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Abstract 
The objective of this interview study is to examine the discourses on sexual violence 

that circulate among young cismen in today’s Sweden, in the wake of the metoo 

movement. This study seeks to understand how ideas of masculinity connect to 

conceptions of the rapist, and how this relates to the construction of the participants’ 

own identities. It further aims to explore the emotional dimensions of the reproduction 

of discourses on rape. Coming from an epistemological standpoint of social 

constructivism, and aided by theories on masculinities and affective economies, the 

study indicates that the participants’ ideas of sexual violence are characterized by 

ambivalence. Conceptions of the rapist as a monstrous and strange “other” tend to 

obscure what they simultaneously know – that the perpetrator is often both ordinary 

and familiar. This idea of the rapist as a monster is partly used as an antithesis to the 

construction of the self as normal and equal to women. I have shown that the 

circulation of emotion plays a role in constructing the victim as someone whose life is 

destroyed, leaving them, as well as the offender, with inhibited chances to heal and 

move on. The study further suggests that the gender equal and “enlightened” 

masculinity might be viewed as hegemonic in Sweden today, on account that this 

might, paradoxically, be the most strategic way to uphold a patriarchal order in a post-

metoo society. 
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1	Inledning	
 
2008 publicerades antologin F:ordet (Östergren (red.) 2008). Jag minns att jag satt på 

en stadsbuss och läste första kapitlet, där journalisten Anna Svensson skriver om 

våldtäkt, och att jag var helt oförberedd på den emotionella reaktion jag strax skulle 

uppleva. Svenssons text är olik all annan diskussion om våldtäkt som jag fram till 

dess hade stött på. Jag var beredd på en läsning som bekräftade de sanningar som 

under en livstid införlivats i min förståelse av sexuellt våld; att det är något av det 

värsta en person kan uppleva; att våldtäkt förstör liv. Istället möttes jag av en berättare 

som betackar sig för att definieras som förstörd, och som vill se en förändring i hur vi 

talar om sexuella övergrepp; som menar att hon, trots att ha varit utsatt för en 

våldtäkt, lever ett fullgott och bra liv (Svensson, 2008). Jag blev först perplex, och 

sedan arg. Hur kan en person ens tänka på att förminska detta fruktansvärda brott, och 

osynliggöra allt det lidande som våldtäktsoffer upplever? Under flera år blev jag 

uppretad och arg så fort jag tänkte på detta resonemang, som var både oförståeligt och 

provocerande.  

 

Jag låter denna anekdot få illustrera hur diskurser reglerar vad som blir möjligt att 

säga, och därmed uppleva. Svensson hade brutit mot de osynliga regler som, med 

Foucault, styr på vilket sätt vi bör, får och kan tala om våldtäkt (Foucault, 1993). Hon 

har långt senare berättat för mig att hon mycket riktigt fick starka negativa reaktioner 

på vad hon själv definierade som ”goda nyheter”, det vill säga att livet inte är över 

bara för att du har blivit våldtagen. 

 

Sedan F-ordet kom ut har det hänt en del i det offentliga samtalet om sexuellt våld; 

inte minst har metoo-rörelsen flyttat fram positionerna för de med egen erfarenhet att 

dela med sig av sina berättelser. Detta gör mig nyfiken på hur läget ser ut nu; vad det 

är för diskurser som cirkulerar i Sverige idag gällande sexuellt våld. Av förklarliga 

skäl är det främst kvinnor som har tagit plats i det offentliga samtalet kring detta, och 

med all rätt. Men jag intresserar mig för hur den grupp som skrivs fram som 

potentiella förövare, nämligen män, navigerar i denna delvis nya terräng som har 

uppstått. Inte minst då de som grupp länge har haft tolkningsföreträde i frågan, och 

fortfarande sitter på en priviligierad position till följd av deras könstillhörighet, anser 
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jag det viktigt att undersöka vilka diskurser om sexuellt våld som produceras, och 

reproduceras, av män, och i manliga rum, idag. Jag har således valt att titta närmare 

på hur unga cismän förstår våldtäkt, och hur de upplever de förändringar som skett i 

samtalet sedan metoo-hösten 2017. 

         

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka diskurser kring våldtäkt och andra sexuella 

övergrepp, och jag vill här utforska vad unga cismän har för föreställningar om 

sexuella övergrepp. Det har gått två och ett halvt år sedan metoo-rörelsen drog igång, 

och jag intresserar mig för om och hur detta har omformat mäns idéer om vem som är 

förövare samt vad ett övergrepp får för konsekvenser för den som utsätts. Genom att 

samtala med män som inte varit utsatta för sexuella övergrepp, är min förhoppning att 

jag kan belysa några av de diskurser som överlevare av övergrepp eventuellt möter, 

samtidigt som jag får värdefull insikt i hur några ur den grupp som diskursivt målas 

upp som potentiella gärningsmän – det vill säga män, tänker och känner kring det nya 

sociala landskap som vuxit fram i vågen efter metoo. Studien har en huvudsaklig 

frågeställning, följt av fyra underfrågor: 

 

Vilka diskurser gällande våldtäkt cirkulerar bland unga cismän i Sverige 2020? 

 

- Hur kopplas maskulinitet till föreställningar om våldtäktsmannen, och 

hur relaterar detta till konstruerandet av den egna maskuliniteten? 

- Vad spelar känslor för roll i förståelsen, och den diskursiva 

reproduktionen, av våldtäkt? 

- Hur konstrueras den som utsätts för sexuellt våld? 

- Hur navigerar unga män i diskurser om sexuellt våld sedan metoo? 

 

 

1.2 Bakgrund 
 

Jag ska nu inleda med en summarisk redogörelse för den, tidvis polariserade, debatt 

gällande sexuellt våld som förekommit inom den feministiska rörelsen. De två 
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parterna i denna konflikt kan, hårdraget, sägas utgöras av en radikalfeministisk 

respektive en poststrukturalistisk falang. Jag avslutar med ett avsnitt om de två 

vanligaste, men distinkt olika, sätten att benämna den som utsätts för sexuella 

övergrepp – offer respektive överlevare. 

 

1.2.1 Den feministiska debatten om våldtäkt 
 

Det finns ett avstånd mellan å ena sidan den poststrukturalistiska förståelsen av 

sexuellt våld som språk, och därmed som tolkningsbart, och å andra sidan dess 

kritiker som pekar på det farliga i att reducera människors verkliga upplevelser av 

sexuellt våld till diskurs. Vi ska nu se en kortfattad historik av dessa diskurser. 

 

Den amerikanska journalisten och aktivisten Susan Brownmillers bok Against Our 

Will: Men, Women, and Rape (1975) publicerades 1975, och fick en enorm 

genomslagskraft gällande hur man i USA, och många andra delar av världen, förhöll 

sig till våldtäkt. I den för hon tesen att våldtäkt bör förstås som ”en medveten 

skrämselprocess genom vilken alla män håller alla kvinnor i ett tillstånd av rädsla” 

(Brownmiller, 1975, s 15), och vill lyfta upp detta hot mot kvinnors liv och säkerhet 

på den politiska och kulturella dagordningen. Brownmiller menar vidare att det är hur 

män och kvinnor, vilka för henne är fasta och otvetydiga kategorier, rent anatomiskt 

är beskaffade (att mannen har förmågan att penetrera kvinnan) som ger mannen ett 

övertag, vilket i sig leder till att han våldtar (Brownmiller, 1975). Boken välkomnades 

av många, och anses idag avgörande för några av de framsteg som gjordes i 

västvärlden gällande kvinnors juridiska och sociala rättigheter, men den har även fått 

utstå en del kritik. I Women, Race and Class (1981) kritiserar filosofen och aktivisten 

Angela Y. Davis Brownmillers bok för att reproducera rasistiska idéer om vita 

kvinnors utsatthet i förhållande till ”farliga” svarta män, samt att Brownmillers 

subjekt ”kvinna” uppenbarligen endast tar vita kvinnors livsvillkor i beaktning (Davis, 

1981). Den amerikanske litteraturvetaren Sharon Marcus, å sin sida, menar att boken 

bidrar till att cementera föreställningar om kvinnan som underordnad och våldtagbar: 

”I dess bemödande att skildra skräcken och orättfärdigheten av våldtäkt, sammanfaller 

den typen av åsikt ofta med maskulinistisk kultur i dess betecknande av våldtäkt som 

ett öde värre än, eller liktydigt med, döden” (Marcus, 1992, s 387, min översättning). 
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En förgrundsgestalt i vad som ofta har benämnts som ”the sex wars” är aktivisten och 

akademikern Catharine MacKinnon. The sex wars syftar på den dispyt mellan 

radikalfeministiska och postmoderna tänkare på 1980-talet, gällande förståelsen av 

pornografi och prostitution som å ena sidan en grundbult för manlig dominans och 

objektifieringen av kvinnor, och å andra sidan som inte nödvändigtvis destruktivt i sig 

självt (Gemzöe, 2013). MacKinnon är av åsikten att sexualitet och våld är så pass tätt 

sammanknutna i den patriarkala ordning vi lever i, att de inte kan skiljas åt. 

Erotiseringen av mäns dominans över kvinnor är så starkt förankrad i vår kultur, att 

både män och kvinnor ser detta som en självklar, och önskvärd, del av den sexuella 

relationen. Våldtäkt och heterosex ses således inte som skilda fenomen, utan som 

separerade endast av en gradskillnad. Pornografin är därför blott en spegelbild av hur 

sexualiteten ter sig i verkligheten (MacKinnon, 1989). Den radikalfeministiska 

teoretikern Andrea Dworkin delar delvis MacKinnons analys, men menar även att 

pornografin aktivt skapar behovet hos män att dominera kvinnor. Detta genom att den 

gör konsumenten känslomässigt avtrubbad inför förnedrande behandling, och våld, 

mot kvinnor. I det kända citatet ”pornografi är teorin, våldtäkt är praktiken” tydliggör 

hon den direkta kopplingen mellan förnedrande skildringar av kvinnor och det 

sexuella våld som de utsätts för (Dworkin, 1981). 

 

Den kritik som riktats mot både Dworkin och MacKinnon handlar dels om deras 

universalistiska tendenser – att de drar allmänmänskliga slutsatser från ett socialt, 

kulturellt och historiskt situerat fenomen. Deras radikalfeministiska förståelse av 

pornografi har även setts som för endimensionell och som sprungen ur prydhet. Bland 

andra journalisten Ellen Willis menar att pornografin i sig inte är problemet, men att 

den form som den tar i ett patriarkalt samhälle är destruktiv. Det var Willis som kom 

att ge namn åt den postmoderna falangen i denna dispyt, som ofta betecknas som 

sexpositiva feminister (Gemzöe, 2013, s 98; Willis, 1992). 

 

Poststrukturalistiska feminister har alltså länge kritiserat radikalfeministiska diskurser 

för att låsa fast kvinnor i positioner av våldtagbara offer, och således gå patriarkatets 

ärenden (Mardorossian, 2002). Den amerikanska forskaren Carine M. Mardorossian 

menar att offerperspektivet ofta resulterar i skapandet av ett essentiellt och ahistoriskt 

subjekt; att vara våldtäktsoffer blir då en stabil identitet och inte en position 

(Mardorossian, 2002). Sharon Marcus artikel Fighting Bodies, Fighting Words: A 
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Theory and Politics of Rape Prevention (1992), försöker visa på kompatibiliteten av 

en diskursorienterad förståelse av våldtäkt och en feministisk politik för 

våldtäktsprevention, och menar således att den förstnämnda inte alls behöver innebära 

en trivialisering av den utsattes upplevelse (Marcus, 1992). Hon menar tvärtom att en 

feministisk politik för våldtäktsprevention inte kan existera utan ett språk om våldtäkt, 

och heller inte utan att förstå våldtäkt som språk, med dess egen grammatik. (Ibid. s 

387).  

 

1.2.2 Offer eller överlevare? 
 

Jag vill nu ägna några ord åt de två sätt att beskriva den som blir utsatt för sexuellt 

våld, vilka är dominerande inom västerländsk kultur; offer respektive överlevare. 

Dessa kan sägas representera två skilda strategier, där den förstnämnda, i akademiska 

sammanhang kallad viktimisering, vill fokusera på det trauma som det innebär att bli 

utsatt, och det sistnämnda, antiviktimisering, lyfta agentskapet hos den som drabbas 

(Svensson och Chamberland, 2015, s 99). Här går att dra paralleller till den debatt 

som jag redogör för ovan, där offer-begreppet framför allt har använts inom en 

radikalfeministisk diskurs, medan överlevare som begrepp har legat nära en 

poststrukturalistisk idé om att språk ger oss möjlighet att omtolka, och därigenom 

förändra, vad det innebär att exempelvis ha varit utsatt för en våldtäkt (Hockett och 

Saucier, 2015).  

