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Abstract 

This essay is based on a qualitative study of Swedish high school students’ discussions of 

rape. We have a socialconstructive perspective and use theories of gender and power. The 

purpose of the study is to acknowledge teenagers’ views of rape, sexual relationships and the 

law. The study consists of four focusgroupinterviews with eighteen year old students. We 

divided the students into genderequal groups, two girlsgroups and two boysgroups. The 

groups were asked to define rape, discuss different examples and their perception of the law.  

 

The study shows that the teenagers on a principle level can articulate what is and what is not 

rape. However, when it comes to discussing actual situations they express ambiguous 

thoughts. On one hand they claim that everything that is not concentual sex is rape. 

Nonetheless, at the same time, they show a reluctance to define any of our examples as rape. 

It is evident that their definition of rape involves violence and/or threats. Their idea of rape is 

based on the swedish word våldtäkt, which implies that violence is a part of the assault. Since 

our examples are not violent, but taken from every day situations that occur in teenagers’ 

lives, they will not call them rape. Although the teenagers are aware that a lot of the sexual 

assaults that occur happen in relationships, they still maintain the picture of a violent attack or 

a hostile situation. The teenagers view boys and girls differently and see men as the strong 

violaters and women as the week victims. It becomes apparent that the teenagers do not have 

all the knowledge about the new law and that they have trouble with the interpretations.  

 

Keywords: rape, gender, sexuality, power, teenagers/youth, focusgroup. 
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1 Inledning 

Våldtäkt är ett omdebatterat ämne som väcker starka känslor. Vår utgångspunkt är att allt som 

inte bygger på ömsesidighet är ett övergrepp. Vårt ämnesval har delvis fått inspiration av 

Katarina Wennstams böcker Flickan och skulden och En riktig våldtäktsman. I dessa böcker 

uppmärksammar hon samhällets syn på våldtäkt. Den ena boken är baserad på samhällets bild 

av offren medan den andra fokuserar på förövarna (Wennstam, 2002, 2004).  

 

I rapporten Våldtäkt en kartläggning av polisanmälda våldtäkter framkommer att de flesta 

anmälda våldtäkter begås av personer som offret har en relation till. Av de våldtäkter som 

anmäls är det en femtedel som begås av en obekant (www.bra.se). Vi upplever inte att det här 

är den bild som framställs i media, utan att det snarare är överfallsvåldtäkterna som är 

överrepresenterade och som vi som kvinnor ska vara rädda att bli utsatta för.  

 

Nästan i en tredjedel av alla anmälda våldtäktsfall är offren inte 18 år fyllda (www.bra.se). I 

en tredjedel av de sexuella övergrepp som begås mot barn är förövaren också minderårig (C. 

Nordenstam, personlig kommunikation, 11 mars, 2007). År 2006 anmäldes 4208 våldtäkter 

och fram t.o.m. september 2007 hade 3495 anmälningar kommit in. De senaste åren har det 

diskuterats om att antalet anmälningar ökat och huruvida även det faktiska antalet övergrepp 

ökat (www.bra.se). Vi tror dock att det fortfarande är stor diskrepans mellan anmälda och 

faktiska våldtäkter, dvs. att det finns ett stort mörkertal.  

 

I propositionen till den reviderade sexualbrottslagen framgår att syftet med den ändrade 

lagstiftningen är att öka individens skydd mot sexuella kränkningar samt förstärka individens 

sexuella integritet och självbestämmanderätt (prop. 2004/05:45). De ändringar som finns att 

tyda i den nya sexualbrottslagen är att kravet på fysiskt våld har sänkts och när det gäller barn 

under 15 år ska alla sexuella handlingar mot dem rubriceras som våldtäkt. Vidare om 

personen befinner sig i ett hjälplöst tillstånd ska det rubriceras som våldtäkt och inte sexuellt 

utnyttjande som tidigare (6 kap. sexualbrottslagen, prop. 2004/05:45).  

http://www.bra.se/
http://www.bra.se/
http://www.bra.se/
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1.1 Koppling till socialt arbete 

Vi anser att det är ett aktuellt och viktigt ämne att belysa ungdomars uppfattning om våldtäkt. 

Med utgångspunkt i att det är många unga som är förövare och offer är vår uppfattning att det 

finns en poäng med att lyfta fram målgruppens syn på våldtäkt. Det är viktigt att ungdomar 

definierar för sig själva vad som är att betrakta som övergrepp. Genom att låta unga 

människor diskutera och tolka våldtäktsbegreppet tror vi att det kan utvecklas och att 

ungdomarna kan ha ett kritiskt förhållningssätt till lagstiftarens definition och domstolarnas 

bedömningar.  

 

Stina Jeffner gjorde år 1997 intervjuer med ungdomar om deras förståelse för våldtäkt. Men 

Jeffners studie är 10 år gammal och sedan dess har lagstiftningen förändrats. Därför menar vi 

att det är viktigt att återigen belysa denna fråga.  Denna kunskap är viktig att ungdomarna 

själva och yrkesverksamma som jobbar med målgruppen får ta del av. Vår studie anser vi kan 

användas som underlag för diskussioner med ungdomar, t.ex. i skolan eller i föreningsliv. Vi 

tror att kuratorer, sexualrådgivare, ungdomsledare m.fl. kan ha användning för denna kunskap 

i sitt yrkesutövande. 

 

1.2  Problemformulering 

Vi upplever att det finns en diskrepans mellan den offentliga debatten om våldtäkt och den 

faktiska lagstiftningen och rättstillämpningen. Dagens ungdomar är uppvuxna i ett samhälle 

där tjejer och killar beskrivs som jämställda. Trots detta visar samhället gång på gång att så 

inte är fallet. Att unga kvinnors klädsel, sexuella erfarenheter, dryckesvanor etc. påverkar hur 

domstolar dömer i våldtäktsmål är ett faktum, trots att alla enligt grundlagen ska bedömas 

lika. Vår förförståelse är att de flesta ungdomarna, i en diskussion på ett abstrakt plan, 

kommer kunna definiera vad våldtäkt är, men att frågan ställs på sin spets när vi ber dem 

diskutera fall. Är det våldtäkt om den ena partnern i en relation nekar den andra sex, och den 

andra tjatar sig till ett ja fast partnern egentligen inte vill? Får en person som är berusad skylla 

sig själv om den blir utsatt för övergrepp? Eller är det fortfarande våldtäkt? Är det våldtäkt 

om en byxmyndig och en minderårig har sex tillsammans? 
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1.3 Syfte 

Syftet är belysa ungdomars syn på våldtäkt, sexuella relationer och hur de tänker kring 

sexualbrottslagen. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur definierar ungdomar begreppet våldtäkt? 

Hur diskuterar ungdomar våldtäkt utifrån olika fallbeskrivningar?  

Hur uppfattar ungdomar sexualbrottslagen?  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Ungdomar: Som ungdomar räknas personer i ålder 13-25 år (www.wikipedia.org). Med 

ungdomar avser vi i vår studie tjejer och killar som fyllt 18 år och som går tredje året på 

gymnasiet.   

 

Våldtäkt: Våldtäkt är ett brott som innebär att en eller flera personer med våld eller hot om 

våld tvingar någon att utföra sexuella handlingar (www.wikipedia.org).  Med våldtäkt avser 

vi alla former av sexuellt umgänge där någon av parterna inte vill eller befinner sig i ett 

tillstånd där han eller hon inte kan uttrycka sin vilja.  

 

Normalitet: Att vara normal och vanlig förutsätter att en person inte utmärker sig på något 

sätt som i just den miljön och/eller ett visst sammanhang skulle betraktas som annorlunda. 

För att ses som vanlig måste man också passa in i det som brukar kallas majoritetskulturen 

(Livholts, 2007, s.96).  Med normalitet avser vi det som stämmer överens med normen. 

Normalitet är enligt vår uppfattning något som skapas i en kontext. 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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1.6 Studiens disposition 

I följande kapitel belyser vi tidigare forskning inom det aktuella forskningsämnet. I kapitel 4 

redovisar vi studiens metod. Därefter följer kapitel 5, där vi redogör för vilka teorier som 

ligger till grund för vår analys av intervjumaterialet. Intervjuerna redovisas och tolkas 

empiriskt och teoretiskt i kapitel 6. I kapitel 7 för vi en avslutande diskussion och i kapitel 8 

diskuterar vi vårt metodval.  
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2 Tidigare forskning  

2.1 Ungdomars förhållningssätt till heterosexualitet och våldtäkt 

Stina Jeffner (1997) har i sin avhandling Liksom våldtäkt, typ intervjuat 15-åriga tjejer och 

killar om hur de t.ex. definierar sex, kärlek och våldtäkt. Författaren skriver om betydelsen av 

kön och heterosexualitet i relation till hur ungdomarna uppfattar våldtäkt. Vad anses normalt? 

dvs. idéer om och erfarenhet av kön och heterosexualitet, kontra vad som anses extremt, dvs. 

idéer om och/eller erfarenhet av våldtäkt. Materialet visar på att ungdomarna i första skedet 

uttrycker att allt som händer efter att tjejen sagt nej är ett övergrepp, men att det under 

intervjuerna visar sig att det finns ett visst förhandlingsutrymme. Detta förhandlingsutrymme 

handlar om på vilket sätt man säger nej, eventuell kärleksrelation eller känslor till förövaren, 

alkoholens förmildrande omständigheter, idén om att förövaren måste vara störd, hur tjejen 

mår och beter sig efteråt och bilden av tjejens sexuella beteende (Jeffner, 1997). 

