våldtäkt. Det gäller även 

när någon har tagit på en utan att man vill. 

 

Våldtäkt är när en tjej tvingas till något sexuellt av en kille. Hon ska ha  

visat att hon inte vill för att det ska kunna räknas som våldtäkt. Det är 
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när man har sex med någon utan att den personen vill. Man använder 

våld, men det behöver inte alltid vara så, för att det ska räknas som 

våldtäkt. Ibland behövs det inte våld för att mannens storlek och styrka 

i sig kan var våld. 

 

Våldtäkt enligt mig är när någon tvingar sig på /…/ att göra sexuella 

handlingar. Jag tycker inte det bara behöver handla om sex, utan allt 

som har med sexualitet att göra. Man våldför sig på någon. 

 

I lagen står det ju, att våld eller tvång ska vara inblandad, men det är ju 

olika för var och en. Man kan säkert känna sig våldtagen på ett sätt om 

man har blivit kränkt /…/inte bara sexuellt utnyttjad utan att man har 

blivit kränkt /…/ ”ja, kränkt”. Då kan man också känna att man har 

blivit våldtagen. Det är något man känner själv. 

 

Gemensamma nämnare som informanterna tar upp är: frånvaro av samtycke, tvång, sexuell 

handling – men det behöver inte vara ett fullbordat samlag, frånvaro och/eller närvaro av våld 

och personlig kränkning. Med frånvaro av samtycke menar informanterna att kvinnan inte har 

gett sitt medgivande till att bli fysiskt berörd på ett sexuellt sätt. Med tvång, enligt våra 

informanter, menas att han tar det han vill, antingen genom våld eller sin fysiska storlek. Det 

är ingen nödvändighet att det förekommer våld, det räcker med liknande omständigheter, som 

vi kan se i följande utsagor: 

 

Det behövs ju inget våld om man har drogat personen innan. Man 

behöver alltså inte ta i med våld för att våldta någon. 

 

Man kan ju typ vara påverkad av alkohol. Det finns ju fall där offren 

har sovit och liknande. Det är ju också våldtäkt, fast man inte har 

använt våld. Om någon är redlöst full eller fått något i drinken, då är 

det också våldtäkt. Man har ju inte behövt använda våld.          

 

Med sexuell handling menar informanterna all sexuell beröring av kvinnans kropp, som kan 

upplevas som en personlig kränkning av integriteten. Informanterna utgår ifrån en definition 

där offrets upplevelser är det primära, vilket framkommer tydligt i följande citat:  
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Jag tror inte man kan säga att det här är en våldtäkt och det här är inte 

en våldtäkt. Det varierar från person till person. Det kanske är våldtäkt 

mot en tjej om en kille tar på henne. Hon kan känna sig kränkt utav 

det, medan någon annan har gränser som är lite högre och därför tål 

mer. Därför kan man inte säga att det här är våldtäkt utan det varierar 

från person till person /…/. 

 

Informanterna belyser ett mönster, som kan härledas till Nils Christies (2001) tolkning av 

offer på individnivå. Han menar att definitionen av offer varierar från individ till individ. Det 

är en subjektiv upplevelse av en situation. Att utgå från en definition där offret har 

tolkningsföreträde kan ur ett rättsäkerhetsperspektiv ses som osäkert, vilket våra informanter 

är medvetna om: 

 

Det är där mest lagen kommer in då dom dömer. Man känner ju själv 

när gränsen är nådd, men våldtäkt lagligt sätt är något helt annat. Man 

kan inte döma någon för våldtäkt bara för att man känner sig kränkt 

och våldtagen, men inte har blivit det enligt lagen. 

 

Det här exemplifierar att informanterna är medvetna om att deras tolkning av våldtäkt inte 

alltid överensstämmer med den juridiska definitionen. Det våra informanter anger som 

våldtäkt berör idag tre lagparagrafer, våldtäkt enligt brottsbalken 6 kap. 1 §, sexuellt tvång 

enligt brottsbalken 6 kap. 2 § och sexuellt utnyttjande enligt brottsbalken 6 kap. 3 §. Om man 

skulle slå samman alla dessa lagparagrafer skulle man få en definition av våldtäkt som skulle 

motsvara informanternas tolkning. Att våra informanter väljer att belysa våldtäkt ur ett 

offerperspektiv är kanske inte svårt att förstå, då sexuella kränkningar av kvinnan är dagliga 

inslag i många ungdomars liv (Hammarén, Johansson 2002). Det finns dock fortfarande en 

distinktion mellan den juridiska tolkningen och informanternas avseende vem man anser har 

tolkningsföreträde. Om offret har tolkningsföreträde ur informanternas perspektiv, vem har då 

tolkningsföreträde ur ett juridiskt? Ser vi det ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att 

när lagen kriminaliserade våldtäkt under medeltiden var det för att komma tillrätta med de så 

kallade brudroven. Det uppfattades länge som ett egendomsbrott och inte som en personlig 

kränkning av den kvinna som utsattes för den. Sammanfattningsvis kan man säga att 

våldtäktslagarna tillkom för att skydda männens rätt till värdefull sexuell egendom 
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(Kwarnmark, Tidefors Andersson 1999). Frågan vi kan ställa oss är vem som har 

tolkningsföreträde idag, är det fortfarande männen? Vem ska lagen egentligen skydda?   

 

Att informanterna har en definition som utgår ifrån offrets upplevelser av sexuell kränkning 

innebär inte att alla som upplever en sexuell kränkning automatiskt definieras som ett 

våldtäktsoffer. Det framkommer att det finns omständigheter kring kvinnans sexualitet, 

personlighet samt andra aspekter som påverkar när en kvinna anses vara ett våldtäktsoffer, 

vilket blir tydligt i nästkommande avsnitt. 

    

5.2. Problematisering av offerskapet 

I detta huvudområde blir vissa teman tydliga då ungdomarna diskuterar omständigheter där 

tjejen får skylla sig själv. De diskuterade omständigheterna är: alkoholberusningens betydelse, 

tjejens livsstil och klädsel, då förövaren är en partner eller bekant samt sätt att visa att man 

inte vill ha sex. 

 

5.2.1 Alkoholberusningens betydelse 

Stina Jeffner (1998) diskuterar i sin studie omständigheter där tjejen anses skylla sig själv. En 

av de omständigheter hon berör är alkoholberusningens betydelse i ett våldtäktsfall. Jeffner 

pekar bl.a. på att om tjejen har varit berusad får hon skylla sig själv ifall hon har oönskad sex. 

Om killen är alkoholpåverkad så vet han kanske inte vad han gjort. Fyllan blir en ursäkt, och 

då kan det inte ha varit våldtäkt. Det var säkert ett ”misstag”. Alkoholen blir alltså en 

försvårande omständighet för tjejen och en förmildrande för killen. I många av informanternas 

svar ser man tydliga tendenser till skuldbeläggande av tjejen och ifrågasättande av hennes 

trovärdighet samtidigt som killen befrias från ansvar vid inblandning av alkohol:  

 

Har hon själv druckit sig full så är det helt och hållet hennes fel. Om 

hon skulle komma och berätta för mig att hon har blivit våldtagen 

skulle man inte tro på henne. 

 

Det kan ske när alkohol är inblandad i bilden. Tjejen kan inte riktigt 

visa vad hon vill. Killen som kanske också är berusad förstår inte 

riktigt vad tjejen vill. 
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Många kan även tvivla på hennes ord eftersom minnena från händelsen 

kan vara ”suddiga”. Man kan också tycka att hon kanske inte kunnat 

visa vad hon vill då hon varit berusad och därför heller inte kunnat bli 

våldtagen. 

 

Det finns även informanter som inte håller med om att tjejen får skylla sig själv bara för att 

hon druckit sig berusad. De säger: 

 

Alla dricker ju. Bara för att man vill gå ut och dricka med sina 

kompisar betyder inte det att man vill bli våldtagen. Det är inte tjejens 

fel. 

 

Många tycker säkert att det är hennes eget fel. Hon drack sig själv full 

och var ute på olämplig plats. Jag tycker det är fel. 

