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ABSTRACT  
Based on semi-structured interviews, which have been interpreted through thematic analysis, 

this study sets out to explore four women’s experiences of sexual assault and its impact on their 

sexuality. It also aims at inquiring into what their stories can tell us about bodies and sexuality 

in general. This study draws on an understanding of sexuality and bodies as both discursive and 

material, and extends this insight to also include materiality’s potential to act against discourse. 

The analysis shows that the women experience sexual assault as in various ways affecting their 

sexuality and wellbeing negatively. While showing that their sexuality and bodily behaviour 

during sex is shaped and controlled by power and that this can be reinforced after sexual assault, 

it is also emphasised that their experiences lead to a less regulated sexuality and therefore to 

new sexual and bodily opportunities beyond passivity and objectification. In sum, the study 

suggests that the understanding of sexual assault as highly and negatively affecting women’s 

sexuality needs to be nuanced. 

 

KEYWORDS: sexual assault, sexuality, femininity, embodiment, materiality, sexual 
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INLEDNING  

#metoo-rörelsens stora genomslag hösten 2017 synliggjorde omfattningen av sexuella 

övergrepp och ofredande mot kvinnor. För mig som aktiv volontär inom Föreningen 

Storasyster, som arbetar förebyggande och stöttande kring sexuella övergrepp, kom 

berättelserna däremot inte som en överraskning. Brottsförebyggande rådets reguljära Nationella 

trygghetsundersökning visar att antal anmälda sexualbrott ökar, att betydligt fler kvinnor än 

män har blivit utsatta för sexualbrott, att 98% av de som misstänks för sexualbrott är män och 

att 92% av de anmälda våldtäkterna utförs mot kvinnor (Söderström et al. 2018). Samtidigt som 

#metoo och statistiken visar på vidden av mäns våld mot kvinnor, uppgav Polisen i september 

2017 att de på grund av bristande resurser måste prioritera bort sexualbrotten då brott som mord 

anses grövre (Lagerwall 2017). 

 

Hösten 2016 påbörjades Föreningen Storasysters projekt Hela Mig med mål att öka kunskapen 

om sexualitet efter sexuellt våld och erbjuda stöd till alla mellan 13 och 25 år som upplever 

problem med sexualiteten till följd av sexuellt våld (Föreningen Storasyster). I april 2017 

lanserade projektet en rapport, baserad på en enkätstudie med 823 respondenter, där olika 

följder av sexuella övergrepp kopplade till sexualiteten uppmärksammas. Konsekvenser som 

särskilt lyfts fram är låg sexlust, svårigheter med upphetsning, rädsla eller avsmak för sex, 

smärta vid sex, svårigheter med att få orgasm, svårigheter med gränssättning vid sex, samt 

skam- och skuldkänslor kopplade till lust, upphetsning och orgasm (Norén 2017). 

 

World Health Organization (WHO) betonar sexualiteten som en betydelsefull faktor för 

människors hälsa och välbefinnande:  

 
Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande 

i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver 

en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som 

möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering 

och våld (Folkhälsomyndigheten 2018) 

 

Detta bekräftas även av kunskapssammanställningen Sex, hälsa och välbefinnande (2012), 

framtagen av Statens folkhälsoinstitut, som visar att sexualiteten har betydelse för människors 

liv och övriga hälsa. Samtidigt synliggör kunskapssammanställningen att ”en relativt stor andel 
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av befolkningen upplever problem relaterade till sexuallivet” (Statens folkhälsoinstitut 2012:6) 

och att dessa upplevelser återfinns i större utsträckning hos kvinnor än män (ibid.: 31).  

 

Den feministiska forskningen om sexuella övergrepp och våldtäkt är omfattande och täcker 

sådant som våldtäktskultur inom populärkultur (Projansky 2001), våldtäkt som krigsvapen i 

konflikt (Eriksson Baaz & Stern 2013; Meger 2016) och sexuellt våld och den juridiska 

processen (Temkin 2002; Diesen & Diesen 2013). Mot bakgrund av ovannämnda kopplingar 

mellan sexualitet, subjektivitet och hälsa blir det särskilt intressant att, i linje med projektet 

Hela Mig, undersöka på vilka sätt sexuella övergrepp kan påverka sexualiteten. Forskning 

fokuserad på hälsokonsekvenser av sexuella övergrepp och mer specifikt påverkan på 

sexualiteten är däremot inte omfattande men finns i synnerhet representerad inom ämnen som 

psykologi, sexologi och medicin (Campbell et al. 2003; Mason & Lodrick 2013; Jina & Thomas 

2013; Sarkar & Sarkar 2005; van Berlo & Ensink 2000). Även forskning inom 

samhällsvetenskap och humaniora med genusvetenskaplig inriktning understryker sexuella 

övergrepps starka påverkan på kvinnors hälsa (du Toit 2009; Jackson 2002; Cahill 2001).  

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Trots sitt viktiga bidrag med att synliggöra sexuella övergrepps potentiella konsekvenser för 

sexualiteten, är forskningen inom psykologi, sexologi och medicin främst kvantitativ och 

således inte tillräckligt djupgående. Den kvantitativa metoden gör det även svårt att komma åt 

hur påverkan på sexualiteten upplevs. Vidare är forskning med genusvetenskaplig inriktning 

som berör sexuella övergrepp, dess påverkan på sexualiteten och hur denna upplevs relativt 

abstrakt. Dessutom är den sällan byggd på intervjuer även när den är kvalitativ, vilket även gör 

att den lätt bortser från ”sex” (som praktiker, göranden, kroppslighet, känslor, njutning, smärta) 

i ”sexualitet”. Centralt för denna studie är därför en förståelse av sexualitet som en både 

diskursiv och kroppslig företeelse, vilket även medför att sexualitet är något som görs och 

därför också kan förändras på olika sätt. Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade 

intervjuer undersöka vilken påverkan sexuella övergrepp upplevs ha på den egna sexualiteten. 

Vidare syftar studien till att undersöka vad dessa erfarenheter säger oss om kvinnors kroppar 

och sexualitet. Mina frågeställningar är: 
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- Hur upplever kvinnorna i studien sex och sexualitet efter sexuella övergrepp? 

- Hur framställs kroppen i kvinnornas berättelser?  

- På vilka sätt kan nya sexuella möjligheter träda fram samt normativa sätt att 

förkroppsliga femininitet omförhandlas efter sexuella övergrepp? 

 

 

DISPOSITION 
 

Nedan redogör jag för tidigare forskning om främst sexuella övergrepp men också sexualitet. 

Sedan introducerar jag studiens teoretiska ramverk och presenterar uppsatsens metodologi och 

metod. Därefter följer två större analysavsnitt. Medan det första fokuserar på kvinnornas 

upplevelser av negativ påverkan på sexualiteten och på sätten sex som reglerat kan förstärkas 

efter sexuella övergrepp, utgår det andra från kvinnornas berättelser för att visa att sexuella 

övergrepp även kan leda till sexuella och kroppsliga möjligheter bortom passivitet och 

objektifiering. I den avslutande diskussionen sammanfattar jag slutligen analysen och kommer 

med förslag på framtida forskning.   
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TIDIGARE FORSKNING 
 

FORSKNING OM SEXUELLA ÖVERGREPP       
 

SEXUELLA ÖVERGREPP INOM PSYKOLOGI, SEXOLOGI OCH MEDICIN 

Forskning inom discipliner såsom psykologi, sexologi och medicin har på senare tid bidragit 

med viktiga arbeten om sexuella övergrepp och dess påverkan på kvinnors hälsa och sexualitet. 

Rebecca Campbell, Tracy Sefl och Courtney E. Ahrens studie visar exempelvis att kvinnor som 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp har betydligt sämre allmän hälsa än kvinnor utan sådana 

erfarenheter (Campbell et al. 2003). Exempel på psykologiska konsekvenser som kan uppstå 

som följd av sexuella övergrepp och som illustreras av denna typ av forskning är depression, 

ångest, rädsla och post-traumatisk stress syndrom (Campbell et al. 2003; Mason & Lodrick 

2013; Jina & Thomas 2013; Sarkar & Sarkar 2005). Denna forskning synliggör också sexuella 

symptom såsom gynekologiska besvär, bäckensmärtor, smärta under samlag, minskning av 

sexuell aktivitet, minskning av sexuell lust, minskning av sexuell tillfredställelse, undvikande 

av sexuell kontakt, rädsla för sexuell närhet, samt uppvisande av riskfullt sexuellt beteende 

(Campbell et al. 2003; Jina & Thomas 2013; Mason & Lodrick 2013; Sarkar & Sarkar 2005; 

van Berlo & Ensink 2000). Psykologisk, sexologisk eller medicinsk forskning har, som synes, 

på ett signifikant sätt bidragit till forskning om sexuella övergrepps påverkan för kvinnors hälsa 

och sexualitet. Däremot är den oftast kvantitativ och baseras därför huvudsakligen på statistiska 

undersökningar eller enkäter. Detta leder till att den framför allt listar olika konsekvenser utan 

att utveckla eller fördjupa dem i förhållande till sociokulturella diskurser om sådant som 

exempelvis kön och sexualitet. Dessutom är kvantitativ forskning inte lämpad för att komma åt 

hur konsekvenserna upplevs och hur vi kan förstå dessa upplevelser.  

 

SEXUELLA ÖVERGREPP INOM HUMANIORA, SAMHÄLLSVETENSKAP OCH 
FILOSOFI  

Inom humaniora, samhällsvetenskap och filosofi understryks hur upplevelsen av sexuella 

övergrepp och dess konsekvenser påverkas av hur sexuella övergrepp definieras, förstås och 

hanteras i samhället (Chasteen 2001; Jackson 2002; Bourke 2012). Ett exempel är Amy 

Chasteens artikel “Constructing Rape: Feminism, Change, and Women’s Everyday 

Understandings of Sexual Assault” (2001) som, genom ett konstruktivistiskt perspektiv, 
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undersöker hur en heterogen grupp kvinnor, där vissa har blivit utsatta och andra inte, definierar 

och ser på våldtäkt. Syftet är framför allt att få syn på hur den mediala och feministiska 

diskursen om våldtäkt som något väldigt traumatiskt påverkar kvinnor. Chasteen lyfter 

visserligen inte fram hur våldtäkt kan upplevas i relation till sexualitet, men artikeln visar att 

majoriteten av kvinnorna likställer våldtäkt med ”personlig förstörelse”. Eftersom det 

exempelvis främst är yngre kvinnor som förstår våldtäkt som ”personlig förstörelse” betonar 

hon vikten av att se att kvinnornas syn på våldtäkt och dess konsekvenser varierar beroende på 

faktorer såsom ålder. Denna åldersskillnad anser hon skulle kunna förklaras med att de yngre 

kvinnorna har vuxit upp med en medial och feministisk diskurs om våldtäkt som förödande. 

Dessa generationsbundna diskurser menar hon påverkar kvinnornas förståelse av våldtäkt 

(Chasteen 2001: 133). Av intresse för denna studie är att artikeln också pekar på att betydligt 

fler kvinnor som inte har blivit utsatta för våldtäkt tolkar händelsen som så pass traumatisk 

(ibid.: 134).  

 

I Rethinking Rape (2001) presenterar Ann J. Cahill det hon förstår som de två dominerande 

feministiska förståelserna av våldtäkt. Den första representeras av Susan Brownmiller och 

hennes syn på våldtäkt som våld och inte sex. Med detta menar Brownmiller att våldtäkt inte 

motiveras av sexuell lust, utan att det måste förstås som en makthandling genom vilken män 

önskar visa sin dominans och förnedra kvinnor. Den andra förståelsen, som representeras av 

Catharine MacKinnon, menar att en syn på våldtäkt som dominans inte behöver utesluta att 

våldtäkt även är sexuellt. Istället förstår hon den manliga dominansen som erotiserad och anser 

därför att våldtäkt inte på ett tydligt sätt kan skiljas från heterosexuellt sex (Cahill 2001: 2–3). 

Cahill menar att inget av dessa synsätt är representativt för kvinnors erfarenheter av våldtäkt:  

 
Defining rape as primarily violence, not sex, implied that rape was significantly similar to other 

types of assault, and that its sexual nature was relatively irrelevant to the experience. Yet few women 

would agree that being raped is essentially equivalent to being hit in the face or otherwise physically 

assaulted. Likewise, contrary to MacKinnon’s theory, most women can generally and with relative 

ease distinguish between acts of rape and consensual, mutually desired heterosexual sex (ibid.: 3) 

 

Att våldtäkt måste förstås i relation till sexualitet menar Cahill blir tydligt eftersom våldtäkt är 

en makthandling som använder sig av sexualiserade kroppsdelar för att utöva fysiskt, psykiskt 

och emotionellt våld (ibid.: 120). Att våldtäkt inte kan likställas med vilket annat övergrepp 

som helst anser hon förklaras av att våldtäkt kan innebära att kvinnors tidigare sexuella 

beteende eller inställning till sexualitet påverkas:  
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[…] a woman who is raped may well find herself unable or unwilling to engage in sexual intercourse 

with her partner following the rape; because her victimization was particularly sexual, it has affected 

the associations she has with sexual behaviour. This destruction of the positive connotations of sex 

is part of the crime that was committed against her, and it cannot be articulated without reference to 

the sexuality inherent in that crime (ibid.: 123) 

 

Cahill välkomnar MacKinnons betoning av relationen mellan våldtäkt och sexualitet, men hon 

är kritisk mot sättet MacKinnon målar upp heterosexuella kvinnors sexualitet som totalt formad 

inom ramarna för den obligatoriska heterosexualiteten. Att förstå frivillig sexualitet som 

omöjlig fråntar kvinnor all form av sexuell agens (ibid.: 42–4). Som ett tredje alternativ vill 

Cahill komma åt en förståelse av våldtäkt som bättre stämmer överens med kvinnors 

erfarenheter och således inte reducerar det till varken våld eller sexualitet, utan förstår det som 

ett både våldsamt och sexuellt övergrepp. Det betyder även att hon vill erkänna våldtäkt som 

en verklighet för kvinnors liv som på ett specifikt sätt formar kvinnors förkroppsligade 

subjektivitet, utan att för den skull ge våldtäkt eller hotet om våldtäkt total makt att forma 

kvinnors kroppar (ibid.: 8–9).  

 

När Cahill resonerar kring våldtäkt och dess roll för förkroppsligad subjektivitet fokuserar hon 

främst på hotet om våldtäkt. Inspirerad av Iris Marion Young, menar hon att hotet om våldtäkt 

kvinnor lever med dagligen bidrar till formandet av den feminina kroppen:  

 
[…] the threat of rape is a formative moment in the construction of the distinctly feminine body, 

such that even bodies of women who have not been raped are likely to carry themselves in such a 

way as to express the truths and values of a rape culture (ibid.: 143).  

 

Förutom att synliggöra hur hotet om våldtäkt begränsar kvinnors rörelseutrymme, fokuserar 

Cahill på hur hotet om våldtäkt även påverkar kvinnors upplevelse om de väl utsätts för 

våldtäkt. Hon menar att utsatta kvinnor kommer känna skuld över att de inte lyckades förhindra 

övergreppet, över att de tillät sina kroppar att fritt sträcka på sig och röra sig obegränsat i alla 

utrymmen (ibid.: 157–60).  

 

Även andra forskare fokuserar på hur våldtäkt på olika sätt kan påverka kvinnors sexuella 

subjektivitet. I artikeln ”Sexual Violence, Bodily Pain, and Trauma: A History” (2012) visar 

historikern Joanna Bourke hur våldtäkt gått från att ses som en attack på kvinnans sociala 

identitet till att så sent som på 1970-talet förstås som en attack på hennes individuella och 
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sexuella identitet. Tidigare ansågs skadan vid våldtäkt vara kopplad till kvinnans sociala och 

ekonomiska roll i förhållande till familjen. Skadan angås alltså inte drabba henne utan hennes 

far i och med att hon efter övergreppet ansågs ogiftbar eller oförmögen att arbeta om våldtäkten 

gjort henne gravid (Bourke 2012: 40). Den enda uppmärksammade konsekvensen kopplad till 

kvinnans psyke och inre var påverkan på hennes sexlust. Några sexologer menade att våldtäkt 

i ovanliga fall kunde leda till överdriven sexualitet, och i vanligare fall till frigiditet (ibid.: 38). 

Bourke menar att förändringen i uppfattningen om våldtäkt som något psykiskt traumatiskt 

skedde i takt med att kvinnan började betraktas som en individ och framför allt eftersom 

sexualitet alltmer kom att få en central plats i samhället (ibid.: 42). Sammanfattningsvis betonar 

Bourke att hur våldtäkt förstås och definieras på en samhällelig nivå bidrar till att konstruera 

kvinnors individuella erfarenheter av våldtäkt (ibid.: 47).  

 

Genom att delvis bygga sina resonemang på kvinnors berättelser från annan litteratur, 

undersöker Louise du Toits bok A Philosophical Investigation of Rape: the making and 

unmaking of the feminine self (2009) våldtäkts påverkan på kvinnors sexuella subjektivitet. 

Baserat på könsskillnadsteoretikern Luce Irigaray, menar hon att konsekvenserna av våldtäkt 

som allvarliga och förödande inte kan erkännas eller förstås inom det patriarkala systemet, där 

det feminina både undervärderas och osynliggörs (du Toit 2009: 3). Hon är kritisk till den 

utbredda förståelsen av våldtäkt som endast allvarlig om den är fysisk våldsam. Istället menar 

hon att en förståelse av våldtäkt som ser till våldets sexuella aspekt erkänner dess allvarliga 

påverkan på kvinnors liv, värld och sexualitet, oavsett grad av fysiskt våld (ibid.: 41). 

Betoningen på våldtäkt i relation till dess sexuella aspekt och hennes fokus på könsskillnad gör 

däremot inte att hon fullständigt bortser från att kvinnors upplevelser av våldtäkt kan skilja sig 

åt beroende på olika maktkategorier, men hon anser att upplevelserna alltid först och främst 

uppstår ur en könad kropp (ibid.: 153). Förutom hennes fokus på könsskillnad, har hon ett 

fenomenologiskt synsätt som även gör att hon betonar att kroppen och subjektet hänger ihop 

med varandra. Detta synsätt leder också till att hon förklarar att kvinnor som har blivit utsatta 

för våldtäkt ofta upplever en separation från sina kroppar och från världen de bebor. Denna 

upplevda delning mellan kropp och själ får, menar hon, kvinnor att må dåligt eftersom en sådan 

upplevd separation tyder på ett krisartat sätt att bebo världen (ibid.: 95–8).  

 

I sin avhandling Violated Subjects: A Feminist Phenomenology and Critical Theory of Rape 

(2002) tittar Debra Jackson på våldtäkt och dess konsekvenser genom att utgå från kvinnors 

erfarenheter funna i annan litteratur, samtidigt som hon alltid har med sig att olika sociala, 
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historiska och materiella tillstånd blir en del av dessa erfarenheter (Jackson 2002: 8). Hennes 

fenomenologiska synsätt gör att hon ser kroppen och subjektiviteten som sammanbundna och 

att våldtäkt därför måste förstås som en rubbning av den utsattas förkroppsligade subjektivitet 

(ibid.: 6). Precis som du Toit betonar hon att våldtäkt ofta upplevs som en splittring från kroppen 

(ibid.: 67). I och med kroppen och subjektivitetens sammanbindning menar hon att våldtäkt inte 

enbart kan leda till en upplevelse av separation från kroppen, utan också till en separation från 

den person en var innan våldtäkten, vilket leder till att våldtäkt många gånger kan upplevas som 

död eller självförstörelse (ibid.: 55). Vad gäller sexualitet mer specifikt poängterar hon att 

sexualiteten är central för subjektiviteten och att det kan förklara varför våldtäkt kan förstås 

som något som skadar ens status som mänskligt subjekt (ibid.: 14).  