 

Lena Berg (1999, 2002) beskriver hur tonårstjejer skapar sina relationer till killar med 

utgångspunkt i sexualitet och pornografi. Hon påtalar hur tjejers strategier i relationer är en 

balansgång mellan att vara tillgänglig och för tillgänglig, m.a.o. lagom. Tjejerna uttalar att de 

varken vill vara horor eller torrisar. Berg förklarar hur tjejerna säger nej till sex och hångel 

genom olika strategier. Det framgår att tjejerna känner och tar ansvar för killarnas känslor och 

reaktioner vid gränssättningen, något som blir tydligt när det framkommer att vissa tjejer 

undviker att säga nej och går med på det trots att det inte är vad de vill, för att det är killarnas 

behov. Tjejerna talar om sex i kärleksrelationer som ömsesidigt. Trots det tyder flera av deras 

berättelser på att det är killarnas vilja, eller tjejernas tankar om vad killarna vill, som styr 

(Berg, 1999, 2002).  

 

2.2 Myter kring sexualitet 

Sexualiteten omgärdas av en rad föreställningar som upplevs som självklarheter i ett visst 

sammanhang, till exempel om vad som är normalt respektive avvikande, vad som är moraliskt 

godtagbart och inte, samt i vilken utsträckning sexualiteten kan påverkas (Larsson, 2004, 
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s.142). Larsson (2004) talar om hur uppfattningar och myter kring sexualitet, kan leda till att 

det som egentligen är våldtäkt kan uppfattas som en normal sexuell relation vid t.ex. en 

rättegång.  Hon benämner ett flertal olika myter; att när en kvinna säger nej till sex menar hon 

egentligen ja, mannens lust är så stark att den inte går att kontrollera och kvinnan bär ansvaret 

för att inte väcka mannens sexualdrift, fina flickor blir inte våldtagna och att en kvinna alltid 

kan förhindra en våldtäkt genom att t.ex. skrika och/eller slåss (Larsson, 2004, s.145f.). 

Vidare menar Larsson att dessa myter inte alltid uttalas i det offentliga, utan att de finns i 

människors undermedvetna. Detta påverkar i sin tur synen på våldtäkt och vilka som kan vara 

offer och gärningsmän. Larsson beskriver hur orsaker till våldtäkt, hur offer reagerar och vilka 

intentioner lagstiftaren har kan vara svårbegripliga, samtidigt som det är svårt att hitta 

lösningar på problemet. Därför menar författaren att myten är lättare att ta till sig än den 

komplexa verkligheten (s.163).  

 

2.3 Fokusgrupper som intervjumetod 

Jenny Karlsson och Tove Pettersson (2003) har skrivit Fokusgruppsintervjuer med ungdomar 

om genus och våld på den kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet. De har i 

sina fokusgrupper haft såväl heterogena som homogena gruppkonstellationer med 15-åriga 

ungdomar. Utifrån dessa intervjusammanhang har de påtalat att det kan finnas vissa 

begränsningar med att ha homogena fokusgrupper på så sätt att det kan vara svårt att ha en 

avvikande åsikt. I de heterogena grupperna menar författarna att diskussionerna är mer 

diplomatiska och att den egna könstillhörigheten beskrivs i såväl positiva som negativa termer 

(Karlsson & Pettersson, 2003, s.54).  

 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006) använder sig av en kvalitativ metod, som 

inkluderar såväl enskilda intervjuer som fokusgruppsintervjuer. Valet av fokusgrupper baseras 

på att de ville fånga in hur ungdomar i grupp pratar om ämnet. Flera ungdomar uppgav att det 

är lättare att tala om ämnet i grupp. Samtidigt medförde metoden vissa begränsningar då alla 

deltagare inte var lika pratsamma och därmed fick svårt att hävda sig i en större grupp 

(Löfgren- Mårtensson & Månsson, 2006, s.53f).  
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3 Metod 

3.1 Fokusgrupper 

Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2003) framhäver att de data som framkommer 

genom fokusgrupper är hur en grupp tillsammans resonerar kring ett visst fenomen. De menar 

att man på så sätt kommer åt djupt rotade normativa och kulturella föreställningar hos en 

grupp. Fokusgrupper ger en möjlighet för forskaren att studera ett socialt samspel. En viktig 

aspekt i utformandet av fokusgrupper är att deltagarna ska ha minst en gemensam nämnare 

(Esaiasson et al., 2003, s.346f.). I vår studie finns det fler gemensamma nämnare, så som kön 

och ålder.  

 

När urvalet görs är det viktigt att relatera till syftet med undersökningen (Esaiasson et al., 

2003, s.347), därför gör vi ett strategiskt urval. Författarna menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till gruppdynamik. Målet är att det ska vara högt i tak och att alla ska få delta i 

diskussionen (s.348f.). Fokusgrupper har dock vissa begränsningar. Det går inte att uttala sig 

generellt om olika grupper, det handlar istället om att kartlägga förekomsten av olika 

tankekategorier och öka förståelsen för olika resonemang (s. 347). 

 

Jenny Karlsson och Tove Pettersson (2003) påtalar vissa begränsningar med att ha homogena 

fokusgrupper, då det kan vara svårt för deltagarna att ha en avvikande åsikt (Karlsson & 

Pettersson, 2003, s.54). Vi menar dock att det i vår undersökning är mer lämpligt att åtskilja 

könen eftersom det i en gemensam grupp finns en risk att tjejerna får symbolisera potentiella 

offer och killarna potentiella gärningsmän.  

 

Löfgren- Mårtensson och Månsson (2006) benämner att en annan begränsning med 

fokusgrupper är att alla individer inte är lika pratsamma, vilket kan leda till att vissa deltagare 

får svårt att göra sin röst hörd i grupp (Löfgren- Mårtensson & Månsson, 2006, s.53f). Detta 

är något som vi kommer ha i åtanke, och vi ser det som vår roll i form av samtalsledare, att i 

möjligaste mån lyfta fram allas åsikter och se till att det blir en balans i samtalet.  
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3.2 Urval 

Det visade sig vara svårt att få tag i skolor som hade möjlighet att ställa upp i vår 

undersökning. Totalt kontaktade vi ett 20-tal skolor, varav ungefär hälften svarade. De svar vi 

fått av dem som tackat nej, handlade om att de inte har tid, att de får många förfrågningar om 

att delta i undersökningar eller att ämnet är för känsligt. Till slut fick vi tag på två skolor där 

vi knöt kontakt med lärare. Vi lämnade information om vårt syfte med fokusgruppstudien till 

dem och de gav oss godkännande att komma och göra intervjuerna på lektionstid. 

Fokusgrupperna är sammansatta av de elever som var 18 år fyllda i de klasser vi fick att tillgå.   

 

Fokusgrupperna delades in i två tjej- respektive två killgrupper. Billinger (2005) menar att 

fokusgrupper är bra för att inhämta den allmänna meningen (Billinger, 2005, s.169ff.). Vi 

ville komma åt hur ungdomar tillsammans diskuterar, definierar och problematiserar 

våldtäktsbegreppet. Vidare valde vi att dela på tjejer och killar för att i enlighet med Billingers 

(2005) rekommendation få så homogena grupper som möjligt. I tre grupper pratade vi med 

fem ungdomar och en grupp hade fyra deltagare.  Esaiasson et al. (2003) menar dock att det 

oftast är personer i en fokusgrupp som inte känner varandra, eftersom det minskar redan 

existerande rollfördelning och värderingar (Esaiasson et al., 2003, s.348). Vi försökte vara 

uppmärksamma på gruppdynamiken och diskuterar det i metoddiskussionen.  

 

3.3 Intervjuförfarande 

Billinger (2005) påtalar vikten av att ha en strukturerad intervju när det gäller ett känsligt 

ämne (Billinger, 2005, s.169ff.). Våra gruppintervjuer är baserade på en halvstrukturerad 

intervjuguide där ungdomarna ombads definiera vad som är våldtäkt, diskutera olika 

fallbeskrivningar och hur de ser på lagstiftningen (se intervjuguide, bilaga 3). Av de tre 

fallbeskrivningarna är två könsneutrala, detta för att låta ungdomarna själva tolka. Vi följde 

upp intressanta diskussioner utifrån vårt syfte med följdfrågor, för att nå en djupare förståelse 

för ungdomarnas utsagor. Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler. Först introducerade vi 

ämnet, intervjuns upplägg och förutsättningarna för medverkan. Därefter hade vi ca 30 

minuter långa diskussioner om ämnet. Vid samtliga intervjuer använde vi oss av bandspelare 
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och vi var båda två medverkande. Vår roll var att agera samtalsledare och låta de som ville 

komma till tals, och samtidigt hålla ungdomarna inom ramen för ämnet utifrån våra teman. Vi 

förde inte några anteckningar under intervjuerna. Direkt efteråt skrev vi ner våra reaktioner 

och reflekterade över t.ex. kroppsspråk, mimik och gruppdynamik.   