 

En annan informant uttrycker ett mellanting avseende tjejens ansvar vid alkoholberusning. 

Det är tjejens ansvar men samtidigt inte, hon uttrycker det så här: 

 

Våldtäkten kan ifrågasättas om hon varit full. Man undrar om hon 

verkligen har kunnat visa att hon inte vill. Jag vet inte vad jag tycker. 

Killen kanske inte har vetat att tjejen är så pass berusad att hon inte har 

kunnat göra motstånd. Om tjejen har druckit lite grann ska killen tänka 

sig för innan, men är hon jättefull då utnyttjar han henne. 

 

Informanternas svar visar på det Katarina Wennstam försöker tydliggöra i sin bok Flickan och 

skulden (2002), att en tjej som varit berusad och har minnesluckor från kvällen innan har en 

omöjlig uppgift framför sig om hon önskar få förövaren fälld för sin gärning. Wennstam 

framhåller att alkoholberusningen får tjejens trovärdighet att sjunka avsevärt samtidigt som, 

då hon konsumerar alkohol, uppfattas som en ”dålig tjej” som man egentligen inte kan våldta 

då hon är med på det som sker.  

 

Utav alla unga kvinnor vi intervjuat är följande utsaga den enda som lyfter fram den 

förändring som justitieminister Thomas Bodström, tillsammans med flera andra jurister, 

önskar genomföra d.v.s. att det verkligen ska ses som våldtäkt då en kvinna inte har förmåga 
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att samtycka till samlag, oavsett om hon själv försatt sig i denna situation eller ej. De andra 

informanterna har endast berört att tjejen ska ha visat att hon inte vill ha sex för att det ska 

anses vara en våldtäkt. De har alltså utgått från ett presumerat (antaget) samtycke, vilket 

följande informant inte har gjort. 

 

/.../ men jag tycker att man som kille ska ta reda på om tjejen verkligen 

vill ha sex innan man ligger med henne. Är hon alltför berusad för att 

visa att hon vill så tycker jag det är våldtäkt om killen har sex med 

henne. 

 

Genom informanternas svar kring alkoholens inblandning i våldtäktsärenden kan vi utläsa 

tendenser till att det är tjejens beteende som anses vara ett problem och inte killens vid 

alkoholkonsumtion, men samtidigt förekommer invändningar i vårt material, d.v.s. argument 

mot alkoholens förmildrande betydelse. Man kan förundras över majoriteten av 

informanternas svar, då vi vet att det är killen som i de flesta fall blir förövare och kvinnan ett 

offer vid inblandning av alkohol, men ändå är det kvinnans alkoholkonsumtion som ses som 

ett problem. 

 

5.2.2. Tjejens  livsstil och klädsel 

En annan omständighet Stina Jeffner (1998) lyfter fram, vid skuldbeläggandet av 

våldtäktsoffret, är om flickan är känd för att vara ”lätt på foten”. Då kan det ju inte vara så 

noga om hon blir inblandad i lite sex. Jeffner menar att det är ytterst godtyckligt vem som får 

stämpeln ”hora”. Det kan räcka med att tjejen är lite flirtig för att benämningen ska vara ett 

faktum. Denna godtycklighet blir tydlig i följande informanters svar: 

 

Man tänker inte den extra tanken. Säger någon att hon är en slampa, 

”ja ok, då är hon en slampa. Varför är hon en slampa? Nej, det vet jag 

inte men hon är en slampa nu”. Hon tar vilka killar hon än vill. ”Vet 

jag att det är sant? Nej, men jag har hört det, alltså är det så.”  

 

Man behöver inte vara slampig för att man klär sig utmanande, men 

man dömer så fort, direkt när man ser nån utan att man ens tänker på 

det. 
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I utsagor nedan av våra informanter blir skuldbeläggande av tjejen eller åtminstone 

medvetenheten om skuldbeläggandet tydligt då hon anses vara ”lätt på foten”: 

 

/.../ men många killar tänker säkert att hon inte bryr sig om vem hon 

har sex med, för hon haft sex med så många killar ändå.  

 

Folk ser ju att hon har gjort ”allt” och tror därför att hon har en skuld i 

det som har hänt. Hon kanske har givit sig själv till några men några 

gånger är det kanske inte så. Man måste titta på en massa saker. Man 

måste kolla på vad som hände. Det räcker inte med att titta på tjejens 

liv där hon kanske haft sex med många och säga att det säkert var 

något hon ville. 

 

Då omständigheter, där kvinnan får skylla sig själv, diskuteras av våra informanter pratar de 

oftast om kvinnans klädsel. Klädseln är det första som tas upp av nästan alla informanter. Det 

blir tydligt i vår undersökning att klädseln har en stor betydelse då man värderar en våldtäkt, 

vilket också Whatley (2005) påvisar. Hans studie visar att våldtäktsoffer som är utmanande 

klädda skuldbeläggs i högre grad för våldtäkten, än offer som varit mindre utmanande klädda. 

Hans studie visar även att klädseln har en starkare inverkan på hur man betraktar 

våldtäktsoffret än variabler som utseende, bekantskap och offrets karaktär. I följande 

informants utsaga kan vi se att klädstil har stor betydelse vid värdering av våldtäktsoffret:  

 

Att man klär sig utmanande betyder inte att man vill ha sex. Men det 

är ju klart att många kan mena att då hon har hetsat upp honom med 

sitt utseende så får hon skylla sig själv för följderna /…/.  

 

Det vi också ser i flera av våra informanters utsagor är att klädseln i sig inte nämns som en 

skuldbeläggande faktor utan sammankopplas ofta med attityden tjejen har då hon bär de 

utmanande kläderna, vilket vi kan se i följande citat: 

 

Jag tycker det handlar om vilken attityd man har då man bär den korta 

kjolen. Är du en tjej som har en jättekort kjol och håller på att ”flasha” 

dig och visar röven och har den attityden och stilen, så utstrålar tjejen 

att hon vill nåt. Hon sänder ut fel signaler. 
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Informanterna lämnar ofta svar som säger: ”så här bör det vara men så här är det”. Många 

utav dem menar att tjejens klädsel och rykte inte har någon betydelse, men då olika situationer 

diskuteras blir ett visst skuldbeläggande av tjejen tydlig. Men det finns en del informanter 

som tydligt håller fast vid att omständigheter som klädsel och rykte inte har någon betydelse. 

De lämnar svar som: 

 

Jag tycker inte att klädseln har någon betydelse. En tjej ska inte 

behöva kallas hora eller bli våldtagen för att hon har kort kjol eller en 

u-ringad tröja. Man har ju mindre kläder på stranden, och där blir man 

inte kallad hora för att man har bikini. 

 

Det är en dålig ursäkt att skylla på en kort kjol, för killen hade 

våldtagit henne även om hon hade haft långbyxor och tjock tröja. 

 

I ovanstående citat kan vi se att våra informanter reflekterar över ett annat sammanhang där 

det är självklart att bära mindre kläder. De vill kanske genom detta tydliggöra att våldtäkt inte 

beror på avsaknad av kläder hos offret samt hur absurt det är att fokusera på klädseln. Denna 

absurdhet blir särskilt tydlig i följande informants svar: 

 

Det är precis som att säga ”om tjejen har byxor så får mannen två år 

och om tjejen har haft kjol så får han ett halvår”. Det är helt sjukt. 

 

En annan aspekt våra informanter berör är samhällets syn på våldtäktsoffret. Ur följande 

informanters utsagor kan vi utläsa en kollision mellan deras egen uppfattning och samhällets i 

övrigt: 

  

Nej, jag tycker inte att en tjej med dåligt rykte får skylla sig själv. Det 

är kanske något hon tycker om, att ha sex med många killar och då ska 

hon kunna ha det utan att någon ser ner på henne. En tjej som är öppen 

om att ha sex har ingen anledning att ljuga om våldtäkten. Killar kan ju 

ha sex med många tjejer utan att samhället ser ner på dem. 