 

Av betydelse för denna studie och centralt för Cahill, du Toit och Jackson är att även om 

våldtäkt målas upp som ett allvarligt brott som kan upplevas som död eller självförgörelse, går 

det inte att förstå kvinnors subjektivitet och liv som totalt förstörda efter våldtäkt. Cahill betonar 

att det förändrade subjektet efter våldtäkt inte behöver ses som subjektets slutpunkt: 

 
[…] if a being chooses to victimize another in a particularly sexually violent way, then the embodied 

being of the victim is going to be deeply, even fundamentally affected. However, embodied 

intersubjectivity is not static. It is an ongoing process; therefore, the violent actions of a rapist, while 

profoundly destructive to the victim’s being and intersubjective personhood, need not be the final 

word. The being of the rape victim is transformed by the experience […], but that transformation is 

not necessarily the self’s final development (Cahill 2001: 9).  

 

Av samma anledning menar Jackson att det är onödigt för den utsatta kvinnan att försöka återgå 

till den hon var innan övergreppet. Den upplevda splittringen från ens tidigare subjektivitet och 

liv behöver inte förstås som fullständigt negativ. Istället anser hon att den utsatta måste integrera 

våldtäktserfarenheten med sitt nya jag och att detta till och med kan leda till positiva 

förändringar i kvinnans liv (Jackson 2002: 67–70).  

 

Ovannämnda forskare har fungerat som inspirationskälla till denna studie. Även om Jackson, 

du Toit och Cahill till viss del bygger sina studier på kvinnors erfarenheter, sker inte detta 

genom intervjuer vilket gör att deras forskning förblir på en relativt abstrakt nivå. När de 

synliggör påverkan på sexualitet dröjer analyserna kvar vid att sexuella övergrepp kan få 

konsekvenser för sexualiteten utan att utveckla hur och hur denna påverkan upplevs. Min 

önskan är därför att synliggöra vilken påverkan sexuella övergrepp upplevs ha på den egna 
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sexualiteten, utan att bortse från ”sex” (som praktiker, göranden, kroppslighet, känslor, 

njutning, smärta) i ”sexualitet”. Av denna anledning har sexualitetsforskningen jag har 

fördjupat mig i och som kommer presenteras här nedan ett fokus på just sexuella praktiker och 

kroppslighet. Min förhoppning är att utveckla forskningen om sexuella övergrepp med hjälp av 

de teoretiska ingångarna funna i kvalitativ sexualitetsforskning. 

 

 

FORSKNING OM SEXUALITET    
 

Det radikalfeministiska synsättet på sexuella övergrepp, där heterosexuellt sex ses som svårt att 

särskilja från våldtäkt, och den typ av teoretiserande som Cahill förespråkar skiljer sig åt men 

möts i ett gemensamt fokus på den sexuella aspekteten i våldtäkt. Detta gör det intressant att 

vända sig till forskning om sexualitet (som i sig är ett stort forskningsfält) med särskilt fokus 

på att visa hur sexualiteten är styrd av normer. Gayle Rubins välkända artikel ”Thinking Sex: 

Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality” (2011) utgör ett viktigt bidrag till 

förståelsen av sex som något som inte enbart tillhör det privata, utan som samhälleligt uppdelat 

mellan acceptabla och oacceptabla sexuella praktiker. Rubin, precis som många andra efter 

henne, bygger sina resonemang på Michel Foucaults teoretiseringar om sexualitet. Dessa 

introduceras längre fram när jag presenterar mitt teoretiska ramverk. Här nedan kommer jag 

istället redogöra för forskning om sexualitet som har fungerat som stöd och inspiration till 

denna studie. Gemensamt för dessa publikationer är att alla, förutom en, fokuserar på 

(hetero)sexuella praktiker och femininitet. Vidare delar all forskning som presenteras här 

nedan, i olika grad, en förståelse av sexualitet och kroppar som en sammansättning av 

diskursiva och materiella faktorer.  

 

Janet Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe och Rachel Thomsons artikel ”Power and 

Desire: The Embodiment of Female Sexuality” (1994) visar hur femininitet ritas in på unga 

kvinnors kroppar genom sexuella praktiker och att sexuella möten kan förstås som 

förkroppsligande av maktrelationerna mellan män och kvinnor (Holland et al. 1994: 22). Av 

denna anledning förklarar de femininitet som passiv och menar att kvinnor bortser från sin egen 

lust till förmån för mäns lust (ibid.: 27). Samtidigt betonar de att, eftersom sexuella möten inte 

enbart är sociala utan också kroppsliga, kan materialiteten under sex i form av njutning eller 

smärta således bli till hinder för inskrivandet av normativ femininitet på kvinnors kroppar. 
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Materialiteten gör det därför potentiellt möjligt med motstånd mot den diskursiva makten (ibid.: 

33).  

 

Jag har också fördjupat mig i forskning om (hetero)sexualitet och femininitet som riktar in sig 

på kvinnors smärta vid sex, eftersom två informanter upplever detta som en konsekvens av 

sexuella övergrepp, men även eftersom den på ett tydligt sätt illustrerar hur kroppar i sexuella 

möten är sociala men också materiella. Eva Elmerstigs avhandling Painful ideals – Young 

Swedish women’s ideal sexual situations and experiences of pain during vaginal intercourse 

(2009) undersöker varför kvinnor med vulvasmärta fortsätter att ha vaginalt samlag med män 

och kommer fram till att det handlar om att de vill kunna se sig själva som riktiga kvinnor, att 

de inte vill förstöra den manliga partnerns njutning eller göra så att han känner sig sårad eller 

otillräcklig (Elmerstig 2009: 37–8). Hennes studie synliggör därmed det vaginala samlagets 

betydelse för konstruktionen av heterosexuell femininitet. På samma sätt visar Renita 

Sörensdotter (2012) och Amy Kaler (2006) att vaginala samlag ses som en viktig komponent 

för iscensättandet av femininitet och att de intervjuade kvinnorna därför upplever vulvasmärtan 

som ett hinder för femininitet. Medan Elmerstigs avhandling stannar vid diskussionen om hur 

smärta blir till hinder för görandet av normativ femininitet, lyfter Sörensdotter och Kaler upp 

hur vissa kvinnors smärta leder dem till att utmana normer för sexualitet och istället hitta 

njutningsfullare sätt att ha sex på.  

 

Även om Linn Sandbergs avhandling Getting intimate: a feminist analysis of old age, 

masculinity and sexuality (2011) fokuserar på sexualitet och maskulinitet hos gamla män har 

den inspirerat mig eftersom den, precis som ovannämnda forskning om vulvasmärta, visar hur 

kön skapas i relation till (hetero)sexualitet. Sandberg menar att erektionssvårigheter eller 

bröstutveckling hos gamla män kan uppfattas som ett hot mot maskuliniteten. Samtidigt som 

studien fokuserar på sexualitet som ett socialt och diskursivt fenomen, bortser den inte från att 

sexualitet är något som upplevs genom kroppen och genom olika känslor som njutning och 

smärta (Sandberg 2011: 14–5). Hennes syn på kroppar som inte fullständigt styrda av diskurser, 

utan som ett samspel mellan sociala och materiella processer är viktig för denna studie. Denna 

förståelse gör det också möjligt för henne att analysera sådant som impotens eller 

bröstutveckling inte bara som förlust eller hot, utan också som möjligheter till omformuleringar 

av normativ maskulinitet (ibid.: 42).  

 



	
11 

TEORETISKT RAMVERK 
 

SEXUALITET OCH KÖN  
 

Min förståelse av sexualitet är hämtad från Sexualitetens historia. Viljan att veta (2002), där 

Michel Foucault vänder sig emot den allmänt spridda synen på sexualitet som ”givet av naturen 

och som [något] makten försöker tämja” (Foucault 2002:114). Istället för att se sexualitet som 

en naturlig drift och ett undanskymt område makten sedan försöker agera på, menar han att 

sexualitet måste förstås som ett historiskt mönster och alltså som en företeelse som i själva 

verket skapas av makt. Det betyder att makt lyckas tränga sig in i människors kroppar och 

bestämma vad som är möjligt för dem att tänka, känna och göra i en viss tid och kontext:   

 
Därav följer också att den viktigaste punkten blir att utröna under vilka former, genom vilka kanaler, 

med hjälp av vilka slags diskurser makten lyckas ta sig in i de finaste och mest privata ledningarna, 

vilka vägar som gör det möjligt för den att nå lustans sällsynta eller knappt förnimbara former, hur 

den tränger in i och kontrollerar den vardagliga njutningen (ibid.: 40) 

 

Foucault menar att negativ och repressiv makt fokuserad på straff sedan 1700-talet successivt 

har ersatts av makt som utövas genom positiva teknologier inriktade på livet, hälsan och 

kroppen (ibid.: 139–41). Detta utgör vad Foucault kallar bio-makt, och innebär alltså att sådant 

som människors hälsa tas om hand inte för befolkningens eget bästa utan för att på så viss 

kontrollera och disciplinera dem till normaliserade subjekt. Bio-makten utgör en integrerad del 

av allt liv och arbetar inte ”med rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag utan med 

normalisering, inte med straff utan med kontroll och […] tillämpas på nivåer och i former som 

ligger utanför staten och dess apparater” (ibid.: 101). Eftersom det råder politiska intressen i att 

styra befolkningens levnadssätt, gjordes sexualiteten till något centralt för människors liv och 

identitet (ibid.: 92). Samtidigt skapades en vetenskap om sexualiteten – scientia sexualis – som 

Foucault menar ägnade sig åt att förvalta människors sexualitet och dela upp den i normal och 

avvikande. Detta möjliggjorde även uppkomsten av psykiatrin och dess normaliserande ingrepp 

på människors kroppar (ibid.: 85). Tillsammans tränger sig dessa maktteknologier djupt in i 

kroppen till den grad att de även styr sättet människor har sex på (ibid.: 50).  

 

Foucault visar inte bara hur människors kroppar disciplineras genom institutionell och 

vetenskaplig makt, utan att sexualiteten har blivit så pass väsentlig för människors identitet, till 
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den grad att människor vill ha lyckliga och meningsfulla liv och således disciplinerar sig själva 

till normaliserade subjekt. Foucault betonar därför hur makt som utövas mot befolkningen 

accepteras just eftersom den inte är manipulativ (ibid.: 98). Även om sexualitet kan ses som 

skapad och som något genom vilket makt utövas, är det alltså en högst viktig företeelse för 

människor. Detta hänger ihop med det faktum att trots att Foucault har en anti-essentialistisk 

syn på sexualitet, bortser han inte från kroppen, materialiteten och det biologiska, utan vill 

istället:  

 
[…] visa hur maktmönstren kopplas direkt till kroppen – till kroppar, funktioner, fysiologiska 

processer, sensationer, njutningar; kroppen är ingalunda utsuddad, utan det gäller att få den att 

framstå i en analys där det biologiska och det historiska inte följer på varandra som i de gamla 

sociologernas evolutionism, utan förenas på ett alltmer sammansatt sätt, allt eftersom de moderna 

maktteknologier utvecklas som tar sikte på livet (ibid.: 151)  

 

I Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex” (2011) använder sig Judith Butler av 

Foucaults syn på sexualitet och kroppen som diskursivt situerade för att utveckla sin syn på kön 

som socialt konstruerat. Medan Foucault främst riktar in sig på sexualitet som lust och njutning, 

fokuserar Butler på sexualitet och kön. Likt sättet Foucault vänder sig emot synen på 

sexualiteten som naturlig drift, vänder sig Butler emot distinktionen mellan kön och genus som 

implicerar ett naturligt och fördiskursivt kön. Det är alltså, i Butlers förståelse, inte kön som 

leder till genusmässiga handlingar, utan snarare de genusmässiga handlingarna som 

konstituerar kön. Kroppar konstrueras därmed som könade genom att subjektet upprepar vissa 

normerande och tvingande praktiker över tid:  

 
Thus, ‘sex’ is a regulatory ideal whose materialization is compelled, and this materialization takes 

place (or fails to take place) through certain highly regulated practices. In other words, ‘sex’ is an 

ideal construct which is forcibly materialized through time (Butler 2011: xii) 

 

För att kroppar överhuvudtaget ska kunna uppfattas som begripliga krävs det att de lyckas 

materialiseras som könade. Subjekt är med andra ord otänkbara utanför den könade processen:   

 
Subjected to gender, but subjectivated by gender, the ‘I’ neither precedes nor follows the process of 

the gendering, but emerges only within and as the matrix of gender relations themselves (ibid.: xvi) 

 

Dessutom är skapandet av begripliga och könade kroppar kopplat till (hetero)sexualitet 

eftersom ”kvinna” och ”man” styrs av en tvåkönsnorm som endast godkänner två sätt att göra 
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kön på och även förutsätter att dessa två kön begär varandra (ibid.: xii). Som kommer framträda 

i denna studie är alltså ett okomplicerat och ”naturligt” utförande av specifika (hetero)sexuella 

praktiker en förutsättning för att kunna iscensätta femininitet på rätt sätt. 

 

ORIENTERING OCH FÖRKROPPSLIGAD FEMININITET 
 

Av intresse för denna studie är också hur erfarenheter och diskurser påverkar hur kroppar rör 

och beter sig. I Queer Phenomenology. Orientation, Objects, Others (2006) utgår Sara Ahmed 

från ett fenomenologiskt fokus på levd erfarenhet av att vara sin kropp för att visa hur upprepade 

och oreflekterade handlingar formar kroppar och världar (Ahmed 2006: 2). Med särskilt fokus 

på kön, sexuell orientering och ras undersöker hon hur kroppar blir orienterade genom sätten 

de upptar tid och rum (ibid.: 5). För att peka på hur diskurser materialiseras i kroppar talar hon 

därmed i termer av orientering, rum och linjer. Hon menar att kroppars orientering i en viss 

riktning och inte en annan påverkar vilka praktiker och begär som anses möjliga och tillgängliga 

för dem att utföra och inte (ibid.: 91). Vissa linjer är mer eftersträvningsbara och styr oss därför 

mer än andra eftersom vi gärna väljer att följa en markerad stig, samtidigt som stigen måste 

förstås som välmarkerad som en följd av att människor har trampat på den: 

 
When people stop treading the path may disappear. And when we see the line of the path before us, 

we tend to walk upon it, as a path that ‘clears’ the way. So we walk on the path as it is before us, but 

it is only before us as an effect of being walked upon. A paradox of the footprint emerges. Lines are 

both created by being followed and are followed by being created. The lines that direct us, as lines 

of thought as well as lines of motion, are in this way performative: they depend on the repetition of 

norms and conventions, of routes and paths taken, but they are also created as an effect of this 

repetition (ibid.: 16) 

 

Det hon kallar ”the straight line” (i dubbel bemärkelse: rak och heterosexuell) är ett exempel 

på en sådan stig människor gärna följer eftersom den på ett naturligt sätt visar sig framför oss, 

men samtidigt måste förstås som en sådan välmarkerad stig just eftersom människor har trampat 

upp den. Ahmed menar alltså att kroppar måste vara orienterade i en rak linje för att på ett 

skavfritt sätt kunna välkomnas i rummen de rör sig i. Den raka linjen, likt den heterosexuella 

matrisen hos Butler, innebär att det heterosexuella förhållandet är ett av huvudmålen kroppar 

måste sträva och längta efter för att ses som begripligt könade kroppar. För att leva ett liv som 

anses värdefullt måste kroppar därför följa den raka linjen och, genom att upprepas över tid, 

intar kroppar formen av riktningen (ibid.: 15). Inspirerad av Jack Halberstams teorier om 
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temporalitet menar Ahmed också att kroppar måste vara ”in time” för att lyckas vara ”in line”. 

Det betyder att de måste göra specifika saker på rätt sätt och framför allt vid rätt tidpunkt i livet. 

Med detta menas att leva liv som följer heterosexuella och ”respektabla” uppfattningar om vad 

som anses vara ett meningsfullt liv, uppfattningar som hör ihop med sådant som äktenskap, 

reproduktion, barn och arv. Det gäller att uppföra sig i enighet med det som förväntas av en 

utifrån ens ålder på ett sätt som kan upplevas normerande och tvingande (Halberstam 2005: 1–

4). Av denna anledning menar Ahmed att många kvinnor ser sådant som äktenskap och sexuell 

orientering mot män som oundvikligt i sina liv, även om de skulle vara av otillfredsställande 

eller förtryckande karaktär (Ahmed 2006: 83–4). Genom att gå emot normerande livsscheman 

centrerade kring heterosexualiteten och familjen, följs inte längre den raka linjen och en hamnar 

direkt ”off line” (ibid.: 70).  

 

Även Iris Marion Young intresserar sig för hur levd erfarenhet i en viss sociokulturell kontext 

tar sig kroppsliga uttryck genom att påverka människors rörelser och beteende. Med hjälp av 

Toril Moi menar hon att den levda kroppen måste förstås som en ”body-in-situation” – en 

människas förkroppsligade subjektivitet är därför styrd av sociokulturella faktorer, samtidigt 

som varje person agerar utifrån dessa normer på ett eget sätt (Young 2005: 16–8). I ”Throwing 

Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility, and Spatiality” 

(2005) undersöker Young varför kvinnor rör sig och använder sina kroppar på mer begränsande 

sätt än män genom att exempelvis inte låta sina kroppar ta för mycket plats i olika rum eller 

använda hela kroppens styrka. Förklaringen till denna skillnad ligger inte på en anatomisk eller 

fysiologisk nivå utan måste ses som ett resultat av kvinnors situation och det sexistiska förtryck 

de utsätts för i dagens samhälle (ibid.: 42). Kvinnors rörelser och användande av sina kroppar 

förklaras av att kvinnor befinner sig mellan en subjektsposition och en objektsposition eftersom 

de ser sina kroppar som en kapacitet precis som män, men samtidigt internaliserar samhällets 

syn på dem som objekt och endast kropp:  

 
In summary, the modalities of feminine bodily existence have their root in the fact that feminine 

existence experiences the body as a mere thing – a fragile thing, which must be picked up and coaxed 

into movement, a thing that exists as looked at and acted upon (ibid.: 39) 

 

Av denna anledning menar hon att kvinnor rör sig och använder sina kroppar som om de vore 

ting tillgängliga för andra, vilket tyder på en separation från kroppen som de ser som någonting 

annat än dem själva. Att på olika sätt öppna upp kroppen kan därför upplevas som sätt att bjuda 
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in till objektifiering. En förklaring till varför kvinnor tar mindre plats än män i rumsliga 

utrymmen kan alltså vara att det blir ett sätt att försvara sig mot kroppsliga intränganden:  

 
She also lives the threat of invasion of her body space. The most extreme form of such spatial and 

bodily invasion is the threat of rape. But we daily are subject to the possibility of bodily invasion in 

many far more subtle ways as well […]. I would suggest that the enclosed space that has been 

described as a modality of feminine spatiality is in part a defence against such invasion (ibid.: 45) 

 

 

MAKT, MOTSTÅND OCH MÖJLIGHETER  
 

Denna studie bygger, som tidigare diskuterats, på en förståelse av makt hämtad från Foucault. 

Jag har alltså inte en juridisk förståelse av makt där enbart en överbyggnad, ett element eller en 

grupp kan ses dominera en annan, utan förstår också makt som något som utövas via 

normalisering och reglering på olika nivåer (Foucault 2002: 101–3). Jag ser också makt som 

självgenererande av olika effekter och därför som produktiv (ibid.: 104). Det betyder också att 

jag, i linje med Foucault, anser att motstånd alltid är immanent i makt och alltså att motstånd 

inte kommer från en punkt utanför makten utan uppstår och utvecklas där maktrelationerna 

utövas: ”där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet aldrig 

står i utanförställning i förhållande till makten” (ibid.: 105).  

 

Mycket av den tidigare forskning jag använder mig av i denna studie erkänner maktrelationer 

mellan män och kvinnor som en verklighet, men förstår inte dessa som en total överbyggnad 

som förhindrar all form av motstånd och agens. Av denna anledning är exempelvis Cahill kritisk 

mot MacKinnons radikalfeministiska synsätt som utgår från den manliga dominansen och 

obligatoriska heterosexualiteten som alltomfattande: ”Patriarchy holds enormous sway over the 

lives of women, their possibilities and their choices, but its power is neither unidirectional nor 

omnipotent” (Cahill 2001: 4). Genom att understryka att kvinnors subjektivitet och sexualitet 

inte är totalt bestämda av patriarkatet menar hon att det finns rum för kvinnlig sexuell agens.  