 

3.4 Validitet  

Validitet ska enligt Esaiasson et al. behandlas på två nivåer, den teoretiska såväl som den 

operationella. Det handlar om hur det teoretiska språket kan sammanföras med de empiriska 

instrumenten (Esaiasson et al., 2003, s. 61). I vårt fall handlade det om att skapa relevanta 

exempel som knyter vår teoretiska utgångspunkt till ungdomarnas diskussioner. Vår avsikt 

var att undersöka ungdomarnas definitioner och resonemang kring våldtäkt. Vi är medvetna 

om att personers tankar och åsikter kan påverkas i ett gruppsammanhang. Vi har haft i åtanke 

att ungdomarna kan färgas av vad de tror att vi vill ha för svar på våra frågor. För att försöka 

undvika att de konstruerar tillrättalagda resonemang talade vi om att vi inte är ute efter vad 

som är rätt eller fel. I våra fallbeskrivningar har vi försökt att visa på olika situationer som 

inte ses som självklara våldtäkter. I intervjuerna blev vi ibland ledande i våra frågeställningar, 

när ungdomarna förde diskussioner där de inte riktigt kunde sätta ord på sina tankar. Detta 

tror vi inte har haft så stor inverkan på trovärdigheten i ungdomarnas uttalanden då vi 

upplever att det snarare underlättade för ungdomarna att ha ett påstående att hålla med om 

eller säga emot. 

 

Kvale (1997) hävdar att validitet inom kvalitativ forskning är komplicerat eftersom det krävs 

en översättning mellan tal- och skriftspråk. Han menar att transkriberingar inte är kopior av 

intervjuer utan snarare en tydande konstruktion som forskaren använder för sitt givna syfte 

(Kvale, 1997, s.152). Esaiasson et al. (2003) beskriver att för att uppnå samstämmighet 

mellan de teoretiska begreppen och de operationella behövs en översättning av det teoretiska 

till begriplig och användbar form. Författarna menar att det under den processen ofta 

uppkommer systematiska fel (Esaiasson et al., 2003, s.61f.). I vår undersökning lät vi först 

ungdomarna få definiera begreppet våldtäkt och sedan använde vi oss av fallbeskrivningar 
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som ungdomarna fick tolka. Detta gjorde att fokus hamnade på deras diskussion och inte på 

våldtäkt i sig, vilket också var vårt syfte. Att vi hade exempel på scenarier underlättade för 

ungdomarna att diskutera eftersom det blev på en operationell nivå istället för att bara tala om 

våldtäkt i teorin.   

 

3.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om noggrannhet i empiri- insamlingen (Esaiasson et al., 2003, s.68). 

För att undvika slump- och slarvfel använde vi oss av bandspelare i fokusgruppintervjuerna. 

Vi fick på så sätt de exakta orden. Dock gjorde kvaliteten på en del av inspelningarna att vissa 

ord var svåra att tyda. Detta försökte vi eliminera så gott som möjligt genom att använda 

dubbla ljudupptagningar vid intervjuerna. Vi var två samtalsledare vid intervjuerna för att 

kunna komplettera varandra med tolkningar och följdfrågor, för att kunna förstärka 

reliabiliteten. Vidare diskuterade vi intryck och uppfattningar om gruppdynamik och 

kroppsspråk efter intervjuerna, för att minimera risken att missa intryck, då minnet försvagas. 

Vi upplever att vårt val att utföra intervjuerna i skolans lokaler varit bra för eleverna, då det är 

en miljö de är vana att diskutera i och eftersom det är neutral mark. Lilja (2005) hävdar att en 

premiss för reliabilitet är att forskaren formulerar sina intervjufrågor så att de blir tydliga för 

respondenterna (Lilja, 2005, s.294). Våra frågor genererade liknande diskussioner i alla 

grupper, vilket tyder på att vår intervjuguide är konkret och lättförståelig.  

 

3.6 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver mål för generalisering som det typiska, det som kan finnas och det 

som kanske kommer att finnas. Han talar om detta som analytiska generaliseringar som 

används för att jämföra det med annan forskning på området (Kvale, 1997, s.212). Esaiasson 

et al. (2003) menar att för att forskaren ska kunna generalisera ett resultat måste teoretisk 

mättnad uppnås. Med det menas att alla relevanta tankar och förhållningssätt som finns i en 

population inhämtats. I praktiken uppstår detta när respondenterna upprepar sig. Författarna 

menar att generaliserbarheten ökar om en undersökning görs flera gånger. Det är först då som 

det systematiskt återkommande kan skiljas från det tillfälliga (Esaisson et al., 2003, s.187f.). 
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Vi kan utifrån våra intervjuer urskilja de typiska resonemangen bland unga gällande våldtäkt. 

Detta visar sig genom att ungdomarna uttrycker liknande svar. Vi kan jämföra vårt resultat 

med tidigare studier som gjorts om unga och sexualitet av Lena Berg (1999, 2002) och Stina 

Jeffner (1997). Jeffner har studerat ungdomars definitioner av våldtäkt, dock med en annan 

metod. Att vi kommer fram till liknande resultat tyder på god analytisk generaliserbarhet. Vi 

anser att vi lyckas identifiera det återkommande och även att lyfta fram det avvikande. 

 

3.7 Bearbetning och analys 

Vi bestämde oss för att använda oss av hermeneutiken som analysverktyg. Med utgångspunkt 

i vårt syfte med studien fann vi i intervjuerna tydliga teman som ungdomarna återkom till.  

Kvale (1997) redovisar ett bearbetnings- och analysförfarande där forskaren söker teman i 

intervjuerna, som sedan används för att finna mönster i tolkningsskedet (Kvale, 1997, s.117). 

Detta har vi använt oss av i analysen av resultatet. Vi har kategoriserat ungdomarnas svar i 

olika teman: ungdomarnas definitioner av våldtäkt, föreställningar om kön, vad är ett nej?, 

ålder, alkoholens betydelse och ungdomarnas uppfattning om lagen.   

 

Enligt Lilja (2005) utgår en hermeneutiker från den s.k. hermeneutiska cirkeln. Tolkningen 

görs först på helhetsintrycket, en sorts tidig förståelse, och utifrån den förförståelsen tolkas 

textens olika delar. Sedan kan forskaren ändra och lägga till den ursprungliga förståelsen efter 

att ha analyserat de olika delarna. Lilja menar att det i den hermeneutiska traditionen är viktigt 

att ha ett empatiskt förhållningssätt, att utgå från den eller de undersöktas mening (Lilja, 2005, 

s.275f.). I detta avseende har vi försökt utgå från ungdomarnas begreppsvärld och deras 

definitioner och tankar. Vi har försökt att ställa kompletterande följdfrågor för att förstå deras 

resonemang. Lilja framhäver att forskaren ska kunna ställa frågor till materialet/texten, för att 

finna alternativa tolkningar. Han påtalar att det inte går att uppnå den sanna tolkningen. 

Tolkningen bör ses som en samling perspektiv som forskaren använder sig av i analysen av 

materialet. Att finna nya perspektiv har ett mervärde men tolkningarna klassas ändå utifrån 

hur rimliga de ter sig (s. 276).    
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Vi valde att använda oss av feministisk litteratur i vår uppsats, då vi anser att den fungerar 

som ett bra analysunderlag med utgångspunkt i våra frågeställningar. Fokus i vår analys ligger 

på makt och genus och där har framstående feministiska forskare bidragit i teoriavsnittet. Vi 

är medvetna om att dessa teorier är politiska och kan anses vara kontroversiella, men vi tycker 

dock att de förtjänster teorierna medfört överväger bristerna. Forskning om makt har utgjort 

ett komplement till genusteorierna.  Då våldtäkt förekommer i olika kontexter, valde vi en 

teoretisk utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Vidare använde vi genusteorier, för att 

belysa hur tjejer och killar formas att förhålla sig till vissa givna ramar och normer. Detta då 

ungdomarna i vår studie resonerar kring hur tjejer och killar förväntas vara.  

 

3.8 Etiska aspekter 

Vi använde oss av forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning som utgångspunkt i fokusgruppintervjuerna. Dessa principer innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(www.vr.se). 

 

Vi valde att göra studien med myndiga ungdomar då detta underlättar samtyckesprocessen. 

Forskningsrådets etiska riktlinjer säger att forskare vid känsliga ämnen med omyndiga 

personer bör kontakta föräldrar, som ska godkänna att intervjuerna genomförs (www.vr.se). 

Äldre ungdomar bör lättare kunna diskutera detta ämne. Vi tror att det underlättar för 

ungdomarna att göra intervjuerna i grupp och ha en öppen diskussion, eftersom det är ett 

känsligt ämne. Billinger (2005) hävdar att det kan vara fördelaktigt att prata om känsliga 

frågor i grupp för att undvika att någon känner sig utpekad. Det är att föredra om de i 

grupperna känner varandra (Billinger, 2005, s.169ff.). Därför valde vi att sätta ihop grupper 

med ungdomar från samma klass.  