 

Svensson skriver i Allt som är mitt: Våldtäkt, stigmatisering och upprättelse 

(Svensson och Chamberland, 2015) att viktimiseringsstrategin anammades av andra 

vågens feminister i syfte att synliggöra hur våldtäkt får allvarliga psykiska, fysiska, så 

väl som sociala, konsekvenser för den som utsätts; något som var ett viktigt steg i 

kampen för kvinnors rättigheter (Svensson och Chamberland, 2015, s 100). Men, 

varnar Svensson, ”ibland tippar viktimiseringsstrategin över och blir i sig själv en del 

av problemet. Våldtagna framställs ibland som helt utelämnade, som om hela deras 

existens kretsar kring våldtäktstraumat. […] Det riskerar att förstärka synsätt där 

människors värde, särskilt ciskvinnors, sitter mellan benen.” (Svensson och 

Chamberland, 2015, s 100-101) Genom att istället använda ordet överlevare, menar 

Svensson att vi kan synliggöra agens och motstånd; och det blir tydligt att livet 

fortsätter, och inte tar slut. Dock ser författaren även risken att överlevardiskursen 
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förminskar människors erfarenheter, och osynliggör den utsatthet som ett övergrepp 

innebär. Det hon istället efterlyser, är att vi bryter med dikotomin offer/överlevare, 

och istället väljer att se den mångfald av upplevelser och identiteter som personer med 

erfarenhet av sexuellt våld besitter. ”Vi kan sluta se våldtäkt som identitetsskapande. 

Eller förstå att människor kan ha flera identiteter på en och samma gång, i olika 

perioder av livet.” (Svensson och Chamberland, 2015, s 105) 

 

Denna slutsats delas av forskarna inom psykologi, Jericho M. Hockett och Donald A. 

Saucier (2015), vilka har undersökt hur det akademiska användandet av överlevare 

respektive offer relaterar till graden av agens som tillskrivs personer som varit utsatta 

för sexuellt våld, i forskning inom en rad olika fält. Deras litteraturstudie fann dels att 

offerbegreppet används i en stor majoritet av materialet, och alltså får ses som det 

normativa sättet att beskriva dessa individer på, men också att det finns en tydlig 

koppling mellan denna offerdiskurs och tillskrivandet av maktlöshet och av att vara 

förtryckt. De såg här en betoning på de negativa följder som en våldtäkt för med sig, 

vilket målar en dyster bild av den person som blir utsatt. Detta i kontrast till de studier 

som använde sig av termen överlevare, vilka i högre grad tillskrev personen ifråga 

agens och förmåga till motstånd, och där även positiva implikationer nämndes. 

Hockett och Saucier sammanfattar användandet av de bägge begreppen som att 

offerdiskursen konceptualiserar våldtagna kvinnor på ett mer stereotypt och begränsat 

sätt, medan överlevardiskursen ger en mer flerdimensionell bild. (Hockett och 

Saucier, 2015) Dock menar de att båda begreppen har en begränsad förmåga att 

beskriva de mångfacetterade identiteter som dessa kvinnor innehar, och att ”den typen 

av etiketter inte enbart bär på olika konnotationer, utan de riskerar även att influera 

identiteter och utfall för kvinnor som har blivit våldtagna” (Hockett och Saucier, 

2015, s 2, min översättning), och pekar således på diskursers materiella effekt. 
 

 

1.3 Forskningsöversikt 
 

Den tidigare forskning som min studie knyter an till, och inspireras av, rör dels 

poststrukturalistisk feministisk förståelse av våldtäkt som diskurs, men också 

maskulinitetsforskning som fält. Jag ska här presentera ett par bidrag som är i 

synnerhet intressanta för det min studie ämnar undersöka.  
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1.3.1 Helliwells ”It’s Only a Penis”         
 

Antropologen Christine Helliwells artikel ”It’s Only a Penis”: Rape, Feminism, and 

Difference (2000) innehåller centrala poänger gällande potentialen av läsningen av 

våldtäkt som diskurs, och därmed som instabil och tolkningsbar. Hon tar här avstamp 

i en forskningsresa till ett litet samhälle på Borneo, och visar på de historiska, 

geografiska och sociala aspekterna av våldtäktens diskursiva formation. Då hon bor i 

denna lilla by nås hon en morgon av skvallret att en lokal man har, enligt hennes 

förståelse, utsatt en av byns kvinnor för ett våldtäktsförsök. Helliwell blir dock 

perplex när samtliga kvinnor, inklusive hon som blev utsatt, sitter och skrattar, och 

talar om händelsen i muntra ordalag. När hon frågar dem hur de kan skratta åt en så 

allvarlig och hemsk sak, svarar en av dem att händelsen ”inte är hemsk, bara korkad” 

(Helliwell, 2000, s 790, min översättning). Helliwell frågar kvinnan som blev utsatt 

för våldtäktsförsöket varför hon inte är arg över att mannen försökte skada henne, 

varpå hon svarar: ”Det är bara en penis. Hur kan en penis skada någon?” (Ibid.).  

 

Helliwells initiala reaktion på händelsen illustrerar, menar hon, den feministiska 

teoribildningens universalistiska tendenser. Våldtäkt konstrueras i västvärlden som 

något fruktansvärt, och som något av det värsta som kan hända en kvinna, vilket både 

förövarna och deras offer har lärt sig. Det är detta, menar Helliwell, som gör sexuellt 

våld till ett så effektivt vapen (Helliwell, 2000). En av de avgörande aspekterna här, 

vilket Foucault skriver om (Foucault, 1978), är att vi i väst tenderar att smälta 

samman sexualitet och personlig identitet, vilket innebär att en attack på en persons 

sexualitet är en attack på själva jaget (Helliwell, 2000, s 792). Helliwell skriver att 

hennes studie, bredvid andra antropologiska studier, visar att våldtäkt förstås på en 

mängd olika sätt beroende på social, historisk, kulturell och geografisk kontext, och 

att det inte alls måste förstås som något djupt traumatiskt, vilket är den hegemoniska 

tolkningen i västvärlden. Denna tolkning, säger Helliwell, går inte att förstå utan den 

västerländska förståelsen av kön som dikotomi. Våldtäkt får sin mening genom dels 

den heterosexuella matrisen, men också genom konstruktionen av mannen som aktiv 

och stark (vilket representeras av fallosen), och kvinnan som underlägsen och svag, 

vilket får sin yttersta representation i vaginan – denna sårbara och heliga inre plats, 

vilken oundvikligen kommer bli penetrerad och därmed skadad (Helliwell, 2000, s 
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796). Detta är en förståelse av kön, som Halliwell menar på intet sätt är universell, 

och hennes artikel pekar på den diskursiva nivåns potential att förändra hur vi 

upplever, och i vilken utsträckning det ens sker, våldtäkt och sexuella övergrepp 

(Helliwell, 2000). 

 

1.3.2 Studier i en svensk kontext 
 
I artikeln ”Excuse Me, But Are You Raping Me Now?” Discourse and Experience in 

(the Gray Areas of) Sexual Violence (2017) analyserar genusvetaren Lena Gunnarsson 

självbiografiska berättelser från den svenska kampanjen #prataomdet. Här ser hon hur 

den dominanta diskursen om sexuellt våld som något totalt skiljt från sex står i stark 

kontrast till hur kampanjens deltagare pratar om sina övergrepp, vilka ofta utspelar sig 

i gråzoner mellan sex och sexuellt våld. Gunnarson önskar överbrygga den ovan 

nämnda feministiska polariseringen mellan att se sexuellt våld som diskurs respektive 

erfarenhet, genom att synliggöra deras dialektala förhållande.  Hon efterlyser ett nytt 

språk som kan göra människors upplevelse av våldtäkt rättvisa, utan att låsa fast vissa 

kroppar i positioner av offer och våldtagbara. (Gunnarsson, 2017) 

 

En annan svensk studie är Lucas Gottzéns artikel Kvinnomisshandlaren och 

maskulinitetens monstruösa framtid (2015), vilken använder figurationen 

kvinnomisshandlaren som monster för att undersöka och destabilisera maskulin 

ontologi. Gottzéns studie innefattar intervjuer med 44 svenska män som utövat våld i 

nära relationer, vilka samtliga har svårt att identifiera sig med idén om 

kvinnomisshandlaren. Studien visar att dessa män har i princip samma avsky och 

avståndstagande mot män som slår kvinnor, såväl som mot våldtäktsmän, som den 

”normalsvenska” diskursen dikterar, vilket gör att de inte kan acceptera att denna 

monstruösa figur och deras självuppfattade ”goda” jag kan existera i samma kropp. 

Jag menar att Gottzéns resultat är relevant även gällande sexuellt våld, då figurationen 

av våldtäktsmannen har många gemensamma nämnare med den av 

kvinnomisshandlaren. 

 

Mona Livholts studie Vanlig som vatten: Manlighet och normalitet i mediernas 

berättelser om våldtäkt (2007) undersöker medierepresentationen av Hagamannen, en 

serievåldtäktsman som var verksam i Umeå strax innan milleniumskiftet. Livholts 
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undersöker hur den mediala diskursen om våldtäkt, liksom vi såg i Gottzéns studie om 

kvinnomisshandlare, har svårt att få ihop bilden av en person som både är 

våldtäktsman och kärleksfull familjefar; dikotomin man/monster visar sig vara svår 

att bryta (Livholts, 2007). Boken aktualiserar även Svensson och Chamberlands fråga 

om vem det är som får komma till tals i debatten, och hur de diskurser som 

produceras dikterar de sätt på vilka man får lov att tala om våldtäkt (Svensson och 

Chamberland, 2015). 

 

Jag har även läst Emma Källviks masteruppsats A Critical Discourse Analysis of 

Sexual Violence and Power: #metoo in Swedish Media (2018), som visar hur medie-

diskurser om sexuellt våld ständigt omförhandlas under och efter den svenska metoo-

rörelsen, och hur sexuella trakasserier tenderar att reduceras till ett 

arbetsmiljöproblem snarare än en fråga om kön och makt. Källvik menar även att 

diskursiva föreställningar om sexuellt våld kopplas samman med en 

immigrationsdiskurs, vilket konstruerar det som ett nytt fenomen (Källvik, 2018). 

         

 

2 Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag ska nu redogöra för det teoretiska ramverk som jag utgår ifrån både i min 

förståelse av forskningsfältet, min forskningsfråga och mitt empiriska material, men 

som också tillhandahåller konkreta verktyg till mitt analysarbete. Dessa teoretiska 

ansatser kan ses som det prisma genom vilket mitt materials olika nyanser blir 

synliga. Jag inleder med att presentera studiens epistemologiska utgångspunkt. 

 

2.4 Epistemologiska reflektioner – Socialkonstruktivism och diskursteori 
 

Det finns inte en tydlig definition av socialkonstruktivism, utan begreppet får snarare 

ses som ett samlingsnamn för flera olika idéer om samhälle och kultur (Jørgensen och 

Phillips, 2000, s 11). Vivienne Burr (1995), brittisk lektor i psykologi, som varit 

tongivande inom det socialkonstruktivistiska fältet, har ställt upp fyra 

grundantaganden vilka hon menar att samtliga förståelser av begreppet delar. Dessa 

är: 
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• En kritisk inställning till positivistiska idéer om objektiv kunskap.  

Man förkastar föreställningar om att förgivet tagna kategorier och 

beskrivningar skulle spegla verkligheten, och att det som forskare skulle gå att 

samla in objektiv kunskap om hur världen är beskaffad.  

• Historisk och kulturell specificitet.  

Fenomen måste förstås i sina historiska och kulturella kontexter, och alla 

anspråk på universella sanningar förkastas. Vår förståelse av världen är en 

följd av var och när vi lever. 

• Kunskap produceras genom sociala processer.  

Kunskap ses inte som ett resultat av ett objektivt observerande av fenomenet i 

fråga, utan som ständigt pågående sociala processer vilka producerar socialt 

delad mening. Här blir språk i synnerhet viktigt, och ses inte som beskrivande, 

utan som skapande av den värld vi lever i. 

• Kunskap och social handling hänger ihop. 