 

I ovanstående citat från våra informanter blir även det Katarina Wennstam talar om i sin bok 

Flickan och skulden (2002) tydligt. Wennstam menar att en kvinna med ”dåligt rykte” inte 
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överensstämmer med den bild av hur en våldtagen kvinna ska vara och bete sig och därför har 

hon en omöjlig uppgift framför sig. Wennstam skriver att det bästa offret är att vara en ”bra” 

kvinna, vilket en kvinna med rykte inte är. Det är bara ord som står mot ord där kvinnans 

situation är omöjlig. Följande svar från våra informanter exemplifierar ytterligare det 

Wennstam talar om: 

 

Jag hade nog inte trott på en tjej med rykte. Man tänker ju att hon har 

gjort ”det och det” och givit mycket av sig själv, så varför skulle hon 

inte ge utav sig själv i just den situationen, men jag tycker ändå att en 

tjej med rykte kan bli våldtagen. Det finns säkert situationer då hon 

inte ville, men där killen tagit för givet att hon vill eftersom hon velat 

med så många andra. Jag skulle inte tro på en tjej med rykte, lika 

mycket som på en tjej som inte går ut.  

 

Då man ser rubriker i tidningen så tänker man ”å fy fan, viket svin”. 

Man måste ju vända på det och se situationen från båda synvinklar, så 

jag förstår om domstolarna har det svårt. Saker som om hon haft kort 

kjol och hennes beteende, som vi tycker inte borde spela någon roll, 

måste domstolen ändå ta hänsyn till, för att skapa sig en bild av 

situationen, annars hade man ju lika bra kunnat säga ”alla 

våldtäktsmän som anmäls dömer vi”. 

 

Historiken kring våldtäkt och synen på våldtäktsoffer blir tydlig i en del ovan givna svar av 

våra informanter. I våldtäldtäktsmål för ca 200 år sedan saknas de lösaktiga, vilka ansågs inte 

kunna bli utsatta för våldtäkt. Man menade att en lösaktig kvinna inte kunde tas med våld 

eftersom hon tillät sexuellt umgänge med män frivilligt och att hon därefter inte var trovärdig 

i ett våldtäktsmål. Våldtäktsbrottet sågs mer som ett brott mot kvinnans ära och kyskhet och 

en kvinna som hade haft sex med flera hade redan förlorat detta (Granström m.fl. 1996). Både 

Katarina Wennstam och Stina Jeffner menar att en liknande bild av våldtäktsoffret till stor del 

lever kvar än idag, en bild som informanterna ömsom framhåller, ömsom ifrågasätter. I 

följande utsaga av en av informanterna blir det tydligt att skadorna är olika för olika kvinnor, 

där man i första hand inte syftar på fysiska och psykiska skador, utan de skador kvinnans 

rykte, ära och kyskhet får. 
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När det gäller utländska tjejer kan hela hennes liv vara förstört p.g.a. 

våldtäkten. Många utlänska tjejer vill ge sin oskuld till sin man. Jag 

tycker mest synd om dessa tjejer. 

 

Informanten framhåller att hon känner störst sympati med en tjej som aldrig tidigare haft sex. 

Vi uppfattar denna sympati som motsats till skuldbeläggandet. Då vår informant upplever 

sympati minskar skuldbeläggandet av tjejen. Skuldbeläggandet av tjejen verkar öka i takt med 

ökad sexuell erfarenhet hos tjejen. 

 

Ben-David och Schneider (2005) beskriver i sin studie olika våldtäktsmyter kring vem man 

anser bär ansvaret. En utav dessa är ”victim precipition” vilket innebär att våldtäktsoffret ber 

om det, det vill säga att det bara händer en viss typ av kvinnor. Vissa utsagor av våra 

informanter stödjer denna myt: 

 

Många tjejer kanske visar killen att hon vill och lockar honom på olika 

sätt. Det är inte alla typer av tjejer som beter sig så här. Dom är inte 

den typen helt enkelt. 

 

Jag tror att det är ”festtjejerna” som blir mer utsatta för våldtäkt än 

”stanna-hemma-tjejerna”. Festtjjerna är de som dricker, går på discon 

och klär sig utmanande och sminkar sig mer. Risken är större att de 

utsätts för våldtäkt eftersom de är på olämpliga platser på olämpliga 

tider till exempel som att gå hem 3 på natten.  

 

Ur ovanstående informanters utsagor kan vi utläsa just det som Ben-David och Shneider 

(2005) beskriver, att kvinnan på olika sätt anses locka mannen och ”ber om det” och därför 

anses våldtäkt drabba enbart en viss typ av kvinnor. 

 

5.2.3. Då förövaren är en partner eller bekant 

I följande utsagor kan vi utläsa att våra informanter ser väldigt allvarligt på våldtäkt då 

förövaren är en partner eller bekant på grund av att man utnyttjar ett förtroende, som innebär 

att man riskerar att förlora förmågan att älska samt att ha tilltro till någon igen.   
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Om man blir våldtagen av en främling så kommer man nog alltid att ha 

det i huvudet och vara rädd, men man kommer nog att kunna älska 

någon igen. Men är det ens pojkvän så kommer man att både vara rädd 

och kanske inte kunna älska någon igen för man har blivit så sviken. 

 

Jag tror att jag skulle bli mer knäckt om det vore min partner. Man 

trodde aldrig något sådant om sin partner. Man har älskat honom och 

så gör han så. 

 

Stina Jeffner (1998) talar om att då en flicka som har varit kär i pojken och fortfarande är det 

efter att han tvingat henne till sex, har ”väl” inte kunnat bli våldtagen utav honom. Ur citaten 

ovan kan vi inte utläsa tendenser som stödjer Jeffners studie på denna punkt. Alla våra 

informanter är tydliga med att framföra att man som tjej kan bli våldtagen av sin pojkvän och 

att det är att anse som våldtäkt. Det finns dock två informanter som lämnar utsagor som delvis 

stödjer Jeffners ståndpunkt: 

 

Jag tror att när man är tillsammans med en kille så säge r man nog ”ja” 

till sex om han vill. 

 

Vissa tjejer är starkare än andra. De starkare tjejerna kan tänka att 

killen kan gå om han inte kan acceptera att hon inte vill ha sex, medan 

andra tjejer går med på att ha sex för att behålla honom och då är det ju 

inte våldtäkt.  
 

Informanterna menar att en flickvän kanske ändå inte kan bli våldtagen eftersom hon tycker 

om sin pojkvän och vill vara honom till lags. En del av dem talar om att man nog ställer upp 

på sex om det är vad mannen önskar. De talar i termer som ”att ge honom det i present”, men 

alla informanter motsatte sig att kvinnan har en skyldighet att ställa upp på sex med sin 

partner. Detta stödjer alltså inte den studie gjord av Mark A. Whatley (2005) som påvisar att 

en våldtäkt inom äktenskapet inte benämns som våldtäkt och att detta kan bottna i att man 

anser att kvinnan har en skyldighet att ställa upp på sex. 

 

Genom nedanstående citat av en av våra informanter gör både Whatleys undersökning och 

historiken kring våldtäkt sig påmind. Historiskt sett har kvinnan länge betraktats som 
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mannens egendom. Han har haft rätt att kontrollera och bestämma över henne. Mannen har 

t.ex. haft rätt till sexuell tillfredsställelse genom hustrun (Hedlund, Lundmark 1983). Som vi 

kan se i Whatleys studie lever denna bild kvar än idag. I vårt material är den dock främst 

förknippad med bilden av ”de andra”.  

 

Malmö har många religioner där kvinnan ses som mannens egendom. 

Man har hört män säga ”det är min kvinna” och då kan man undra vad 

som händer då han vill ha sex men inte hon. 