 

I artikeln ”Toward a New Feminist Theory of Rape” (2002) föreslår Carine Mardorossian att 

vi bör omformulera den allmänna förståelsen av begreppet ”offer” som sammankopplat med 

maktlöshet och passivitet. Postmodernister såsom Sharon Marcus och Wendy Brown har 

kritiserat feministisk diskurs kring våldtäkt som de menar reproducerar föreställningen om 
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kvinnor som våldtäktsbara offer och därmed befäster associationen mellan femininitet och 

maktlöshet (Mardorossian 2002: 752–9). Även Mardorossian ser en senare tendens inom 

forskningen att beskriva kvinnor som offer och att stanna upp analysen vid studiet av kvinnors 

inre och psykiska lidande. Hon menar däremot inte att det betyder att vi måste avstå från 

användandet av begrepp som ”offer” och ”erfarenhet” eller enbart kritisera dess användande. 

Istället poängterar hon att vissa postmodernister har missuppfattat 1970-talets radikalfeminism 

och dess arbete mot våldtäkt och syn på ”offerskap”. Att vara offer för våldtäkt och hotet om 

våldtäkt menar hon inte förstods av radikalfeminismen enbart som passivitet, lidande och 

maktlöshet. Att vara offer för sexuellt våld gav istället också upphov till förändringsarbete och 

agens (ibid.: 767). Även om hon inte refererar till Foucaults förståelse av makt, anser jag att det 

går att koppla ihop hans förståelse av makt och motstånd som sammanhängande, med hennes 

förståelse av offer för sexuella övergrepp som präglade av på samma gång maktlöshet och 

agens.  

 

Detta får mig även att återkomma till Butlers tankar om kön som skapat genom upprepade 

praktiker och Ahmeds tankar om orientering. Eftersom kön innebär ständig upprepning, menar 

Butler att det är genom detta upprepande som sprickor som öppnar upp för motstånd kan uppstå 

(Butler 2011: xix). På liknande vis visar Ahmed att kroppar hamnar ”off line” när de inte lyckas 

följa den raka linjen, men att en misslyckad orientering inte behöver vara helt negativ. Den kan 

istället göra att saker och ting händer och rör på sig på sätt som leder till nya riktningar och nya 

möjligheter: “The unreachability of some things can be affective; it can even put other worlds 

within reach” (Ahmed 2006: 153).  

 

 

KROPPSLIG AGENS   
 

Hos Foucault, Butler, Ahmed och Young är kroppen i centrum på olika sätt, och ingen av dem 

bortser från att den är materiell utan alla betonar istället på olika sätt kroppens sociala och 

materiella sammansättning. Däremot menar jag att de alla, i olika grad, bortser från 

kroppsmaterialitetens agens och potential att slå tillbaka mot diskurser. Eftersom sex inte bara 

är socialt utan också kroppsligt blir det ytterst relevant för denna studie att placera materialiteten 

och kroppen i centrum, inte bara som yta varpå diskurs och normer ritas in på, utan även som 

något med agens i sig själv.  
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Jag hämtar dessa resonemang från Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism (1994), där 

Elizabeth Grosz, inspirerad av Gilles Deleuze och Félix Guattaris teori om ”becoming”, menar 

att kroppen inte kan reduceras till ett blankt blad utan ”resistance of its own” (Grosz 1994: 191). 

Istället menar hon att vi måste se till kroppens oväntade potential att handla (ibid.: 165–9). 

Kroppar kan därmed inte förstås som enbart passiva, utan måste förstås som objekt och subjekt 

samtidigt. Även Sandbergs avhandling Getting intimate: a feminist analysis of old age, 

masculinity and sexuality (2011), introducerad tidigare, använder sig av ”becoming” som ett 

sätt att understryka att det är möjligt att föreställa sig världen på andra sätt (Sandberg 2011: 41). 

Mer specifikt menar hon att exempelvis erektionssvårigheter hos gamla män inte behöver ses 

som förlust och hot mot maskuliniteten, utan kan läsas som positiv möjlighet snarare än brist 

(ibid.: 42). Samtidigt bortser hon inte från den diskursiva och institutionella makten utan 

betonar att det alltid kommer finnas sådant som begränsar kroppars möjligheter (ibid.: 43).  

 

Detta relaterar till Karen Barads syn på att forskningen har gett alltför mycket makt åt diskurs. 

I artikeln ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to 

Matter” (2003) exemplifierar hon detta genom att bland annat kritisera Judith Butler som hon 

menar förvisso destabiliserar gränsen mellan diskurs och materia genom att visa hur diskurs 

materialiseras i kroppen, men bortser från hur också materia och kroppen i sig själva är aktiva 

i världens blivande: ”Unfortunately, however, Butler’s theory ultimately reinscribes matter as 

a passive product of discursive practices rather than as an active agent participating in the very 

process of materialization” (Barad 2003: 821n26). Det blir således viktigt att understryka att 

materialiteten kan bli till hinder för diskursers fäste och därför göra motstånd när diskurser 

materialiseras i den. Av denna anledning kommer denna studie visa att sådant som exempelvis 

smärta eller njutning kan destabilisera och agera på tvärs mot dominerande diskurser kring 

sexualitet och femininitet och på så sätt möjliggöra för nya sexuella och könade möjligheter att 

träda fram.  
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METODOLOGI OCH METOD  

 

ATT PLACERA ERFARENHETER I CENTRUM  
 
Denna studie bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnor mellan 26 och 28 år som 

har utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt när de var mellan 15 och 20 år. Eftersom syftet 

är att undersöka hur de upplever sexualitet efter sexuella övergrepp har studien ett 

fenomenologiskt angreppssätt. Foucault brukar inte betraktas som en erfarenhetsfilosof 

eftersom den poststrukturalistiska tanketraditionen han ofta anses tillhöra ställer sig kritisk mot 

vetenskap som utgår från levd erfarenhet. Poststrukturalismen är med andra ord känd för att 

kritisera filosofiska traditioner som fenomenologin eftersom den anser att det inte finns någon 

ren erfarenhet utanför diskursiva formationer (se Scott 1991). Därför är en vanlig kritik mot 

Foucault att hans betoning på diskursiva representationers påverkan på subjektivitet leder till 

att människors subjektiva och förkroppsligade erfarenheter ignoreras (se Alcoff 2000, i Oksala 

2011). Samtidigt poängterar Johanna Oksala att Foucaults samtliga verk kan förstås som 

historiska undersökningar av olika erfarenheter (Oksala 2011: 209). Hon menar att Alcoff läser 

Foucault på ett inkorrekt sätt eftersom han, enligt henne, inte alls bortser från subjektiv 

erfarenhet utan definierar erfarenhet som ”the correlation, in a culture, between fields of 

knowledge, types of normativity, and forms of subjectivity” (Foucault 1992, i Oksala 2011: 

210). Oksala menar därför att Foucault, precis som fenomenologin enligt hennes förståelse, ser 

erfarenhet som ”constituted and constitutive” (Oksala 2011: 220). Externa diskurser blandas 

samman med interna sensationer som ständigt påverkar varandra:  

 
Foucault shows that while our embodiment is never independent of dominant discourses and 

practices of power, it is not reducible to them either. Bodies always assume meaning through a 

complex process in which competing discourses, conceptualizations, and cultural practices 

intertwine with private sensations, pleasures, and pains (ibid.: 218). 

 

Oksala menar därför att det är problematiskt att förstå Foucault som den som studerar det 

objektiva och fenomenologin det subjektiva. Hon anser att båda ägnar sig åt bägge sidor av 

erfarenhet, fast på olika sätt. Medan Foucault utgår från diskurs och makt, utgår fenomenologin 

från subjektet och dess beskrivningar, men rör sig sedan utanför dem och kan därför exempelvis 

inte likställas med utsatta kvinnors självnarrativ (ibid.: 219–20). Av denna anledning kommer 

jag ta kvinnornas ”subjektiva” berättelser som utgångspunkt samtidigt som jag förstår dessa 
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som påverkade av olika maktrelationer. Studien sätter med andra ord subjektet och dess 

erfarenheter i centrum, samtidigt som den präglas av en förståelse av erfarenheter som 

konstituerade av dominerande diskurser.   

 

Det kan tyckas problematiskt att göra en studie om kvinnors erfarenheter av sexuella övergrepp 

eftersom forskning betonar vikten av att röra sig från ett fokus på utsatta till förövare. Kritiker 

menar att studier som sätter våldtäktsutsattas upplevelser i centrum riskerar att medikalisera 

mäns våld mot kvinnor och därmed osynliggöra mäns ansvar genom att analyserandet av 

maktstrukturer riskerar att hamna i periferin (Mardorossian 2002: 758; Edgren 2016: 18). 

Monika Edgren pekar dessutom på att fokus på erfarenheter riskerar att göra att kvinnor 

misstros om de inte upplever negativa psykiska och kroppsliga konsekvenser och därmed lever 

upp till föreställningen av det ideala offret (Edgren 2016: 22). Hon menar att detta får negativa 

konsekvenser inom rättsväsendet eftersom kvinnors erfarenheter styrs till att stämma överens 

med det förväntade offerskapet för att kunna tas på allvar (ibid.: 17). Även om min studie 

behandlar kvinnors erfarenheter av sexuella övergrepp, skriver den in dessa i en bredare kontext 

där maktrelationerna mellan män och kvinnor alltid är närvarande. Vidare får negativa 

konsekvenser av sexuella övergrepp förvisso stor plats i studien, men det betyder inte att jag 

ser sexuella övergrepp som något som automatiskt förstör ens sexualitet. Istället öppnar studien 

även upp för oväntade positiva möjligheter som kan uppstå som en följd av sexuella övergrepp. 

 

URVALSPROCESS OCH MATERIAL  
 
Studien är utformad på så att den riktar sig till personer som har upplevt eller upplever att 

sexuella övergrepp har påverkat deras sexualitet. Därför kan den inte säga något om hur pass 

förekommande detta är bland alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Syftet är således 

inte att fastslå att alla kvinnor som har blivit utsatta upplever konsekvenser för sexualiteten. För 

att lyckas fånga denna spridning hade möjligtvis en kvantitativ studie varit lämpligare. Utöver 

denna avgränsning hade jag inte initialt bestämt hur jag skulle avgränsa studien i relation till 

olika maktkategorier utan var öppen för en studie om sexualitet efter sexuella övergrepp hos 

alla. Den enda valda och explicita avgränsningen var att inte fokusera på personer som blivit 

utsatta som barn, i och med att majoriteten av den kvantitativa forskningen som finns fokuserar 

på just barn. En informant hörde av sig och berättade att hon hade blivit utsatt som 15-åring 

och undrade om det räknas som barn eller inte, varpå jag svarade att det var upp till henne att 

bedöma och hon valde att medverka. 
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För att hitta informanter besökte jag sex Ungdomsmottagningar, två Sesammottagningar, en 

mansmottagning och RFSU-kliniken för att fråga om jag kunde lämna ett informationsblad (se 

bilaga 1) i väntrummen så att potentiellt intresserade kunde ta del av det. Vissa svarade på plats 

att de har som policy att de inte tillåter informationsblad i väntrum. Andra svarade senare via 

mejl att det var en viktig studie men att de inte kan ta ansvar för att deras besökare delar med 

sig av sina upplevelser och därför inte kunde tillåta informationsbladet i väntrummet. Jag skrev 

också ett Facebook-inlägg (se bilaga 2) som delades av mitt nätverk och ledde till att jag kom i 

kontakt med fyra informanter: Isabelle som blev våldtagen i sömnen av en bekant på en fest, 

Felicia som blev utsatt för sexuella övergrepp av hennes dåvarande pojkvän hemma hos honom, 

Julia som blev våldtagen i sömnen på en efterfest av en bekant och slutligen Elsa som blev 

våldtagen på en fest av hennes väns pojkvän.  

 

Sandberg (2011: 72, 80–1) skriver att hon valde att inte avgränsa och bestämma alltför mycket 

i förväg vilka som skulle medverka i hennes studie om åldrande, maskulinitet och sexualitet. 

Det resulterade i att de 22 som valde att medverka var heterosexuella och vita. Hon poängterar 

att insamlandet av material baserat på ”self-selection” innebär att en måste reflektera kring vem 

som söker sig till studien och på vilket sätt denna grupp skiljer sig från andra som eventuellt 

faller bort. Ett reflekterande kring informanternas motiv till att ställa upp i studien hjälper alltså 

till att förstå och definiera vad som särskiljer dem (ibid.: 77). Av intresse för min studie är att 

de fyra som valde att medverka är kvinnor som är feministiskt engagerade på olika sätt, varav 

två specifikt i frågor som rör sexuella övergrepp. Att alla är kvinnor är inte särskilt oväntat 

eftersom majoriteten som utsätts för sexuella övergrepp är kvinnor. Kvinnornas feministiska 

engagemang kan förklaras av att de alla hittade till studien genom delningar av mitt Facebook-

inlägg och att mitt nätverk är starkt feministiskt präglat. Samtidigt är det ganska troligt att 

feminister i vilket fall som helst hade hört av sig i större utsträckning i och med studiens ämne 

och att den görs inom genusvetenskapen. De fyra informanterna är också i liknande ålder, vilket 

även det kan ses som en återspegling av mitt Facebook-nätverk. De fyra kvinnorna är också 

vita, medelklass och funktionsfullkomliga. Isabelle, Julia och Elsa är heterosexuella, medan 

Felicia idag endast har sex med kvinnor (delvis som en följd av sexuella övergrepp). Eftersom 

hon tidigare hade sex med män och blev utsatt av en man och de andra är heterosexuella har 

studien ett fokus på heterosexualitet.  

 

När jag i studien talar om kvinnor vill jag inte essentialisera kategorin, utan anser istället att 

upplevelsen av sexuella övergrepp samverkar med andra maktkategorier. Även om majoriteten 
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av studierna om mäns våld mot kvinnor bortser från andra kategorier än kön i sina analyser, har 

det på senare tid vuxit fram forskning som betonar att andra faktorer än kön har betydelse för 

studiet av våldtäkt. Exempel är forskning som fokuserar på hur rasmässiga föreställningar 

påverkar vem som i större utsträckning uppfattas som förövare och offer (Crenshaw 1991; 

Collins 2004). I Collins studie framträder exempelvis att svarta kvinnor historiskt har setts som 

omöjliga att våldta eftersom de uppfattades som djur och våldtäkt enbart sågs som ett brott mot 

människor. Att svarta kvinnors sexualitet sågs som djurisk och vild och att dessa uppfattningar 

lever vidare än idag påverkar dessutom hur utsatta svarta kvinnor bedöms av rättsväsendet och 

samhället i stort (Collins 2004: 223). På liknande sätt visar forskning att arbetarklasskvinnors 

sexualitet ses som farlig, pervers och promiskuös vilket får som konsekvens att de ses som 

omöjliga att våldta (Phipps 2009: 200). Nyligen har det också vuxit fram forskning som visar 

att kvinnor med funktionsvariationer har över dubbelt så stor risk att utsättas för sexuella 

övergrepp som kvinnor utan (Martin et al. 2006; Dowse et al. 2016). Dessutom är större delen 

av forskningen inom fältet fokuserad på mäns övergrepp mot kvinnor, men på senare tid har 

det vuxit fram forskning om exempelvis män utsatta för våldtäkt (Lindberg 2015; Abdullah-

Khan 2008) och våld i samkönade relationer (Girshick 2002; Robertson 2006). 

 

Eftersom de som har valt att medverka i föreliggande studie är kvinnor undersöker jag endast 

kvinnors upplevelser av sexualitet efter sexuella övergrepp. Detta betyder alltså inte att jag 

bortser från att även män, transpersoner och icke-binära utsätts för sexuella övergrepp. 

Eftersom kvinnorna har blivit utsatta för sexuella övergrepp av män och eftersom kategorier 

såsom ras, klass och funktionalitet dessvärre inte fick någon framträdande roll i mitt material 

har denna studie inte heller möjlighet att undersöka hur upplevelsen av sexualitet efter sexuella 

övergrepp skiljer sig åt beroende på olika maktkategorier – något som jag lämnar till fortsatt 

forskning att utforska.  

 

Jag använder begreppet ”utsatt” för att fånga att det rör sig om ett brott med en etisk aspekt. Att 

vara utsatt för ett brott kopplas även ihop med att vara ett brottsoffer. Jag likställer däremot inte 

begreppet brottsoffer endast med negativitet och passivitet, något som kommer tydliggöras i 

studien. Dessutom använder jag både begreppen ”våldtäkt” och ”sexuella övergrepp”. Eftersom 

tre av kvinnorna använder termen ”våldtäkt” för att beskriva sina erfarenheter men den fjärde 

använder termen ”sexuella övergrepp”, samt eftersom jag ser sexuella övergrepp som en 

bredare term som inkluderar våldtäkt, kommer termen ”sexuella övergrepp” användas när jag 

talar på en generell nivå. När jag talar på en mer specifik nivå om en viss informant använder 
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jag det begrepp hon själv valt och när jag refererar till litteratur och teorier om sexuella 

övergrepp använder jag samma term som forskaren. Vidare vill jag poängtera att sexuella 

övergrepp är svårare än en tror att begränsa i tid och rum eftersom det ibland rör sig om 

händelser som sträcker sig över flera tillfällen eller eftersom händelsen kan få andra effekter 

som måste förstås i relation till övergreppet. Att sexuella övergrepp är svåra att lokalisera i tid 

och rum är väldigt tydligt i denna studies intervjuer eftersom alla kvinnor har blivit utsatta som 

unga varav tre under skoltiden. Isabelle menar att sättet alla i skolan pratade om det som hänt 

och alla hotfulla sms hon fick nästan var jobbigare och fick henne att må sämre än själva 

våldtäkten. Elsa beskriver hur hon efter våldtäkten blev utfryst till den grad att hon bestämde 

sig för att byta skola. Hon menar att våldtäkten och hur hon upplevde den måste förstås i relation 

till det sociala utanförskapet hon utsattes för. För Felicia rör det sig om en serie händelser en 

kortare tid som alltmer eskalerar och alla tillsammans förstås som sexuella övergrepp. 

 

 

INTERVJUER OCH TEMATISERING  
 

Jag skickade ut ett utökat informationsblad (se bilaga 3) till Isabelle, Felicia, Julia och Elsa så 

att de hade ytterligare information kring studien att grunda sitt beslut att medverka på. Där stod 

det bland annat att de får välja att avbryta medverkan när som helst under hela 

uppsatsprocessen. Varje informant bestämde även plats för intervju som följdes av ett kortare 

samtal om sådant utanför intervjuns teman för att skapa en trygg och bekväm atmosfär. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Charlotte Aull Davies menar att 

semistrukturerade intervjuer kan utföras på olika sätt, men att det är vanligt att forskaren har 

med sig någon form av intervjuguide, innefattande allt från skrivna frågor till memorerade 

teman, som den önskar beröra. Samtidigt poängterar hon att det ofta förekommer att ordningen 

på frågorna ändras, att vissa teman som under samtalet visade sig opassande väljs bort eller att 

nya teman introduceras (Davies 2002: 95). Jag hade med mig en väldigt ostrukturerad 

intervjuguide med olika teman jag önskade beröra men hade alltså inga fasta frågor eller någon 

särskild mall att följa (se bilaga 4). Det enda som var planerat i förväg var att jag inledde varje 

intervju med att fråga om informanten kunde berätta lite kort om sig själv. Sedan frågade jag 

varje informant om hon kunde berätta om sin historia om sexuella övergrepp precis som hon 

vill och alltså hur lite eller mycket hon vill. Intervjuer där informanterna får berätta med egna 

ord förstår jag som det lämpligaste sättet att, så gott som möjligt, komma åt studiens syfte att 

fånga kvinnornas erfarenheter. Jag förstår även intervjuer, i linje med Sandberg (2011: 87), som 
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en aktiv metod där möjligheten att ställa följdfrågor ofta leder till ett fördjupat samtal som 

därmed lyckas komma åt erfarenheters komplexitet.  