 

Vi talade om att en förutsättning för gruppdiskussionerna var att vi kan spela in samtalen. 

Ungdomarnas diskussioner kommer sammanställas så att det inte framgår vilken skola, grupp 

eller ungdom som sagt vad. Detta gör vi för att så långt som möjligt anonymisera deltagarna. 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/


C-uppsats, 10 poäng 

Nina Björck och Jennie Nilsson S7c 

 

 

13 

Vi är dock medvetna om att skolorna och eleverna kommer veta om vilka som är med, men 

detta torde inte vara ett problem då ungdomarna inte ska diskutera egna erfarenheter eller 

skolmiljön. Vidare talade vi om för ungdomarna att de när som helst kan avbryta intervjun. Vi 

informerade ungdomarna om att materialet endast kommer att användas för 

forskningsändamål och att banden kommer förstöras när vi är klara med transkriberingarna. 

De fick även information om att transkriberingarna endast kommer att läsas av oss och 

eventuellt vår handledare och examinator.  

 

Vi var tydliga med att det i den här diskussionen inte handlar om att vissa åsikter är mer rätt 

än andra utan att alla har rätt till sin egen ståndpunkt. Vidare klargjorde vi att det inte handlar 

om personliga erfarenheter och upplevelser. Som vi tidigare påpekat är vi medvetna om att det 

här är ett ämne som kan väcka starka känslor. Innan intervjuerna tog vi därför kontakt med 

ansvariga lärare och förklarade vad vi ska göra, så att det finns beredskap om något kommer 

upp. Vid behov kommer vi att slussa vidare till yrkesverksamma som jobbar med övergrepp. 

Vi erbjöd deltagarna att ta del av vår uppsats, vilket är i enlighet med de forskningsetiska 

principernas rekommendation (www.vr.se).  

http://www.vr.se/
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4 Teori 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Inom socialkonstruktivismen anses strukturella fenomen vara ett resultat av hur individer och 

grupper definierar dem. Fenomen konstrueras genom mänsklig interaktion, via språket 

(Brante, Andersen & Korsnes, 2001, s.286f.). Ylva Elvin- Nowak och Heléne Thomsson 

(2006) har ett socialkonstruktivistiskt synsätt och menar att kön är något som skapas. Kön ska 

analyseras utifrån ett verbperspektiv för att rikta fokus mot människors aktiva agerande i alla 

relationer och sammanhang. Författarna menar att kön är i ständig konstruktion, både 

medvetet och omedvetet (Elvin- Nowak & Thomsson, 2006, s.11f.). Vår utgångspunkt är ett 

socialkonstruktivistiskt tankesätt. Detta då vi ser på verkligheten som att individer och 

grupper konstruerar sina egna verkligheter.  

 

4.2 Könskonstituering 

Jeffner (1997) menar att könskonstituering, ett begrepp hon hämtar från Eva Lundgren (1993), 

innebär att killars och tjejers föreställningar om könskillnader, gör att de kan resonera och 

agera olika. Lundgren (1993) menar att könskonstitueringen är en process som pågår hela 

livet där det finns en ömsesidig påverkan och där kön utvecklas och befästs i förhållande till 

på förhand givna normer (Lundgren, 1993, s.215). Detta handlar om könsnormer och om vad 

som anses vara rätt och fel, respektive normalt och onormalt gällande tjejers och killars 

beteende. Dessa normer är kulturellt konstituerade (Jeffner, 1997, s.17f.). Lundgren (1993) 

benämner kategoriseringen av kön, och använder sig av begreppet könsdikotomisering. Syftet 

med denna menar hon är att skilja könen från varandra. Könsdikotomiseringen är en del av 

könskonstitueringsprocessen och innefattar ett system av kategoriskillnader för att hålla isär 

killar och tjejer, samt konstruktion av ramar, som dessa olika grupper har att förhålla sig till 

(Lundgren, 1993, s.215).  

 

Lundgren (1993) menar att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan vad som är våldtäkt 

och vad som är ett normalt sexualliv. Hon talar om hur sexuallivet kan bli våldsamt och där 
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mannens sexualitet då uttrycks som våldtäkt. Den sexuella relationen blir då en arena för 

våldtäkt, där könskonstitueringen fortlöper. I en sådan situation blir könskonstitueringen en 

arena där mannen intar en position där han uppfyller vissa grundvillkor för att kunna känna 

sig som en man. Denna arena ger mannen möjlighet att handla i samstämmighet med de 

könsregler och de kulturellt och psykologiskt rotade förväntningarna som finns (Lundgren, 

1993, s.204f.)  

 

Lundgren (1993) beskriver hur individer redan från första början i livet sätter igång en 

könsattribueringsprocess, genom att säga pojke och flicka. Denna process följer individen och 

styr och påverkar den genom livet. Vidare benämner Lundgren hur personer som regel 

försöker förhålla sig i enlighet med det kön de fötts till. Hon talar om såväl det biologiska som 

det sociala könet och hur det förutsätts att det finns en koppling mellan dessa. När en person 

socialt beter sig som kvinna eller man finns det en förväntan om att individens biologiska kön 

ska stämma överens med det beteendet. Lundgren beskriver kön som en social kategori som 

fungerar som en strukturerande princip. Denna princip menar hon utgår från normer och 

värderingar, men även arbetsuppgifter som kopplas samman med att vara kvinna eller man 

(Lundgren, 1993, s.78ff.).  

 

4.3 Kön, makt och sexualitet 

Catharine MacKinnon (1989)  har studerat relationen mellan kön, sexualitet och makt. Hon 

menar att sexualiteten utgår från männen och att det är de som definierar och har makten över 

den. Vidare hävdar hon att sexualiteten är påtvingad kvinnor och att den skapar uppfattningen 

om kön. Detta kallar hon erotisering av makt och med det skapas och upprätthålls mannens 

dominerande ställning och kvinnans undergivelse, både i den intima relationen men också i 

samhället och i det politiska systemet. Ett av de yttersta uttrycken för detta menar hon är 

sexualiserat våld. MacKinnon anser att kön, sexualitet och makt är oskiljaktigt 

sammanbundna. Erotiseringen av dominans definierar enligt henne maskulinitet, i förhållande 

till erotiseringen av den undergivna femininiteten. På så sätt menar hon att konstruktionen av 

heterosexualitet erotiserar och gör könsmaktsordningen naturlig. Detta blir en 
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organiseringsprincip som bygger på föreställningen om könen som varandras motsats. 

MacKinnon analyserar sexualitet utifrån hur den är skapad. Detta menar hon ger upphov till 

möjlig förändring (MacKinnon, 1989, s.126ff.).  

 

MacKinnon (1989) visar på hur sex konstituerats som något positivt och hur detta särskiljer 

sex från våldtäkt genom att framhäva att våldtäkt är våld och inte sex. Hon påtalar också att 

det finns forskare på området sexuellt våld mot kvinnor som menar att denna typ av övergrepp 

beror på kvinnors motstånd mot sex, något som skapats socialt. De menar m.a.o. att våldtäkt 

inte skulle ske om kvinnor gick med på det sex som män vill ha. Påtvingat sex skulle i så fall 

bli frivilligt. Kvinnors s.k. njutning är förhandlingsbar. Det som anses vara sex är det som är 

njutningsfullt för mannen, m.a.o. det som leder till erektion för honom. Mäns styrka 

romantiseras och naturliggörs som en del av sexualiteten. MacKinnon menar att kvinnor hittar 

sätt att motstå den manliga dominansen och utöka sitt handlingsutrymme. Men hon hävdar 

också att kvinnor aldrig blir helt fria från den manliga överordningen. MacKinnon framhäver 

att studier visat att män ofta våldtar kvinnor för att de vill det och för att de njuter av det. 

Handlingen, inklusive dominansen, är sexuellt upphetsande, bekräftande och stödjer 

förövarens bild av maskulinitet. Så fort en sexuell handling definierats som våldtäkt blir det 

ett problem att se på den som sex. Att benämna något som våldtäkt har en stark social 

funktion, det skapar nämligen ett åtskiljande från normen, våldtäktsmannen begår våldtäkt. 

Det skiljer det normala från det sjuka (MacKinnon, 1989, s.132ff.).  

 

4.4 Maktrelationer 

Foucault (1980) beskriver att makt skapas hela tiden, i alla sammanhang. Han menar att 

makten bara kan existera om det finns motstånd. Detta innebär att makten alltid måste ses i sin 

kontext och utifrån de som vidmakthåller den, där både de överordnade och de underordnade 

skapar och bibehåller maktmönstren (Foucault, 1980, s.117ff.). Foucault talar om den 

relationella makten och hur makt existerar överallt och existerar i ett växelspel av ojämlika 

och rörliga relationer (Foucault, 1980, s.119). Talet är ett fält som innehåller och skapar 

makt; det stärker makten men undergräver den också […]. På samma sätt skyddar tystnaden 
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och förtegenheten makten, befäster dess förbud; men de lossar också på dess grepp, ger 

möjlighet till mer eller mindre öppna överträdelser (s.128).   