 

Sarah Ben-David och Ofra Schneider (2005) visar att ju mer bekantskapsnivån ökar mellan 

offret och förövaren desto mindre allvarlig uppfattar man våldtäkten. Det som sker benämns i 

många fall inte ens som våldtäkt. Ben-Davids och Schneiders slutsats blir även tydlig i vår 

undersökning. Informanterna talar ofta om att en våldtäkt är en våldtäkt oavsett om förövaren 

är en okänd man eller ens partner, men en del informanter anser trots detta att en våldtäkt 

begången av en partner är mindre allvarlig. Informanterna menar dock att en våldtäkt 

begången av en partner är ett svek på ett djupare plan, vilket vi kan se i följande svar: 

 

Jag känner verkligen att jag inte skulle vilja att min pojkvän våldtar 

mig, men jag hade ännu mindre velat att en 40-årig gubbe hoppar på 

mig. Det är ju ändå en trygghet, men det är ju klart att man blir mer 

besviken om det är en partner. Man trodde ju aldrig att han skulle 

kunna göra så. Det tar nog inte lika hårt men besvikelsen bli nog större 

om det är ens partner.  

 

Vi frågar oss då varför man över lag anser att en våldtäkt begången av en bekant anses mindre 

allvarlig än en överfallsvåldtäkt. Vår slutsats visar sig även inom rättsväsendet genom mildare 

påföljder och starkare bevisföring för fällande dom vid våldtäkt begången av en partner eller 

bekant (Holmquist m.fl. 2005). Egentligen borde det ju vara som våra informanter säger: 

”allvarligare då man kränker kvinnan även på ett djupare plan” och missbrukar ett förtroende. 

Inom juridiken döms oprovocerat våld hårdare än provocerat våld (ibid.). Menar man då 

kanske, med den mildare påföljden vid bekantskap mellan offer och förövare, att kvinnan har 

provocerat fram en våldtäkt och därmed delvis får skylla sig själv?  
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5.2.4. Sätt att visa att man inte vill ha sex 

Stina Jeffners (1998) studie visar att då tjejen inte sagt ”nej” tillräckligt tydligt anses hon få 

skylla sig själv. Enligt Jeffner är tjejens sätt att säga ”nej” en faktor som påverkar vad man ser 

som våldtäkt. En del av våra informanter menar att tjejer ibland säger ”nej” fast de menar ”ja” 

och att killen gärna får tjata lite då tjejen inte vill ge sig med en gång fastän hon kanske vill. 

Problemet som uppstår, enligt Jeffner, med inställningen att ett ”nej” kan betyda ett ”ja” är att 

man överlämnar tolkningsföreträdet till killen. Vi kan se i våra informanters utsagor att killens 

tolkning blir viktigare än vad tjejen faktiskt säger. ”Nej” blir härmed en gräns som är öppen 

för tolkning. Som vi kan se, i kommande utsagor av våra informanter, krävs det en tydlighet 

och bestämdhet i ”nej:et” för att gärningen ska betraktas som en våldtäkt: 

 

Ger tjejen ett veligt ”nej”, kan killen tolka det som att hon leker 

svårfångad. Om hon inte vill måste hon ge ett bestämt ”nej”. 

Problemet är otydligheten. 

 

Det krävs mer än bara ett ”nej”. Killen tar inte ett ”nej” som ett ”nej” 

och bara lägger av. Man måste säga till så mycket man kan. Ett veligt 

”nej” räcker absolut inte, utan det ska vara bestämt. Man ska göra vad 

man kan, även visa med kroppen.  

 

Gör man inte tydlig markering att man inte vill så kan man inte sedan 

säga att man har blivit våldtagen. 

 

Informanterna klargör tydligt att kvinnan har ett ansvar att markera att hon inte vill ha sex och 

hon ska även använda våld om det behövs. Det är väldigt viktigt att kvinnan markerar sitt 

avståndstagande både verbalt och fysiskt, annars kanske det inte är våldtäkt då hon, enligt 

våra informanter, riskerar att sända ut dubbla budskap. En del av våra informanter anser att 

det här är ett problem och de uttrycker sin oro på följande sätt:  

                      

Om hon har visat att hon vill så får kanske killen svårt att acceptera att 

hon senare inte vill och tror inte på hennes ord. Han tror att hon kanske 

bara leker svårfångad. 
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Det är många tjejer som säger ”nej, hihi” och då tänker många killar 

att hon vill. Dagen efter ringer hon polisen och säger ”han våldtog 

mig”. Och då frågar man vad hon sa och då svarar hon att hon sa 

”nej”. 

 

Många tjejer verkar vara villiga till många saker och då kanske killar 

får idén om att tjejen vill och tror att motståndet bara är ett spel för att 

visa att man är svårfångad. Killen tror att tjejen egentligen vill. 

 

Varför har kvinnor ett behov av att spela ett spel, där de riskerar att få sin trovärdighet 

ifrågasatt? Är det ett spår från vår socialiseringsprocess, det vill säga vår uppfostran, eller är 

kvinnor medvetna om att samhällsnormen inte accepterar kvinnans sexualitet i samma 

utsträckning som mannens och därför måste leka svårfångad, för att inte uppfattas som 

”lösaktig”? Det är ett farligt spel, där kvinnans trovärdighet sätts på spel samtidigt som 

mannen ges tolkningsföreträde på det sexuella planet. Ett spel där priset är väldigt högt 

eftersom, det tar ifrån kvinnan hennes trovärdighet samt rätten till offerstatus.   

 

Det finns andra aspekter som påverkar kvinnans ställningstagande till sex, den egna 

självbilden och grupptryck. Det vill säga, hon säger ”ja” fast hon egentligen menar ”nej”. Ett 

problem som våra informanter berör.   

 

Man kan ju känna att man har blivit våldtagen ifall man inte har velat 

ha sex med honom, men inte vågat säga ”nej”. Det finns säkert många 

tjejer som har upplevt detta. Man är rädd för att säga ”nej” och så 

känner man ”ja, ok”, då killen håller på och säger ”kom igen då”. Man 

vill inte verka töntig. Man tvingar sig själv. 

 

Man kanske känner att man måste ha sex med honom för att han ska 

tycka om en. Man vågar kanske inte säga ett tydligt ”nej” för man är 

rädd för vad folk ska säga. Det är inte alla tjejer som egentligen vill, 

utan blir ”pushade” till det. Det är inte många tjejer som säger ”nej, jag 

vill inte”. De har inte modet att göra det /.../.  
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Under dessa omständigheter blir det svårt att utkräva ett ansvar av mannen då kvinnan har 

givit ett tyst samtycke. Informanterna berör en viktig aspekt av ungdomars liv och tillvaro, där 

gemenskapen och omgivningens betydelse inte bör underskattas. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att våra informanter anser att ett tydligt avståndstagande 

både verbalt och fysiskt är viktigt, för att minimera risken att sända ut dubbla budskap samt få 

sin trovärdighet ifrågasatt.  

 

Susan Estrich (1987) menar att kvinnor som utsätts för överfallsvåldtäkter inte förutsätts vilja 

ha sex med en främmande man, här råder inget presumerat samtycke. Finns det däremot en 

relation mellan offer och förövare föreligger ofta ett presumerat samtycke och hennes 

trovärdighet blir ifrågasatt. I uttalanden av våra informanter kan vi se det Estrich talar om. Då 

våra informanter diskuterar denna omständighet, d.v.s. sätt att visa att man inte vill ha sex, 

nämns inte ens överfallsvåldtäkter begångna av okända män utan det talas bara om förövare 

som på något sätt är bekant med offret. Ur detta utläser vi att även våra informanter utgår från 

ett presumerat samtycke vid bekantskap mellan förövare och offer och därför finns det krav 

på kvinnan att tydligt visa att hon inte vill ha sex. De flesta av våra informanter menar också 

att det inte räcker med ett ”nej”, utan att tjejen måste göra fysiskt motstånd för att visa att hon 

inte ha sex. Estrich menar att kvinnor som blir våldtagna av män som de känner har svårare 

att visa att samtycke inte förelåg. Deras trovärdighet ifrågasätts p.g.a det presumerade 

samtycket. Enligt Estrich måste dessa kvinnor också göra fysiskt motstånd för att övertyga 

rätten om att det faktiskt var en våldtäkt. Som vi kan se stödjer vår undersökning Estrichs 

diskussion.  