 

Intervjuerna var mellan 45 och 75 minuter långa, spelades in och har sedan transkriberats så 

noggrant som möjligt. Varje informant fick sedan ta del av transkriberingen för att läsa igenom 

och godkänna. Eftersom informanterna är anonymiserade har viss information som har bedömts 

som alltför specifik samt sådant som namn och ålder modifierats. För läsvänlighetens skull har 

jag även redigerat intervjuutdragen en aning genom att ta bort upprepningar och oavslutade 

meningar när dessa har varit för många. Transkriberingarna har sedan analyserats utifrån en 

tematisk analysmodell vilket innebär att jag har försökt identifiera olika teman och 

beröringspunkter som sedan har ställts i relation till tidigare forskning och teori (Braun & 

Clarke 2006). Virginia Braun och Victoria Clarke poängterar dock att detta analysarbete aldrig 

är linjärt utan att forskaren rör sig fram och tillbaka mellan materialet, tolkningen av materialet 

utifrån tidigare kunskap och analysen (ibid.: 86). De betonar även att inget material är utan 

motsägelser och att en tematisk kartläggning därför inte behöver vara friktionsfri. Istället för att 

sträva efter en koherent berättelse anser de att det är viktigt att bevara interna spänningar som 

inte passar ihop med den dominerande berättelsen (ibid.: 89). Rent konkret sökte jag främst 

efter intressanta och återkommande ord, vilket resulterade i framträdande teman som sex, 

njutning, smärta, gränser och kroppslighet. Inom var och en av dessa fann jag däremot att varje 

informants berättelse i viss mån präglades av dubbelhet och motstridighet. 
 

 

ATT STUDERA ETT ”TUNGT” ÄMNE  
 
I och med studiens potentiellt känsliga teman har jag, utöver vanligt förekommande åtgärder 

inför, under och efter en intervju, varit ännu mer mån om informanternas välmående. I artikeln 

”Sexual Assault Victims Participating in Research: Causing Harm When Trying to Help?” 

(2016) betonar Louise Hjort Nielsen, Maj Hansen, Ask Elklit och Rikke Holm Bramsen hur det 

vid intervjubaserade studier med personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp finns en 

risk att intervjuprocessen upplevs som ytterligare ett trauma. De menar därför att vissa åtgärder 

blir ännu viktigare än annars, som att exempelvis innan, under och efter intervjun kontrollera 

hur de medverkande mår (Nielsen et al. 2016), något jag var väldigt mån om att göra. I en studie 

om hur en bör tänka kring genomförandet av intervjuer med kvinnor som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp betonar Rebecca Campbell, Adrienne E. Adams, Sharon M. Wasco, 
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Courtney E. Ahrens och Tracy Sefl att det är viktigt att 1) vara redo att avsluta intervjun om 

kvinnan verkar må dåligt och vara beredd på att ge stöd, 2) ge kvinnorna tid att berätta sin 

berättelse med egna ord, 3) ha tålamod när kvinnorna berättar, 4) uppmuntra kvinnorna att ställa 

frågor, 5) ge information som hjälper kvinnorna att förstå eller normalisera sina upplevelser 

och reaktioner och slutligen 6) visa värme och förståelse (Campbell et al. 2009: 601).  

 

Samtidigt som jag håller med om att studien berör känsliga ämnen och därför har varit mån om 

att göra intervjuprocessen så trygg och bekväm som möjligt genom att ta dessa 

rekommendationer i beaktning, kan jag inte låta bli att reflektera kring vad det betyder att se 

och behandla vissa informanter som mer känsliga och sårbara än andra. Detta grundar sig 

framför allt på nästintill all respons jag har fått av min omgivning när jag har berättat om min 

studie. Nästan alla har svarat med att det är ett tungt ämne och att intervjuerna måste ha känts 

jobbiga. Jag förstår dem, och kände själv så inför intervjuerna. Men även om samtalen stundtals 

kunde kännas jobbiga, lämnade jag de alla med en känsla av att det främst var ett ”vanligt” eller 

annars ett fint samtal. Det blev även tydligt att det inte kändes lika nervöst för de som valt att 

medverka i studien som jag hade föreställt mig. Jag tänker att de som valt att medverka gjorde 

det för att de kände sig redo. Mina tankar kring vad det betyder att måla upp vissa informanter 

som känsligare än andra grundar sig också på mottagningarnas negativa svar på min förfrågan 

om att lämna ett informationsblad i deras väntrum. Även om jag förstår och respekterar deras 

beslut, tycker jag det är intressant att myndiga personer anses i behov av att skyddas från att ta 

egna beslut.  

 

I boken Emotionally Involved: The Impact of researching Rape (2013), fokuserar Rebecca 

Campbell på hur det känns att studera våldtäkt och hur dessa känslor i sin tur bidrar till att 

påverka studien. Hon menar att hon alltid har varit kritisk till den positivistiska 

vetenskapsförståelsen inom vilken känslor skiljs från den vetenskapliga processen och 

slutprodukten. När hon sedan började studera våldtäkt förstärktes detta resonemang, och i och 

med hennes upplevelse av att tänka och känna våldtäkt som ständigt sammanblandat har hon 

dessutom börjat betrakta känslor som en värdefull resurs för forskningen. Hon menar att känslor 

bidrar till en bättre förståelse av våldtäkt genom att synliggöra fler aspekter och därmed minska 

avståendet mellan forskning och kvinnors levda erfarenhet av våldtäkt (Campbell 2013). Detta 

resonemang har även varit användbart för mig, då mina ambivalenta känslor om kvinnor utsatta 

för sexuella övergrepp som känsligare och sårbarare än andra utgör, som kommer tydliggöras 

senare, en viktig poäng i studien. Mina känslor och dess roll för studiens utformande bekräftar 
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därför Donna Haraways synsätt på vetenskap som omöjligen fullt objektiv i och med att 

forskaren ständigt är involverad och därför medskapare av det som analyseras (Haraway 1988). 
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ANALYS  

 

MAKT OCH REGLERING VID SEX EFTER SEXUELLA ÖVERGREPP  
 

SEXUELLA ÖVERGREPP, SEXUALITET OCH SUBJEKTIVITET  

 
Elsa: […] Hans sexliv har ju förmodligen inte fuckats upp liksom. Utan han kanske har förövat sig 

på fler. Förmodligen.  

 

Alexandra: […] Du har ju kommit in på det lite snabbt, men hur känner du att det påverkade med 

sex och sexualitet? 

Julia: Mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig! Jag tror också att man är… Eller jag 

var så himla inställd på att så här… Vad är en våldtäkt och hur jävla illa kan det vara… i en sån 

situation. Så jag har nog varit förvånad över hur mycket det påverkade mig. Och man tänker att 

andra har varit med om värre saker, eller värre situationer. Men det påverkade mig jättemycket. Dels 

med att smärtproblematik dök upp ganska… Ah, men i koppling till det. Efteråt… och sen också… 

Det är ju svårt att veta vad som är vad men också då att jag fick jättemycket ångest kopplat till sex. 

Att jag hade svårt med närhet eller beröring överlag för att jag inte ville att det skulle kunna leda till 

sex… Hade svårt att prata om det såklart. Jag undvek också relationer lite så. Speciellt kortare. Som 

jag hade haft inga problem med innan liksom.   
 

Det första citatet ovan synliggör hur Elsa tänker att han som har utsatt henne för våldtäkt 

förmodligen har kunnat leva vidare som vanligt, till skillnad från hon vars sexliv har ”fuckats 

upp”. Det andra citatet lyfter fram hur våldtäkten Julia blev utsatt för ledde till att hennes 

sexualitet förändrades mycket mer än hon någonsin hade kunnat föreställa sig. Hon förklarar 

det som att hon började känna smärta vid sex och ångest kopplat till sex, ha svårt med närhet 

och beröring och undvika relationer. Tillsammans visar citaten att sexuella övergrepp kan 

upplevas som något som i hög grad påverkar sexualiteten. Detta stämmer överens med 

exempelvis Cahills syn på våldtäkt som något som måste förstås som både våldsamt och 

sexuellt. Den sexuella aspekten i våldtäkt anser hon ofrånkomligen kommer spela roll för 

kvinnors upplevelser av våldtäkt och detta menar hon förklarar varför kvinnors sexualitet ofta 

påverkas efter våldtäkt (Cahill 2001: 123). Att kvinnor upplever våldtäkt som en sexuell attack 

menar hon kan förklara varför många kvinnor undviker sexuella möten eller ändrar inställning 

till sex efteråt (ibid.: 195). I samtalet med Julia framkommer det tydligt att hennes relation till 
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sex och sexuella beteende förändras efter våldtäkten. Hon beskriver det som att hon började 

undvika sexuella relationer, något som hon tidigare inte hade haft några som helst problem med.  

 

Likt Cahill hävdar du Toit att våldtäkt bör förstås som en händelse som leder till allvarliga 

konsekvenser för den utsattas subjektivitet, liv och sexualitet (du Toit 2009: 41). Av denna 

anledning är hon kritisk mot synen på våldtäkt som allvarlig endast om fysiskt våldsam och 

understryker istället att det är den sexuella aspekten i våldtäkt som gör den våldsam. Julias 

förvåning över att våldtäkten påverkat henne så pass mycket, sett till att andra är med om värre 

saker eller värre (våldsammare) våldtäkter, skulle därför kunna förklaras mot bakgrund av den 

allmänna föreställningen om att våldtäkt är som allvarligast när den är fysiskt våldsam.  

 

Att den utsatta upplever en förändrad och negativ relation till sexualitet är däremot något som 

måste förstås som beroende av samhälleliga och rådande förståelser av sexuella övergrepp, 

subjektivitet och sexualitet. Historikern Bourke visar att våldtäkt tidigare sågs som en attack 

mot kvinnors sociala identitet och ansågs därför vara kopplad till hennes sociala och 

ekonomiska ställning inom familjen. I takt med att kvinnor alltmer betraktades som individer 

och att sexualiteten desto mer sågs som starkt väsentlig för människors subjektivitet, kom 

våldtäkt alltmer att ses som en attack på kvinnors individuella och sexuella identitet. Av denna 

anledning började våldtäkt även ses som och också i större utsträckning upplevas som väldigt 

traumatiskt:  

 
This is a world away from the individualized, sexualized accounts of rape that arose in later periods, 

where rape became an attack upon a woman’s sexual identity, creating a ‘psychic wound’, a 

‘violation of the self’, since a person’s identity was much more likely to be defined in terms of 

sexuality. As opposed to either the social body or the disordered female one, this intense focus on 

the sexed body as marker of identity and as a locus of truth is a profoundly modern conception 

(Bourke 2012: 42)  

 

Bourkes resonemang kan likställas med Foucaults, som understryker att sexualitet har gjorts till 

något av det väsentligaste för människors subjektivitet (Foucault 2002). Att sexualiteten är 

viktig för subjektiviteten bekräftas även av WHO som förstår sexualitet som viktig för 

människors hälsa och välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2018). Att sexualiteten har 

betydelse för subjektiviteten gör att Cahill poängterar att förståelsen av våldtäkt som en sexuell 

attack också innebär att våldtäkt måste förstås som något som starkt påverkar subjektiviteten 

(Cahill 2001: 69). På liknande sätt betonar Jackson att våldtäkt, i och med sexualitetens centrala 
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plats i människors liv, medför allvarliga konsekvenser för utsattas subjektivitet (Jackson 2002: 

14). Även om Chasteen inte undersöker våldtäkt i relation till sexualitet, visar hon att kvinnor 

förstår våldtäkt som något som i hög uträckning innebär ”personlig förstörelse”. Hon menar att 

detta skulle kunna förklaras utifrån den mediala och feministiska diskursen om våldtäkt som en 

förödande händelse som leder till allvarliga konsekvenser (Chasteen 2001: 133). Förståelsen av 

våldtäkt och i förlängningen även upplevelsen påverkas därför av samhälleliga diskurser om 

sexualitet och våldtäkt. Att Elsa och Julia upplever att våldtäkten leder till så pass stor påverkan 

för sexualiteten måste alltså delvis förklaras genom sättet våldtäkt förstås på en samhällelig 

nivå.  

 

I följande avsnitt vill jag fördjupa förståelsen av sexuella övergrepp som något som kan påverka 

kvinnor sexuellt. Syftet är inte att fastslå att alla utsatta kvinnor upplever konsekvenser för 

sexualiteten, utan jag kommer utgå från Isabelles, Felicias, Julias och Elsas berättelser. Detta 

avsnitt kommer lyfta fram negativ påverkan på sexualiteten som de förstår som en följd av det 

de har blivit utsatta för. Påverkan som särskilt framträder i deras berättelser och som kommer 

diskuteras i detta avsnitt är smärta vid sex, svårigheter med gränssättning och upplevelser av 

kroppslig frånvaro under sex. Vidare är syftet med detta avsnitt att sätta berättelserna om 

upplevda konsekvenser i en bredare diskussion om kvinnors sexualitet och kroppar.  

 
SMÄRTA VID SEX   

Både Isabelle och Julia beskriver att de efter våldtäkten började känna smärta under eller efter 

sex, och i Julias fall senare även dagligen i andra sammanhang såsom vid användande av 

mensskydd eller byxor. Isabelle fick diagnosen vestibulit1, medan Julia diagnostiserades med 

både vestibulit och vaginism2. Smärtan höll i sig i flera år och Isabelle beskriver den som så 

stark att hon började gråta enbart om en man rörde vid henne. Julia beskriver även att smärtan 

blev alltmer påtaglig i och med att hon inledningsvis försökte bortse från den och ha sex ändå, 

                                                
1  Vestibulit beskrivs på 1177 Vårdguidens hemsida som att nerver i slidöppningens slemhinna har blivit 
överkänsliga, vilket leder till smärta i och runt öppningen till slidan vid slidsamlag eller vid införande av något i 
slidan. För ytterligare information, se: Friedmann, I. (Senast uppdaterad 2017-06-07). Vestibulit – ont i 
slidöppningen. 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-05-03, från: https://www.1177.se/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Ytlig-smarta-vid-samlag--vestibulit-/   
 
2 Vaginism beskrivs på 1177 Vårdguidens hemsida som slidkramp, vilket leder till smärta vid försök att föra in 
en penis eller något annat i slidan. För ytterligare information, se: Friedmann, I. (Senast uppdaterad 2017-11-01). 
Vaginism. 1177 Vårdguiden. Hämtad 2018-05-03, från: https://www.1177.se/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Vaginism/  
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vilket ledde till att hon sedan bestämde sig för att helt avstå från sex. Deras berättelser om 

smärta som följd av sexuella övergrepp stämmer överens med tidigare forskning, som betonar 

att konsekvenser som kan uppstå efter sexuella övergrepp är smärta under samlag, 

gynekologiska besvär och minskning av sexuell aktivitet (Campbell et al. 2003; Jina & Thomas 

2013; Mason & Lodrick 2013; Sarkar & Sarkar 2005; van Berlo & Ensink 2000).   

 
Isabelle: [...] Verkligen jätteont i ett dygn och så försvann det… Men det började göra jätteont när 

jag fick en fast relation. Alltså en kille jag… Det var bara han jag låg med.  

Alexandra: Mm… När var det då? 

Isabelle: Det var typ när jag var 19. Och då började det göra jätteont. Och jag var så arg för varför 

började det göra det. Och då var jag ju upphetsad. Men typ kanske ändå inte så. Jag var ju kär i 

honom, jag ville ju typ vara det, men jag var nog inte det. Eller för då fick jag jätteont några timmar 

efter, och under ibland. Och då blir det så här en ond cirkel för då blir det ”men gud jag måste ju, 

han är min pojkvän, jag är ju kär i honom”… 

 

Isabelles beskrivning är intressant därför att den belyser smärta som en följd av sexuella 

övergrepp, men samtidigt också uppfattningen om att hon måste ha sex med sin pojkvän som 

hon i efterhand inte ens tror hon var kär i, och ångesten som uppstår vid insikten om att smärtan 

kan bli ett hinder för sexuell aktivitet tillsammans med honom. Detta kan knytas an till det jag 

skrev tidigare om att Julia inledningsvis struntade i sin smärta och försökte ha sex trots den. 

Det leder in på flera frågor om varför kvinnor har smärtsamt sex – och inte minst varför smärta 

vid sex leder till så pass mycket ångest.   

 

Forskning om smärta vid vaginala samlag visar att kvinnor upplever smärtan som ett hinder för 

femininitet. Detta eftersom sexualitet och kön måste förstås i relation till varandra, och i och 

med att det vaginala samlaget har en hegemonisk roll bland heterosexuella praktiker (Kaler 

2006; Sörensdotter 2012; Elmerstig 2009). Som jag har utvecklat tidigare, visar Butler att kön 

och sexualitet måste förstås som samskapade eftersom ”kvinna” och ”man”, inom ramarna för 

en heteronormativ ordning, skapas som sådana genom olika praktiker som måste upprepas över 

tid och bland annat visa uttryck på heterosexuellt begär (Butler 2011). Det krävs inte enbart att 

begäret riktas mot rätt kön utan också att det riktas på rätt sätt genom rätt slags praktiker. För 

att på ett begripligt sätt lyckas iscensätta femininitet krävs det därmed att på ett ”naturligt” sätt 

kunna utföra rätt slags (hetero)sexuella praktiker. Även om Butler inte skriver om sex specifikt 

i relation till kön, påminner detta om Rubins tankar om sexuella praktiker som styrda av normer 

och därför som uppdelade mellan de som ses som normala och de som ses som onormala (Rubin 
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2011). Detta knyter även an till Foucaults resonemang om makt som något som penetrerar 

kroppen till den grad att makten till och med reglerar sättet människor förväntas ha sex på 

(Foucault 2002).   

 

Likt Butler har Ahmed ett fokus på hur diskurser materialiseras i kroppen och därmed påverkar 

vilka praktiker och begär kroppar anses behöva utföra och känna för att ses som begripliga 

(Ahmed 2006:91). Hon menar att människor gärna orienterar sig längst den raka linjen eftersom 

den framträder på ett synligt och naturligt sätt framför dem, samtidigt som hon understryker att 

så är fallet just eftersom människor har trampat på den. Det blir även viktigt att sträva efter det 

heterosexuella förhållandet för att lyckas följa den raka linjen. Dessutom poängterar hon att det 

heterosexuella förhållandet kräver en viss typ av sexuella praktiker för att lyckas vara ”in line”. 

Det vaginala samlaget blir det tydligaste exemplet på en sådan sexuell praktik som anses 

nödvändig att kunna delta i (ibid.: 78). Att vara ”in line” kopplas dessutom samman med att 

vara ”in time”. Med detta menas att olika praktiker måste utföras vid rätt tidpunkt i livet, vilket 

i sin tur är kopplat till heterosexualitet och sådant som äktenskap och reproduktion. 

 
Alexandra: Ah. Och när du undvek sex då… Hur tog du beslutet och hur kände du då? 

Julia: Mm… Det var nog ett beslut som växte fram för att jag hade ångest och inte orkade hamna i 

dom situationerna där jag typ kanske träffade någon som jag tyckte om, hade skitmycket ångest för 

att den skulle sova över, den gjorde det, jag började gråta… Alltså du vet det var mer att jag orkar 

inte hamna i dom situationerna så jag skiter hellre i det än att ens liksom försöka träffa någon. Och 

det var jävligt… Jag hade jävligt mycket ångest. För då hade jag dom här tankarna ”kommer det 

alltid att va så här? Jag kommer typ vara ensam hela mitt liv”. Den typen av framtidsångest. 

Hopplöshet.  

Alexandra: Så du kände ändå verkligen att… i och med att du inte kunde ha sex så skulle du vara 

ensam? 

Julia: Ja, jag kopplade ju inte till att man kan ju faktiskt vara med någon utan att ha sex eller man 

kan… Det är okej det kanske kommer liksom… Utan det var mer så här ”jag är oduglig och 

otillräcklig typ” så det var mer så. 

 

Alexandra: Okej. Men hur togs det emot då, dom gångerna då du avbröt?  

Julia: Av partners? Bra tycker jag. Det handlade nog mer om min egen ångest och rädsla kring att 

vara konstig, att vara märklig, att inte duga… Det var det som var jobbigt men jag tänker att dom 

tog emot det jättebra. Och reaktionerna var jättebra.  