 

Foucault (1980) diskuterar hur sexualiteten inte bör beskrivas som en drift utan istället hur 

den ter sig som en plats för en kamp om maktrelationer, mellan t.ex. män och kvinnor. Han 

menar att det är viktigt att inte förstå sexualitet som något av naturen givet utan att det istället 

handlar om ett historiskt mönster. Vidare beskrivs hur de sexuella relationerna bidragit till 

något Foucault benämner alliansmönster, vilket är ett system för giftermål, för bestämning 

och utveckling av släktskap, för bevarande av namn och ägodelar från generation till 

generation (Foucault, 1980, s.134). Foucault beskriver hur moderna västerländska samhällen, 

allt sedan 1700-talet har skapat ett nytt mönster som har inskränkt i alliansmönstrets 

betydelse, utan att för den skull upphäva det. Detta mönster benämner han 

sexualitetsmönstret, vars uppgift inte är fortplantning utan att utveckla och penetrera 

kropparna (s.135f.).  Allianssystemet har till främsta syfte att hålla liv i relationernas spel och 

upprätthålla den lag som styr dem; sexualitetsmönstret orsakar i gengäld en permanent 

utbredning av områdena för kontroll och formerna för denna kontroll (s.135). Vidare 

beskriver Foucault att den samhälleliga kontrollen av sexualitet har förändrats. Tidigare var 

den sexuella relationen något som enbart handlade om att försöka skaffa barn, medan det idag 

finns en ekonomisk kontroll över könet (s.145).  

 

4.5 Hegemonisk maskulinitet 

Connell (1987) introducerar begreppet hegemonisk manlighet och ser det som ett herradöme 

som uppstått genom kulturella processer. Han talar om olika uttryck för manligt respektive 

kvinnligt och menar att alla utgår från den hegemoniska manligheten. Det kvinnliga definieras 

alltid i relation till den hegemoniska manligheten och ses som en komplementär motsats. 

Samspelet mellan de olika typerna av maskulinitet är en avgörande del i hur de patriarkala 

strukturerna och den sociala ordningen fungerar. Hegemonin skapas i förhållande till 

underordnade manlig- och kvinnligheter. Connell framhäver att hegemonin inte måste 

överensstämma med hur majoriteten av män agerar. Det är snarare vad som vidhåller 



C-uppsats, 10 poäng 

Nina Björck och Jennie Nilsson S7c 

 

 

18 

männens makt och vad män som grupp vill följa/hålla med om. Connell förklarar att den 

hegemoniska maskuliniteten alltså inte bygger på hur faktiska män är utan skapas som en 

fantasifigur som förkroppsligar det manliga. Vidare menar han att kvinnlighet formas i 

förhållande till den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1987, s.183ff.).  

 

Connell uppmärksammar en form av femininitet som han kallar för betonad och som enligt 

honom riktas mot att ombesörja och uppfylla männens önskningar och behov. Denna form av 

kvinnlighet är enligt honom den som kulturellt stöds mest. Denna femininitet karaktäriseras 

av relationskonst och av att vara sårbar, accepterande och uppoffrande. Connell menar att 

detta arrangerar unga tjejer som sexuellt tillgängliga och äldre kvinnor som tillgängliga 

omvårdare. Denna form av kvinnlighet utgör inget hot mot den hegemoniska manligheten, 

men Connell påtalar att det finns andra former av femininitet som gör mer motstånd. Connell 

framhäver att även om den finns ett samband mellan hegemonisk manlighet och patriarkaliskt 

våld är det komplicerat. Med begreppet hegemoni menar dock inte Connell våld, även om det 

kan gå hand i hand. Han menar att fysiskt och ekonomiskt våld understödjer ett kulturellt 

dominant mönster (Connell, 1987, s.183ff.). 
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5 Resultat och analys 

Vi har kategoriserat resultatet utifrån olika delteman: ungdomarnas definitioner av våldtäkt, 

föreställningar om kön, vad är ett nej?, ålder, alkoholens påverkan och ungdomarnas 

uppfattning om lagen. Under varje tema samlar vi ungdomarnas utsagor och kopplar sedan 

våra empiriska tolkningar och gör en teoretisk analys, med undantag för avsnittet 5.6.2.  I det 

avsnittet har vi inte för avsikt att göra en jämförelse mellan lagtext och ungdomarnas 

uppfattning. 

 

5.1 Ungdomarnas definitioner av våldtäkt 

5.1.1 Vad är våldtäkt? 

Våldtäkt är ju typ fast dom säger nej, nej, nej och han ändå tvingar sig på henne, då är det ju 

våldtäkt men övergrepp kan ju va mer kränkande, övergrepp där han tjatar och tjatar och till 

slut säger hon ja. Det är ju en form av övergrepp och kränkning och sånt där, men en våldtäkt 

är ju när man tar nånting med våld mot nåns vilja. Det här är ett citat från en tjejgrupp. 

Genomgående i alla grupperna uttalas ordet våldtäkt sällan. Det används istället ett flertal 

omskrivningar; övergrepp, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande, kränkning och brott mot/ 

sex med minderårig. Det gjordes ett försök i en tjejgrupp att sålla i vad som är vad, genom att 

göra en gränsdragning mellan övergrepp och våldtäkt beroende på om könsorganet vidrörs 

eller om det enbart handlar om kyssar och smek på andra delar av kroppen. I den gruppen 

uttrycks: Egentligen, om man har haft sex, då är det ju våldtäkt, men om man bara mer som 

tar på en, då är det ju mer som ett övergrepp. För att då har det ju inte gått så långt, så att 

det är en våldtäkt och Jag tycker att själva samlaget, då är det… Inte för att det kanske är så 

himla trevligt men det är på en annan nivå. I en killgrupp framkommer: Det är ju när nån har 

förgripit sig på nån annan och den andra inte vill. En kille uttrycker: Det räcker väl med att 

ta innanför trosorna eller behån så… Det kan väl räknas som våldtäkt nästan…  

 

Vi uppfattar att ungdomarnas resonemang om vad som är våldtäkt utgår från om det 

förekommer våld. De tar avstånd från t.ex. tjatsex men vi tolkar det som att de menar att det 
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snarare handlar om en dålig relation, ett svek och bristande respekt för sin partner. Vi 

upplever att ungdomarna har ett behov av att göra en distinktion mellan vad som är våldtäkt 

och inte. Även om de försöker definiera våldtäkt utifrån det som inte är ömsesidigt, och när 

det handlar om penetrering av könsregioner, använder de ändå uttryck som nästan våldtäkt. I 

en intervju med killar framkom ett avvikande uttalande om att våldtäkt kan vara annat än 

penetrering. Sorteringen av vad som är vad tolkar vi som att det finns en stark laddning i ordet 

våldtäkt, vilket gör att ungdomarna istället använder sig av omskrivningar. I ordet våldtäkt 

finns det en presumtion om att det ska finnas ett inslag av våld vid övergreppet.  

 

MacKinnon (1989) påtalar att det i diskussionen om våldtäkt gjorts en distinktion mellan sex 

och våld och att det framhärdats att våldtäkt inte har något med sex att göra (MacKinnon, 

1989, s.134f.). Det här kan kopplas till ungdomarnas resonemang, som utgår från att våldtäkt 

innehåller våld eller hot om våld. MacKinnon kritiserar det synsättet och framhäver att det 

finns forskning som synliggjort att män utsätter kvinnor för våldtäkt för att de vill och för att 

de njuter av det. Våldtäkten är sexuellt upphetsande, samtidigt som den bekräftar och 

erkänner förövarens syn på manlighet. MacKinnon menar att när en sexuell handling 

definieras som våldtäkt blir det problematiskt att kategorisera det som sex. Hon menar att det 

har en stark social funktion att definiera något som våldtäkt. Enligt henne skapar det ett 

särskiljande från normen, då det är sjuka våldtäktsmän som begår våldtäkt (s.145). Lundgren 

(1993) talar om att det saknas en tydlig gräns för vad som är våldtäkt och vad som är normalt 

sex. På så sätt kan den intima sexuella relationen bli en arena för våldtäkt, där könsrollerna 

skapar och bibehåller maktobalansen mellan könen (Lundgren, 1993, s.204f.). I de till synes 

vanliga exempel vi framställer i intervjuerna visar ungdomarna ett motstånd mot att definiera 

det inträffade som våldtäkt. Det vardagslika i exemplen tror vi gör att de inte kan se 

situationerna som våldtäkt, då det är vanliga ungdomar som har sex, även om de kan påpeka 

att omständigheterna inte är de bästa. Vi har inga våldsexempel, och ungdomarna återkommer 

ofta till att våldtäkt är när någon blivit nerslagen eller påhoppad i skogen. 
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5.1.2 Principiell och konkret förståelse av våldtäkt 

När ungdomarna själva får definiera våldtäkt pratar de om att det är allt som inte är 

ömsesidigt. Tjejerna uttrycker: Så fort nån sagt nej, fortsätter det då, då tycker jag att det är 

våldtäkt. Vidare framkommer att: Om tjejen sagt nej och det ändå händer, då ere våldtäkt. I 

en grupp med killar sägs att: Han hoppar på henne bakifrån eller nåt.  