 

5.3. Varför sker våldtäkt enligt unga kvinnor? 

I följande fråga anger våra informanter olika orsaker till varför de tror våldtäkt sker. De berör 

ämnen som psykisk störning, sexualitet och makt. En del av informanterna utgår ifrån en 

individnivå där orsaksfaktorn är en psykisk störning.  

  

Jag tror ändå det finns olika sorters våldtäktsmän /…/ men jag tror att 

våldtäktsmän har någonting fel. Det finns ju några som tänder på att 

våldta. Då är man psykiskt sjuk. Jag tror det finns många olika sorters 

våldtäktsmän. 
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Det sitter i huvudet. Det är samma sak med pyromaner /…/. Det 

kanske inte är sexet de är ute efter, men det finns säkert de som gör det 

för sexet /…/ ”oh, han får en kick utav det”. 

 

Här väljer våra informanter att utgå ifrån att våldtäktsmän är psykiskt sjuka personer som 

våldtar kvinnor. Att de flesta våldtäktsfall aldrig anmäls och att de flesta övergreppen sker 

bakom stängda dörrar är välkänt. Det som är skrämmande med den här förklaringen är i så fall 

att samhället har ett stort antal okända psykiskt sjuka män som behöver hjälp. En annan 

informant väljer att motsätta sig den psykiska förklaringen som orsak och de för ett intressant 

samtal med varandra. 

 

1: Det har ju varit jättemånga gruppvåldtäkter i denna staden det 

senaste året, där 15- och 16-åriga killar har gått på en tjej och våldtagit 

henne /…/. Jag förstår inte att fem killar står och tittar på varandra och 

vet vad dom gör och har sex med denna tjejen, fast hon inte vill. För 

mig är det helt sjukt /…/ skäms man inte och hur kan dom titta på 

varandra utan att skämmas. Då tänker jag att det kanske inte ligger 

någon psykisk störning bakom det för hur stor är sannolikheten att alla 

fem killar är psykiskt störda. Det måste ligga något annat bakom. 

 

2: Det är coolt bland unga killar /…/ dom är någonting. Jag vill 

komma in i deras hjärnor och veta vad och hur dom tänker. 

 

3: Jag tror dom peppar upp varandra. ”Kom igen.” 

 

2: Men jag tror dom ångrar sig efteråt. 

 

1: Jag tror också att dom ångrar sig om det nu inte skulle vara så att 

alla fem är psykiskt störda. Om de inte är psykiskt störda, vad är det 

då? 

 

3: Det är nåt coolt. 

 

1: Hur får man det till nåt coolt? 



 44

3: Jag vet inte. 

 

2: Då är dom nästan i samma situation som våldtäktsoffret, lika 

hjälplösa och vågar inte säga ”nej” inför sina kompisar. ”Vad är dom 

då? ” /..../ ”Ingenting, jävla myror som man borde trampa på.” /…/ 

 

3: Istället för att tänka ”shit, vad har jag gjort”, så går dom och skryter 

och skrattar, för det är för jobbigt. Dom försöker kanske göra det till 

något det inte är för att dämpa ångesten och dom känslor dom har 

inom sig. 

 

Det blir tydligt när man lyssnar på informanternas diskussion att de rör sig på en abstrakt nivå 

kring orsakerna till våldtäkt, men de lyckas inte riktigt definiera vad det är de söker och 

istället återgår de till en individnivå. Tillbaka på individnivå så förvandlar de 

våldtäktsförövaren till ett hjälplöst offer som på grund av grupptryck och risk för utstötning ur 

gruppen inte vågar motsätta sig våldtäkten. Informanterna har tidigare nämnt grupptryck som 

orsaksfaktor, då vissa kvinnor inte vågar säga ”nej” till sex. Vi kan utläsa att informanterna 

använder samma orsaksförklaring vid två tillfällen. Vad innebär det? Att män och kvinnor 

utsätts för liknande krav från samhällets sida, men att det dock förekommer könsskillnader. 

Män måste visa sin styrka genom att visa sin sexuella lust annars är de inte män, medan 

kvinnor inte får vissa sin sexuella lust för då riskerar de att stämplas som ”lösaktiga”. Flera av 

våra informanter har uppfattningen att mannens sexualitet är svår att kontrollera. Synen på 

mannens sexualitet blir tydlig i kommande citat. 

                        

För att killar är kåta, om vi nu utgår ifrån att killar är dom som våldtar. 

 

Det är mer vanligt att killar pratar om sex. Många tjejer tror att bara 

för killen har börjat tänka på sex så kan han inte sluta för att han är helt 

inne i sex.  

 

Jag tycker att en tjej får skylla sig själv lite grann då hon har visat att 

hon vill. Killen kan då bli upphetsad och vilja ännu mer /…/. 
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Här anger informanterna en enkel och tyd lig förklaring som berör mäns sexuella behov, att 

män har svårt att kontrollera sitt sexuella behov och på grund av detta våldtar en kvinna. Man 

förklarar den manliga sexualiteten ofta som en otämjd och inneboende urkraft som har sin 

egen vilja (Hammarén, Johansson 2002). Innebär den sexuella förklaringen att män inte har 

någon självdisciplin och behärskning över sin egen kropp eller är det så att det sexuella 

utrymmet påverkas av det sexuella behovet? Vi anser snarare att män precis som kvinnor är 

begränsade i olika avseenden kring sin sexualitet. Det finns vedertagna normer i samhället 

kring manlig och kvinnlig sexualitet och informanternas svar belyser snarare dessa skillnader 

och uppfattningar. Liknande uppfattningar kommer till uttryck då informanterna börjar 

diskutera kvinnans sexualitet.    

 

1: Jag tycker det är riktigt sjukt, att man tar upp vad hon hade på sig, 

att hon visade bröst och ben och hela köret. 

 

2: Samtidigt får man acceptera läget fastän det låter sjukt. Det är inte 

det lämpligaste att gå i kort kjol. Själv skulle jag inte göra det, för jag 

vill inte utsätta mig för risken. Jag tycker synd om dom som känner sig 

bekväma i kort kjol och inte har möjlighet att bära det. Det är saker 

man får ta, för sanningen är ju att risken att utsättas för våldtäkt är ju 

större om man har kort kjol.  

 

3: Men jag tycker inte att man borde acceptera att det är så. 

 

2: Nä, men det får man ju göra, om man inte vill utsätta sig för större 

risker. 

 

4: Jag tycker det handlar om vilken attityd man har då man bär den 

korta kjolen. Är du en tjej som har jättekort kjol /…/ och håller på att 

”flasha” dig och visar röven och har den attityden och stilen, så 

utstrålar tjejen att hon vill nåt. Hon sänder ut fel signaler. 

 

---------- 
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1: Om man bär upp sådana kläder med stil, då har man ju stil. Om man 

bär det typ på ett smutsigt sätt, då blir det att man klassar henne som 

slampig. Det beror på hur man bär upp det.  

 

5: Man behöver inte vara slampig för det liksom. 

 

2: Man kan bära en kort kjol på olika sätt. Man kan bära den som en 

kjol och inte som ett sexobjekt eller sexgrej /…/ man kan bära kjolar 

på två olika sätt. Du kan bära den som ”oh, kolla in mig, snälla killar 

kolla på mig” eller ”kolla, jag går med en kjol, som ingenting, som ett 

vanligt klädesplagg”. 

   

Man kan tydligt se att uppfattningen kring kvinnlig sexualitet är avgränsad. Kvinnan bör inte 

utmana sitt öde genom att väcka åtrå och uppmärksamhet, för risken finns att hon utsätts för 

våldtäkt. Reaktioner på könsförtryck kan gestalta sig på olika sätt enligt Sue Lee. Ett sätt är att 

inta ett undvikande förhållningssätt, vilket innebär att man begränsar sitt handlingsutrymme 

och tonar ner sin egen sexualitet för att undvika att väcka lus t. Kvinnor lär sig genom 

socialiseringen att ta hänsyn till olika klädkoder för att minimera risken att väcka åtrå. Att 

internalisera sexuella hot begränsar kvinnors rörelsefrihet och den spontana upptäckarlusten. 