Dessa socialt delade meningar, vilka utgör de sanningar vi lever efter, 

förutbestämmer vissa handlingsmönster och omöjliggör andra. Detta gör att 

hur vi talar om saker och ting får konkreta materiella effekter. (Burr, 1995, s 

2-4) 

 

Jag kommer i min studie utgå från dessa antaganden, och även använda mig av vissa 

begrepp från ett av de vanligaste socialkonstruktivistiska angreppssätten – 

diskursanalys. De flesta typer av diskursanalys utgår från idén att det är genom 

språket som vi får tillträde till verkligheten. Detta genom att språket skapar 

representationer vilka inte bara speglar verkligheten, utan aktivt skapar, eller 

konstituerar, den. Diskursteoretiker menar inte att verkligheten inte existerar, men 

däremot att den fysiska världen endast får betydelse genom diskurs. Det är genom 

förändringar i diskursen som sociala förändringar kan ske, och det pågår därför 

ständiga strider om betydelse på den diskursiva nivån (Jørgensen och Phillips, 2000, s 

15-16).  

 

Så vad menas då med diskurs? Burr beskriver diskurs som ”en uppsättning betydelser, 

metaforer, representationer, bilder, berättelser, uttalanden, o.s.v., vilka tillsammans 

producerar en viss version av ett händelseförlopp” (Burr, 1995, s 32, min 
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översättning). Andra sätt att beskriva diskurs på är som samtalsmönster, eller som 

socialt delad mening (Burr, 1995). Det är svårt att undvika den franske filosofen 

Michel Foucault då en talar om diskurs; detta eftersom han räknas som en 

förgrundsgestalt på området. Foucault talar om att vissa diskursiva konstruktioner 

utgör kunskaps- eller sanningsregimer, och att dessa bestämmer vad som är ”sant” 

respektive ”falskt”. Dessa sanningar utövar en stor makt över både andra diskurser, 

och över handlingsmönster, och bestämmer vem som får tala samt vad som får sägas 

(Foucault, 1993). 

 

Den här studien använder sig av vissa diskursteoretiska begrepp, främst så som de 

förstås av den argentinska filosofen Ernesto Laclau och den belgiska teoretikern 

Chantal Mouffe. Deras diskursbegrepp skiljer sig något från Burrs och Foucaults, på 

så sätt att diskursen för dem är total. Det finns ingenting utanför diskursen, som den 

samspelar med, utan den konstituerar fullständigt vår verklighet (Jørgensen och 

Phillips, 2000, s 25-26). Detta innebär att alla sociala fenomen, enligt Laclau och 

Mouffe, kan analyseras med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Eftersom deras 

diskursteori även utgör en diskursanalytisk metod, kommer jag i metodavsnittet att 

göra en kort introduktion till denna, och presentera de begrepp som kommer användas 

i analysarbetet. 

 

Vad dessa socialkonstruktivistiska teorier innebär för min uppsats, är att jag inte ser 

studien som skild från det den studerar. Snarare är den i allra högsta grad en del av de 

diskurser och det sanningskapande som den ämnar undersöka. Tillsammans med 

deltagarna – mina medforskare – deltar vi i en kunskapande process, vilken förstärker 

vissa narrativ på bekostnad av andra, och således producerar verkligheten. De 

diskurser vi producerar är förankrade i våra specifika, historiska, sociala och 

kulturella kontexter, och kan därför aldrig göra några allmängiltiga anspråk. 

 
 

2.5 Ahmeds affektekonomier 
 

För att förstå hur våldtäkt konstrueras hos cis-män idag räcker det inte, menar jag, att 

undersöka hur man tänker kring våldtäkten, dess offer och förövare, utan vi behöver 
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också granska den emotionella dimensionen av dessa fenomen. Jag börjar med att 

redogöra för skillnaden mellan affekt och känsla.  

 

Den amerikanska litteraturvetaren Kathleen Woodward talar om affekt som en 

kroppslig upplevelse som ännu inte gjorts förståelig genom språk, och känsla som 

affektens språkliga dimension, vilken fått mening genom diskurser (Woodward, 

2009). Således förstås ofta affekt som något fördiskursivt, vilket genusvetaren Mia 

Eriksson, med Laclau och Mouffe (2014), invänder sig mot. Hon menar att då 

diskurser inte enbart är språkliga, utan även inbegriper det materiella och kroppsliga, 

så är icke-språklighet inte liktydigt med icke-diskursivitet (Eriksson, 2016, s 46). 

 

Den brittisk-australiensiska teoretikern Sara Ahmed gör ingen nämnvärd skillnad 

mellan affekt och känsla, men talar, enligt min läsning, främst om den språkliga och 

sociala dimensionen. Ahmed menar att känslor inte är något inneboende, privat 

fenomen som emanerar inifrån individen och sedan rör sig utåt, utan något som 

cirkulerar mellan kroppar och symboler (Ahmed, 2011, s 67). Symboler förstås här 

som de representationer och föreställningar som finns gällande specifika fenomen. 

Hon menar vidare att känslorna fungerar ekonomiskt; känslor, eller affekt, bör här ses 

som en typ av kapital, som Ahmed menar, i marxistisk anda, produceras genom 

cirkulationen och alltså inte är inneboende i symbolen eller varan. På samma sätt som 

Marx menar att varans cirkulation på en marknad skapar mervärde (Marx, 2013; 

1867, s 131-135), så tenderar även känslor att växa ju större spridning de får; det vill 

säga ju mer vi kommer i kontakt med symboler desto mer affektiva blir de (Ahmed, 

2011, s 69-70). Dessutom talar Ahmed om känslor som ”klibbiga”, det vill säga att 

associationer mellan symboler, figurer och föremål knyts an till, eller klibbar fast vid, 

känslan genom dess cirkulation (ibid.), vilket även innebär att dessa affektekonomier, 

som Ahmed talar om, fungerar som det kitt vilket knyter samman individer och 

grupper, och skapar upplevelsen av att ingå i ett kollektiv. Då exempelvis 

nationalistiska grupper talar om hur främlingar våldtar ”deras” kvinnor, skulle Ahmed 

säga att känslors cirkulerande spelar en avgörande roll för illusionen om det egna 

kollektivet, såväl som om ”de andra”, som en enhetlig grupp. Vidare skriver Ahmed 

att affektekonomier har en påfallande historisk aspekt. Med detta menar hon att 

känslans ursprung inte går att precisera, då den har ackumulerats under tid, och 

således sopat igen sina spår, vilket gör att den framstår som självklar och naturlig. 



 13 

Detta i likhet med diskursens logik, vilken, med Foucault, verkar i ett rum som 

transcenderar tid; diskursens tid är inte vår, utan följer sin egen tidsaxel. (Foucault, 

1991).  

 

Jag menar att det är först när vi inser känslans ekonomiska och historiska förankring 

som dess roll i diskurser om våldtäkt verkligen kan uppskattas. Ahmeds affektteori 

har potential att synliggöra känslomässiga aspekter av våldtäkt, och av 

våldtäktsmannen respektive ”offret” som konstruktion, och förklara hur de starka 

affekter som är knutna till, och har klibbat fast vid, diskurser om sexuellt våld verkar. 

 
 

2.6 Connells maskulinitetsteori – möjligheter och begränsningar 
 

Nedan kommer en kortfattad redogörelse över de fyra olika typer av maskuliniteter 

som sociologen Raewyn Connell presenterar i sin studie Maskuliniteter (1995). 

Connells teori får förstås som en strukturalistisk teori, och kan ibland uppfattas som 

stelbent, och som att den cementerar en binär logik, där de olika typerna av 

maskuliniteter reduceras till karaktärsdrag (Gottzén och Jonsson, 2012). Dock 

beskriver Connell själv könsordningen som dynamisk, och att maskulinitet 

omdefinieras och omförhandlas i olika historiska och kulturella sammanhang 

(Connell, 1995). Jag anser att det går att använda hennes maskulinitetstyper som 

positioner inom en maskulinitetsdiskurs, vilket således understryker deras sociala och 

kulturella kontextbundenhet. 

 

De fyra typerna utgörs av hegemonisk, underordnad, delaktig samt marginaliserad 

maskulinitet, där den hegemoniska innehar en dominant position i 

maskulinitetshierarkin. Den utgör det ideal som legitimerar kvinnors underordnande, 

vilken andra typer av maskuliniteter tvingas förhålla sig till. Connell ser inte denna 

som ”en låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadan ut. Snarare är det så att 

maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen i ett visst mönster av 

genusrelationer [...]” (Connell, 1995, s 114). Den underordnade maskuliniteten 

fungerar som den hegemoniska maskulinitetens spegelbild, där den sistnämndes 

överordnad är beroende av den förstnämndes underordnad. Här placeras exempelvis 

den homosexuella mannen, och män som över lag presenterar ett feminint genus. Den 
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delaktiga maskuliniteten innefattas av män som inte nödvändigtvis uppfyller 

maskulina ideal, men som ändock gynnas av den patriarkala struktur som de 

hegemoniska idealen bidrar till att upprätthålla. Slutligen är den marginaliserade 

maskuliniteten, enligt Connell, främst reserverad för de som avviker från normen 

gällande etniska/”ras”- och klassmässiga attribut. I en svensk kontext skulle detta 

gälla icke-vita män samt män från under- och arbetarklass.  

 

Jag menar att Connells maskulinitetstyper kan vara intressanta att applicera på mitt 

material, då jag tittar på hur deltagarna konstruerar förövarens identitet. Studien kan 

på så sätt undersöka hur föreställningar om maskulinitet relaterar till förståelsen av 

våldtäkt. 

 

      

3 Metod 
 
Jag ska nu redogöra för mina metodval, samt för studiens material, avgränsning och 

urval. Jag kommer även kort att presenterar de av Lauclau och Mouffes 

diskursanalytiska begrepp, vilka jag kommer använda mig av i analysarbetet. Jag 

avslutar metodavsnittet med en kortare diskussion om etiska överväganden, samt 

några ord om min egen position i förhållande till uppsatsämnet. 

 
 

3.1 Den kvalitativa intervjun 
 

Denna uppsats använder sig av den kvalitativa intervjun som metod. Sociologen 

Shulamit Reinharz menar att en av de främsta anledningarna till att välja just intervju 

som insamlingsverktyg är att ”intervjun ger forskare tillgång till människors idéer, 

tankar och minnen i deras egna ord, och inte i forskarens” (Reinharz, 1992, s 19, min 

översättning). Detta är en viktig poäng för mig, då jag är ute efter att undersöka 

subjektiv mening, och de diskurser som denna utgör. Detta ska dock inte misstas för 

att jag ser intervjumaterial som ”renare” eller mer ”naturligt” än andra typer av 

material. Sociologen Anne Ryen talar om att intervjun, både inom populärkulturen 

och inom akademin, ofta har setts som en metod att frambringa ”autentisk” kunskap; 

att intervjuformen kan ge oss tillgång till något äkta – en inre kärna, vilket är en 
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föreställning som vilar på essentialistiska idéer om stabila egenskaper och identiteter 

(Ryen, 2004, s 12). Detta är såklart inget som man ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv skriver under på. De meningar, känslor och erfarenheter som studiens 

intervjuer frambringar, ser jag som diskursiva konstruktioner beroende av social och 

historisk kontext. 

 

Vidare skriver Martyn Denscombe, professor i social forskning, gällande den 

kvalitativa intervjun, att denna är lämplig att använda då du som forskare är 

intresserad av ett material som ger mer djupgående förståelse av ämnet, från färre 

informanter. Detta i kontrast till den kvantitativa intervjun som snarare vill åt mer 

ytlig information från ett stort antal människor (Denscombe, 2000, s 132). I en studie 

av detta omfång hade det knappast varit görbart att samla in data från ett stort antal 

människor, även om det hade varit relevant; vilket det för min forskningsfråga inte är. 

Istället vill jag titta på det småskaliga; hur just dessa fyra deltagare navigerar bland, 

och reproducerar, diskurser om sexuellt våld i ett samhälle präglat av metoo-rörelsen. 

 

Jag har utgått ifrån en semistrukturerad modell, vilket innebär att jag under 

intervjuerna har använt mig av en på förhand utarbetad intervjuguide, som har 

innefattat de samtalsämnen som studiens forskningsfrågor dikterar att jag måste få 

med. Utöver denna guide har det varit min avsikt att låta samtalet flyta på rätt så fritt, 

och jag har alltså inte haft en arsenal av färdiga intervjufrågor. Detta eftersom jag har 

önskat att intervjun ska te sig mer som just ett samtal, där deltagaren känner sig 

avslappnad och bekväm, och fri att leda in konversationen på de ämnen som känns 

viktiga och relevanta för personen ifråga. Detta resulterar i att jag ibland har fått 

oväntade och utförliga svar gällande ett ämne som jag i min förförståelse inte hade 

lagt så mycket vikt vid, samtidigt som något som jag sett som centralt kanske det 

knappt har talats om alls. För mig är detta mycket av intervjuformens charm – att du 

får ett närmast organiskt material, som inte följer de förutfattade idéer som du som 

forskare går in i intervjusituationen med. 