 

När diskussionerna utgår från olika exempel visar sig ett tydligt mönster i alla grupperna. Då 

används begreppet våldtäkt enbart när det är fråga om hot, våld, tvång eller när en person inte 

är vid medvetande. I en killgrupp uttrycks: Ni sa ju våldtäkt, om man bara hör på namnet så 

är det ju våld – täkt. En grupp tjejer talar om våldtäkt som: Om hon är däckad så är det 

våldtäkt. I samma grupp sägs att när: Han börjar bli aggressiv och verkligen tvingar fram det. 

I en annan grupp med tjejer framgår: Ja om man är medvetslös kanske, då e man ju inte me på 

det, har ingen chans att säga nej.  

 

Vi kan i intervjuerna urskilja en generell och en specifik förståelse av hur ungdomarna 

diskuterar våldtäkt. Vi upplever att ungdomarna tar ett tydligt moraliskt avstånd från våldtäkt 

när vi ger dem öppna frågor om vad de definierar som våldtäkt och inte. De sätter en tidig och 

tydlig gräns att så fort den ena inte vill längre då ska det sluta, annars är det våldtäkt. Vi 

uppfattar att den tydliga gränsen suddas ut när vi ber ungdomarna diskutera exempel. Det 

visar sig att ungdomarna har en benägenhet att enbart fokusera på våldsaspekter och då dessa 

inte uttrycks i fallbeskrivningarna får de svårt att kategorisera dem som våldtäkt. 

 

Jeffner (1997) skapar begreppen principiell och konkret förståelse av våldtäkt (Jeffner, 1997, 

s.236ff.). Ungdomarna i vår studie beskriver på en normativ nivå att ett nej ska respekteras 

och att det ska vara möjligt att säga ifrån när som helst. Detta uppfattar vi är ett sätt för 

ungdomarna att använda sig av begreppet på en principiell nivå, i likhet med ungdomarna i 

Jeffners studie. Precis som i Jeffners studie finner vi andra resonemang på den konkreta 
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nivån, där ungdomarna istället börjar förhandla om vilka omständigheter som är avgörande 

för om den sexuella handlingen är att betrakta som våldtäkt eller inte.  

 

5.1.3 Våldtäkt i relation eller överfallsvåldtäkt 

I en grupp med killar förs ett resonemang om graden av våld vid olika typer av våldtäkter. De 

talar om att våldtäkt även kan ske i hemmet, men menar att överfallsvåldtäkter kräver våld i 

större utsträckning. Ja, det är väl oftast överfallsvåldtäkter. Men det kan ju va våldtäkt i 

hemmet också. När diskussionen går vidare in på skillnader mellan en överfallsvåldtäkt och en 

våldtäkt i hemmet säger killarna: Mer våld för dom utanför. I en annan killgrupp jämförs 

överfallsvåldtäkter med våldtäkt i nära relation och en kille uttrycker då: Jag tror det är 

mycket värre i relationer för då så har man tillit till den personen. Ja men jag tror att när 

man är tillsammans så blir känslorna helt annorlunda. Det blir inte förälskelse, det blir 

kärlek istället och då har man saker att förlora liksom. Jag kallar det inte för våldtäkt då, jag 

kallar det för nåt helt annat! Men det är fortfarande fel… Det kan kallas för tvångstäkt! En 

grupp tjejer diskuterar om olika yttringar som våldtäkt kan generera. En tjej påtalar: Men det 

borde ju finnas så här, känslomässig våldtäkt och kroppslig våldtäkt, alltså mot dig som 

person eller mot din kropp. 

 

Ungdomarna diskuterar hur våld kan ta sig andra uttryck än fysiska: Då är det ju fortfarande 

våld fast på ett verbalt sätt, han angriper ju henne psykiskt. De diskuterar huruvida det är 

våldtäkt om en kille hotar och säger: Om inte du har sex med mig så gör jag slut. Vidare 

fördes ett resonemang i en av killgrupperna om att den sexuella lusten kan avta om parterna 

har en långvarig relation. En kille uttrycker då: Man får ge och ta. Ifall dom nu har vart 

tillsammans så länge... Det e inte våldtäkt då om man har ett förhållande utan då är det 

liksom att man får offra sig lite där för sin partner då. I en av tjejgrupperna förs en diskussion 

om våldtäkt i nära relationer och det framhävs att: Det ska inte spela nån roll om man är 

tillsammans. En tjejgrupp resonerar kring huruvida våldtäkt kan ske i en nära relation eller 

inte och då framkommer: Men gud ja!  
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-  Jo men samtidigt så är det ju liksom så att just eftersom att dom va ett par och skulle 

förlova sig så tycker jag att ja men det är ju ett övergrepp just eftersom att hon inte är helt 

hundra och han ändå är motstridig. Mot för att typ om dom bara har träffats några månader 

då kanske han är så otroligt attraherad av henne att han har så svårt att hålla sig och då är 

det liksom, på nåt sätt så är det mer förståeligt att han är påstridig då än om det liksom är ett 

år senare. För att då ska man ändå ha hunnit liksom lugna sig lite i relationen och kunna ta 

in varandras känslor mer.  

 

Ungdomarna påtalar att våldtäkt kan ske i nära relationer, men i deras föreställningsvärld 

finns alltid ett inslag av hot eller våld, även om de uppmärksammar att dessa i förhållanden 

ofta är förtäckta. Flera grupper diskuterar hur ena parten i ett förhållande kan hota att lämna 

den andra om han eller hon inte går med på att ha sex. Vi tänker att ungdomarnas bild av 

våldsamma våldtäkter kan förstärkas av de fall som uppmärksammas i den offentliga 

debatten. När de diskuterar våldtäkt i nära relationer, framkommer olika synpunkter. 

Uttrycket att man har mer att förlora i en relation tolkar vi som att det handlar om att 

personer i en relation bygger upp en tillit till varandra som vid en sådan situation totalt 

raseras. Vidare tolkar vi detta uttryck som ett sätt för ungdomen att försöka förklara att det 

inte går att jämföra mående efter en tvångstäkt i nära relation med en överfallsvåldtäkt, då 

offret mår dåligt på olika sätt.  

 

Måendet hos offret efter övergreppet, är något som ungdomarna i Jeffners studie resonerar 

kring. Konsekvensen, att offret mår dåligt i efterhand, utgör enligt Jeffner en omständighet, 

vilken kan förändra förståelsen av om en våldtäkt begåtts eller inte (Jeffner, 1997, s.185ff.).  

Vi upplever inte att ungdomarna i vår studie för sådana resonemang. Däremot diskuteras 

mående, men på ett annorlunda sätt. En ungdom i vår studie påtalar att det borde finnas 

känslomässig och kroppslig våldtäkt. Detta tolkar vi som ett försök att kategorisera våldtäkt 

utifrån olika måenden hos offren, då offren kan reagera olika på olika typer av våldtäkter. Vi 

uppfattar att ungdomarna menar att överfallsvåldtäkter kan generera i ett kroppsligt dåligt 

mående i större utsträckning och att våldtäkt i relation i större utsträckning bidrar till ett 

psykiskt dåligt mående.    
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MacKinnon beskriver könsmaktordningen där mannen är dominant och kvinnan är 

undergiven. Hon talar om hur detta påverkar sexualitet genom att makten erotiseras 

(MacKinnon, 1989, s.126ff.). Ungdomarnas diskussion om våldtäkt i nära relationer visar på 

att de har en förståelse för hur den som är dominant i ett förhållande kan diktera villkoren.  De 

talar om att dominansen kan ta sig olika uttryck, allt från hot och utpressning till våld. 

Ungdomarna beskriver att de tänker att det inte krävs lika mycket våld vid en våldtäkt av en 

närstående. Det tyder på att de ser att det finns andra former av förtryck än våld. Samtidigt 

diskuteras hur förhållanden handlar om att ge och ta och vi tycker oss skönja en uppfattning 

om att ställa upp på sex när ens partner vill. Om detta ställs på sin spets innebär det att 

partnern i en relation ska vara villig att ha sex på den andras villkor. Det resulterar i att endast 

situationer där hot och/eller våld förekommer betraktas som våldtäkt i en relation.  

 

Foucault (1980) skriver om den relationella makten. Maktrelationen skapas och återskapas i 

relationer, att i relationer där det finns makt finns även motstånd. Både den som är undergiven 

och den som är dominant bidrar till att vidmakthålla obalansen (Foucault, 1980, s.121f.). 

Ungdomarna talar om att det krävs mindre våld i nära relationer. Detta tänker vi kan bero på 

att maktförhållanden redan uppstått, där mannen är den dominerande och kvinnan offer.  