(Hammarén, Johansson 2002). Är informanternas uppfattning en reaktion på ett omedvetet 

könsförtryck eller är de realister som intar ett förebyggande förhållningssätt? Sue Lee anser 

att kvinnor utgör ett hot mot männens identiteter och solidaritetsstruktur. Män använder 

nedvärderande ord och skvaller för att lyckas ”hålla tjejer på mattan” (ibid.,13). Vi kan inte i 

vår undersökning avfärda eller bekräfta Lees påstående att killar är de som använder 

nedvärderande ord och skvaller, eftersom vår undersökning endast berör kvinnors synpunkter, 

men det vi däremot kan utläsa ifrån vår undersökning är att kvinnor också nedvärderar 

varandra och skvallrar. En del av våra informanter uttrycker det tydligt. 

 

Tjejer snackar jävligt mycket. 

 

Tjejer ger varandra mer rykte än vad killar ger en tjej. 

 

/…/ ibland så känner man ändå ”jävlar, hur fan ser hon ut”, och så 

märker man bara typ, hur kan man gå klädd så. Så känner jag och så 
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tänker man bara ”shit” att killarna måste verkligen tänka så om henne 

också, om jag som tjej reagerar. ”Hur fan ser hon ut”, stackars killar de 

måste ju bli så ”oh shit”, hon måste vara villig på allt /.../ Tjejer själv 

tycker så om varandra så jag kan tänka mig hur killar tycker om 

samma situation. 

 

I Hammaréns och Johanssons (2002) studie påvisar man att tjejer reproducerar bilden av den 

”dåliga flickan”, vilket även våra informanter uttrycker i citaten ovan. Enligt Catherine 

MacKinnon är sexualiteten en social konstruktion som grundar sig på mäns makt (Jeffner 

1998). Innebär det att informanterna uttrycker synpunkter kring kvinnans sexualitet utifrån en 

omedveten maktstruktur?  

 

Två av våra informanter berör problematiken utifrån ett strukturellt perspektiv, där begreppet 

makt har stor betydelse som orsaksfaktor till varför män våldtar kvinnor. De uttrycker sig så 

här:      

 

Jag tror inte att män som begår våldtäkt gör det på grund av att dom är 

kåta utan dom vill ha makt över kvinnan och visar det genom att våldta 

henne. 

 

Jag tror att det har mycket med makt att göra när dom väl våldtar en 

tjej. Så känner dom sig så starka ”oh, makt över den här tjejen, kolla 

den här tjejen vill inte, men jag får det jag vill och jag skiter i vad hon 

säger” och sånt liksom /.../ Jag tror att det är makten som får dom att 

göra det. ”Oh kolla, jag våldtog henne, jag måste få den maktkänslan” 

/…/. Jag tror makt är en stor del utav våldtäkten och att göra 

människor så försvarslösa. 

 

Informanterna belyser begreppet makt, men de klargör inte på ett strukturellt plan hur 

maktstrukturen är en orsakande faktor. De har svårt att förklara hur fenomenet våldtäkt hänger 

samman med begreppet makt, men trots detta berör de ett viktigt område avseende 

våldtäktsproblematiken. Feminister som Catherine Mackinnon, Susan Brownmiller, Maria-Pia 

Boëthius m.fl. anser att maktstrukturen i samhället är en orsaksfaktor. Mackinnon ser 

sexualiteten och utformandet av manligt och kvinnligt som en maktstruktur (Freedman 2003). 
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Brownmiller nämner det latenta hotet om att utsättas för våldtäkt som en maktfaktor. Rädslan 

och hotet innebär i sin tur att män har en överordnad maktposition och kvinnor en 

underordnad (Wendt Höjer 2002). Boëthius (1990) nämner att fientligheten och rädslan 

mellan könen är själva kärnan för patriarkernas maktposition. De behöver våldtäktsförövarna 

för att behålla sin maktposition.  
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6. SAMMANFATTNING___________________________________________ 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka synen på våldtäkt och våldtäktsoffer ur ett 

kvinnoperspektiv. Frågeställningarna vi har utgått ifrån handlar om hur unga kvinnor 

definierar våldtäkt, om unga kvinnor anser att det finns omständigheter där kvinnan får skylla 

sig själv och/eller anses mindre trovärdig och varför våldtäkt sker.  

 

Uppsatsen består av en kvalitativ undersökning i form av en gruppdiskussion, med sex unga 

kvinnor samt fyra enskilda intervjuer. Informanterna är gymnasieelever på 

Öresundsgymnasiet i Malmö, varav nio av dem är 18 år gamla och en 17 år gammal. Förutom 

våra krav på att informanterna ska var kvinnor samt gymnasieelever har urvalet av 

intervjupersoner skett slumpmässigt.  

 

Vi inleder vårt arbete med att definiera våldtäkt, sexuellt tvång samt sexuellt utnyttjande ur ett 

juridiskt perspektiv, för att förklara den allmänna synen på våldtäkt. Därefter har vi ett kapitel 

som berör den historiska aspekten av våldtäkt och våldtäktsoffer. Där kan man utläsa att 

våldtäktslagarna tillkom för att skydda männens rätt till egendom, d.v.s. kvinnan. Kvinnor 

som inte ansågs vara ”ärbara” hade länge inga juridiska rättigheter, då de blev våldtagna. 

Helena Sutorius (1999) menar att kvinnans sexua litet historiskt har förnekats och 

kontrollerats, där föreställningar och bilder av kvinnan som ”madonna” eller ”hora” har varit 

centrala. En kvinna som bejakar sin sexualitet och står för den blir ofta sedd som oanständig 

och ”lätt på foten”, medan en man som gör detsamma möts med överseende, till och med 

kanske med beundran. Än idag kan vi se spår av myter kring kvinnans sexualitet, där 

kvinnans levnadsstil som förhandlingsutrymme efter en våldtäkt i högsta grad fortfarande är 

aktuellt. Hur man uppfattar våldtäkt struktureras kring föreställningar om kvinnors sexualitet 

som motsägelsefull och opålitlig, och om våldtagna kvinnors ansvar för att våldtäkten 

inträffar. Männen befrias från ansvar vad gäller samförstånd om den sexuella akten. Har 

kvinnan inte tillräckligt tydligt sagt ”nej” är det således fritt fram för mannen, även om han 

inte fått något svar, eller bekräftelse över huvudtaget, från kvinnan (Hedlund m.fl. 1979). 

 

Den här bilden av kvinnan framhålls också i kapitlet ”tidigare forskning i Sverige”. Stina 

Jeffner har forskat kring frågor rörande inställningen till våldtäkt. Jeffner framhåller att det 

finns en tolerant inställning till våldtäkt i vårt samhälle. Ungdomarna i hennes undersökning 

ändrar sin uppfattning, då olika omständigheter kring kvinnan berörs. Jeffner drar slutsatsen 
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att detta är ett uttryck för en könsmaktordning, där killar har tolkningsföreträde och  större 

handlingsutrymme än tjejer. Flickor får lära sig att de skall vara till lags, och i förlängningen 

blir detta en sanning också på sexualitetens område. Jeffner vill med sin undersökning visa att 

våld mot kvinnor inte är ett individproblem, utan ett strukturellt och kulturellt problem 

(Jeffner 1998).  

 

Att våldtäkt är ett strukturellt problem anser även feministerna, Catherine MacKinnon, Susan 

Brownmiller, Maria-Pia Boëthius m.fl. MacKinnon argumenterar för att sexualiteten är en 

form av makt, som skapar genuskonstruktioner som manligt och kvinnligt. Brownmiller 

definierar våldtäkt så här: “It is nothing more or less than a conscious process of intimidation 

by which all men keep all women in a state of fear.” (Brownmiller 1975, s 15). Det vill säga 

hotet om våldtäkt påverkar alla kvinnor även om de själva inte är utsatta för en reell våldtäkt. 