 

Nu några ord om hur, och varför, jag benämner studiens deltagare. Ryen menar att de 

begrepp som används för den som blir intervjuad ofta speglar forskarens syn på den 

kunskap som produceras, och på relationen mellan den som intervjuar och den som 

blir intervjuad. Respondent kan ge en passiv bild av intervjupersonen, som en person 
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som endast svarar på de frågor som den (aktiva) forskaren ställer. Informant, som ofta 

används av antropologer, höjer upp intervjupersonens status något, som någon som 

besitter den information som forskaren vill åt. Detta begrepp tenderar då att skymma 

forskarens roll som medskapare av kunskap. Medforskare används främst inom 

genusvetenskap och aktionsforskning, och syftar på att den som intervjuar och den 

som blir intervjuad producerar verkligheten tillsammans (Ryen, 2004, s 13). Det 

sistnämnda begreppet är det som jag skriver under på, då jag ser själva 

forskningshandlingen som något som producerar diskurser, och således verkligheten. 

I forskarrollen, liksom i mitt vardagliga liv, medverkar jag aktivt till de diskurser som 

utgör de sociala fält jag rör mig inom. Det är därför viktigt att ha insikt gällande, och 

ta ansvar för, den skeva maktrelation som intervjumetoden, och forskning i allmänhet, 

medför.  

 

Ann Oakley ser traditionell intervjukonst som maskulin, då den endast lägger vikt vid 

traditionellt maskulina värden. Detta, menar hon, ökar statusskillnaden mellan 

parterna i en intervju. Istället förespråkar hon mer intimitet mellan deltagare och 

forskare, vilket görs genom att forskaren visar sina mänskliga sidor, så som 

känslouttryck och personliga åsikter, och även svarar på frågor på samma villkor som 

den som intervjuas (Oakley, 1981). På detta sätt blir intervjun snarare ett samtal, och 

de hierarkiska skillnader som förekommer mellan forskare och medforskare 

minimeras. Detta är ett angreppssätt som jag uppskattar, och som i alla fall för mig 

kommer naturligt i mötet med en samtalspartner. 

         

Jag kommer i denna uppsats växelvis använda både medforskare och deltagare när 

jag hänvisar till de jag har intervjuat. Detta eftersom jag anser att även det sistnämnda 

begreppet uppvärderar intervjupersonernas status som några som aktivt deltar i den 

kunskapande processen. 

 

3.2 Material, avgränsning och urval 
 

Det material som intervjumetoden har utmynnat i är fyra timslånga intervjuer med 

fyra cismän i åldern 25-35 år, vilka kommer presenteras i analysdelens inledning. 

Intervjuerna är sedan transkriberade, och innehållet sorterat efter ämne. Under 

transkriberingsarbetet har jag inte tagit med felsägningar och ljud som ”eh” och ”hm”, 
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så vidare jag inte har gjort bedömningen att detta är relevant för uppsatsens syfte. Jag 

har således snyggat till språket lite så att det ska bli förståeligt och mer lättläst för 

läsaren. Utöver intervjuerna har jag via mejl fått svar på följdfrågor av två av 

deltagarna. Detta skrivna material kommer jag sedan analysera med hjälp av de 

teoretiska verktyg som jag redogör för i teoriavsnittet. Samtliga deltagare är bosatta i 

Skåne, men härstammar från olika delar av Sverige. Ryen skriver att då den 

kvalitativa intervjun inte har som syfte att få fram generaliserbar kunskap, finns det 

heller ingen poäng med ett slumpmässigt urval (Ryen, 2004, s 77). Mitt urval består i 

att jag har bett vänner om tips på potentiella deltagare, och på så sätt fått kontakt med 

fyra personer som jag inte känner sedan innan. Jag har inte, som vid kvantitativ 

forskning, strävat efter ett representativt urval – i en kvalitativ studie av denna storlek 

vore det dessutom en omöjlighet. Däremot har jag gärna sett ett varierat urval när det 

kommer till exempelvis etnicitet, utbildningsnivå och socioekonomisk status. Denna 

variation föll sig rätt så naturlig, och jag hade inte några svårigheter att få ihop fyra 

personer med olika bakgrund och levnadsvillkor. Dock kan sägas att då jag rör mig i 

kretsar av folk som mer eller mindre delar mina politiska åsikter, så speglar mitt urval 

detta till viss del. Exempelvis definierar två av fyra deltagare sig som feminister, 

vilket kanske inte är fallet för hälften av 25–35-åriga män i Sverige som helhet. 

 

Nu några ord om studiens avgränsning. Jag visste från början att jag ville undersöka 

diskurser kring våldtäkt, men med anledning av de nya riktlinjer som gäller på 

kandidatnivå inom universitetet, så var det uteslutet att intervjua personer som själva 

har erfarenhet av sexuellt våld. Detta, som till en början kändes som ett hinder, 

tvingade in mig i nya tankebanor, och ledde mig till idén om att intervjua personer ur 

den grupp som, kanske i synnerhet efter metoo, diskursivt konstrueras som förövare – 

nämligen (cis)män. När det kommer till avgränsningen gällande ålder så är min tanke 

att personer i denna ålder ofta är relativt erfarna när det kommer till sexuella 

relationer, och generellt sett, dejtar mycket, vilket gör att de har erfarenhet av många 

av de gråzoner som metoo i mycket har handlat om. En annan intressant aspekt av 

åldersavgränsningen är att de tillhör en ung generation, som har vuxit upp dels med fri 

tillgång till internetporr och liknande, men som också uppfostrats i en tid då 

jämställdhet har varit ett ledord i, i alla fall, Sverige. 
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3.3 Analysmetod – Laclau och Mouffe 
 

Samtliga teorier i teoriavsnittet kommer att användas i analysarbetet, men när det 

gäller diskursteori så utgör den även, liksom andra typer av diskursanalys, en metod. 

Märk väl att jag på intet sätt utför en komplett diskursanalys, utan plockar vissa 

begrepp som jag anser fruktbara för studiens syfte. Jag kommer därför göra en kort 

redogörelse för de nyckelbegrepp av Laclau och Mouffe, vilka jag kommer ta hjälp av 

för att utröna vilka diskurser som framkommer i mitt material.  

 

Centralt för denna ansats är diskursiv kamp. Laclau och Mouffe utgår från att den 

betydelse som diskursen utgör är instabil, och aldrig kan slås fast. De talar om hur en 

absolut fixering av mening är omöjlig och hur diskurser därför alltid är kontingenta, 

det vill säga möjliga men inte nödvändiga (Jørgensen och Phillips, 2000, s 49). Detta 

gör att det pågår en ständig kamp om mening mellan olika diskurser – olika sätt att 

uppfatta den sociala världen – och målet är att uppnå en hegemonisk position. 

Hegemoni förstås här som det filter vilket undertrycker vissa narrativ till förmån för 

en dominant tolkning (Laclau & Mouffe, 2014; 1985). Laclau och Mouffe talar även 

om vissa fenomen, eller i deras terminologi element, som centrala och synnerligen 

öppna för olika tolkningar, och benämner dessa flytande signifikanter, när en pratar 

om hur de förhåller till andra diskurser, samt nodalpunkter, ifall en talar om hur dessa 

element relaterar till andra element inom samma diskurs. Diskurser försöker här ge 

dessa element just sin specifika betydelse – sitt specifika innehåll. (Jørgensen och 

Phillips, 2000, s 35).  Inom diskursteorin, som i de flesta socialkonstruktivistiska 

föreställningar, har saker och ting inte någon betydelse i sig självt – det förekommer 

ingenting som är fördiskursivt, utan det är genom diskursen som den sociala 

verkligheten skapas (Laclau & Mouffe, 2014; 1985). 

 

Ett centralt begrepp inom den diskursiva kampen är antagonism, som avser den 

situation som uppkommer när olika diskurser står i konflikt med varandra; när en 

tolkning utmanas av en annan. Det råder antagonism så länge det råder en flertydighet 

gällande någontings betydelse. Antagonismer kan endast upphävas genom 

hegemonisk intervention, det vill säga undertryckandet av andra möjligheter och 

(åter)upprättande av entydighet. (Jørgensen och Phillips, 2000, s 54-55) Ett annat 

viktigt begrepp är subjektsposition. Eftersom diskursen, för Laclau och Mouffe, 
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bestämmer vad som är ”sant” eller ”falskt”, finns ingen annan sanning än den som 

konstrueras genom diskursen. Subjektet är därför dess diskursiva position (Laclau och 

Mouffe, 2014, s 101-102). Konstrueras du som exempelvis ett offer diskursivt blir du 

således också ett offer.  

 

Att jag använder diskursteoretiska begrepp i min analys innebär att jag ser allt mitt 

material som diskurs, och således socialt och historiskt kontextbundet, samt som 

konstruerande av verkligheten. Mina medforskares utsagor speglar inte en materiell 

värld, utan skapar den. Valet av Laclau och Mouffes perspektiv medför att jag 

kommer lägga en del tonvikt på kamp om mening i de diskurser som utgör mitt 

material, och se vilka tolkningar av det sexuella våldets verklighet som strider om en 

hegemonisk position.                           

 

3.4 Etiska överväganden 
 

Etiska spörsmål är av vikt i all forskning, men det kan ses som i synnerhet viktigt när 

en behandlar ett så pass känsloladdat ämne. Ett av urvalskriterierna är att deltagarna 

inte själva ska ha erfarenhet av sexuellt våld, men detta går aldrig för mig som 

forskare att garantera, då ämnets känsliga natur gör att många inte vågar eller vill tala 

om det. Jag som intervjuar kan heller inte veta om de har närstående som varit 

drabbade, vilket gör att jag måste vara extra uppmärksam på de reaktioner som 

uppstår under samtalen.  

 

Vidare kan det ses som problematiskt att ännu en gång lyfta icke-överlevares åsikter 

om sexuella övergrepp, då, med Svensson och Chamberland, dessa redan är 

överrepresenterade i det offentliga samtalet om våldtäkt (Svensson och Chamberland, 

2015). Men jag menar att det är viktigt att titta på normen, i den bemärkelsen att de 

som har blivit våldtagna ses som de avvikande, de som man talar om. Genom att titta 

på vilka diskurser som cismän, vilka inte själva blivit utsatta för sexuellt våld, 

producerar och reproducerar så granskar jag diskurser från de som generellt sett kan 

sägas ha tolkningsföreträde. Detta samtidigt som gruppen män av förklarliga skäl har 

fått inta en position vid sidolinjen när det kommer till metoo-uppropet. Antropologen 

D. Soyini Madison menar att kritisk forskning, vilket all genusvetenskaplig forskning 

får sägas räknas till, har en etisk skyldighet att studera orättvisor och ojämlikhet 
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(Madison, 2012, s 5). Hon beskriver hur ”den kritiska etnografen har förmågan ta oss 

under ytan, störa status quo och bringa ur balans både neutralitet och förgivet tagna 

antaganden genom att belysa underliggande och dolda makt- och 

kontrollmekanismer” (Ibid.). Det är detta jag menar att den här typen av studier har 

potentialen att göra. 

 

När det kommer till de forskningsetiska principer som gäller för samhällsvetenskaplig 

forskning, gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2002), så har jag följt dessa. Deltagarna fick innan 

intervjusituationen ett informationsbrev där studiens syfte framgick, samt det faktum 

att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. I sådant fall har de 

rätt att begära att materialet raderas och utelämnas ur uppsatsen. Vidare innehöll 

informationsbrevet en försäkran om tystnadsplikt från undertecknads sida, samt att 

deras namn och andra uppgifter som skulle kunna röja deras identitet kommer 

fingeras, och originalinspelningen förvaras på ett lösenordsskyddat USB-minne, som 

raderas vid publicering. Slutligen kommer det insamlade materialet endast att 

användas för vetenskapliga syften.  

 

3.5 Positionering 
 

Jag som utför denna studie sitter inte på en objektiv och värdeneutral position, utan är 

precis som alla människor, bärare och producent till de diskurser som uppsatsen 

behandlar. Den kunskap som här produceras är, med Haraway, situerad i de 

maktordningar som jag befinner mig inom, och således partiell (Haraway, 1988). 

Därför är det viktigt att skriva några ord om mig själv, och min egen koppling till 

ämnet.  