 

När jag intervjuar Julia beskriver hon att hon kände ångest, rädsla och oro kopplat till sin smärta 

efter att ha sökt information om den och läst att ”den förstör ditt sexliv”. Som citaten ovan 
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belyser kopplade hon ihop smärtan med framtidsångest och hopplöshet eftersom hon tänkte att 

vestibulit och vaginism skulle leda till att hon förblev ensam hela livet. Dessutom beskriver hon 

att smärtan gjorde att hon kände sig oduglig och otillräcklig. Allt detta gör det möjligt att visa 

på det vaginala samlagets hegemoniska plats bland heterosexuella praktiker. Oförmågan eller 

svårigheten att utan komplikation delta i vaginala samlag upplevs därför som ett hinder för att 

kunna träffa en manlig partner och således leva ett meningsfullt liv orienterat enligt den raka 

linjens förväntningar. På samma sätt indikerar Isabelles citat längre upp att oförmågan att ha 

vaginalt samlag med sin pojkvän gör att hon känner ångest eftersom det vaginala samlaget anses 

vara en obligatorisk del av förhållandet och sättet en förväntas uttrycka sin kärlek på. Vid ett 

senare tillfälle berättar Isabelle även att hon alltid har känt ”en pojkvänshets” som har gjort att 

hon har tyckt att det har varit jobbigt när hennes vänner har skaffat pojkvän men hon har känt 

att hon inte har kunnat. Detta, tillsammans med Julias berättelse om framtidsångest på grund 

av svårigheten med (penetrerande) sex, gör att det även går att koppla ihop ångesten över att 

inte lyckas vara ”in line” med ångesten över att inte kunna vara ”in time”.  

 

Isabelle och Julia beskriver smärta vid sex som en konsekvens av sexuella övergrepp, men 

ytterligare en konsekvens kopplad till denna är ångest över att inte längre kunna förkroppsliga 

femininitet på rätt sätt, någonting som i sin tur även det innebär smärta. Kroppens materialitet 

i form av smärta kan därför krocka med uppfattningar om hur sex bör göras, något som i sin tur 

försvårar ett korrekt iscensättande av femininitet (Sörensdotter 2012: 30). Kroppars materialitet 

kan med andra ord sägas antingen möjliggöra eller förhindra för diskurser att fästas på rätt sätt 

(Kaler 2006: 72–3). Vidare poängterar Kaler att misslyckandet att iscensätta femininitet på rätt 

sätt även påverkar människors subjektivitet eftersom kön är en av huvudkomponenterna i vad 

som gör dem begripliga: ”Because sexuality is so closely tied to gender, and therefore to 

selfhood, women perceive this bodily disorder as a disorder of their essential self” (ibid.: 66).  

 

Det andra citatet visar hur det i Julias fall inte handlade om att sexpartners tvingade henne eller 

att det var de som fick henne att känna sig oduglig och otillräcklig, utan att dessa känslor kom 

från henne själv. Detta för tankarna till Foucaults syn på hur individen genomför ingrepp på sin 

egen kropp och själ, som sätt att se till att befinna sig inom det förväntade normsystemet och 

på så sätt styra sig själv till att uppnå ett visst tillstånd av lycka (Foucault 2008: 263). Människor 

kan med andra ord sägas välja att acceptera och införliva makten (Foucault 2002: 98). Kravet 

på att vara orienterad enligt den raka linjen kan upplevas så stark att det inte nödvändigtvis 

handlar om en förtryckande makt som tvingar en till det, utan snarare oftast handlar om att 
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människor själva önskar styra sina kroppar till att bli orienterade enligt den raka linjen för att 

kunna känna lycka istället för smärta.  

 

(HETERO)SEXUELL NJUTNING  

Jag har hittills visat på vilket sätt smärta vid sex blir ett hinder för iscensättandet av femininitet 

enligt uppfattningar om hur en bör leva sitt liv ”in line” och ”in time” och därför något som i 

sin tur också leder till ångest och smärta. Även Elmerstig belyser hur kvinnor fortsätter att ha 

vaginalt samlag trots smärta, för att ses som ”riktiga” kvinnor. Hennes studie visar emellertid 

också att andra relaterade anledningar handlar om att inte förstöra den manliga partnerns 

njutning, att inte göra så att han känner sig som en otillräcklig partner och att inte riskera att bli 

lämnade. Elmerstig hävdar att alla dessa anledningar kan ses som förklaringar till varför det 

även är vanligt för kvinnor med smärta att låtsas känna njutning under sex (Elmerstig 2009: 

37–8). Detta indikerar tydligt att mäns njutning bedöms som viktigare och att kvinnor därför 

kan ses offra sin egen njutning. Att kvinnors njutning inte värdesätts på samma sätt som mäns 

är någonting som återspeglas i Isabelles berättelse:   

 
Alexandra: Mm… Men om vi går tillbaka till kuratorn, eller den hjälpen du fick i början, frågade 

dom i sin tur ifall du upplevde några problem med sex eller någonting? 

Isabelle: Ja, men då upplevde jag inte problem. Eller jag tyckte typ att så här ”nej men det är ju 

normalt att man får lite ont om man inte är tillräckligt våt”. För det var ju tyvärr många av mina 

kompisar som också fick så. För det var ju någon slags grej att killar kommer och tjejer kanske inte 

gör det jämt och man behöver inte alltid tycka att det är jätteskönt och… Så det var ingen… Det var 

inte som att jag var unik med att jag haft ont efter att ha haft sex, det var många som hade det att det 

var så här ”ah nej nu är man jätteöm eller nu har man inte alls haft så skönt”. Det var ju tyvärr vardag. 

 

Isabelle: Asså man kan prata lite om det här med att man som tjej ska klara av också ganska mycket. 

För det tänker jag är en väldigt sån här köns… Det skulle inte vara så att killar skulle behöva ställa 

upp på att ha sex som inte är skönt.  

Alexandra: Ne… Mm…  

Isabelle: Medan det känns som att det är väldigt så här vanligt och tyvärr något som… Allt från 

filmer… alltid killen som ska njuta mest.  

 

Citaten visar att det i Isabelles umgängeskrets var väldigt vanligt och ansågs normalt att killen 

njöt och fick orgasm under sex, men inte tjejen. Hon menar dessutom att killar, till skillnad från 

tjejer, inte anses behöva ställa upp på oskönt sex. Detta kan förklaras i enighet med Holland, 
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Ramazanoglu, Sharpe och Thomson (1994: 22–7) som menar att maktrelationerna mellan män 

och kvinnor förkroppsligas i sexuella praktiker och att det därför är vanligt att kvinnor styr sig 

själva till att passa in i och acceptera en passiv femininitet inom vilken deras njutning ignoreras. 

De hävdar att heterosexualitet förkroppsligas i sexuella praktiker som inleds med det vaginala 

samlaget och avslutas med mannens orgasm – med att mannen förlorar kontrollen samtidigt 

som han är den i kontroll (ibid.: 30). Däremot poängterar de hur det i det sexuella mötet är en 

fördel om även kvinnan får orgasm eftersom det visar på att heterosexualiteten är lyckad. Att 

kvinnor låtsas njuta av sex kan därför ses som sätt att använda kroppen för att se till att passa 

in i konstruktionen av heterosexuell femininitet (ibid.). Att kvinnor disciplinerar sina kroppar 

till att möta mäns njutning visas även i Elmerstigs studie eftersom vissa kvinnor, trots smärta, 

låtsas njuta under sex för att bekräfta män. Citatet med Isabelle tyder däremot inte på att hon 

låtsades få orgasm när hon hade sex hon inte njöt av. Detsamma gäller för Julia som menar att 

smärtan var för stark och att hon istället var tvungen att avbryta under sex. Det går därmed att 

säga att deras smärta gör det desto svårare att förkroppsliga och iscensätta heterosexuell 

femininitet, eftersom den förhindrar deltagandet i vaginala samlag där både mannen och 

kvinnan förväntas känna eller annars låtsas känna njutning.  

 

MacKinnon anser att det heterosexuella samlaget och våldtäkt kan vara svåra att skilja åt 

eftersom hon ser heterosexuellt sex som fullkomligt präglat av maktrelationer och manlig 

dominans (Cahill 2001: 41). Av liknande anledning hävdar Holland, Ramazanoglu, Sharpe och 

Thomson att uppfattningen om mäns njutning som det centrala, leder till att mäns kontroll 

förstärks, någonting som i sin tur skulle kunna förklara att mäns våld mot kvinnor i sexuella 

möten ökar (Holland et al. 1994: 34–5). De skiljer sig däremot från MacKinnon i och med att 

de inte förstår kvinnors sexualitet som fullständigt formad utifrån mäns. Av denna anledning är 

även Cahill kritisk till MacKinnon som hon anser ger alldeles för mycket makt åt den 

obligatoriska heterosexualiteten att konstruera kvinnors njutning, och dessutom lämnar alldeles 

för lite utrymme för kvinnors sexuella agens. Hon poängterar att sexuella övergrepp och 

heterosexuellt sex inte är samma sak eftersom kvinnor kan skilja mellan sexuella övergrepp och 

ömsesidigt sex (Cahill 2001: 42). Samtidigt som Cahill är kritisk mot MacKinnon bortser hon 

inte från att heterosexuellt sex till stor del är styrt av makt. Samtliga intervjuer synliggör också 

att det kvinnorna har blivit utsatta för återspeglar maktrelationerna mellan män och kvinnor, 

tillsammans med att männen har dragit föreställningen om deras njutning som viktigare än 

kvinnornas till sin spets. Detta eftersom förövarna i både Isabelles och Julias fall upplevde det 

som okej att ha sex med dem fast de sov och Elsas förövare hade sex med henne fast hon flera 
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gånger sa att hon inte ville. Felicias fall är ett tydligt exempel på hur ”ensidigt” sex ”utan 

stimulans tillbaka på [henne]” är det som också leder till att hennes gränser förskjuts och 

slutligen resulterar i ett ”övergreppsscenario” där hon aldrig fick gå hem innan pojkvännen hade 

fått orgasm:  

 
Felicia: Mm, jag var 15 och det var min första kille […] Men så det började väl med att han ville att 

jag skulle runka av honom, det var aldrig en fråga om stimulans tillbaka på mig, det var väldigt så 

ensidigt eller vad man ska säga. Så det började typ där, och sen så försköts min gräns väldigt så 

långsamt bortåt liksom till andra saker. Och i början så var det inte… Eller typ när jag runkade av 

honom så var det ganska mycket samtycke i det tror jag, men jag tror att första gången jag började 

tycka att det var obehagligt var när han frågade om jag kunde suga av honom och jag var så här 

”neee” typ det vill jag nog inte göra, och sen så några gånger sågs vi så fortsatte någon form av 

övertalningskampanj.  

Alexandra: Mm…  

Felicia: Och sen så låg vi typ hemma hos honom och så sätter han på någon form av porr och var så 

här ”okej nu ska vi titta på det här och du ska lära dig hur man gör” och så låg jag på hans mage och 

så tryckte han ner mitt huvud så att jag var tvungen att titta. Eh… Och så kollade vi på en scen där 

typ två tjejer sög av honom och sen då började någon form av övergreppsscenario komma in typ där 

jag sög av honom varje gång och fick inte gå hem förrän han hade kommit.  

 

Att känna att killen är den vars njutning är viktigast och att hon inte behöver få orgasm är 

någonting som Isabelle fortfarande idag, trots relativ avsaknad av smärta, fortfarande kan 

kämpa med:  

 
Isabelle: Ne… Jag känner typ… Jag känner att killen måste… Det är viktigast att han har det skönt. 

Och det är också något som jag tror kommer ge mig problem. Och det har gjort det med han jag 

träffade nu. För jag tror ändå han tyckte det var lite jobbigt för det var ändå vissa gånger då han… 

för jag kunde vara så här ”nej men jag behöver inte…”. Eller om vi hade sex och han typ är på väg 

att komma och han ba ”men hur är det för dig?” och du vet kollar läget lite. Och jag ba ”nej men det 

går bra”. Och jag sa det så många gånger och han blev jätte… nästan arg och slutade direkt och ba 

”det går bra? Jag vill inte att du ska ligga och…” och jag ba ”Ja men det är skönt” och han ba ”men 

det ska inte bara vara skönt, det ska…”. Han ville att det skulle vara så himla jämlikt och det är ju 

bra men… 

Alexandra: Ah. Men samtidigt kan det väl också vara… Asså det är ju jättepositivt att han är så, men 

man skulle också kunna uppleva det som en press på att man måste komma… 

Isabelle: (skratt) Ja, men då blir det det dom gångerna. Och jag kan också känna en press när han 

blir så himla glad när jag kommer och ba känna ”nu måste jag göra så här nästa gång också” och det 

är absolut en press. Särskilt när han gjorde grejer på mig. Att jag kände så här ”okej nu måste jag 
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typ komma”. Alltså typ det kunde börja med att det var jätteskönt och kändes som att jag kommer 

kanske komma, och börjar tänka att nu måste jag komma, nu har han hållit på så himla länge, han 

kommer tycka det här är jobbigt att jag inte kommer… Hela den grejen finns kvar. Men man får 

hoppas det försvinner någon gång.  

 

Intressant här är att det rent generellt kan sägas vara positivt att ha sex med någon som vill att 

båda ska njuta lika mycket. Samtidigt blir det tydligt att det, som i Isabelles fall, lätt kan hamna 

i att kvinnan inte försöker njuta för sin egen skull utan för mannens skull, och hur detta kan bli 

något som istället förhindrar hennes njutning. Att hon känner press på att hon måste få orgasm, 

framför allt i stunder då han gör saker på henne, bekräftar tidigare forskares tankar om att 

kvinnan måste njuta eller annars låtsas njuta för att bekräfta mannens prestation under sex, och 

för att på så sätt kunna bekräfta heterosexualiteten som sådan (Holland et al. 1994; Elmerstig 

2009).   

 

Isabelle berättar att hon besökte flera gynekologer och läkare för att ta reda på anledningen till 

sin smärta. Till slut sa en gynekolog att hon hade vestibulit, men hon fick inte någon ytterligare 

information eller förklaring:  

 
Alexandra: Men sa dom inget mer, om vad det innebär eller så? 

Isabelle: Nej, jättedåligt, verkligen jättedåligt bemötande. Jättedåligt av vården. Under flera år. Jag 

fick höra så. Det var två läkare som ba ”men du kanske inbillar dig”, det var många som frågade hur 

många sexpartners jag hade, ifrågasatte jämt ”men du är inte tillräckligt våt, du måste använda mer 

glidmedel”. Jag fick ju bedövningsmedel, som man kan smörja in sig med… Men jag var bara ”jag 

vill inte smörja in mig med något bedövningsmedel” (skratt). Det var väldigt dålig liksom… Jag 

fick göra jättesmärtsamma undersökningar och man… Inte en enda gång var det någon som frågade 

om jag hade blivit utsatt för något.  

Alexandra: Ne, jag skulle precis fråga…  

Isabelle: Ah, ne. Det var nog det som i efterhand är det sjukaste.  

 

När jag mot slutet av intervjun säger att jag känner att vi har gått igenom det mesta jag ville 

prata om, tillägger Isabelle:  

  
Isabelle: Asså man kan prata lite om det här med att man som tjej ska klara av också ganska mycket. 

För det tänker jag är en väldigt sån här köns… Det skulle inte vara så att killar skulle behöva ställa 

upp på att ha sex som inte är skönt.  

Alexandra: Ne… Mm…  
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Isabelle: Medan det känns som att det är väldigt så här vanligt och tyvärr något som… Allt från 

filmer… alltid killen som ska njuta mest.  

Alexandra: Ja verkligen. Det framgår ju lite i det du har berättat om dina…  

Isabelle: Ja… Men också om man tittar så här på kontakten med läkare… Om det var en kille som 

hade jätteont i sin snopp då skulle säkert många fråga, tror jag, ”men hur påverkar det ditt sexliv? 

Känner du att du fortfarande kan…?”. Nu kanske jag bara antar, men eftersom det inte var nån som 

frågade mig det eller… och också det här med att ”det gör lite ont” eller bara reklam på TV typ 

”vaginal torrhet, och det är så vanligt” och så ba ”Jaha…” och så ska man köpa massa krämer. Det 

finns ju typ en miljard krämer mot att man är så torr och då kan man ta… allt från bedövningsmedel 

som är absurt till att liksom köpa intimprodukter… Och att man ska raka sig så mycket och att det 

ska vara parfymerat så man inte ska lukta illa och… Det finns inte så mycket till killar liksom. Det 

är så mycket sådär att det här ska vara ett område som ska vara så vackert och rent och… någon 

slags… liten prydnad som man kan använda lite då och då. Asså det är fortfarande det här med att 

det är skambelagt för tjejer att onanera och att det typ är äckligt med tjejer som är sexuella. Och att 

det finns kvar och att det också gör att man går så länge med så mycket smärtor utan att man… Folk 

får ju herregud ärr som sitter i deras kroppar hela liv för att man har gått i typ 8 år och haft jätteont 

men att det typ ändå känns som en naturlig…  

 

Jag frågar även Julia om hon sökte professionell hjälp för smärtan och hur hon upplevde den:   

 
Julia: Ja. Den professionella hjälpen som samtal kopplat till det här var jättebra, men allt annat 

kopplat till smärtan var jättedåligt.  

Alexandra: Och det var innan hjälpen du fick sen?  

Julia: Ja. Exakt. Så smärtan sökte jag före jag började söka rent samtalsstöd. 

Alexandra: Och när du sökte hjälp för smärtan där innan, frågade inte dom någonting om du hade 

varit med om något? 

Julia: Ne… Inte… Ne det gjorde dom inte. […] Vilket är jävligt märkligt kan man tycka.  

 

Intervjuutdragen ovan beskriver hur föreställningen om att mannens njutning är viktigare än 

kvinnans är något som även reproduceras av vården och samhället i stort. När Isabelle söker 

vård för smärtan vid sex möts hon av läkare som tänker att hon inbillar sig och därmed inte tar 

hennes smärta seriöst. Dessutom får hon råd om att använda mer glidmedel och 

bedövningsmedel istället för att prata om och öppna upp för potentiella alternativ till sex som 

hon eventuellt skulle kunna njuta av. De intresserar sig inte heller för vad smärtan kan tänkas 

bero på. På samma sätt berättar Julia att hon fick råd om att använda massa olika krämer 

samtidigt som ingen frågade henne vad smärtan kunde bero på eller om hon hade varit med om 

ett sexuellt övergrepp.  
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Foucaults syn på olika medicinska institutioners sätt att utöva makt genom kontroll och 

normaliserande ingrepp på människors kroppar kan ställas i relation till Isabelles och Julias 

berättelser om den professionella hjälpen de fick för smärtan. Särskilt intressant är hur 

avsaknaden av en diskussion om smärtan eller om andra eventuella njutningsfulla sätt att ha sex 

på normaliserar och naturaliserar föreställningen om att kvinnor inte behöver njuta under sex i 

samma utsträckning som män. Detta kan därför ses som sätt att hjälpa kvinnor att bli inpressade 

i den raka linjen. Genom att medikalisera kvinnors sexualitet istället för att undersöka om det 

finns andra faktorer (såsom exempelvis sexuella övergrepp) bakom smärtan eller se ifall det 

finns andra alternativ till njutningsfullt sex, riskerar medicinska institutioner även att i längden 

göra det svårare för kvinnor att undvika att på nytt hamna i övergreppsliknande situationer.  

 

Vården och samhället kan således sägas reproducera inte endast föreställningen om att kvinnors 

njutning är mindre viktig än mäns, utan även den relaterade föreställningen om kvinnors 

sexualitet och kroppar som objekt (för mäns njutning). Isabelle menar att vården inte intresserar 

sig för hur smärtan påverkar hennes sexliv eftersom hennes njutning ändå inte räknas, utan det 

viktiga är att hennes könsorgan ser bra ut och kan fungera som en ”liten prydnad som man kan 

använda lite då och då”. 

 

GRÄNSSÄTTNING OCH SEX  

Alexandra: Mm. Okej. Hur har du då… Du har ju kommit in på det lite, men hur känner du att det 

har påverkat dig med sex och sexualitet? 