 

5.2 Föreställningar om kön 

5.2.1 Förväntningar om manligt och kvinnligt 

Tjejerna uttrycker: Asså det är väl oftast en man som ger sig på en kvinna liksom och Hon 

kanske gick med på det, äh men ja, han är ju så sugen. En kille säger: Fast jag har hört om en 

kille som blev våldtagen av fem brudar, fast jag vet inte om man kan kalla det våldtäkt men… 

En killgrupp framhäver: Det behöver ju inte alltid va killen som gör fel hela tiden. Det kan ju 

va tjejen också. I samma grupp framkommer: Killar brukar inte utsättas så mycket för det 

faktiskt, killar är mer så här biffiga av sig dom står på sig mer än vad tjejer gör. Tjejer har 

mycket lättare att ge med sig ba å ge vika å hålla på. Diskussionen fortsätter och en av 

killarna säger: Att han vill ha det där sexförhållandet och hon vill ha det där seriösa, 

ödmjukhet, visa känslor å allt sådär, då blir det ju inte bra nånstans… om man ska ha ett sånt 
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förhållande. Ungdomarna uttalar att det finns en förväntan på killar att vara kåta och på tjejer 

att ställa upp. Exempelvis uttrycker en kille: Killar e ju mer pang på rödbetan. En annan kille 

säger: Jag tänker att oftast kan det ju va killen som fortfarande har sexlusten kvar…  

 

De flesta ungdomarna belyser återkommande i diskussionerna hur de antar att killarna är 

förövare och att de drivs av en stark sexuell lust. Skillnaden mellan ungdomarnas 

beskrivningar och uppfattningar om hur killarna är, skiljer sig markant från hur de framställer 

tankar om tjejerna. De beskrivs som offer och samtidigt ansvariga för killens starka sexlust.  

 

Connell (1987) beskriver hur manligt och kvinnligt kategoriseras utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten. Det kvinnliga görs till det komplementära och det underordnade. Detta är 

enligt honom en kulturell process. Denna process skapar en bild av betonad kvinnlighet som 

bygger på att kvinnan ska vara mannen till lags. Det är denna bild av hur kvinnan ska vara 

uppoffrande, sårbar och accepterande, en bild som får starkt kulturellt stöd. Connell 

uppmärksammar att detta leder till att unga tjejer ska vara sexuellt tillgängliga (Connell, 1987, 

s.183ff.). Det framkommer av ungdomarnas diskussioner att tjejer går med på att ha sex när 

killarna vill. Det är inte våldtäkt enligt dem om en tjej ställer upp på att ha sex med sin kille, 

även om hon egentligen inte vill. Detta tyder på att den bild av kvinnlighet som Connell talar 

om som kulturellt befäst finns bland ungdomarna. Tjejer ska acceptera killars vilja och behov 

och ska uppoffra sig för att tillfredställa dem.  

 

Lundgren (1993) använder begreppet könsdikotomisering, vars syfte är att hålla isär killar från 

tjejer. Hon talar om denna som en del av en könskonstitueringsprocess, som pågår hela livet 

och där kön utvecklas i förhållande till de ramar som killar respektive tjejer som grupp har att 

förhålla sig till (Lundgren, 1993, s.215). Jeffner (1997) beskriver hur könskonstitueringen 

medför att tjejer och killar har föreställningar om könsskillnader, vilket i sin tur bidrar till att 

de kan diskutera och bete sig på olika sätt (Jeffner, 1997, s.17). Vi anser att det är tydligt att 

ungdomarnas tar utgångspunkt i att killar och tjejer är olika och att det på förhand finns 

uppställda ramar för hur respektive grupp kan bete sig utan att ses som avvikande. Vi menar 
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att det finns normer i samhället som skolar tjejer till att bli omhändertagande och pojkar till att 

bli stora och starka. De befästa normer och förväntningar som finns om hur killar respektive 

tjejer ska bete sig upplever vi att ungdomarna i vår studie förhåller sig till och uttrycker. Detta 

då tjejer framställs som mesiga och ger med sig medan killar beskrivs vara starka och 

undviker att visa känslor.  

 

5.2.2 Föreställningar om offer och förövare 

Både i grupperna med tjejer och med killar tillskrivs tjejen offerrollen och killen 

förövarrollen. Tjejerna: Det vi prövat hela tiden nu ju är ju att det är killen som är 

våldtäktsman. Killarna: Men i dom flesta fallen är det ju tjejen som säger nej… och killen tar 

till våld istället. En kille i en av grupperna berättar: Jag vet faktiskt inte, det är bara nånting. 

Jag vet faktiskt inte men jag ba tycker det att om tjejen är yngre då är det liksom, om tjejen är 

tretton å killen är sexton då tycker jag att då är det fel, men om det är tvärtom då tycker jag 

fortfarande att det är fel men jag tycker inte att det är lika mycket fel. Jag vet inte varför… 

Han har svårt att tydliggöra varför han tycker att det är värre om killen utnyttjar tjejen än 

tvärtom. I hans grupp framkommer senare: Men jag anser att det är klart fel, det spelar ingen 

roll vad det är för nå kön. 

 

I en tjejgrupp förs ett resonemang om att det är svårt att avgöra vad som är våldtäkt när det 

inte framgår så mycket bakgrundsinformation om personerna i fallbeskrivningarna. Det e 

jättesvårt, särskilt nu när vi pratar om situationerna när man inte känner människorna å inte 

vet mer exakt, när man bara vet lite fakta, då e det jättesvårt. För då får man bygga upp sin 

egen bild av vad som händer… En killgrupp pratar om offerrollen och att tjejer är mer utsatta. 

En kille uttrycker: Om man bara gör en överblick, vilka råkar mest ut för våldtäkt? Är det 

killar eller tjejer? Det är tjejer så att å vilka är svagare, killar eller tjejer? Fysiskt då rå. Det 

är tjejer. En annan håller med: Det är ju lättare att våldta en tjej än vad det är att våldta en 

kille. Samtidigt påpekar en tredje kille att: Sen finns det ju vissa som alltid är offer… 
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Vi uppfattar tankegångar om att det finns en bild av att killar inte kan vara offer för 

sexualbrott och att tjejer inte kan vara förövare. De kan påpeka att både killar och tjejer kan 

våldta men utgår samtidigt i alla fallen från att det är killen som är förövare. Trots att vi har 

flera könsneutrala exempel i vår intervjuguide är det återkommande, i samtliga grupper, att 

ungdomarna tillskriver killen förövarrollen och tjejen offerrollen. Vidare utgår de ifrån att alla 

relationer består av en kille och en tjej vilket tyder på en stark heteronormativitet. Att 

ungdomarna lättare kan ta till sig tjejen som ett offer tror vi kan bero på att tjejer generellt är 

fysiskt svagare än killar. Att det är svårt att säga om det är våldtäkt eller inte när det inte finns 

någon bredare bakgrundsbeskrivning av offer och gärningsman, tolkar vi som att det finns en 

förförståelse om vem som kan vara en gärningsman och vem som kan vara ett offer.  

 

Livholts (2007) och Wennstam (2004) diskuterar varför vi inte ser en våldtäktsman som en 

man som lever i en relation och har familj. Det finns en bild av en stereotyp våldtäkt där 

förövaren är en galen man som med våld förgriper sig på en oskuldsfull flicka. Denna bild 

används för att den ska passa in i den dominerande synen på våldtäkt. Även om vi någonstans 

är medvetna om det, vill vi inte veta att våldtäkt begås av bra killar, utan vi stöter det ifrån oss 

och tar till bilden av en den stereotypa våldtäktsmannen (Livholts, 2007, s.82f., Wennstam, 

2004, s.175ff.). När ungdomarna får diskutera fall har de svårigheter att dra slutsatser om 

huruvida det är våldtäkt eller inte för att de inte har tydlig information. Detta då de pratar om 

att det skulle underlätta om de visste mer om personerna i exemplen.   

 

MacKinnon (1989) menar att kön, makt och sexualitet är förenade och att det är männen som 

definierar och har kontroll över sexualiteten. Detta skapar könsmaktordningen där männen är 

överordnade och kvinnorna underordnade, i nära relationer så väl som i samhället i stort. Hon 

beskriver detta som erotisering av makt: mäns erotiserade dominans och erotiseringen av 

kvinnlig undergivelse.  Ett av de starkaste uttrycken för detta förtryck är sexuellt våld mot 

kvinnor. MacKinnon menar att erotiseringen av makten ger upphov till bilden av det manliga 

som dominant och det kvinnliga som underdånig (MacKinnon, 1989, s. 126ff.). Detta ser vi i 

ungdomarnas diskussioner där killen antas vara och/eller beskrivs som den drivande och 

tjejen går med på och ger med sig.  MacKinnon framhäver hur könen beskrivs som varandras 
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motsatser och komplementära (s.126ff.). Både killarna och tjejerna i våra intervjuer talar om 

hur de tror att de tänker olika och beter sig olika, beroende på kön, detta tyder på att idén om 

könen som varandras motsatser är gällande bland ungdomarna.    

 

5.2.3 Ansvarstagande och mognad 

I de flesta grupper förs ett resonemang om att tjejer är mer mogna än killar. Killarna: Jo men 

jag tror det att det hade vart annorlunda om tjejen hade vart den äldre. Då tror jag att tjejen 

hade fattat att han kanske inte va redo att ha det och hade väntat. Det känns som dom förstår, 

fattar lite bättre än oss… I en av tjejgrupperna framkommer: Men en kille på sexton, hur pass 

mogen är han då? I samma grupp med tjejer uttrycks: Det är ju nästan som om två 

trettonåringar skulle ha vart med varandra. I en annan tjejgrupp sägs att: Killarna tänker på 

ett annorlunda sätt än tjejerna gör så att det… Killarna framhäver: Vi måste tänka lite olika 

och Jag tror att tjejerna hade dragit gränsen lite tidigare än oss faktiskt. 