 

Jag är en vit, svenskfödd person, som könas som kvinna, och som benämner mig själv 

som överlevare av sexuellt våld. Det sistnämnda utgör, i kontrast till vanliga diskurser 

om ämnet, endast en liten del av min identitet och mitt liv; att jag är förälder är 

exempelvis en betydligt viktigare, och mer tidsupptagande, aspekt av vem jag är. 

Utöver att jag studerar genusvetenskap har jag femton års erfarenhet av feministisk 

aktivism på gräsrotsnivå, där frågor om sexuellt våld ofta har varit centrala. Detta 

innebär att jag på intet sätt är ny på ämnet, utan har en relativt bred förförståelse av 
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merparten av de perspektiv och diskurser som uppkommer i studien. Jag skulle säga 

att detta, snarare än att det innebär förutfattade meningar från min sida, ger mig 

fördelen att vara relativt känslomässigt van, och därför mer öppen, för de skilda sätt 

på vilka våldtäkt kan förstås. Jag är kvalificerad behandlingspedagog, och jobbar för 

närvarande med ensamkommande ungdomar i Malmö; en grupp där sexuella 

övergrepp, som ofta skett under den långa flykten till Sverige, är alltför vanligt 

förekommande.  
 

 

4 Analys 
 

Jag ska nu börja med att introducera studiens fyra deltagare, och kort redogöra för 

deras definition av sexuellt våld. Jag uppger även här, mycket kortfattat, vad de har 

för relation till feminism, då jag tänker att detta kan vara av betydelse för vilka 

diskurser de har tillgång till, och således reproducerar. Efter detta ska jag presentera 

mitt material och min analys utefter de tre teman som har utkristalliserats under 

analysarbetets gång. Dessa teman har jag valt att kalla Förövaren – män, monster och 

Andra, Våldtäktens konsekvenser samt I spåren av metoo. 

 

Khaled är 35 år och arbetar som programmerare. Han föddes i Libanon, och kom till 

Sverige vid fem års ålder. Han har barn från ett tidigare förhållande, och uppger att 

han honom veterligen inte har någon personlig koppling till ämnet. Khaled kallar sig 

inte feminist, utan humanist, och uppger att han tycker att jämställdhet är en viktig 

fråga. Så här definierar han våldtäkt: 

 
Jag tar inte lätt på det ordet. För mig är våldtäkt när sex har skett utan 

samtycke, och när båda personer inser det. […] Alltså, för mig är det inte 

våldtäkt om gärningsmannen inte fattar det; alltså inte får någon signal om 

att den andra personen inte vill. För hur ska man då kunna veta? Sedan 

finns det såklart också ett ansvar att ta reda på om personen vill eller inte. 

Men ja, det kan ske missförstånd. (Khaled) 

 

Erik är 28 år och jobbar som personlig assistent. Han är född och uppvuxen i Sverige, 

bor med sin hund, och är för närvarande singel. Erik tycker att feminism är viktigt, 
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och är en stor del av hans identitet som aktivist. Han har tidigare varit aktiv i ett 

politiskt parti, men sysslar nuförtiden mer med aktivism på gräsrotsnivå. Han tänker 

såhär kring definitionen av våldtäkt: 

 
Allt är våldtäkt som inte alla är med på. Jag skiter i om du inte fattar, då ska 

du inte ha sex. Helt enkelt. […] Om man är för packad, eller hög, eller vad 

som helst – det spelar ingen roll. Man har ett ansvar att inte ha sex med 

någon om du inte har fått tydligt samtycke. Annars är man en våldtäktsman. 

Så är det. (Erik) 

 

Vidar är 25 år och utbildar sig till lärare. Vidar har isländskt påbrå, och tillbringar tid 

med släkten på Island minst en gång per år. Han är ensamstående och bor varannan 

vecka med sin två-åriga dotter. För honom är det självklart att vara feminist. Vidar 

svarar så här på hur han skulle definiera våldtäkt: 

 
En våldtäkt är, alltså det kan ju vara väldigt många olika saker, men det är 

framför allt så att det är den som är utsatt som ska definiera det. Men det 

ska väl handla om någon form av fysisk sexuell kränkning, men den 

behöver inte vara våldsam i vanlig mening för att det ska vara en våldtäkt. 

[…] Det avgörande är samtycke. Finns det inget samtycke så är det väl 

någon form av våldtäkt. Det är framför allt en ganska subjektiv fråga. 

(Vidar) 

 

Leo är 31 år och jobbar som ställningsbyggare. Leo har en svensk förälder och en från 

Latinamerika. Han lever tillsammans med sin sambo, och uppger att fotboll är ett stort 

intresse. Leo är inte särskilt intresserad av politik, och tycker att feminism är ett 

missvisande begrepp när det är meningen att det ska handla om allas rättigheter, och 

inte bara kvinnors. Följande är hans definition av våldtäkt: 

 
Det är för det första bland det äckligaste du kan göra. Tycker jag. Men det 

är ju när du gör något mot någons vilja – när du har sex mot någons vilja. 

Sedan finns det grader. Allt är inte våldtäkt, det kan också handla om 

missförstånd. […] Men det är allvarligt. Riktigt allvarligt. (Leo) 

 

Sammanfattningsvis är samtliga inne på att samtycke är avgörande för om en sexuell 

handling ska anses vara våldtäkt eller inte. Vidar och Erik menar att det inte spelar 
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någon roll om förövaren inser att den gör fel eller inte, medan Khaled och Leo 

nämner att det kan röra sig om missförstånd. Vi ska nu inleda med att se vad mina 

medforskare har för bild av den som begår ett sexuellt övergrepp. 
 

 

4.1 Förövaren – män, monster och Andra 
 

Det första som kommer till ens huvud är typ en full dryg snubbe, liksom, 

med mycket våldskapital typ. Men jag brukar också försöka tänka att det 

kan vara jag, eller vem som helst som man känner. Oavsett om man är stor 

eller liten eller våldsam till sin natur eller inte. De flesta våldtäkter sker väl 

i väldigt vanliga sammanhang, och ofta av de som står en närmast. (Vidar) 

 

Här ska vi titta på vilka diskurser om förövaren som framkommer i materialet, och 

således undersöka hur våldtäktsmannen konstrueras.  

 

Citatet ovan, som handlar om vem Vidar tror att det är som våldtar, kan tolkas som att 

det finns en bild av vem våldtäktsmannen är som man vet inte nödvändigtvis stämmer 

överens med verkligheten; en bild som verkar seglivad, och svår att ändra. Detta 

skulle kunna ses i ljuset av, med Ahmed, känslors klibbighet (Ahmed, 2011). Känslor 

av avsky, och kanske till och med av äckel (vilket är ett ord som Leo nämner i sin 

definition av våldtäkt), har knutits an till våldtäktsmannen som figur, och konstruerat 

honom som avvikande och abnormal. Sedan har diskursens, och känslans, extensiva 

cirkulation – att detta är något som har upprepats ofta och länge – gett upphov till att 

denna bild upplevs naturlig, stabil och instinktiv, och där med svår att göra sig av 

med. Khaled är inne på en liknande linje: 

 
Alltså man har ju en bild av att den som våldtar är ett monster. Vilket ju 

också är sant, på ett sätt. Men det är också, det går också att se att 

våldtäktsmannen är vem som helst – en helt vanlig kille, som du aldrig 

skulle tro skulle göra en sådan sak. Är liksom alla kapabla till det? Jag 

hoppas inte det. […] Det handlar också om empati, om att är man normalt 

funtad så vill man inte skada någon. Det är för mig självklart. (Khaled) 

 

Här går att se att Khaled sätter våldtäktsmannen i opposition till den ”normalt 

funtade” personen; en kategori som han inlemmar sig själv i. Detta är ett resonemang 
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som jag kommer återkomma till. Han nämner monster, och även Leo beskriver 

förövaren som inte riktigt mänsklig: ”Det är ju så, att gör man något sådant […], alltså 

verkligen våldtar någon, så är man inte människa, i min bok.” (Leo). Vidare säger 

Vidar så här då vi samtalar om vad han upplever är gemene mans syn på 

våldtäktsmän: 

 
Det är väl just det att en våldtäktsman är det värsta man kan vara. Det är 

något väldigt fult och stigmatiserat. Därför tror jag inte att folk gärna skulle 

se sig själva som våldtäktsmän. [Det är så] fult det ordet är. Man vill se sig 

som något mer mänskligt. Kanske att man har blivit missuppfattad. (Vidar, 

min kursivering.) 

 

Ahmed menar att idén om våldtäktsmannen ofta knyts till främlingen som figur, vilket 

döljer det faktum att de flesta fall av sexuellt våld begås av vänner eller 

familjemedlemmar (Ahmed, 2000). Detta är något som både Vidar och Khaled är inne 

på; att våldtäktsmannen kan vara vem som helst, men att det ändå, som vi såg, finns 

en ihärdig föreställning som hävdar motsatsen. Idén om främlingen som monstruös, 

som icke-mänsklig, gör att vi invaggar oss själva i en känsla av säkerhet – håller vi 

bara den vidunderliga främlingen på avstånd så är vi trygga (Ahmed, 2000, s 36). 

Gottzén skriver i sin studie om kvinnomisshandlaren, en figur som jag argumenterar 

för har mycket gemensamt med våldtäktsmannen, att ”/k/vinnomisshandlarens 

monstrositet […] främst ligger i att han ofta ses som den radikalt Andre – 

kvinnomisshandlaren ger den normala, jämställda mannen dess innebörd.” (Gottzén, 

2015, s 18). Denna föreställning om våldsverkaren som den Andre, vilket Gottzén 

nämner, pratar även Ahmed om. Hon menar att idén om främlingen som hot har en 

tydligt ”ras”-/etnicitetsmässig aspekt; han är ofta icke-vit (Ahmed, 2000), vilket, som 

vi såg i avsnittet om den feministiska debatten om våldtäkt, även är den kritik som 

Davis, och andra postkoloniala feminister, har riktat mot västvärldens feministiska 

kanon (Davis, 1981). Således är diskursen om främlingen kopplad till en rasistisk 

diskurs, och dessa diskurser kan sägas legitimera varandra. Khaled belyser detta, att 

det finns rasistiska idéer kopplat till föreställningar om vem som våldtar: 

 
Jag upplever rasism, som arab, och det handlar inte bara om 

Sverigedemokrater och sådan skit, utan typ vanliga människor som liksom 

misstänkliggör en. På krogen och ute. […] Folk verkar tro att det bara är 
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invandrare som våldtar, att det är kulturellt. Men i min kultur blir man fan 

stenad till döds om man våldtar någon![skratt] (Khaled) 

 

Denna rasistiska aspekt är något som Källvik uppmärksammar då hon studerar 

diskurser i media under metoo i Sverige. Hon fann att i de delar av våldtäktsdiskursen 

som målar upp sexuellt våld som ett nytt fenomen finns det en tendens att koppla 

samman senare års ökade immigration med antalet våldtäkter och andra grövre brott; 

att ”främmande” kulturer har en syn på kvinnor och på sex som krockar med den 

svenska, jämställda inställningen (Källvik, 2019). Med Ahmed så har figuren 

”invandraren” affektivt klibbats ihop med figuren ”våldtäktsmannen”, och den 

senares kännetecken förts över på den förstnämnda, och vice versa. Enligt Ahmed kan 

detta ske genom att dessa figurer har liknande relationer till det egna kollektivet – i 

det här fallet ”de normala svenskarna” – i egenskap av deras olikhet till detta ”oss”. 

Eftersom den affekt som dessa främmande hot ger upphov till – exempelvis hat och 

rädsla – cirkulerar mellan olika kroppar i reproduktionen av dessa diskurser, blir de 

svåra eller omöjliga att avgränsa till enskilda figurer. De båda hoten mot det egna 

kollektivet – figurerna ”våldtäktsmannen” och ”invandraren” – blandas således ihop, 

och deras betydelse förskjuts, med hjälp av affektekonomin. Våldtäktsmannen blir en 

invandrare, och invandraren blir en våldtäktsman – det blir en rundgång där den 

affektiva kopplingens logik gör att figurerna legitimerar varandra (Ahmed, 2011, 68-

78). Spridningen av en sådan diskurs gör att affekten, genom dess cirkulation, växer, 

vilket gör de som skriver under på en sådan föreställning än mer övertygade om 

behovet att försvara det egna kollektivet mot detta yttre hot. 