Felicia: Jättemycket tror jag. Dels så tror jag att jag pratade typ inte om det här med nån så mycket 

alls på väldigt länge. Jag gör fortfarande inte det, ganska lite typ. Eh, men jag inser hela tiden hur 

det har påverkat mig på olika sätt. Framför allt typ tre saker kanske. Och det är min gränssättning 

som är helt fuckad. Jag kan inte mina gränser. Jag vet inte när dom överskrids. Det blir ganska långt 

efteråt ofta. Jag har jättesvårt att känna det här vill jag verkligen och jättesvårt att känna det här vill 

jag inte. Och jättesvårt att uttrycka gränser när jag väl hittar dom. Jag är ofta jätteledsen fortfarande 

om jag så här säger ”nej det här är jag inte sugen på”. Jag börjar bara gråta av det liksom. Så det 

spelar ingen roll typ i hur det tas emot. Jag får ändå en chock av att jag har uttryckt en gräns och blir 

jätteledsen av det.  

 

Felicia: Jag vet inte hur min sexualitet skulle ha varit om jag inte hade varit med om det här. Jag 

hade nog haft svårt… Jag hade säkert varit en person som har svårt med gränser ändå. Men jag vet 

inte, jag har liksom ingen så här uppfattning om sex utan en övergreppsproblematik.  

Alexandra: Mm.  
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Felicia: För den hade ju säkert ändå varit lite fucked up för jag har växt upp som tjej och då så blir 

det lite fucked typ.  

 

I samtalet med Felicia framträder det framför allt att hon upplever svårigheter med 

gränssättning under sex. Hon beskriver det som att hon har svårt att veta sina gränser, vad hon 

vill och inte vill, svårt att förstå när hennes gränser överskrids och svårt att uttrycka dem när 

hon hittar dem. Hon menar att hennes gränssättning ”är helt fuckad” som följd av det sexuella 

övergreppet, men understryker också att hon troligtvis skulle ha haft svårt med gränser i vilket 

fall som helst eftersom hon har vuxit upp som tjej och poängterar att ens sexualitet blir lite 

”fucked” då. Detta skulle kunna knytas an med den föregående diskussionen om kvinnors 

sexualitet som passiv och kvinnors kropp som objekt. Detta eftersom även kvinnor utan historia 

av sexuella övergrepp i flera fall kan uppleva svårigheter med att uttrycka vad de vill i ett 

sexuellt möte då deras njutning ses som underlägsen mäns och formad av deras njutning. Dessa 

svårigheter kan tänkas förstärkas efter sexuella övergrepp.   

 
Felicia: […] När jag fick börja gå ut, då hade jag sex som ett väldigt destruktivt beteende. Det har 

säkert också med övergrepp att göra. Och bara lät mig bli bjuden på sjukt mycket alkohol och gick 

hem med typ vem som helst. Och den typen av sex är ju också ganska… ensidig. Och var inte alltid 

sånt som jag kanske ville men som jag så här… Ah men lite så här att eftersom jag inte haft några 

gränser hamnade jag i situationer gång på gång även om det kanske var mer jag som aktivt försatte 

mig där. Eh…  

Alexandra: Kände du ändå att du kunde njuta i dom… 

Felicia: Jag vet inte. Jag har varit så jävla full många gånger.  

Alexandra: Ah.  

Felicia: Men jag tror väldigt sällan. Eller som att jag i så fall kunnat njuta som att det varit en lång 

lek typ. En lek i att få den andra att ha det jävligt najs typ, men så helt utan respekt för vad jag… för 

min egen njutning. Och efter det så tror jag att jag verkligen börjat jaga orgasmer och så här var 

jätteledsen för att jag inte kunde få orgasm på ett sätt som kändes enkelt… Utan att jag pressade mig 

själv liksom med all min viljestyrka.  

 

I citatet ovan beskriver Felicia hur hon, när hon var 18 år och kunde gå ut, började ha ”sex som 

ett väldigt destruktivt beteende” och menar att det förmodligen är kopplat till det sexuella 

övergreppet. Hon menar att hennes svårigheter med gränssättning gjorde att hon många gånger 

valde att ha ganska ensidigt sex med vem som helst och göra saker som hon egentligen kanske 

inte alltid ville, ”utan respekt för [sin] egen njutning”. På samma sätt berättar Isabelle att hon 

med falsk legitimation innan hon hade fyllt 18 år gick ut och ”började ligga runt väldigt mycket” 

och ”träffade massa killar som [hon] inte alls tyckte om men ändå låg med”. Isabelle beskriver 
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också hur hon några år efter det sexuella övergreppet inledde en destruktiv relation med en kille 

som hon hade sex med fast hon verkligen inte ville, eftersom hon inte kände sig bekväm med 

att göra det hon gjorde. Hon är noga med att poängtera att hon inte kände att han tvingade henne 

utan hur det snarare handlade om att hon upprepade gånger ringde honom för att ses. När jag 

frågar henne varför hon tror att hon hade detta självdestruktiva beteende svarar hon att hon 

tänkte att det var vad hon förtjänade efter våldtäkten.   

 

Av intresse är hur svårigheter med gränssättning i Felicias och Elsas fall återspeglas även då de 

söker professionell hjälp. Felicia berättar att eftersom hennes gränssättning var ”fucked up” har 

det gjort henne anpassningsbar även i situationer som inte är sexuella:  

 
Alexandra: Mm. Och du sökte aldrig hjälp eller så? 

Felicia: Ne, första gången jag sökte hjälp då var jag 23 tror jag. Och då så gick jag till 

ungdomsmottagningen.  

Alexandra: Ah.  

Felicia: Och jag pratade med en person där som sa efter två gånger typ ”Ah men det verkar som att 

du tänker jättemycket bra grejer om det här” och sen skickade hon iväg mig. Så jag tror typ att jag 

(skratt) haft lite förmåga att så här… lura… min omgivning om att jag har sån här teoretisk kunskap 

om det här. Jag vet precis… Jag kan prata om det hur mycket som helst typ, men det… 

Alexandra: Jo, jag förstår precis. Men hur kände du då? Blev du inte arg på något sätt eller? 

Felicia: Jo, men jag tror igen att min gränssättning varit så fucked up och att jag typ har blivit ganska 

så anpassningsbar av det och typ bara ”Jaha okej”. Men sen har jag försökt gå till psykolog igen och 

igen efter det och så här… 

Alexandra: Och hur har det varit? 

Felicia: Jätteolika. […] 

 

På liknande sätt berättar Elsa att hon sökte professionell hjälp som inte fungerade 

överhuvudtaget. Detta eftersom hon, som hon beskriver det, är kroppsligt frånkopplad från det 

som har hänt. Dessutom svarade hon alltid det hon tänkte att psykologen ville höra, istället för 

att tillåta sig att känna det hon faktiskt känner:   

 
Elsa: Precis. Och så här känna det i magen. Att inte vara här uppe (pekar på huvudet). För det kan 

man ju vara… Jag kan ju sitta och prata om det här och känna ingenting. Men det är ju för att jag… 

Jag är så frånkopplad från det liksom.  

 

Young menar att kvinnor är låsta mellan en subjektsposition och en objektsposition. De ser sina 

kroppar som en kapacitet precis som män, samtidigt som de internaliserar samhällets syn på 
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dem som objekt och endast kropp (Young 2005: 44). Young förstår detta som anledningen till 

att kvinnor även rör sig och använder sina kroppar som om de vore ting tillgängliga för andra. 

Detta menar hon tyder på en separation från kroppen som kvinnorna ser som någonting annat 

än dem själva. Att kvinnors njutning rent generellt bedöms som mindre viktig än mäns och att 

kvinnors könsorgan ses som en ”liten prydnad som man kan använda lite då och då” är något 

som kan tänkas internaliseras desto mer efter ett sexuellt övergrepp, ett övergrepp som skulle 

kunna förstås som den ultimata objektifieringen. Detta skulle kunna förklara Felicias och 

Isabelles upplevelser av svårigheter med gränssättning och användandet av sex som destruktivt 

beteende som följd av sexuella övergrepp.  

 
OBJEKTIFIERING OCH KROPPSLIG FRÅNVARO UNDER SEX 

Youngs resonemang blir inte endast intressanta i förhållande till utsatta kvinnors svårigheter 

med gränssättning och användande av sex som destruktivt beteende. I detta avsnitt vill jag rikta 

fokus mot hur särskilt Youngs resonemang även kan användas för att analysera utsatta kvinnors 

upplevelser av kroppslig frånvaro under sex.  

 

Fenomenologiskt inspirerad forskning om sexuella övergrepp betonar att det är vanligt för 

kvinnor som har blivit utsatta att uppleva en separation mellan kropp och själ under övergreppet 

(du Toit 2009: 95–8; Jackson 2002: 67). När jag intervjuar Felicia och Elsa blir det även tydligt 

att denna separation även kan följa med efter övergreppet, på så sätt att det påverkar dem 

sexuellt i form av svårigheter med att vara närvarande i sin kropp under sex: 

 
Elsa: […] Men där var det också att jag fick såna reaktioner. Att jag kunde få panik mitt i sexet och 

säkert nån gång där jag lät det fortsätta även fast jag inte ville. För att bara… Jag orkar inte säga 

nånting eller ah…  

Alexandra: Ah. Det då… Känner du att, under hela perioden, från att det hände tills idag, att du har 

kunnat hamna i situationer där du någonstans… låter folk gå över din gräns lite? 

Elsa: Ah flera gånger. Jättemånga gånger. Även fast jag inte skulle kalla det för våldtäkt för det är 

ändå på något sätt samtycke för att jag har ändå. Ah… Det går inte att jämföra. Men absolut. Så 

många gånger. Och att det kommer naturligt liksom. Det är lite det här med att jag stänger av. Eh… 

Min kropp, min allting, och så låter jag det bara och ”okej ah men nu kom du. Bra. Nu var det klart, 

vad skönt”. Så nu fortsätter vi och så kan vi prata om nånting annat. Och därför har ju typ min 

njutning… Jag har ju typ verkligen inte… Asså jag har bara tyckt att det har varit jobbigt… Också 

att jag har tyckt att det har varit skönt i stunder då det blir typ ”nu har han kommit, okej skönt då 

kan vi göra nånting annat nu”.  



	
41 

 

Elsa: Det tog jättelång tid för mig att ge oralsex. Det var egentligen först med Sebastian [nuvarande 

partner] för att jag kände mig… att nån tvingar mig liksom. Asså den positionen eller vad man säger 

känns otroligt utsatt. Eh… Men jag skulle säga att jag lite så här fortfarande kan stänga av liksom 

när jag har sex. Att jag har väldigt svårt att liksom vara i det. Att jag lite så flyger iväg för att det är 

nåt som fortfarande lite spökar i huvudet. Och jag försöker prata om det med Sebastian och han 

förstår ju. Asså han har aldrig klivit över nån gräns. Också att han märker på mig när jag zoomar ut 

liksom. Då stoppar ju han upp och ba ”Okej nu har inte vi sex, det är inte läge”. Och det är så lätt 

för mig att… Jag märker ju hur fort det går i huvudet. Att jag kan vara så, vi har sex, men så är det 

nånting under själva sexakten som triggar igång nånting och jag vet inte… Det är inte att Sebastian 

gör nånting utan det är bara nånting som kommer i huvudet. Och då kommer alla dom där känslorna 

”Jag kan lika gärna bara ligga här, jag behöver inte göra nånting”. Lite så här att jag låter det ske 

bara. Och sen märker ju Sebastian ”okej vad är det som händer? Du är inte här. Nu slutar vi”. Sen 

kan jag börja gråta eller att jag lägger mig i fosterställning bara…  

 

Felicia: Det andra är att jag kan ha väldigt svårt typ av att vara i min kropp. När jag har sex. Jag 

tycker jättemycket om att ge till andra men jag kan ha jättesvårt att ta emot. Eh… Och jag tror att 

det är för att det är mycket typ… För att jag har svårt att tillåta mig det kanske. För att jag själv… 

för att jag fortfarande har så här jag utsätter mig själv för ett övergrepp. Jag borde varit tydligare, 

det var aldrig hotfullt. Hela den så här klassiska tankebanan. 

Alexandra: Mm… 

Felicia: Och sen så har jag haft jättemycket problem med orgasmer. Dels att så här jaga dom och 

dels i att få dom bara. Jag tror att det typ är allt kanske.  

Alexandra: Men det här med att jaga och få orgasmerna, också att bli kåt och våt eller bara…? 

Felicia: Nej, det är som att jag kan bli kåt och våt och allting funkar som jag vill fram till att det 

handlar om att nån ska ta på min fitta där jag direkt börjar känna… börjar förvänta mig saker av mig 

själv i hur jag ska reagera eller hur det ska kännas eller om jag vill det eller inte. Direkt hamnar det 

jättemycket i att tänka… och vara väldigt inte närvarande och inte kunde fokusera på hur det känns. 

Utan bara fundera på vad är det som händer nu. Eh, och då i det har jag istället börjat jaga och blivit 

jättepressad av mig själv i att få orgasmer. På ett sätt som inte har varit så bra. Och det har varit 

ganska bra typ senaste typ året, men innan det inte alls så bra. 

 

Elsa beskriver hur hon efter våldtäkten började stänga av kroppen under sex genom att låta 

sexet ske tills killen fått orgasm. Hennes berättelse visar därför även hur separationen från 

kroppen, där kroppen betraktas som något utanför en själv, kan hänga ihop med svårigheter 

med gränssättning. Vidare menar hon att det även idag händer att hon, tillsammans med sin 

partner, ”zoomar ut” under sex och börjar tänka att hon ”lika gärna bara [kan] ligga här, [hon] 

behöver inte göra någonting”.  
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Felicia berättar att hon har svårt att ”vara i [sin] kropp” och att hon från och med att någon tar 

på hennes fitta under sex hamnar i att tänka istället för att känna och vara närvarande. Till 

skillnad från Elsa kopplar Felicia inte ihop splittringen från kroppen med svårigheter med 

gränssättning. För henne blir det snarare ett hinder för att njuta av sex eftersom hon inte kan 

”fokusera på hur det känns”. Hon berättar även att svårigheten med kroppslig närvaro och 

svårigheten att vara mottaglig för njutning kan ha att göra med att hon har svårt att tillåta sig 

njutningen. Detta kopplar hon ihop med tankar om delaktighet och skuld för det hon har blivit 

utsatt för. Monika Edgren (2016) visar att föreställningen om kvinnor som förstörda efter ett 

sexuellt övergrepp gör att kvinnors trovärdighet påverkas om de inte lever upp till bilden av det 

ideala offret. Av denna anledning går det att säga att tillåtandet att ta emot njutning kan upplevas 

som ett bevis på att en aldrig blivit utsatt, att det aldrig var så allvarligt, och därmed förstärka 

skuldkänslorna. Detta relaterar även till Mardorossians uppmärksammande av hur den ”arga 

feministen” har svårt att uppfattas som ett ”riktigt” offer (Mardorossian 2002: 767). Att vara 

arg eller att njuta eller vilja njuta av sex passar därmed inte ihop med uppfattningen om att en 

kvinna utsatt för ett sexuellt övergrepp ska vara förstörd och passiv.  

 

Centralt för Youngs teori om kvinnors kroppsliga rörelser är att kvinnor rör sig och använder 

sina kroppar på mer begränsade sätt än män genom att exempelvis inte låta sina kroppar ta för 

mycket plats i olika rum eller använda hela kroppens styrka. Hon menar att denna skillnad inte 

bör förklaras på en anatomisk eller fysiologisk nivå utan som ett resultat av kvinnors situation 

och därmed det sexistiska förtrycket de utsätts för i dagens samhälle (Young 2005: 42). 

Eftersom kvinnor är beredda på att bli sedda som endast kropp tillgängliga för andras 

användande, menar Young att kvinnors begränsande användande av rumsliga utrymmen kan 

ses som ett försvar mot kroppsliga intränganden. Vidare menar hon att kvinnor kan uppleva 

olika sätt att öppna upp kroppen som sätt att bjuda in objektifiering (ibid.: 45).  

 

Likt Young beskriver Cahill hur kvinnors situation bidrar till formandet av deras kroppar. Hon 

fördjupar Youngs resonemang och fokuserar särskilt på hur hotet om våldtäkt kvinnor dagligen 

ställs inför även påverkar kvinnors upplevelser av våldtäkt om de skulle bli utsatta. Hon menar 

att utsatta kvinnor kommer känna skuld över att de inte lyckades förhindra övergreppet: ”If that 

body is hurt or violated, the blame must rest on the woman’s failure to sufficiently limit its 

movements” (Cahill 2001: 157). Jag anser att Youngs och Cahills resonemang om relationen 

mellan våldtäkt och kroppslighet blir intressanta att använda för att specifikt diskutera hur 

sexuella övergrepp kan leda till ett förändrat kroppsligt beteende under sex:  
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Elsa: Nej jag trodde väl att… Ah mer att man hamnar så här i… stel. Asså jätteobekväm, vet inte 

vad jag ska göra. Ehm… mer så. Spänd i musklerna. Och lite att jag blev arg på mig själv att jag 

inte kan släppa loss liksom. Lite så. Varför kan inte jag bara go wild and crazy och ha jättebra sex? 

Nej. Det bara… Hela kroppen bara säger nej. Och sen minns jag träningsvärken dagen efter. Att jag 

hade ont i hela kroppen för att jag hade spänt musklerna så mycket.  

 

Alexandra: Men så att det läskigaste med att vara i en sexuell relation det var just det här, din ångest 

som då skulle dyka upp om du… inför att du inte kunde klara av saker och var oduglig? 

Julia: Ja och så här… Jag har fortfarande lite problem med typ initiativ till sex också. Att jag känner 

oftast att jag vill ta initiativ till det hela tiden. Och det kanske är en sak som är… Och ibland vill jag 

kanske inte det för det känns liksom… och då kan jag också bli så här stressad över att… så det sitter 

fortfarande i mig lite att så här… Beroende på vad det är för relation. Jag har liksom haft en ordentlig 

relation. Med den här personen som jag träffade då när allting började kännas bättre. Och där var 

det nästan aldrig några problem och då kunde vi kommunicera jättemycket. Men nu i efterhand har 

jag haft lite andra lösa relationer och där sitter det i fortfarande ändå. Att jag måste… Jag vet inte 

det kan kännas fortfarande lite läskigt… Fast det kan det ju göra för vem som helst det är svårt att 

veta. Närhet och relationer och sex det kan ju vara skitläskigt ändå.  

Alexandra: Mm.  

Julia: Så det är svårt. Ändå.  

Alexandra: Men du känner att du måste ta initiativ för att du ska känna att du verkligen är redo? 

Julia: Ja, och att jag har kontroll…  

Alexandra: Mm… […] 

 

Exemplen ovan synliggör just hur det kan upplevas som att kroppen sluter sig efter sexuella 

övergrepp – genom att inte kunna släppa loss, inte kunna ”go wild and crazy”, inte kunna släppa 

kontrollen eller ge sig hän – som sätt att försvara sig mot och förhindra nya övergrepp. Om 

kroppens uppöppnande förstås som en inbjudan till objektifiering är det inte förvånande att Elsa 

upplever att hon är spänd och att ”hela kroppen bara säger nej” när hon försöker ha sex efter 

våldtäkten. Vidare beskriver hon hur hon väldigt länge inte förstod att hon hade blivit våldtagen, 

men att hon, när hon efteråt skulle ha sex och kroppen gjorde motstånd, förstod vad som hade 

hänt genom kroppen:  

 
Elsa: Så då var det första gången som jag började tänka på det på det sättet. Men när jag verkligen, 

verkligen började förstå det, det var nog först där när jag flyttade till Göteborg och det var så… I 

min kropp typ.  

 

Att kroppens uppöppnande kan ses som en inbjudan till objektifiering och att kvinnorna därför 

försöker undvika detta syns även då Julia och Isabelle berättar om situationer då de har träffat 
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män. Båda betonar att det krävs väldigt mycket tid och tillit innan de känner sig så pass trygga 

att de kan ta hem någon. Isabelle berättar även att hon är noggrann med att inte bli för full om 

hon är på dejt med en kille för att inte utsättas ”för större risker än normalt”.  