Det konstanta hotet som kvinnor bär inom sig leder till att män får en överordnad 

maktposition och kvinnor en underordnad ställning. Även Boëthius ser grunden i 

våldtäktsproblematiken som en maktstruktur, där patriarkerna behöver våldtäktsmännen för 

att bevara sin maktposition.  

 

Vi kan dra slutsatsen att majoriteten av våra informanter inte har samma orsaksförklaring som 

nämns i texten ovan. Våra informanter utgår från individuella och grupporienterade 

orsaksförklaringar. I vissa avseenden handlar våldtäktsproblematiken om att förövaren är 

psykiskt sjuk, medan man under andra omständigheter berör omgivningens påverkan och hur 

svårt det är att göra det man egentligen vill. Ungdomarna berör vid några enstaka tillfällen 

våldtäktsfenomenet ur ett strukturellt perspektiv, då de nämner begreppet makt. Vi kan utifrån 

vår studie konstatera att våra informanter har en omfattande definition av våldtäkt som utgår 

ifrån en personlig sexuell kränkning. Det innebär inte att alla kvinnor som anser sig bli utsatta 

för en våldtäkt kommer att betraktas som ett vå ldtäktsoffer. Detta tydliggörs när man berör 

frågan; om det finns omständigheter där kvinnan får skylla sig själv och/eller anses mindre 

trovärdig? Omständigheter där kvinnan skuldsätts för våldtäkten och hennes trovärdighet 

ifrågasätts är vid alkoholberusning, då kvinnan har rykte om sig att ”vara lätt på foten” och 

klär sig utmanande, då våldtäktsförövaren är en partner eller bekant samt då hon inte tydligt 

visat att hon inte vill ha sex. Våra resultat stödjer i många avseenden slutsatser som redan 

framhållits i tidigare forskning, men vår undersökning har även föranlett resultat som 

motsäger tidigare studier.  
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7. SLUTDISKUSSION_____________________________________________ 

Vi kan konstatera att våra informanter har en omfattande definition av våldtäkt som utgår 

ifrån offrets upplevelser av sexuell kränkning. Det innebär inte att alla kvinnor som upplever 

en sexuell kränkning kommer att få sina upplevelser definierade som våldtäkt. Informanternas 

ambivalens och motstridigheter blir tydlig när man belyser problemet ur ett offerperspektiv. 

Vi har tidigare nämnt Nils Christies (2001) tolkning av offer utifrån en individnivå, där offrets 

upplevelser är det primära. I det här avseendet kan vi se att våra informanter stödjer Christies 

tolkning. När vi senare berör frågan, under vilka omständigheter tjejen får skylla sig själv 

och/eller anses mindre trovärdig, framträder en ny bild av våldtäktsoffret. Här blir det tydligt 

att informanternas vida tolkning av våldtäktsoffer kolliderar med vissa omständigheter som 

påverkar hennes trovärdighet och offerstatus. Då omständigheter som alkoholberusningens 

betydelse, tjejens livsstil och klädsel, då våldtäktsförövaren är en partner samt sätt att visa att 

man inte vill ha sex, berörs ändras synen på kvinnan som våldtäktsoffer. Kvinnan tycks 

förlora, sitt tolkningsföreträde. Samtidigt uppstår svårigheter för kvinnan att göra anspråk på 

offerstatus. Omständigheterna leder i sin tur till att kvinnan uppfattas mer eller mindre som 

medbrottsling till själva våldtäkten. Sakta men säkert synliggörs en ny bild av våldtäktsoffret, 

som bekräftar den rådande samhällstolkningen. Ur ett samhällsperspektiv definierar Christie 

begreppet offer så här: ”/…/ en person eller kategori av individer som – när de drabbas av 

brott – lättast får fullständig och legitim status som offer” (Christie 2001, s 47). ”Slampiga” 

eller ”lösaktiga” kvinnor har som grupp, genom historien haft svårt att hävda sin rätt, som 

våldtäktsoffer. En tydlig indikation på detta framträder då man återgår till varför våldtäkt 

kriminaliserades på medeltiden. Våldtäktslagarna infördes för att skydda männens egendom 

och rättighet. Än idag kan vi se spår utav en förgången era, då flertalet av våra informanter 

ändrar sin uppfattning kring när en kvinna kan anses var ett våldtäktsoffer. Då informanterna 

väljer att ändra sin ståndpunkt, beror det på rättsäkerheten; ”/.../ man kan inte döma någon för 

våldtäkt bara för att man känner sig kränkt och våldtagen, men inte har blivit det enligt 

lagen”. 

 

När samhällsnormen kring kvinnans sexualitet gör sig påmind (genom olika omständigheter) 

ändras informanternas inställning. Varför är det så? Vi har tidigare frågat vem som har det 

juridiska tolkningsföreträdet idag. Är det fortfarande männen? Vem ska lagen egentligen 

skydda? Vi har inga enkla eller direkta svar på dessa svåra frågor, däremot har vi nämnt 

feminister som Jeffner, Mackinnon, Brownmiller, Boëthius m.fl. som anser att det handlar om 
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en maktstruktur. Mackinnons sätt att se på sexualiteten, som en form av makt som kommer till 

uttryck i vår socialiseringsprocess och som leder till genuskonstruktioner som manligt och 

kvinnligt, kan vi inte motsäga. Små pojkar får under sin uppväxt större utrymme och positiv 

respons på sitt kön och sin sexualitet. Pojkar lär sig i tidig ålder att bejaka sin sexualitet, 

medan flickor får lära sig att hålla tillbaka och skämmas för sin sexualitet. Detta blir tyd ligt 

när man senare som ung kvinna refererar till mäns sexualitet som ett okontrollerbart behov, 

och ser det som en orsak till varför män våldtar kvinnor. Det romantiska kärlekskomplexet 

lyser igenom informanternas svar, då de svarar i termer som: ”så här borde det vara, men så 

här är det”. De tycker att det är självklart att kvinnor ska få bejaka sin sexualitet, men det 

finns omständigheter då kvinnan bör tänka sig för. Man talar helt enkelt om att, samhället inte 

klarar av att hantera en kvinnas sexuella frigörelse, då den kolliderar med en traditionell 

könsnorm. Att utformandet av manlig och kvinnlig sexualitet är en maktfaktor, blir tydlig i 

vår undersökning, då männen har större sexuellt utrymme och kvinnan är syndabocken då hon 

hamnar i situationer som kan tolkas som våldtäkt.  

 

Det vi finner tveksamt i Mackinnons argument är att det utesluter andra maktfaktorer som inte 

är ihopkopplade med sexualiteten. Även om kvinnor under sin uppfostran får lära sig vad som 

är passande respektive opassande för sitt kön, innebär det inte att de som vuxna måste agera 

utifrån det i sitt vardagsliv. Kvinnor är inte passiva varelser. De har möjlighet att agera utifrån 

andra synsätt och påverka sitt liv, oavsett sitt kön. Att kvinnor inte är fastbundna i givna 

normer, innebör inte att det är lätt för kvinnor att var orädda och aktiva i sitt vardagsliv. Susan 

Brownmiller berör här ett område som de flesta kvinnor, om inte alla kvinnor känner igen, 

nämligen hotet eller rädslan att bli utsatt för en våldtäkt. Att vissa kvinnor känner hotet eller 

rädslan mer än andra blir påtagligt i vår undersökning. Informanterna uppmanar varandra att 

inte utmana sitt öde genom att gå ut själv på natten, väcka åtrå o.s.v.  

 

Rädslan och hotet som är ihopkopplad med risken att utsättas för våldtäkt och att bli ett 

otrovärdigt våldtäktsoffer, benämner vi som det ”kvinnliga handikappet”, på grund av att det 

begränsar vårt handlingsutrymme på offentliga platser samt att det är ett latent hot som  

konstant finns i vårt medvetande. Det är ett kvinnligt handikapp, eftersom det påminner oss 

om att vi riskerar att utsättas för våldtäkt just på grund av att vi är kvinnor. Det är ett 

obehagligt handikapp som kan uppstå när som helst, t.ex. när man tar en promenad, är på väg 

hem från en kompis eller en fest, sitter på bussen o.s.v. Det är ett psykiskt handikapp, som 

inte syns på utsidan, men som ständigt gör sig påmind, när medier rapporterar om 
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överfallsvåldtäkter, när ens mor, far eller pojkvän talar om att man inte ska gå hem själv o.s.v. 