 

Gottzén talar om att våldtäktsmannen som figur ofta ställs som en monstruös motpol 

till den normala och ”friska” svenska mannen. Detta samtidigt som denna normala 

maskulinitet aldrig riktigt kan separera sig från den våldsamma mannen, då denna 

utgör en av premisserna för maskulinitet som konstruktion (Gottzén, 2015). Detta, att 

våldsbenägenheten är kopplat till maskulinitet som konstruktion, är något som Erik 

kommer in på: 

 
[våldtäktsmän] har ofta det gemensamt att de delar en patriarkal kultur, som 

vi alla gör. Oavsett om man ser sig som man eller kvinna, så lever vi alla i 

den här kulturen som hela tiden glorifierar och skapar våldtäkt, och 

sexualiserar våld mot kvinnor. […] Främst är det väl män, liksom. Det 
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känns som att det har med maskulinitet att göra, och att risken att en våldtar 

ökar med den grad av maskulinitet en eftersträvar, eller omger sig med. 

Men det är definitivt så att även kvinnor våldtar, men jag tror även att det 

beror på samma typ av kulturella sammanhang, där den typen av beteende 

normaliseras. (Erik) 

 

Här finns således en tanke om att en patriarkal kultur, som premierar vissa typer av 

maskuliniteter, bidrar till att skapa våldtäkt som fenomen. Detta är en tolkning som vi 

delvis känner igen från en radikalfeministisk diskurs; att kulturella uttryck vilka 

glorifierar, och därmed normaliserar, sexuellt våld mot kvinnor, med Dworkin, skapar 

behovet hos män att våldta (Dworkin, 1981). Samtidigt menar Erik att även kvinnor 

våldtar, och ser således inte, i motsatts till exempelvis Brownmiller (1975), att denna 

benägenhet skulle vara inneboende i den manliga anatomin. Tvärtom verkar han säga 

att den våldtäktskultur vi lever inom påverkar alla, oavsett könsidentitet, eftersom 

beteendet i sig, och inte endast vilka kroppar det riktas mot, normaliseras. Även Vidar 

talar om sexuellt våld som kopplat till manlighetsideal: 

 
Jag tror att det har mycket att göra med maskulinitet. Jag tror att hela det 

sexuella övergreppet, detta kvinnofientliga beteende, är väldigt präglat av 

hur en bör bete sig som man, och vad det innebär att vara man. Det är en 

del av det maskulina idealet på något sätt – att du ska ta för dig, och inte 

vara för mesig, och inte fråga för mycket. Jag tror att det finns en starkt 

inpräntad bild av att en riktig man tar vad han vill ha. (Vidar) 

 

Jag vill nu återkomma till Gottzéns idé om våldtäktsmannen som motpol till 

”normalsvensken” (Gottzén, 2015). I flera av citaten går att skönja just det; att 

våldtäktsmannen som figur ställs som negation till den egna identiteten. En identitet 

som, med Khaleds ord, ”normalt funtad” och empatisk person. Detta samtidigt som 

det verkar svårt att hålla den helt på avstånd, då den har att göra med maskulinitet 

som konstruktion. 

 

Så vad är det då för maskuliniteter som framkommer i materialet? Vi ser dels tankar 

om att våldtäktsbenägenhet relateras till graden av maskulinitet; det vill säga att mer 

stereotypt ”manliga” män anses vara mer sannolika förövare, än de som inte uppvisar 

dessa attribut. Att detta är en del av det maskulina idealet. Vidar nämner även att 
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bilden av våldtäktsmannen är att han är ”en full, dryg snubbe […] med mycket 

våldskapital”, vilken kan sägas gå i linje med detta. Beskrivningar av förövaren som 

främmande och knappt mänsklig, tänker jag delvis har beröringspunkter med den 

marginaliserade maskuliniteten (Connell, 1995), i dess koppling till andrefiering av 

den icke-vite, samtidigt som dessa karaktäriseringar nästan får sägas falla utanför 

maskulinitetskategorierna, då de beskrivs som knappt mänskliga; detta även som idén 

om monstret påfallande ofta har maskulina konnotationer. Jag tänker här främst på 

maskulina framställningar av monster inom litteratur och populärkultur – så som 

exempelvis Frankensteins monster, varulvar och Hulken, vilka intressant nog ofta 

framställs som skrämmande, men i mångt och mycket även missförstådda, samt med 

mänskliga drag (Gottzén, 2015). Detta i kontrast till när monstret konstrueras som 

kvinnligt – i dikotomin manligt/kvinnligt, får män i huvudsak representera det 

mänskliga, och kvinnor den vilda, otämjda och skrämmande naturen. Den rakt 

igenom ondskefulla kvinnan är en figur som känns igen inom exempelvis 

skräckfilmsgenren (Creed, 1986). 

 

Den maskulinitet som i studiens material beskrivs som hemmavarande hos 

våldtäktsmannen, får alltså anses falla någonstans mellan Connells beskrivning av den 

hegemoniska – i det att den är mer stereotypt maskulin, och den marginaliserade, då 

det är dit det främmande förpassas. Således kan man säga att våldtäktsmannen, som 

han förstås i studien, överskrider Connells kategorier. När det kommer till hur 

studiens medforskare konstruerar den egna maskuliniteten så läser jag ur deras svar en 

viss ambivalens. Tre av deltagarna är inne på att den som begår sexuella övergrepp 

kan vara vem som helst, samtidigt som våldtäktsmannen som figur ändå gärna hålls 

på avstånd. Denna monstergestalt måste på något sätt få finnas, om än bara i fantasin, 

för att det egna, goda och jämställda jaget ska kunna existera.  

 

Som vi har sett karaktäriserar Connell den hegemoniska maskuliniteten, det vill säga 

det ideal som andra maskuliniteter ställs emot, som något som legitimerar kvinnlig 

underordnad. Hon menar att denna hegemoni sannolikt bara befästs när det 

förekommer en överensstämmelse mellan kulturella ideal och institutionell makt 

(Connell, 1995, s 77). Frågan är då om vi i en svensk kontext kanske snarare bör se 

föreställningen om den jämställda mannen som ett ideal med hegemonisk ställning, 

på så sätt att det är den som förordas, och premieras, i den svenska, statliga 
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jämställdhetspolitiken. Denna maskulinitet får i så fall anses vara hegemonisk, 

samtidigt som den innehållsmässigt snarare liknar Connells delaktiga maskulinitet – 

en maskulinitet som på ytan inte uppvisar de klassiskt ”manliga” attributen, men som 

drar nytta av en patriarkal könsmaktsordning. Måhända är det så att styrka och 

machofasoner snarare förpassas till vad Connell benämner som den marginaliserade 

maskuliniteten, som främst representeras av underklass- och/eller den rasifierade 

mannen. 

 

Jag förde tidigare resonemanget att det verkar finnas ett glapp mellan den bild som 

kommer i åtanke när deltagarna hör ordet våldtäktsman, och den verklighet som de 

vet är sann. Leo beskriver också en sådan diskrepans, men på andra hållet. Han 

upplever att den dominerande diskursen är feministisk, och att den skickar budskapet 

att alla män är potentiella våldtäktsmän, vilket han inte anser vara fallet: 

 
Samhället menar att alla män är förövare, på något sätt. Och liksom att alla 

män är en del av problemet, och så vidare. Men jag håller inte med. Jag tror 

verkligen inte att vem som helst våldtar. Jag skulle aldrig göra något sådant. 

[…] De som gör det är det ju liksom något fel på. De är inte normala. Och 

de flesta män skulle aldrig våldta en kvinna. Det tror jag verkligen inte. 

(Leo) 

 

Vi ser således att det verkar finnas, med Laclau och Mouffe, ett antagonistiskt 

förhållande mellan å ena sidan föreställningen att den utbredda bilden av 

våldtäktsmannen som monster döljer det faktum att förövaren ofta är både ordinär och 

familjär, och å andra sidan att bilden av att våldsverkaren är en ”vanlig” man kastar 

skugga på alla män, och skyler förövarens patologi. Måhända är båda dessa diskurser 

dominanta i olika typer av sociala och kulturella sfärer. 
 

 

4.2 Våldtäktens konsekvenser 
 

Jag vet inte, det känns lite som ”får jag lov prata om detta?” typ, som man. 

Men det är ett allvarligt övergrepp på en person, på liksom ens inre på 

något sätt, och ju också såklart på kroppen. Jag tror att det går djupt, riktigt 

djupt. […] Det är något du får leva med resten av livet. (Erik) 
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Vi ska nu se vad studiens deltagare har för tankar kring vad sexuellt våld innebär för 

den som utsätts. Erik visar på en medvetenhet kring att detta är ett ämne, och ett 

samtal, som han i egenskap av man kanske inte borde ta upp plats i. Även Vidar 

uttrycker i ett av citaten i föregående avsnitt att definitionen av våldtäkt är subjektiv, 

och att den som utsätts bör ha tolkningsföreträde. Men vad som framkommer när de 

väl pratar om ämnet går att knyta an till två tydliga diskurser – 

viktimiseringsdiskursen samt antiviktimiseringsdiskursen, vilka presenterades i 

inledningskapitlet; där den ena lägger fokus på de permanenta skador som med 

nödvändighet anses uppkomma som följd av sexuella övergrepp, och den andra på 

alternativa tolkningar av vad sådana erfarenheter bär med sig (Svensson och 

Chamberland, 2015). Vi inleder med den förstnämnda, och ser hur Leo och Khaled 

tänker kring återverkningarna för den som utsätts för sexuellt våld. 

 
Folk bara gör något utan att tänka på det, de gör något, och fattar inte att det 

förstör en människas liv. Folk fattar inte. Det är sjukt. […] [Den som utsätts 

får] säkert mycket mardrömmar, och så. Sover dåligt, och alla sådana saker 

blir nog förstörda. Jag tror inte man kommer över en våldtäkt. (Leo) 

 

 
Khaled: Jag tror att [våldtäkt] skadar både kropp och själ, och liksom tar 

något från offret som inte går att få tillbaka. 

 
Jag: Vad är det som tas? 

 
Khaled: Självkänsla, förtroende, glädje – ja, men livsglädje.  

 

 

Båda citaten belyser föreställningen att en våldtäkt berövar den utsatte på något som 

aldrig går att få tillbaka, och således förändrar personen ifråga för alltid. Detta går i 

linje med vad Helliwell, med Foucault, skriver – att vi i västvärlden har en tendens att 

länka samman sexualitet med personlig identitet, vilket i fallet med sexuellt våld får 

konsekvensen att hela jaget ses som under attack, och därmed lemlästat (Helliwell, 

2000). Leo uttalar den i sammanhanget välmenande frasen att ”våldtäkt förstör liv”, 

vilken, som Svensson visar, förekommer frekvent i många olika typer av 

sammanhang och samtal, inklusive feministiska (Svensson, 2008). 
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Låt oss titta på vad som händer i reproduktionen av en sådan diskurs ur ett 

affektekonomiskt perspektiv. Vi tar exemplet ”våldtäkt förstör liv”. I det här fallet 

utgör ”våldtäkt” en symbolisk händelse, som i Laclau och Mouffes termer skulle ses 

som en nodalpunkt i denna diskurs; ett extra centralt element som är öppet för 

tolkning och som denna diskurs försöker uttrycka i termer av sin specifika diskursiva 

logik. (Laclau och Mouffe, 2014) . Här associeras våldtäkt till något som ”förstör liv” 

och klibbas således ihop med känslor av exempelvis sorg, förlust och smärta. I 

reproduktionen av denna idé skapas också två andra symboler som i sin tur klibbas 

ihop med dessa känslor, nämligen ”offret” och ”förövaren”. I offrets fall skapas ett 

subjekt karaktäriserat av känslor av lidande – både psykiskt (i förhållande till den 

förödande effekten våldtäkten antas ha på ens potential och framtidsutsikter sexuellt, 

men även avseende livet i stort) och fysiskt (genom det förmodade våld som personen 

utsatts för), samt saknad för det liv som gått förlorat, och den känsla av 

ofullständighet detta för med sig.  