 

 

SEXUELLA ÖVERGREPP SOM VÄG TILL FÖRÄNDRING 
 

SEXUELLA ÖVERGREPP MELLAN FÖRÖDELSE OCH AGENS  

I det tidigare avsnittet har jag gett exempel på sexuella övergrepps potentiella påverkan på 

sexualiteten, och berört sådant som smärta, ångest, svårigheter med gränssättning under sex, 

upplevelser av att inte vara närvarande i sin kropp under sex och svårigheter med att släppa 

kontrollen under sex. Det ges därmed en bild av att Isabelle, Felicia, Julia och Elsa upplever att 

det de har blivit utsatta för får konsekvenser för deras sexualitet, som de bär med sig även flera 

år efter övergreppen. Framför allt har diskussionen kretsat kring kvinnors kroppar som socialt 

konstruerade, som disciplinerade till att möta mäns njutning, som objekt, och vars beteende och 

rörlighet påverkas av maktrelationerna mellan kvinnor och män. Den kvinnliga sexualiteten har 

även främst målats upp som passiv och det har getts lite utrymme för motstånd mot 

maktrelationer och begränsande diskurser som kan ses styra sexuella möten. I kommande 

avsnitt placeras motstånd i centrum och jag kommer visa att sexuella övergrepps negativa 

påverkan på sexualiteten inte bör förstås som alltomfattande.  

 

Tidigt i vårt samtal frågar jag Julia om hon berättade för någon om våldtäkten: 

 
Julia: Ja, det gjorde jag. För några stycken. För en vän som också hade varit med om en liknande 

situation så jag hade koll på att hon… Så jag pratade om det ganska fort. Med några. Och sen så tog 

det ganska lång tid innan jag kunde… Sen så lät jag det liksom vara typ. I nästan två år tror jag. 

Innan jag… och sen så förstod jag också hur mycket det påverkade mig under tiden. Och det var väl 

efter det jag började kanske berättade det för andra och prata om det mer typ.  

 

Jackson hävdar att våldtäkt många gånger upplevs som en livsförändrande händelse som 

innebär att en känner att en inte är samma person som innan våldtäkten och att våldtäkt därför 

påverkar ens ”sense of personhood” (Jackson 2002: 55). Detta synliggörs hos Julia som samma 

sommar som våldtäkten försökte lägga händelsen åt sidan samtidigt som hon flera gånger 

drabbades av panikångestattacker. Hon fortsatte försöka låtsas som om våldtäkten inte hade 
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hänt i ytterligare två års tid, men insåg hur mycket hon påverkades och alltså svårigheten med 

detta. Samtidigt som Jackson betonar hur starkt våldtäkt gör intryck på en, understryker hon att 

våldtäkt sällan förstör hela ens subjektivitet och att det därmed inte går att tillskriva den total 

makt att påverka kvinnors liv.  

 

Chasteen lyfter fram hur olika kvinnor, varav somliga har blivit utsatta och andra inte, ser på 

våldtäkt. I studien framgår det att de flesta, framför allt yngre, förstår våldtäkt som ”personlig 

förstörelse”. Att främst yngre är mer benägna att förstå våldtäkt som förödande poängterar hon 

skulle kunna bero på att de har vuxit upp med den mediala och feministiska diskursen om 

våldtäkt som något som innebär allvarliga och långvariga konsekvenser (Chasteen 2001: 133). 

Däremot synliggör studien att betydligt fler kvinnor som inte har blivit våldtagna än de som har 

blivit utsatta förstår våldtäkt på detta sätt. Detta skulle kunna förstås som något som nyanserar 

konsekvenserna av våldtäkt och skulle kunna ses som en påminnelse om att även om våldtäkt 

kan upplevas som något som påverkar ens liv och sexualitet negativt, betyder det inte att hela 

ens subjektivitet är förstört.  

 

Att sexuella övergrepp inte behöver förstås eller upplevas som fullständigt förödande blir 

särskilt tydligt i intervjuerna med Isabelle och Elsa. Även om de berättar om negativ påverkan 

på sexualiteten, rör det sig inte om en total påverkan och de kan fortfarande känna lust till sex. 

Föreställningen om sexuella övergrepp som något med förödande konsekvenser kan istället bli 

ett hinder och något frustrerande för dem i sexuella möten. Att förstås som ett lidande offer kan 

göra att ens sexuella partner tycker synd om en och känner att den inte kan röra vid en:  

 
Alexandra: Hur kände du där med att inte berätta? 

Isabelle: Öh… Han berättade jag aldrig för och vi träffades fram och tillbaka i nästan fyra år.  

Alexandra: Mm… 

Isabelle: Men det var också för att… Jag fortfarande inte riktigt kände att jag ville… Eller så här, då 

skulle han kanske… som också har hänt när jag har berättat för killar. Dom blir sååå, alltså dom 

kan inte ta i en typ. Asså det är jättejobbigt och frustrerande. Men det visste jag inte då för då hade 

jag inte haft någon typ av sån relation, då hade det bara varit fylleligg. Men det var mer att jag ville 

inte att han skulle behöva utsättas för att han skulle tycka synd om mig eller behöva känna ”men 

gud, jag är med en tjej som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, det här är jättejobbigt”. Nej, 

så jag sa aldrig det. Det var ju problem, vi hade inte så mycket sex för att det blev att jag hade så 

ont. 
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Elsa: […] Men då vet jag en kille som jag dejtade under en period. När jag berättade det för honom 

då blev det lite mer så. Att han kanske såg mig lite mer som ett offer. Lite så här ”okej”. Tycker 

synd om mig. Vilket är jättefint. Det är ju av kärlek men ah, det kan bli lite så här…  

Alexandra: Ja, lite problematiskt.  

Elsa: Ja… Du får ju fortfarande ha sex med mig (skratt). […] 

 

Intressant i ovanstående citat är att Elsa beskriver att killen hon dejtade inte kunde ha sex med 

henne för att han såg henne som ett offer. Cahill menar att det krävs en förståelse av 

våldtäktsutsatta som offer, men inte enbart som offer:  

 
We therefore understand rape victims as victims, but not merely or only victims. The acts of the 

rapist will necessarily be integrated into a new bodily being, but they do not exhaust the rape victim’s 

possibilities of being (Cahill 2001: 138) 

 

För Mardorossian handlar det snarare om att omformulera den allmänna förståelsen av 

begreppet ”offer” som maktlöshet, passivitet och lidande. Att vara offer kan i själva verket ge 

upphov till förändringsarbete och agens, och hon är därför emot den dominerande 

motsättningen mellan passivitet och agens (Mardorossian 2002: 767). Detta relateras även till 

det jag redan har skrivit om hur Mardorossian förklarar att en arg feminist inte ses som ett 

trovärdigt offer eftersom hon inte visar tecken på passivitet och lidande (ibid.), samt hur Edgren 

visar att ett ”riktigt” offer måste kunna leva upp till vissa tecken på trauma (Edgren 2016: 28). 

Att känna lust till sex bör därmed inte förstås som att det en har blivit utsatt för inte var ett 

sexuellt övergrepp. Vidare kan andras föreställning om att sexuella övergrepp automatiskt 

fullständigt förstör ens sexualitet bli ett hinder för den utsatta i sexuella möten. Detta får mig 

även att tänka på den respons jag fick av min omgivning och av olika mottagningar då jag 

berättade om mitt uppsatsämne. Att framför allt verka förstå det som ett tungt ämne med sårbara 

medverkande, signalerar till viss del att utsatta alltid kommer förbli särskilt sårbara och aldrig 

kommer kunna återhämta sig från övergreppet.  

 

I linje med denna diskussion menar Cahill att våldtäkt förändrar subjektet, på så sätt att kvinnor 

exempelvis upplever att de inte kan återgå till samma sexuella beteende som tidigare. Samtidigt 

understryker hon att subjekt och identitet är i ständig förändring och att det förändrade subjektet 

efter våldtäkt därmed inte kan ses som subjektets slutpunkt (Cahill 2001: 9). Istället menar hon 

att en läkningsprocess inleds, vars syfte inte är att försöka återgå till personen innan våldtäkten. 

Det handlar alltså inte om “a rebirth of the same self who existed prior to the attack, but rather 
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a replacement of that self with a new being” (ibid.: 131). På liknande sätt menar Jackson att det 

är omöjligt att återgå till samma person som innan våldtäkten. Istället hävdar hon att den utsatta 

behöver integrera våldtäktserfarenheten i sitt nya jag (Jackson 2002: 70). Jackson poängterar 

att det är vanligt att uppleva en splittring från personen en var innan övergreppet, men att denna 

splittring inte behöver ses som fullständigt negativ. Istället kan den till och med, potentiellt, 

leda till positiva förändringar i kvinnors liv (ibid.: 67).  

 

Sandberg skriver att det är särskilt intressant att undersöka specifikt gamla mäns kroppar och 

sexualitet i relation till deleuziansk ”becoming”, eftersom åldrande kroppar och positiv 

förändring ses som en motsättning. Gamla personer associeras nämligen med det konserverade 

och stagnerande. Av denna anledning väljer hon att studera gamla kroppar som möjligheter 

istället för något bristande och förfallande (Sandberg 2011: 42). På liknande sätt menar jag att 

sexuella övergrepp – händelser som det första avsnittet har visat associeras med negativa 

konsekvenser och förstörelse – blir särskilt intressanta att analysera med utgångspunkt i ett 

perspektiv som synliggör hur de inte endast leder till förluster, utan även kan ge upphov till 

(positiva) förändringar och möjligheter. I detta avsnitt kommer jag därför att fokusera på 

positiva förändringar som kan uppstå som en konsekvens av sexuella övergrepp, samtidigt som 

det alltid kommer finnas sådant som begränsar möjligheterna. 

 

ATT UTFORSKA NYA SEXUELLA MÖJLIGHETER  

 

Julia: […] Jag har nog dragit ner på penetrationssex överlag och tycker att det är okej och lugnt 

vilket jag inte tyckte förut för att jag tänkte att då är det inte att ha sex egentligen. Det är mer att jag 

har lärt mig att tänka om… Vad är sex och vad kan man göra förutom penetrationssex liksom.  

Alexandra: Och du har märkt att det har tagits emot bra? 

Julia: Mm. Men det tog ändå ganska lång tid. Kanske till och med att det var med den senaste 

relationen jag hade, att det var där jag fattade att ”okej man kan faktiskt ha sex på andra sätt och det 

är okej” och det kan också uppskattas liksom. 

 

Alexandra: Mm… Ja alltså typ om du jämför med förut… Vad skulle du då ha sett var en sexuell 

relation och sex jämfört med idag? 

Isabelle: Mm… Jag tror nog att jag har blivit mer… Asså typ när jag gick på gymnasiet kunde jag 

(skratt) ge oralsex och inte tänka på det som att det var en sexuell handling på det sättet. Det var 

inget jag tänkte på som en form av sex. Nu, om jag är på en dejt med en kille och det händer så 

tänker jag ju på det som att vi har haft sex. Och att jag också mycket mer… Som med han jag träffade 
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i höstas, vi kunde ses och inte ha vaginalt samlag… Eller någon form av penetrativt sex men jag såg 

ändå att vi hade sex om jag tog på honom eller han tog på mig. Det räckte. Det behövde inte vara att 

man alltid går den vägen. Och så tänkte jag inte förut. Förut var det typ ”men det måste ju sluta, det 

kommer sluta, med att han har vaginalt sex med mig”. Nu är det verkligen inte så. Det är väldigt 

skönt.  

 

När jag i det tidigare avsnittet skrev om smärta under sex visade jag att kroppar anses behöva 

vara kapabla att utföra vissa (sexuella) praktiker för att förstås som begripliga och naturligt 

könade, men att en möjlig konsekvens av sexuella övergrepp är svårigheten för kroppar att följa 

dessa imperativ. Vestibulit och vaginism som följd av sexuella övergrepp gör det därmed svårt 

att kunna följa den raka linjen och förkroppsliga femininitet på rätt sätt. Olika kroppsliga 

reaktioner kan alltså bli till hinder för diskursers fäste på ”rätt” sätt och därför leda till ångest 

och smärta. Att kroppar är styrda av normer för femininitet och sexualitet betyder samtidigt inte 

att det inte finns något som helst rum för motstånd eller möjligheter att förkroppsliga femininitet 

på andra sätt.  

 

Litteraturen som jag har berört tidigare om vulvasmärta som hinder mot normativ femininitet 

belyser även hur normer för sexuell praktik kan krocka med kroppens materialitet och därför 

leda till att kvinnorna tvingas utforska andra möjligheter till sex (Sörensdotter 2012: 44). 

Sörensdotter pekar på hur vissa kvinnors utforskande istället till ett berikat sexliv (ibid.: 43). 

På samma sätt menar Kaler att ”life in the borderlands” kan leda till en utmaning och kritik av 

normer kring sex och istället öppna upp för nya möjligheter (Kaler 2006: 67–8). Det som 

vanligtvis skulle kunna förstås som en brist eller en förlust – svårigheten eller oförmågan att 

delta i vaginala samlag som följd av sexuella övergrepp – kan alltså istället förstås som en 

möjlighet. Detta menar jag kan relateras till Ahmed som menar att kroppar som inte följer den 

raka linjen och istället väljer eller tvingas följa andra stigar kommer i kontakt med annat. En 

misslyckad orientering kan därför innebära en omorientering med kapacitet att få saker att 

förändras: ”the unreachability of some things can be affective; it might even put other worlds 

within reach” (Ahmed 2006: 153). Genom att inte röra sig skavfritt och istället känna obehag 

tar saker och ting andra riktningar än de som följer den raka linjen, vilket betyder att exempelvis 

femininitet kan förkroppsligas på andra sätt.   

 

Citaten ovan visar hur Julias och Isabelles upplevelser av smärta efter våldtäkten har gjort att 

de har behövt omdefiniera vad som räknas som sex och därför, till skillnad från tidigare, nu 

uppfattar andra handlingar än penetrationssex som sex. Eftersom sexualitet och kön förstås som 
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samverkande, omdefinierar Julia och Isabelle inte bara vad som räknas som sex, utan hittar 

även andra sätt att förkroppsliga femininitet på. Kroppen kan således inte ses som fullständigt 

styrd av diskurser kring sexualitet och femininitet, utan själva kroppsmaterialiteten i form av 

smärta kan destabilisera och agera emot dessa normer. Av denna anledning vill jag understryka 

hur Ahmeds insikt om att orienteringar påverkar vad kroppar kan och får göra är betydelsefull, 

men att det är lika viktigt att se till kroppens möjligheter och begränsningar som faktorer som i 

sin tur påverkar orienteringar. Istället för att enbart betona diskursernas tvingande makt önskar 

jag, i linje med Barad, betona hur kroppsmaterialiteten kan göra motstånd när diskurserna 

materialiseras i den (Barad 2003: 821n26). Detta anknyter till Grosz tankar, inspirerade av 

Deleuze och Guattari, om kroppen som inte reducerad till ett blankt blad utan ”resistance of its 

own” (Grosz 1994: 191). Grosz menar att vi måste ha en positiv förståelse av kroppen, en 

förståelse som ser till kroppens oväntade potential att göra saker och att därmed förvandlas 

(ibid.: 165–9). Sex är inte endast socialt utan även kroppsligt och det är alltså genom kroppen 

som diskurser ges utrymme att ifrågasättas. Genom att utforska andra alternativ till sex, öppnar 

även Julia och Isabelle upp kroppen för andra njutningar än de som förväntas inom en 

normerande och därför reducerande förståelseram. Av denna anledning kan även kroppen ges 

nya erogena zoner och därmed till och med förvandlas. 

 

I och med att svårigheten eller oförmågan att delta i vaginala samlag leder till ett utforskande 

av andra sexuella alternativ går det även att säga att Julia och Isabelle gör motstånd mot 

förväntade och heteronormativa tidsuppfattningar. Båda är unga och befinner sig i en ålder som 

likställs med en ”aktiv” sexualitet, där de förväntas vara ”på väg” att träffa en manlig partner 

och bilda familj. Som jag har visat tidigare upplevs dock förmågan att okomplicerat kunna delta 

i vaginala samlag som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna träffa en manlig partner 

och därför för att kunna bilda familj. Eftersom ett queert användande av tid innebär att inte följa 

normerande livsscheman styrda av sådant som heterosexualitet, familj och reproduktion 

(Halberstam 2005: 1–4) kan Julia och Isabelle ses göra motstånd inte bara mot normerande sätt 

att förkroppsliga femininitet, utan också mot heteronormativt användande av tid. Detta 

motstånd blir särskilt intressant när en undersöker vidare vad som görs i sexuella möten. 

Isabelle berättar att hon idag kan uppskatta att enbart hångla i en timme, till skillnad från hur 

sex för henne tidigare innebar att kyssas fyra gånger för att sedan göra sig redo för det riktiga 

sexet. Kyssas sågs tidigare som något hon och hennes sexuella partner inte skulle njuta av i sig 

självt, utan som något de skulle göra sig av med. Det nya synsätt hon erövrat gör därför 

motstånd mot den freudianska synen på sex, där alla sexuella praktiker förutom vaginal 
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penetration ses som perversioner så länge de inte snabbt avklaras för att istället ge rum till den 

heterosexuella reproduktiva föreningen (Abelove & Morrison i Freeman 2008: 34).  

 

ATT ORIENTERA SIG BORT FRÅN PASSIV SEXUALITET  

I tidigare avsnitt har jag diskuterat hur upplevelser av att ha svårt med gränssättning under sex 

på olika sätt blir centrala i kvinnornas berättelser. Det handlade om att ha svårt att veta vad en 

tycker om och inte tycker om sexuellt efter ett sexuellt övergrepp, att det kan vara svårt att 

kommunicera detta i sexuella möten och att en använder sex som ett destruktivt beteende och 

alltså väljer att ha sex fast en inte vill. Studien har också synliggjort att kvinnors sexualitet och 

njutning rent generellt ses som mindre viktig än mäns och att kvinnors kroppar uppfattas av 

samhället som objekt för mäns njutning. Samtalen med kvinnorna visar även att denna 

objektifiering kan internaliseras desto mer efter övergreppen. 

 

Kvinnornas berättelser visar däremot att det finns en öppning för något annat, att sexuella 

övergrepp även kan leda till att de ”tvingas” tänka mer på sin egen sexualitet:  

 
Julia: […] Men att jag är så mycket mer medveten om att jag också… att min sexualitet också är 

lika viktig som den jag har sex med. Att jag tänker mer på mig och vad jag behöver och typ har 

tvingats tänka på det för att det ska funka för mig. Och att det har blivit en positiv utveckling för det 

blir härligt för mig också. 

 

Dessutom berättar Julia att hon efter våldtäkten och i och med smärtan har lärt sig att aldrig 

försöka ha sex om hon inte är jättekåt och framför allt att lyssna på sina egna signaler under 

sex. På samma sätt beskriver Felicia hur hon försöker ”inte bara köra och försöker akta [sig] 

för att inte gå in i någon form av ’pleaser-roll’ och ’game:a’ sexet”.  

 
Elsa: Ah. Och sätta gränser mer, säga högt att ”Ah men jag vill inte nu” eller ”Jag är inte sugen”. 

 

Citatet ovan visar hur Elsa idag på ett helt annat sätt än förut kan kommunicera under sex. Även 

Felicia berättar att hon idag försöker vara noggrann med att kommunicera med sexuella 

partners. I artikeln ”Sexual Violations and the Question of Experience” (2014) inspireras Linda 

Martín Alcoff av Maurice Merleau-Pontys uppfattning om beröring som något dialektiskt. Då 

en person berör mig, medför det alltid att även jag berör den tillbaka. Beröring kan därför inte 
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reduceras till något en person aktivt gör mot en annan passiv person. Med hjälp av detta 

resonemang menar Alcoff därför att oönskad beröring väcker relationen till en själv som ett 

subjekt med egna preferenser. Oönskad beröring leder därmed till att en lyckas överskrida 

personens försök att göra en till objekt, just eftersom en upplever beröringen som oönskad:  

 
With unwanted and intrusive touch, I become not simply the object as the other makes me but that 

which exceeds objecthood precisely because I experience the touch as unwanted and intrusive, and 

then perhaps interpret the experience as a violation. But it is the touch that can begin the process. 

Unwanted touch produces the sense of first-person subjectivity, it poses the question of my desire, 

it prompts a formation of will, or a reassertion of it. (Alcoff 2014: 459–60)  

 

Detta visar alltså återigen att den som har blivit utsatt för sexuella övergrepp inte behöver ses 

som fullständigt förstörd och maktlös, utan att offerskapet även kan inrymma motstånd och 

agens. 
 