Det kvinnliga handikappet leder till att män får en överordnad maktposition och kvinnor en 

underordnad. Alla män drar nytta av det kvinnliga handikappet, eftersom det gynnar gruppen 

män, trots att alla män inte begår våldtäkt. Detta blir tydligt då man läser Brownmillers egen 

definition av våldtäkt; ”It is nothing more or less than a conscious process of intimidation by 

which all men keep all women in a state of fear (Brownmiller 1975, s 15). Det kanske inte är 

en medveten process som män utför, men det är definitivt en process som gynnar män. Vi 

anser att det gynnar gruppen män, eftersom deras trovärdighet inte ifrågasätts då de är sexuellt 

frigjorda, då de inte har ett ”kvinnligt handikapp” som begränsar deras handlingsutrymme på 

offentliga platser, då de har haft tolkningsföreträde på våldtäktslagarna ur ett historiskt 

perspektiv och frågan är om män fortfarande har tolkningsföreträde idag. Det är inget vi kan 

besvara i vårt arbete, men det är en oerhört viktig fråga att reflektera över. Det vi däremot kan 

påvisa i vårt arbete är att kvinnor har ett stort ansvar då det gäller en situation som kan leda 

till våldtäkt eller inte. Kvinnan är fortfarande den som bör tänka sig för hur hon beter sig, hur 

hon klär sig och vilka signaler hon sänder ut. En stor del av bevisbördan eller ansvaret anses 

var kvinnans åtagande och på så sätt så frigörs mannen från en del av ansvaret. Det här gynnar 

alla män eftersom de inte i lika stor utsträckning måste tänka på vilka sexuella signaler de 

sänder ut, vilket sexuellt beteende de har o.s.v. Baksidan av myntet är att det skuldbelägger 

alla oskyldiga och ansvarstagande män med ett otrevligt rykte. Vi har inte valt att citera 

Brownmiller för att kränka alla oskyldiga män, utan för att vi anser att det framhåller ett 

tillstånd som stämmer överens med det kvinnliga handikappet samt att våldtäkt är ett fenomen 

som gynnar gruppen män, och speciellt de som begår våldtäkt.  

 

När kvinnor som grupp är rädda eller känner sig hotade av att befinna sig på offentliga platser 

eller riskerar att bli dömda av samhällsmoralen för att hon inte har tagit hänsyn till olika 

omständigheter, framhålls på ett indirekt sätt att kvinnor bör vara rädda och försiktiga. Det här 

blir även tydligt i vår undersökning då informanterna uppmanar andra kvinnor att inte gå hem 

själva eller klä sig utmanande. Är informanternas synsätt en reaktion på ett omedvetet 

könsförtryck eller är de realister som intar ett förebyggande förhållningssätt för att skydda sig 

själva? 

 

Vårt arbete har aldrig syftat till att klandra gruppen män som ansvariga för 

våldtäktsproblematiken, utan snarare lyfta upp ett fenomen, som berör både män och kvinnor. 

Vi har som utgångspunkt valt att belysa våldtäktsproblematiken och synen på våldtäktsoffret 
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ur ett strukturellt perspektiv. Det är här man kan börja diskutera den strukturella makten i 

Sverige och vem som bär ansvaret. Vi har genom vårt arbete påvisat att män ur ett historiskt 

perspektiv har haft tolkningsföreträde på det juridiska området avseende våldtäkt. Vi har även 

kunnat påvisa att våra informanter har intagit ett förhållningssätt till kvinnans sexualitet som 

gynnar den manliga sexualiteten och handlingsutrymmet, på kvinnans bekostnad, vilket även 

tidigare forskning har kunnat fastställa. Samtidigt finns invändningar mot detta i vårt material. 

Vi har också kunnat utläsa en vid och offerorienterad definition av våldtäkt i vår studie.  

 

Vad innebär det? Har könsförtrycket blivit en del av vardagen och vi har glömt att reflektera 

över den? Att män genom historien haft mycket makt och inflytande, innebär inte att kvinnor 

är ansvarsfria. Vi har i vår undersökning kunnat framhålla att våra informanter har en tendens 

till att reproducera bilden av den ”dåliga flicka” och dessutom skuldsätta kvinnan i större 

utsträckning än mannen. 

 

Även om män både har haft och har makt innebär det inte att kvinnor behöver tolerera 

orättvisa och förtryck. Säger man att det finns en maktstruktur som är könsdiskriminerande 

och förtryckande riskerar man att passivisera kvinnan, vilket vi vill motverka. Vi vill däremot 

lyfta fram att kvinnor mot alla odds har lyckats få rösträtt, rätt till abort, utbildning, jobb, 

preventivmedel m.m. Kvinnor är aktiva varelser som har möjlighet att påverka och förändra 

sin vardag. Däremot tolererar vi inte att kvinnor betraktas som mindre värda och utsätts för 

könsdiskriminering. Kvinnor har ett eget ansvar att ta tillbaka rätten till sin kropp, sexualitet, 

handlingsutrymme och sin självständighet. Vi måste själva genomgå en ”habilitering” för att 

frigöra oss från vårt kvinnliga handikapp.  

 

Eftersom arbetet berör våldtäkt och våldtäktsoffer ur ett kvinnoperspektiv har vi inte 

behandlat fenomenet ur ett manligt perspektiv och vad det innebär för män.  Däremot kan vi 

tala om för alla män som inte vill tillhöra kategorin ”potentiella våldtäktsmän” eller som 

Brownmiller uttrycker det: ”/…/ all men keep all women in a state of fear” (Brownmiller 

1975, s 15), att ta sitt ansvar och motsätta sig all form av kvinnligt könsförtryck. Fördelen för 

män är att de inte behöver arbeta i motvind. Att inte motabeta könsförtryck och orättvisor 

innebär ett tyst samtycke, vilket även gäller kvinnor.  

 

Vi vill avsluta vårt arbete med ett citat från Martin Luther King: ”Den stora tragedin är inte de 

onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad”.  
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9. BILAGOR_____________________________________________________ 

9.1. Intervjuguide 

9.1.1. Intervjufrågor i gruppintervju/diskussion 

• Vad är våldtäkt enligt er? 

• Varför sker våldtäkt enligt er? 

• Finns det omständigheter där tjejen får skylla sig själv och/eller anses mindre 

trovärdig? 

 

9.1.2. Intervjufrågor i enskilda djupintervjuer 

• Vad är våldtäkt enligt dig? 

• Varför sker våldtäkt enligt dig? 

• Finns det omständigheter där kvinnan får skylla sig själv och/eller anses mindre 

trovärdig? 

• Hur ska ett våldtäktsoffer vara för att anses trovärdig? 

• Vilket ansvar har kvinnan i våldtäkten? 

• Vilket ansvar har mannen i våldtäkten? 

• Vad krävs det från kvinnans sida för att visa att hon inte vill ha sex? 

• När kan man ändra sig trots att man tidigare sagt och visat att man vill ha sex? 

• Kan en kvinna som har ett förhållande med en man bli våldtagen utav honom? Är det i 

så fall lika allvarligt som att bli våldtagen av en okänd man? 

• Tror du att det finns en viss typ av kvinnor som lättare utsätts för våldtäkt och i så fall 

varför och vilka? 

• Vad tror du andra har för syn på våldtäkt? 

• Vad tror du påverkar din syn på våldtäkt och våldtäktsoffer? 

• Gör du något i ditt vardagsliv för att undvika att bli utsatt för våldtäkt? 

• Kan man som kvinna ha sex utan att vara kär i mannen? Vad innebär det i så fall? 

• Vem tror ni har skapat bilden av hur kvinnans sexualitet ska vara? 

• Hur uppfattar du kvinnor som tar initiativ till sex/intimitet? 

• Hur uppfattar du orden ”hora” och ”player”? 
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