 

Förövaren å sin sida konstrueras som den grymme upphovsmannen till offrets 

känslor; dels monstruös och okänslig (i det att han kan utsätta någon för en så grov 

kränkning), men samtidigt handlingskraftig och stark (eftersom han har en sådan 

oerhörd makt över offret), samt som den ende som går vinnande ur händelsen. Han 

blir den som ackumulerar det värde som tas ifrån offret i form av makt och sexuell 

njutning. Allt detta sker genom att känslor, över tid, klibbar sig fast vid olika 

symboler i den diskursiva cirkulationen. Känslornas historicitet, vars spår har sopats 

igen, blir därmed vägledande för vår upplevelse och tolkning av begreppen. Det är 

viktigt att påpeka att eftersom, med Ahmed (2011), affekt växer genom cirkulation 

förstärks dessa känslor kring våldtäkt ju mer de reproduceras. Man kan således se hur 

en diskurs som framhäver våldtäktens livsförödande konsekvenser dels bidrar till att 

romantisera bilden av våldtäkten som den ultimata formen av sexuell och patriarkal 

makt – på så sätt att för den som vill göra rejäl skada konstrueras detta som det 

optimala sättet att göra det på – och dels riskerar att beröva både offer och förövaren 

hopp om att kunna gå vidare från våldtäkten. De subjektspositioner som möjliggörs 

blir ytterst snäva; att vara våldtäktsoffer blir här en livslång identitet. 
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Nu till vad som får anses vara en motdiskurs till detta, vilken alltså kan sägas stå i ett 

antagonistiskt förhållande till föreställningen om att våldtäkt förstör liv. Vidar 

resonerar kring vad stigma, och samhälleliga diskurser likt den ovan, gör med den 

utsattes förutsättningar för att gå vidare, och läka: 

 
Alltså jag tänker väl framför allt att det blir en väldigt stor grej ur ett socialt 

perspektiv. Såklart är det en väldigt kränkande handling, och alla de 

känslorna som kommer med det, som man måste tampas med. Men jag 

tänker att det sätt som samhället ser på våldtäkt, så blir det ännu svårare att 

hantera för offret liksom. Och just med tanke på hur samhället ser på 

våldtäkt – det är väldigt stigmatiserat, och ses som något väldigt smutsigt. 

Och att det gnuggar av sig på den utsatte. (Vidar) 

 

Jag tror att det är väldigt svårt [att läka] när samhället reproducerar en bild 

av att det är något som hänger med en resten av ens liv. Det visas nästan 

bara bilder av negativa läkningsprocesser, eller vad man ska säga. Det är 

väldigt sällan du får se en person som blivit utsatt för en våldtäkt som växer 

av det, eller inte påverkas nämnvärt, eller över huvud taget får ett lyckligt 

slut. (Vidar) 

 

Här är Vidar inne på det som Helliwell talar om, att när bilden av vad en våldtäkt 

innebär blir så pass endimensionell – det vill säga när en viss tolkning får en nära 

hegemonisk position, så blir det svårt för både överlevare, så väl som folk i allmänhet, 

att skapa en förståelse som avviker (Helliwell, 2000). Med Laclau och Mouffe 

handlar det här om ett antagonistiskt förhållande, där en diskurs är så pass dominant 

att alternativa tolkningar är möjliga, men väldigt svåra att göra (Jørgensen och 

Phillips, 2000, s 54-55). Foucault skulle snarare säga att tankar, känslor och 

handlingar som motsäger denna diskurs omöjliggörs (Foucault, 1993), vilket innebär 

att överlevarens faktiska möjligheter till att läka och leva ett fullgott liv hämmas.  

 

Vidare nämner Vidar att synen på sexuellt våld som något smutsigt ”gnuggar av sig” 

på den som utsätts. Han är här inne på vad Ahmed skulle benämna känslors 

klibbighet. Hon menar, vilket vi såg ovan gällande ”våldtäktsmannen” och 

”invandraren”, att figurationer som diskursivt har en närhet till varandra gärna 

sammanlänkas, och att denna länk stärks ju mer affekten är i omlopp (Ahmed, 2011). 

När ord som ”smutsigt” respektive ”äckligt”, vilket Leo använder sig av i sin 
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inledande beskrivning av våldtäkt, är vanligt förekommande i en diskurs, är det lätt att 

de känslor som är kopplade till dessa ord smittar av sig på samtliga figurationer inom 

diskursen. Orden är välmenande, och tänkta att gälla förövaren, och även handlingen i 

sig, men klibbas tveklöst fast på ”offret”. I synnerhet menar jag, med Svensson och 

Chamberland, att sådana ord, och den skam de för med sig, naglar sig fast vid den 

utsattes självbild (Svensson och Chamberland, 2015) – om det man har varit utsatt för 

beskrivs som äckligt och smutsigt, och denna händelse samtidigt förväntas att i 

överskådlig framtid definiera en som person, hur ska man då kunna undgå att känna 

att dessa ord även gäller en själv?   

 

Låt oss nu titta på vem som är det förmodade offret; ett ord som samtliga av studiens 

deltagare använder för att benämna den som utsätts för sexuellt våld. 

 
Det kan vara vem som helst egentligen, men det är väl nästan alltid kvinnor, 

eller transpersoner, är väldigt överrepresenterade tror jag. Men också att det 

är väl ofta något som händer i hemmet liksom, mellan folk som känner 

varandra väl. Det bidrar till känslan av maktlöshet, just med tanke på att 

med stor sannolikhet skulle du aldrig våga anmäla din partner, eller din 

förälder, eller den som du är vän med. (Erik) 

 

Erik menar att det oftast, men inte nödvändigtvis, är kvinnor och transpersoner som 

utsätts för sexuellt våld. Både Khaled och Leo hänvisar till offret som ”hon”, medan 

Vidar inte nämner könstillhörighet alls. Så vad innebär det att våldtäktsoffret för det 

mesta konstrueras som kvinna? Å ena sidan, med en radikalfeministisk diskurs, 

synliggör det den strukturella utsatthet som vissa grupper lever under – att kvinnor 

och andra icke-män får sin rörelsefrihet kringskuren – men samtidigt konstruerar det, 

framförallt, kvinnor som våldtagbara, vilket Marcus menar gynnar en patriarkal 

ordning (Marcus, 1992). En annan aspekt är att de män som utsätts för sexuellt våld 

inte har samma möjlighet att prata om det, eller kanske ens att se det som ett 

övergrepp, då den hegemoniska diskursen i princip endast erkänner ett kvinnligt offer. 

Med Connells terminologi skulle det manliga våldtäktsoffret associeras med den 

underordnade maskuliniteten, i det att den intagit en feminin position som penetrerad, 

och därmed underordnad. Connell intresserar sig framförallt för de olika 

maskuliniteternas inbördes relationer – hur olika praktiker och sätt att vara man på 

bildar en sorts hierarki, där den underordnade maskuliniteten befinner sig längst ner 
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(Connell, 1995). Detta bidrar till att det är en position som inte är åtråvärd att 

förknippas med, då den sociala bestraffning som kommer med att som man 

förknippas med kvinnlighet är ansenlig i en patriarkal ordning. 
 

 

4.3 I spåren av metoo 
 
Vi har nu kommit till det sista av de tre teman som jag har valt att strukturera upp min 

analys utefter. Här ska vi titta på hur studiens deltagare förhåller sig till diskurserna 

kring metoo, och huruvida de upplever att det sociala landskapet har förändrats. 

Samtliga medforskare säger att de ser metoo-rörelsen som något positivt och 

välbehövt, och att det offentliga samtalet kring övergrepp har öppnat deras ögon för 

de privilegier de besitter i egenskap av (cis)män. Vi börjar med att Erik och Vidar 

berättar om sina reaktioner på den sociala rörelse som startade hösten 2017: 

 

Även om jag var medveten om hur, ja men hur patriarkatet existerar och 

skapar förtryck, så visste jag inte vidden av det, om jag ska vara helt ärlig. 

Det kom som en chock på många sätt. Så det behövdes verkligen […] Och 

man skäms ju, över att vara man. Så känns det. (Erik) 

 

Framför allt var det väldigt häftigt att se hända, för det var något som de 

flesta kände till, men som kändes omöjligt att prata om. Just på grund av att 

sexuella övergrepp är, och har varit, så stigmatiserat, det har varit ett så 

starkt tabu att prata om det. […] Jag var förvånad över vidden, och över hur 

många som stämde in, och deltog. Min upplevelse är annars att någon 

träder fram och talar om ett allmängiltigt problem, och sedan stannar det 

där, medan nu var det så många som kände att de behövde ventilera och 

höja sin röst. Det tyder också på hur starkt och viktigt det här har varit för 

många, i det tysta. (Vidar) 

 

Både Erik och Vidar upplever att även om de anser att de var medvetna om de 

trakasserier och övergrepp som män utsätter, framförallt, kvinnor för, så blev de 

överraskade av hur utbrett det var. Erik säger att han skäms över att vara man, när han 
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ser hur så pass många män beter sig. Leo pratar om de uthängningar av offentliga 

personer som skedde både i vanliga medier och på sociala plattformar: 

 

Om de har gjort det så tycker jag att de kan ha det. Det rör mig inte i 

ryggen. Men man vet inte alltid. Ronaldo, till exempel, vet man ju inte om 

det stämmer eller om folk bara vill ha pengar. Jag tror att det finns båda 

sidor. (Leo) 

 

Här finns dels en tanke om att de personer som har gjort sig skyldig till diverse 

sexuella övertramp förtjänar att möta ilska och hån från allmänheten, men vi ser 

samtidigt en misstanke om att de som anmäler en, företrädelsevis, känd person kan ha 

andra anledningar än vad de ger sken av. Detta är en diskurs som känns igen – att vi i 

synnerhet har svårt att tro något sådant om väl omtyckta offentliga personer. Jag vill 

hävda att detta har att göra med föreställningen om våldtäktsmannen som monster, där 

det blir tydligt att personer som på ytan inte verkar stämma in på diskursens 

beskrivning av icke-mänsklighet inte går att föreställa sig som skyldiga. En etablerad 

föreställning är exempelvis att snygga män inte kan vara skyldiga till övergrepp 

eftersom de inte behöver våldta någon (Wennstam, 2012). Fotbollsspelaren Cristiano 

Ronaldo, som Leo hänvisar till, skulle kunna ses som ett typexempel på detta. Hans 

popularitet, och, enligt många, fördelaktiga yttre gör att han faller utanför den 

dominerande diskursiva konstruktionen av våldtäktsmannen, och därmed ses som 

oskyldig. I vissa fall sker här även en förskjutning av skuldfrågan – våldtäktsmannen 

som offer; offer för lögnaktiga kvinnors anklagelser, och för medias skoningslösa 

granskningar. Författaren och aktivisten Unni Drougge skriver i en debattartikel, 

apropå förtalsdomen mot journalisten Cissi Wallin: ”[S]exbrott är något av det 

vidrigaste en man kan utsättas för, i betydelsen att bli uthängd av någon han utsatt.” 

(Drougge, 2019)  

 

I samtalen med deltagarna ställde jag frågan om huruvida de upplever förändringar 

hos sig själv, respektive i manliga gemenskaper, sedan metoo-uppropet. Vi börjar 

med det förstnämnda. 
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Jag tänker nog mer på [samtycke] nu, än tidigare. Alltså i massa olika 

sammanhang. Och tar inte saker för givet, att folk vill något bara för att de 

sänder ut vissa signaler eller så. Och det är lite så att det är svårt att göra 

rätt. Man kanske hellre avstår än att göra fel. Vilket i och för sig ju är bra. 

(Khaled)  

 

Jag tror att man kanske är mer osäker, eller snarare att man kanske vill ta 

det säkra före det osäkra, och inte bara köra på.[…] Jag tror absolut att folk 

tänker efter mer, eller ja att killar tänker efter mer (Erik) 

 

Både Khaled och Erik uppger att de tänker på samtycke mer, och att de är 

mer måna än förut över att inte begå några övertramp. De beskriver även 

en viss ängslighet över att ”göra rätt”, att det inte längre finns ett facit 

gällande var gränserna går. Också Leo uttrycker en osäkerhet kring detta: 

”Det är svårt att veta vad man kan säga, vad man får säga. Ingen vill göra 

fel och få den stämpeln på sig.” Vidar beskriver även han att han nu är mer 

medveten gällande dessa frågor, och uttrycker tacksamhet över att på 

senare år ha tillgång till feministiska diskurser: 

 

Jag vill tro att jag redan innan försökte tänka på de här frågorna, men det 

har nog definitivt höjt mitt medvetande ännu mer. […] Alltså framför allt 

om jag tänker tillbaks på min ungdom, och innan jag hade tillgång till några 

feministiska analyser över huvud taget, så är det mycket jag skulle vilja 

ändra på liksom. (Vidar) 

 

Den osäkerhet gällande hur man som man bör bete sig efter det uppvaknande som 

metoo innebar, går att se som en bristande tydlighet i hur maskulinitet bör praktiseras. 