Under intervjun med Felicia berättar hon att hon idag har slutat ha sex med killar och bara har 

sex med tjejer. Hon förklarar att begäret mot kvinnor fanns tidigare, men att hennes beslut har 

varit ”ett väldigt aktivt val för [henne] för att känna [sig] trygg”.  

 
Felicia: […] För två somrar sen kanske så var det som att jag aktivt började… Och jag vet inte om 

det har med saken att göra, men som min terapeut säger så är det inte så ovanligt att man väljer att 

ändra om i sin sexualitet efter... Men så då var det som att jag aktivt… Jag blir inte så attraherad av 

dudes längre. Jag tror att jag kan rikta in min sexualitet på att bara bli attraherad av tjejer. Och där 

är jag nog ganska mycket nu. I att så här, jag blir inte så attraherad av snubbar längre. Och som att 

jag tror att jag praktiserar min sexualitet mer än vad jag är den, eller vad man ska säga.  

Alexandra: Alltså att du styr den menar du? 

Felicia: Ja, att jag kan välja. Att jag gör min sexualitet liksom. Väldigt aktivt på något vis.  

 

Detta blir ett till exempel på en omorientering från sexualiteten som passiv och statisk till något 

annat. För Felicia innebär hennes erfarenheter av att ha blivit ”berörd” på fel sätt att en ny 

sexuell riktning öppnar upp sig allt tydligare. Samtidigt präglas fortfarande Felicias sexuella 

relationer med kvinnor av svårigheter med att lyssna på sina gränser. Hon känner däremot att 

sexuella möten blir tryggare med kvinnor eftersom de oftast har varit mer förstående än män 

när hon har berättat om sina svårigheter. Hon tänker att detta skulle kunna förklaras med att 

kvinnor har större förståelse för vad hennes svårigheter innebär eftersom de själva har kunnat 

känna likadant i större utsträckning än män.  
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Mina tidigare analyser visade även att passiviseringen av kvinnors sexualitet kan tänkas hänga 

ihop med deras distansering från kroppen. Att vissa av kvinnorna upplever en distans och 

kroppslig frånkoppling under sex samt svårigheter med att ge sig hän och släppa kontrollen 

under sex som följd av sexuella övergrepp kan fungera som ett uttryck för detta. Men 

intervjuerna visar även att det är möjligt att hitta till en ny kropp. Under intervjun med Felicia 

framträder det att hon för ett tag sen började boxas eftersom det hjälper henne att ”komma 

tillbaka till [sin] kropp (skratt) och få använda den på [sina] premisser”. Hon säger också att 

hon nu försöker ”vara medveten om vad som händer i [henne] när [hon] har sex”. Vidare 

berättar Elsa att det tog henne över fem år innan hon för första gången kunde ha njutningsfullt 

sex och ”vara bekväm i [sin] kropp och ta för [sig]” utan att kroppen var stel. Läkningsprocessen 

efter övergrepp betyder således inte att den utsatta försöker hitta tillbaka till personen den var 

innan. Den innebär snarare att den utsatta försöker integrera erfarenheten av sexuella övergrepp 

med ett nytt jag, på sätt som generar förändring och nya sätt att förstå och vara i sin kropp.  

 

HINDER FÖR SEXUELLA OCH KROPPSLIGA MÖJLIGHETER 

Jag har försökt visa att det genom kvinnornas berättelser blir möjligt att synliggöra sexuella 

övergrepp som något som kan innebära negativ påverkan på utsatta kvinnors sexualitet, 

samtidigt som offerskap inte behöver reduceras till lidande, maktlöshet och passivitet. Även 

om sexuella övergrepp kan upplevas som förödande och kan uppfattas som något som starkt 

påverkar kvinnors sexualitet och kroppar, kan det även öppna upp för motstånd och agens, 

eftersom det kan leda till nya sexuella möjligheter och nya sätt att förstå och vara i sin kropp 

bortom normerande femininitet. Sexuella övergrepp skulle alltså kunna förstås som händelser 

som synliggör att subjekt inte är statiska och att sexualitet och sätt att röra sig i världen är 

föränderliga. Kroppar kan därför inte endast ses som styrda av diskurser - som passiv yta som 

diskurser ritas in på - utan måste även förstås som till viss del omöjliga att styra i en bestämd 

riktning eftersom sådant som erfarenheter, smärta och njutning hjälper till att forma och 

omforma dem i stundtals oväntade riktningar (Grosz 1994; Sandberg 2011; Oksala 2011).  

 

Samtidigt är det viktigt att understryka att den diskursiva makten ständigt är närvarande, och 

att det därför alltid kommer finnas sådant som reglerar och begränsar omorienteringar:  
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[…] when I point to the centrality of becoming in this work I am not simply claiming that everything 

can become and be actualized all the time. Importantly, I do not wish to downplay or deemphasize 

the role of knowledge regimes and cultural and institutional powers in restraining what can 

effectively be actualized (Sandberg 2011: 43) 

 

Detta går att knyta an till det jag skrev ovan om att Felicia fortfarande idag när hon har sex med 

kvinnor, kämpar med att förstå, lyssna på och kommunicera sina gränser. Vidare berättar 

Isabelle att hur mycket hon än försöker och vill, kan hon inte kan komma ifrån att hon trots allt 

känner att det är viktigast att killen har det skönast. Hon säger även att hon, fast det har gått 

flera år sedan sist, alltid är rädd för att en dag hamna i en situation igen där hon gör något mot 

sin egen vilja utan att någon tvingar henne till det.  

 

Genom Elsas berättelse blir det tydligt att mycket positivt har förändrats vad gäller sex. Från 

att ha upplevts som så pass problematiskt att hon i stunder har funderat på att helt avstå från 

sex, förstår hon idag sex som njutningsfullt. Dessutom kan hon nu ta för sig sexuellt, men hon 

understryker att det ändå är mycket som fortfarande är jobbigt: 

 
Elsa: […] Men vi… Det är ju fortfarande så. Asså nu är vi ju tillsammans så vi har sex regelbundet 

men det är stunder som det fortfarande är kvar att jag hamnar i fosterställning efter att vi har haft 

sex för att jag får en jättestark känsla av att jag har blivit utnyttjad även fast det är han, det är liksom 

min pojkvän, men jag… Det går liksom inte att… Det är så starkt, den känslan. […] 
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AVSLUTANDE DISKUSSION   

 

SAMMANFATTNING 
 

Denna studie har syftat till att undersöka hur fyra kvinnor som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp upplever att de har påverkats i sin sexualitet. Syftet har även varit att undersöka vad 

kvinnornas berättelser om sex efter övergrepp kan säga oss om kropp och sexualitet.  

 

Analysens första avsnitt placerade upplevd negativ påverkan på sexualiteten i centrum. Genom 

Julias och Isabelles berättelser synliggjordes att sexuella övergrepp kan leda till smärta vid sex 

och svårigheter att delta i vaginala samlag. Eftersom deltagandet i vaginala samlag ses som en 

förutsättning för att på rätt sätt förkroppsliga normativ femininitet, ledde smärtan vid sex till 

ytterligare smärta och ångest. I samtliga intervjuer blev det även på olika sätt tydligt att 

kvinnorna upplevde att det de har blivit utsatta för har gjort att det har blivit svårare att lyssna 

på, respektera och kommunicera gränser under sex. Att uppleva svårigheter med gränssättning 

kopplat till sex förklarar också varför både Felicia och Isabelle säger att de använde sex som ett 

destruktivt beteende. Slutligen lyfte Felicia och Elsa fram känslor av kroppslig frånvaro under 

sex och Julia berättar att hon inte kunde släppa kontrollen under sex. Med hjälp av kvinnornas 

berättelser blir det därför möjligt att förstå sexuella övergrepp som något som kan innebära 

stark negativ påverkan på utsattas sexualitet. Eftersom studien återkommande betonar 

sexualitetens relation till subjektivitet och välbefinnande blir det också möjligt att säga att den 

upplevda påverkan på sexualiteten efter sexuella övergrepp även inverkar på kvinnornas 

allmänna hälsa. 

 

Denna uppsats har även indirekt fört en diskussion om yrkesverksamma kopplat till sexualitet 

efter sexuella övergrepp. Isabelles och Julias berättelser visar att de har kommit i kontakt med 

läkare som har försökt pressa in dem i normativa sätt att ha sex på, istället för att hjälpa dem att 

hitta nya sätt att ha sex på. En annan viktig sak som uppmärksammas är att Isabelle 

inledningsvis träffade kuratorer för att prata om våldtäkten och att de frågade henne om hon 

upplevde att våldtäkten hade påverkat henne sexuellt. Detta skulle förvisso kunna ses som 

positivt, men Isabelle lyfter fram att hon inte upplevde några problem med sex. Detta eftersom 

hon tänkte att hennes erfarenheter av sex med smärta var normala. Kuratorerna nöjde sig med 

det svaret och bytte samtalets fokus. Jag menar därför att det blir viktigt för yrkesverksamma 
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som möter personer utsatta för sexuella övergrepp att bära med sig att olika maktordningar och 

normer styr människors upplevelser och att detta kan bli till hinder vid stöd. Vidare synliggör 

Felicias och Elsas berättelser att deras svårigheter med gränssättning även översätts i andra 

sammanhang än sexuella, såsom vid samtal med psykolog eller kurator. Detta gör att de lätt 

säger vad de tror att den professionella vill höra eller har svårt att uttrycka att de önskar mer 

stöd när den professionella istället anser att de nu mår bra och därför avbryter kontakten. Att 

sexuella övergrepp kan leda till svårigheter med gränssättning är något jag anser 

yrkesverksamma alltid bör ha med sig, också när de reflekterar över deras relation till den som 

söker stöd.  

 

Intervjuerna med kvinnorna stannar inte vid uppmärksammandet av olika konsekvenser utan 

det är även möjligt att förstå kropp och sexualitet genom berättelserna. I samtalen framkommer 

det att sexualitet genomsyras av normer som tränger sig djupt in i människors kroppar. Dessa 

normer formar vad som är tillåtet för kroppar att tänka, känna och göra i en viss tid och kontext. 

Tydligt blir att till och med sättet människor har sex på och människors njutning regleras av 

makt och orienteringar. Berättelserna visar att kvinnor förväntas kunna delta i vaginala samlag 

med män för att kunna förkroppsliga normativ femininitet. De visar också att kvinnors 

sexualitet förväntas vara passiv och gjord för att i första hand möta mäns njutning. Att mäns 

njutning anses viktigare än kvinnors gör således att maktförhållandena män och kvinnor 

emellan återspeglas i sexuella möten. Intervjuerna synliggör också att dessa föreställningar 

reproduceras av samhället, vården och kvinnorna själva.  

 

Att makt styr vad kroppar tillåts känna och göra och därmed deras orienteringar, visar också att 

kroppar kan ses som socialt konstruerade. Det sociala tränger sig, på så sätt, in och 

förkroppsligas i den materiella kroppen. Genom kvinnornas berättelser ges en bild av att 

sexuella övergrepp leder till att kvinnorna desto mer internaliserar förståelsen av deras kroppar 

som objekt för mäns njutning och användning och att detta i sin tur påverkar deras kroppsliga 

beteende i sexuella möten. Upplevelser av att vara kroppsligt frånvarande under sex eller av att 

inte kunna ge sig hän skulle därför kunna förstås som ett försvar mot ytterligare objektifiering.   

 

I analysens andra del önskade jag röra mig bort från en syn på sexuella övergrepp som något 

som endast upplevs som förödande. Under samtliga samtal blev det tydligt att kvinnornas 

upplevelser inte är så ensidiga. Samtidigt som intervjuerna präglades av mycket negativitet, 

slogs jag av hur alla berättelser på olika sätt indikerade att kvinnornas erfarenheter även har 
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inneburit positiv förändring. Berättelserna visade att Isabelles och Julias smärta vid sex, som 

de menar uppstod som konsekvens av det de blivit utsatta för, visserligen innebar mycket ångest 

men också att de har tvingats ändra sitt synsätt på vad som räknas som sex. Denna omställning 

ledde till att de började tänka mer på sin egen njutning och framför allt utforska njutningsfullt 

sex som innan övergreppen och smärtan inte var tänkbara alternativ. Under intervjuerna med 

Felicia och Elsa blir det särskilt tydligt att deras svårigheter med gränssättning som följd av 

sexuella övergrepp samtidigt innebär att de aktivt försöker träna på att kommunicera gränser 

och fundera över vad de njuter av. För Felicia innebär erfarenheten av att ha blivit ”berörd” på 

fel sätt även att hon aktivt väljer att sluta ha sex med män och endast ha sex med kvinnor som 

ett sätt att känna sig tryggare och mer avslappnad under sex. Sammanfattningsvis går det att 

säga att kvinnornas berättelser visar att sexuella övergrepp också kan leda till en mindre 

reglerad sexualitet, och därför också till nya sätt att vara och använda kroppen på.  

 

Det första avsnittet visade att sexualitet är socialt och därför något som görs. Att sexualitet är 

något som görs innebär även att det förändras, både negativt och positivt. Däremot stannade det 

första avsnittet vid en beskrivning av sexualitet som socialt, utan att ta hänsyn till att sex också 

är en kroppslig företeelse. Genom olika göranden och kännande under sex kan sexuella och 

kroppsliga möjligheter bortom dem som dikteras av normativ femininitet träda fram. Kroppar 

är därmed aldrig fullt styrda av diskurser. Av denna anledning belyste det andra avsnittet att 

kropparna i kvinnornas berättelser inte enbart kan ses som objekt utan också måste förstås som 

subjekt. Smärta under sex som följd av sexuella övergrepp kan göra att kvinnorna tvingas 

utforska andra möjligheter till njutningsfullt sex bortom normerande och tvingande göranden. 

Själva kroppsmaterialiteten kan med andra ord sägas göra motstånd mot rådande och 

dominerande diskurser kring sexualitet och femininitet. Jag menar därför att även om kroppar 

i hög utsträckning styrs av begränsande diskurser, kan en erfarenhet som sexuella övergrepp 

leda till att kroppar styrs i oväntade riktningar. Samtidigt avslutas uppsatsen med en påminnelse 

om att strukturella maktordningar och kroppsliga reaktioner kan begränsa kroppars möjligheter 

att fullständigt formas och sträcka ut sig på nya sätt.  

 

FRAMTIDA FORSKNING   
 
En viktig poäng är att kvinnorna i studien upplever att de har påverkats både negativt och 

positivt i sin sexualitet som följd av sexuella övergrepp. Att bli utsatt för sexuella övergrepp 

betyder därför inte att en automatiskt måste förstås som förkrossad och maktlös. Kvinnornas 
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berättelser av att påverkas negativt och må dåligt, men samtidigt använda dessa erfarenheter 

som sätt att generera förändring, visar att det är nödvändigt att komma ifrån motsättningen 

mellan maktlöshet och agens samt objekt och subjekt. Det blir därmed viktigt att nyansera 

föreställningen om sexuella övergrepp som något av det värsta som kan hända och som något 

som förstör utsattas sexualitet. Jag anser därför att det vore intressant att utföra en studie som 

fokuserar på hur olika yrkesgrupper som psykologer, kuratorer, poliser eller jurister förstår och 

bemöter kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Skulle de exempelvis uppfatta 

en kvinna som har blivit utsatt men som känner eller strävar efter att känna sexuell lust som ett 

”riktigt” offer?  

 

Jag har även tidigare poängterat att det hade varit intressant att ha med andra kategorier såsom 

ras, klass och funktionalitet i analysen. Dessvärre framträdde inte dessa i mitt material, men jag 

anser att det är en viktig aspekt för framtida studier som önskar utveckla forskningen om 

sexualitet efter sexuella övergrepp. Hur påverkar exempelvis föreställningar om svarta kvinnor 

eller arbetarklasskvinnor som överdrivet sexuella eller kvinnor med funktionsvariationer som 

asexuella sättet de uppfattas och bemöts på när de söker stöd för frågor om sex efter sexuella 

övergrepp? Hur kommer detta bemötande i sin tur påverka deras upplevelser?  
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBLAD I VÄNTRUM 
 

Hej! 

 

Jag läser masterprogrammet i genusvetenskap på Stockholms Universitet och kommer under 

vårterminen 2018 skriva min uppsats. Den kommer handla om upplevelser av sexualitet och 

sex efter sexuella övergrepp och bygga på intervjuer med frågor om både sexuella övergrepp 

samt sexualitet och sex.  

 

Jag letar nu efter personer som har varit med om ett eller flera övergrepp och som har upplevt 

eller fortfarande upplever att detta påverkat deras sexualitet eller sättet de har sex på, och som 

skulle vara intresserade av att ställa upp på intervju. Den enda avgränsningen hittills är att du 

ska vara över 18 år och ska ha varit med om övergrepp som ungdom eller vuxen och alltså inte 

som barn. Intervjuerna kommer utföras på den plats som känns bäst för dig, spelas in och 

beräknas ta 30–80 minuter. Det är även möjligt att ha Skype-intervju eller endast mejlkontakt 

om det föredras. Självklart kommer du att anonymiseras och materialet kommer att hanteras 

och förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av det.  

 

Om du har frågor eller önskar fler förtydliganden kan du kontakta mig eller min handledare. Se 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Alexandra d’Ubaldo-Gauffin (uppsatsförfattare): alexandra.dubaldogauffin@gmail.com  

Fanny Ambjörnsson (handledare): fanny.ambjornsson@gender.su.se 

 

 

BILAGA 2 – FACEBOOK-INLÄGG   
 

Jag letar efter personer som vill delta i min intervjubaserade masteruppsats i genusvetenskap 

(Stockholms Universitet) om upplevelser av sexualitet och sex efter sexuella övergrepp. Den 

enda avgränsningen hittills är att du ska ha varit med om övergrepp som ungdom eller vuxen 

och alltså inte som barn. Om du har varit med om ett eller flera sexuella övergrepp och har 
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upplevt eller fortfarande upplever att detta påverkat din sexualitet eller sättet du har sex på, får 

du gärna kontakta mig om du skulle vara intresserad av att ställa upp på intervju. Det är även 

möjligt att ha Skype-intervju eller endast mejlkontakt om det föredras. Hör av dig så berättar 

jag mer! 

 

 

BILAGA 3 – UTÖKAT INFORMATIONSBLAD  
 

Hej! 

 

Du har visat intresse till att medverka i min masteruppsats i genusvetenskap som jag ska skriva 

under vårterminen 2018. Här nedan kommer viktig information och förtydligande om studien. 

Den kommer handla om upplevelser av sexualitet efter sexuella övergrepp och bygga på 

intervjuer med frågor om både sexuella övergrepp samt sexualitet och sex.  

 

Intervjun kommer utföras på den plats som känns bäst för dig, spelas in och beräknas ta 30–80 

minuter. Det är även möjligt att ha Skype-intervju eller endast mejlkontakt om du föredrar det. 

Självklart kommer du anonymiseras. Den inspelade intervjun kommer att transkriberas men allt 

material kommer att hanteras och förvaras så att ingen utanför genusvetenskapliga institutionen 

på Stockholms Universitet kommer kunna ta del av det. Du kommer även få ta del av 

transkriberingen och välja att stryka sådant som du inte vill ska kunna bli en del av uppsatsen.  

 

Det är viktigt för mig att du som medverkar i studien lämnar ditt samtycke, och lika viktigt att 

du vet om att du kan avbryta medverkan när som helst under intervju- och uppsatsprocessen.  

Jag hoppas att du fortfarande vill delta i min studie! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor 

eller säga till om du önskar fler förtydliganden. Se kontaktuppgifter nedan.  

 

Alexandra d’Ubaldo-Gauffin (uppsatsförfattare): alexandra.dubaldogauffin@gmail.com  

Fanny Ambjörnsson (handledare): fanny.ambjornsson@gender.su.se 

 

 

BILAGA 4 – INTERVJUGUIDE  
 

- Berätta lite om dig själv! 
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- Kan du berätta, så lite eller mycket du vill, om din historia av sexuella övergrepp? 

- Allmän upplevelse av övergreppet 

- Allmänt om välmående och hälsa efter övergreppet 

- Andras reaktioner och bemötande  

- Upplevelser av sex efter sexuella övergrepp 

- På vilket sätt har din relation till sexualitet förändrats efter övergreppet? 

 