I en studie som undersöker media-diskurser om maskulinitet i Sverige under metoo, 

ser kultur- och medievetarna Bo Nilsson och Anna Sofia Lundgren hur det efterfrågas 

en förändring i rådande maskulinitetsideal och praktiker, men att det inte finns någon 

tydlig konsensus i vilken typ av maskulinitet vi vill landa i (Nilsson och Lundgren, 

2020). Detta verkar skapa en rådvillhet hos många män, när de givna mallar för hur 

maskulinitet ska konstrueras och iscensättas, nu inte längre är giltiga. 
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När det kommer till förändringar i manliga rum så går det att se ett tydligt mönster i 

materialet. Flera av studiens deltagare menar att de tror att metoo har varit en 

ögonöppnare för vissa män, men att det finns en stor grupp män för vilka uppropet 

snarare utgjort ett rött skynke. Khaled, Leo och Vidar beskriver att det bara är en viss 

del av Sveriges manliga befolkning som välkomnar den förändring som metoo har 

inneburit: 

 

Det är nog en skillnad i många mer, ja men typ upplysta (gör 

citationstecken med fingrarna) sammanhang. Att män tar [metoo] på allvar. 

Men bland folk som har en annan jargong – ett rasistisk, sexistisk, och så 

vidare, språkbruk vet jag inte om de har ändrats något. Kanske snarare att 

det sker en backlash i så fall. Att de blir provocerade av liksom en 

världsbild som de inte känner igen, eller i alla fall inte tycker är ett 

problem. (Khaled) 

 

Jag märker på jobbet, som ju är, det är mest män på min arbetsplats, i min 

bransch, och vissa tar det på allvar, och tycker att det är viktigt. Men 

många, nog en majoritet pratar om det som att det är överdrivet, och ja, men 

tycker synd om Timell och company. […] Sen vet man inte alltid vad man 

ska tro heller. Det är lätt att anklaga folk. Jag säger inte att många gör det, 

men det händer säkert. (Leo) 

 

Jag tror att det var en ögonöppnare för många, och att man själv inser saker 

som man gjort som inte var okej, och börjar tänka över sitt beteende. 

Medan för många är det nog tvärtom, att man går i försvarsposition, och 

försöker misskreditera hela metoo-rörelsen. För jag tror att väldigt många 

män känner sig hotade. För jag tror att deras sätt, och deras världsbild, och 

deras privilegier ses som att de hamnar i skottlinjen, liksom. (Vidar) 

 

Här konstrueras alltså två typer av män – de, med Khaleds ord, ”upplysta”, som ser 

positivt på de förändringar som sker i och med metoo, samt de andra, vilka 

kännetecknas av mer konservativa värderingar. Samtliga fyra ser sig själv som 
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tillhörande den grupp som tar sexuella trakasserier på allvar, den grupp som kan sägas 

ha tagit till sig av feministiska diskurser, och de tar, i olika grad, avstånd från den 

andra typen av män. Erik säger att han ”[inte] umgås med folk som beter sig så”, då 

han talar om folk som hånar metoo-rörelsen, och Khaled beskriver dessa män som 

kontrasterande på så sätt att de har en rasistisk och sexistisk jargong. Både Vidar och 

Khaled förklarar detta motstånd med att dessa mäns världsbild upplevs som under 

attack, och att detta således ger upphov till en backlash. På samma sätt som idén om 

våldtäktsmannen som främling behövs för att konstruera den egna, sunda, 

maskuliniteten, kan dessa två typer av män sägas konstituera varandra. 

 

Hur kan vi då förstå de förändringar i diskursen som studiens medforskare ändå 

upplever att metoo har resulterat i? Med Laclau och Mouffe så är alla diskurser 

kontingenta – de är möjliga men inte nödvändiga. Det råder alltid en kamp om 

tolkning, och för att en dominerande diskurs ska bli utkonkurrerad av en ny diskurs, 

krävs vad Laclau och Mouffe kallar en hegemonisk intervention (Jørgensen och 

Phillips, 2000, s 49, 54-55). Metoo kan anses vara en sådan intervention, som har 

gjort att alternativa, och tidigare hegemoniska, sätt att tala om (eller kanske snarare 

inte tala om) de psykiska, fysiska, sexuella och emotionella maktdemonstrationer som 

den patriarkala ordningen tar sig uttryck i, inte längre anses rumsrena. Det finns, som 

deltagarna vittnar om, fortfarande en massa personer som inte nödvändigtvis skriver 

under på den världsbild som målades upp under hösten 2017, men dessa framställs i 

materialet som konservativa, och möjligtvis rasistiska, bakåtsträvare vilka ger uttryck 

för en perifer och oönskad föreställningsvärld.  

 

Dessa förändringar i diskursen går att koppla till resonemanget om att den svenska 

hegemoniska maskuliniteten kan anses vara denna upplysta och jämställda man, även 

om den inte beskriver en majoritet av männen i Sverige. Connell skriver att de 

könspraktiker som förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten tar den form som 

för tillfället är mest strategisk för att upprätthålla, och legitimera patriarkatet (Connell, 

1995, s 77). I en tid efter metoo, och i ett land som somliga redan innan refererade till 

som ”Feminismens Saudiarabien” (Israelson, 2010), är det inte orimligt att se 

jämställdhetsvurmande som det, för tillfället, strategiskt bästa tillvägagångsättet för 
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att behålla positioner av makt på både mikro- och makronivå. Detta samtidigt som vi 

har sett att det råder en viss ambivalens kring detta ideal, då en stor del av den 

manliga befolkningen upplevs slå bakut, och inte alls vilja konformera till denna 

jämställda version av maskulinitet; en reaktion som tyder på att den jämställda 

mannen inte helt har naturaliserats, i bemärkelsen avpolitiserats, i sin eventuellt 

hegemoniska ställning, utan att det i allra högsta grad fortfarande råder en kamp om 

tolkning. 

 

5 Slutsatser  
 

Den här studien ställde frågor kring vilka diskurser om sexuellt våld som når, och 

reproduceras av, unga cismän i Sverige idag, samt hur deras identitetsskapande kan 

förstås i förhållande till föreställningar om våldtäktsmannen. Syftet var även att få en 

inblick i hur dessa män navigerar bland föreställningar om maskulinitet ett par år efter 

metoo-uppropet, samt vad känslor spelar för roll i diskurser om våldtäkt. Det som 

framkommer är att bilden av våldtäktsmannen som monstruös och avvikande ofta 

skymmer sikten för den verklighet som de vet existerar – att det för det mesta är 

personer som den utsatta känner som begår handlingar av sexuellt våld. Jag har visat 

hur, med Ahmed (2011), känslors cirkulation och klibbighet spelar en viktig roll i hur 

figuren av våldtäktsmannen som främling ses som självklar, och ihärdigt hålls vid liv, 

trots bättre vetande. Vi har även sett hur diskurser om våldtäktsmannen som den 

Andre ger förståelsen av sexuellt våld en distinkt rasifierad dimension. 

 

Således har materialet i mycket karaktäriserats av en diskursambivalens, där vi å ena 

sidan har en diskurs som dikterar att alla män, och till viss del kvinnor, potentiellt kan 

vara förövare, och att det således ligger på alla män att bli medvetna om, och ta 

ansvar för, sitt beteende. Denna diskurs präglas även av idén att kvinnor och andra 

icke-män har tolkningsföreträde när det kommer till vad som anses vara ett sexuellt 

övergrepp. Å andra sidan finns diskursen som patologiserar våldtäktsmannen, som 

säger att bara vissa män våldtar, och att endast vissa män behöver ta till sig av kritiken 

som metoo belyser. Här förekommer till viss del även idén om att det inte riktigt går 

att lita på alla de vittnesmål som emanerar från metoo, då somliga kvinnor kan tänkas 
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ljuga i syfte att smutskasta, i synnerhet, kända män. Dessa diskurser står i ett 

antagonistiskt förhållande till varandra, men förekommer stundvis parallellt i de 

diskurser som deltagarna reproducerar. Vi har även sett hur förståelser av maskulinitet 

har kopplats till idén om våldtäktsmannen, på så sätt att denna ofta förstås som en 

person vilken, i högre grad än gemene man, eftersträvar maskulina attribut. Således 

kan man säga att förståelsen av våldtäktsmannen transcenderar Connells 

maskulinitetstyper, då den både bär drag av den hegemoniska, och traditionellt 

”manliga”, maskuliniteten, och av den marginaliserade, i sin koppling till det 

främmande. 

 

När det kommer till hur deltagarna ser på våldtäktens implikationer för den som 

drabbas, ser vi hur det även här reproduceras främst två diskurser. Dessa har 

beröringspunkter med den radikalfeministiska diskursen, vilken ofta upprepar 

föreställningar att sexuellt våld förstör liv, respektive den postmoderna mer 

språkorienterade diskursen som menar att vi bör ändra det sätt på vilket vi talar om 

sexuellt våld, för att inte reproducera föreställningar som cementerar, framförallt 

kvinnor, i positioner av våldtagbarhet och underordnad. Hälften av deltagarna talar 

om hur samhällets syn på sexualbrott som något som ger en permanent skada, och 

därmed anses definiera den som utsätts, försvårar läkning, och därmed är 

kontraproduktiv. Jag menar även på att de starka känslor av avsky och äckel som är 

kopplade till föreställningar om sexuellt våld tenderar att klibba sig fast vid offret, 

vilket, goda intentioner till trots, snarare stjälper än hjälper. 

 

Studien visar, vidare, att våldtäktsmannen som figur på vissa sätt används som en 

motpol i konstruktionen av den egna maskuliniteten, samtidigt som den är svår att helt 

hålla på avstånd. Insikten om att förövaren kan vara vem som helst resulterar i en viss 

ängslighet gällande var gränserna går, i synnerhet sedan de förändringar i diskursen 

om sexuella övergrepp, som de upplever har skett, sedan metoo. Det går att skönja en 

osäkerhet, och en instabilitet, i förhållandet till den egna maskulinitetskonstruktionen, 

där det för dem blir uppenbart att de gamla sätten att göra kön på inte längre är 

gångbara. I materialet går det även att se att deltagarna inte endast använder 

våldtäktsmannen som negation till den egna identiteten, utan även den bakåtsträvande 

patriarkatförnekaren, som ofta även är rasistisk, och vars världsbild hotas av metoo-

rörelsens framfart. Denna figur både ömkas och ogillas, men hålls framförallt fram 
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som kontrast till det egna jaget. I analysen argumenterar jag för att det eventuellt går 

att se den jämställda och ”upplysta” mannen som det maskulinitetsideal som innehar 

en hegemonisk ställning i Sverige idag då, med Connell (1995), denna, paradoxalt 

nog, kan anses utgöra den bästa strategin för att upprätthålla en patriarkal ordning i ett 

samhälle post-metoo.  
 

 

6 Slutreflektion 
 

För att knyta an till uppsatsens inledning, så är det min förhoppning att vi kan gå mot 

en förändring i det offentliga samtalet, där vi öppnar upp gällande vad som är möjligt 

att säga och känna om sexuellt våld, och att fler narrativ kan släppas fram. Studiens 

resultat karaktäriseras av ambivalens och mångtydighet, men vi ser även hur idéer om 

våldtäktsmannen som monstruös främling, respektive den utsatte som någon vars liv 

är förstört, är föreställningar som ihärdigt biter sig fast. Jag anser att dessa, till synes 

vanliga, uppfattningar bör få oss att fundera över hur konstruktivt det är att beskriva 

sexuellt våld i sådana termer. Om målet är att de som utövar sexuellt våld ska 

förändras, och att den som utsätts ska kunna läka, så kanske vi måste börja tala om 

våldtäkt i andra ordalag, och således bredda utrymmet för vilka subjektspositioner 

som är möjliga.  

 

När det kommer till benämningen av den som utsätts, så föredrar jag termen 

överlevare. Detta eftersom jag anser att dess koppling till motstånd och agens är en 

viktig motvikt till den offerdiskurs som jag upplever som dominerande i svensk 

våldtäktsdebatt. Med detta inte sagt att jag är oberörd av de negativa utfall som en 

överlevardiskurs kan få, i form av osynliggörande av de upplevelser av trauma och 

förtryck som många upplever. Men det är min mening att det går att använda 

överlevarbegreppet på ett ansvarsfullt sätt, vilket inte förminskar människors 

erfarenheter. Jag anser det dock fruktbart att se offer som en position i en 

maktasymmetrisk relation till förövaren, istället för som en livslång identitet. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide  
 
 

• Presentation 

• Vad är en våldtäkt? 

• Vad är sexuella övergrepp? 

• Vem våldtar? 

• Vad innebär en våldtäkt/övergrepp för den som drabbas? 

• Läkning respektive förändring? 

• Vilka uppfattningar om dessa frågor stöter du vanligen på? (I exempelvis 

media, skola, jobb, vänskapskrets) 

• Vad är metoo? 

• Har metoo påverkat dig? 

• Upplever du skillnader i manliga gemenskaper? 

 
 