 

Det framkommer tydliga könskategoriseringar i gruppdiskussionerna. I alla grupper talas det 

om att tjejer och killar är olika och har olika egenskaper. Både killarna och tjejerna uttrycker 

att det motsatta könet är annorlunda, tänker och agerar på ett annat sätt än de själva. Dock är 

det tydligt i vår undersökning att ungdomsgrupperna, oavsett kön, för liknande resonemang. 

Det visar på att bilden av könsskillnaderna är större i tankarna än vad de är i verkligheten. Vi 

har dock i åtanke att de påtalade könsskillnaderna kan tänkas framhävas starkare i de 

homogena gruppkonstellationer som vi haft.  

 

Lundgren (1993) beskriver att det förutsätts finnas en koppling mellan biologiskt och socialt 

kön. Att när en individ socialt passerar som kvinna eller man, så finns en förväntan om att det 

biologiska könet ska stämma överens med den redan definierade könstillhörigheten. Kön är en 

social kategori, med ramar för normer och värderingar om hur individer ska bete sig som 

kvinnor respektive män. Lundgren framhäver att det är komplext att principiellt följa tanken 

om att det finns en skarp skillnad mellan biologiskt och socialt kön. Hon beskriver hur 
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biologiskt och socialt kön snarare är förbundna med varandra och bara intressanta när de 

tolkas utifrån dess förbindelselinjer (Lundgren, 1993, s.78ff.). Detta upplever vi stämmer 

överens med ungdomarnas diskussioner där de tillskriver tjejer och killar olika roller beroende 

på könstillhörighet och inte utifrån personligheter. Vi tolkar att det är naturligt för 

ungdomarna att tjejer ska ta ansvar och att det finns en förväntan om att tjejer mognar tidigare 

än killar. Detta överensstämmer med intervjuer från Jeffners (1997) studie där, uttryck bland 

ungdomarna som att tjejer är mer mogna och killar har mer power och kan styra och ställa, 

framhävs (Jeffner, 1997, s.53ff.).  

 

5.3 Vad är ett nej? 

5.3.1 Hur kan ett nej förmedlas? 

Ungdomarna pratar om olika strategier för att förmedla ett nej. Först diskuterar ungdomarna i 

samtliga grupper det verbala nejet, men menar att det även går att visa med kroppen att man 

inte är intresserad: Ja det precis, det ska finnas ett nej, hon måste ju göra nåt motstånd i alla 

fall. Asså man kan ju visa det med kroppen, det är ju både kroppssignaler och ett uttryck. Alla 

grupper talar om att det ska finnas ett nej och/eller en fysisk markering.  En killgrupp pratar 

om: Det är som att det låter inte som att hon säger nej, det låter inte som att hon säger ja 

heller.  

- Nej det är ju mer att hon verkar ligga där helt passiv… 

 

När ungdomarna får definiera begreppet våldtäkt säger tjejerna att nejet kan komma när som 

helst och ska respekteras, annars är det våldtäkt: Jag tycker att det spelar ingen roll att vad 

hetere är hon först med på det utan säger hon nån gång nej och han fortsätter, då tycker jag 

att då är det våldtäkt. Killarna pratar om att ta ett nej för vad det är och tycker det är 

självklart: Va fan, vill man inte, då vill man väl inte.  
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Vår tolkning är att det i ungdomarnas värld måste finnas en tydlig gräns för att det ska 

definieras som ett övergrepp. Vår tanke är att de bygger detta resonemang med utgångspunkt i 

att all sexuell kontakt där nejet inte kommuniceras är att betrakta som frivilliga. Vi upplever 

ett underliggande antagande om att det normala är att unga ska vilja ha sex. 

 

MacKinnon (1989) påtalar att det finns fallanger inom forskning om sexualitet som menar att 

våldtäkt beror på kvinnors motstånd mot sex. Motståndet skapas enligt dem socialt. I denna 

teori skulle inte våldtäkt finnas så länge kvinnor deltog i sex när och på de sätt som män vill 

ha det. Sexuella övergrepp skulle ses som frivilliga. MacKinnon menar att resonemang som 

dessa göra att kvinnors njutning blir förhandlingsbar. Det är männens njutning som definierar 

vad som är sex. Kvinnor kan enligt MacKinnon utöka sina handlingsmöjligheter men så länge 

den manliga överordningen består blir de inte helt fria (MacKinnon, 1989, s.132ff.). 

Ungdomarnas resonemang utgår från en tanke om att när ett nej inte uttalas kan det inte 

betraktas som våldtäkt. Detta stämmer väl överens med MacKinnons (1989) beskrivning av 

hur en handling som kan innebära att ha sex på någon annans villkor ses som frivillig 

eftersom motståndet inte uttrycks tillräckligt tydligt. Ungdomarna talar om att ett nej kan 

kommuniceras på olika sätt, kroppsligt och verbalt, men utgår samtidigt ifrån att om det inte 

finns ett tydligt nej är det ingen våldtäkt.  

  

5.3.2 Kan ett nej förhandlas? 

När ungdomarna får olika fallbeskrivningar att diskutera, framkommer i alla intervjuerna att 

ett nej är förhandlingsbart. Killarna talar om att det kan finnas situationer där ena parten går 

med på sex för att bevara relationen till den andra: Då kanske det är att man gör det för att 

han vill, eller hon vill. När man inte känner varann så bra. Att man vill visa att man tycker om 

den personen och så. Fast man egentligen inte vill ha sex så har man det ändå. Tjejerna 

använder uttryck som: ger hon ändå med sig, äh jag har väl det med honom och går hon med 

på det till slut. Vidare framhäver tjejerna att det är deras ansvar att säga ifrån när de inte vill: 

Killen borde ju märka, men om han inte gör det, då är det upp till tjejen att verkligen visa och 
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säga till eller nåt. Om tjejen inte är tydlig eller ändrar sig efteråt anses hon typ få skylla sig 

själv.  

 

Ungdomarna uttrycker att det finns ett förhandlingsutrymme även efter att ett nej uttalats. Vi 

upplever att deras beskrivningar baseras på att tjejerna tar ett beslut om att ha sex för att killen 

vill det. Detta anser vi tyder på att det är killarnas behov som styr och att det är tjejerna som 

ska ansvara för att de blir tillgodosedda. Det framkommer av resonemangen att tjejerna inte 

bara ska ta ansvar för sitt, utan även för killars agerande. Det viktiga framställs vara tjejers 

förmåga att säga nej, och inte killars ansvar att ta reda på om tjejen vill. Uttalandena om att gå 

med på och ge med sig tolkar vi som uttryck för killarnas dominans och att tjejerna ska vara 

till lags.  

 

Jeffner (1997) menar att det inte är möjligt att se någon skiljelinje mellan vad ungdomarna 

definierar som våldtäkt och vad de definierar som något annat. Hennes slutsats är att gränsen 

däremellan på olika sätt förflyttas och att den konkreta förståelsen av våldtäkt ser annorlunda 

ut. Istället för en gräns så tolkar Jeffner det som att det finns ett förhandlingsutrymme 

däremellan (Jeffner, 1997, s.236ff.). Vi upplever att ungdomarna i vår studie, i likhet med 

ungdomarna i Jeffners avhandling, använder sig av ett förhandlingsutrymme. I det diskuteras 

förekomsten av våld, alkoholens inverkan, relationen mellan de inblandade, ålder och 

mognad. Det är enbart när det gäller våld och hot om våld som ungdomarna ser en tydlig 

gräns.  

 

5.4 Ålder 

5.4.1 Ett ömsesidigt beslut? 

I en grupp med tjejer framkommer att: Det är inte våldtäkt bara för att hon inte fyllt femton, 

är båda med på det så är det ju inte våldtäkt, men hon är ju egentligen för ung. En kille säger: 

Att dom va ett par och att dom va kära. Så det är ju inte riktigt våldtäkt, eftersom båda gick ju 

med på det, det framstod ju. Dom bestämde sig att ha sex. I en annan tjejgrupp påtalas att vårt 
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exempel, med en 13- och en 15-åring som har en sexuell relation, är ett brott mot lagen. Det 

kan möjligen ses som sexuellt ofredande eller utnyttjande, men absolut inte våldtäkt, eftersom 

båda är med på det. I en killgrupp framkommer: Våldtäkt om båda e me på det… det låter ju 

lite sjukt faktiskt. I en tjejgrupp uttrycks: Det är ett brott mot lagen, men det e ju absolut inte 

våldtäkt.  

 

Ungdomarna diskuterar att det kan vara den äldre som är drivande och att den yngre kanske 

går med på det för att bevara relationen. En av killarna säger: Det är oftast den äldre som vill 

ha sex… Den kanske känner sig tvingad, den yngre… En tjej uttrycker: Ah det kan ju va att 

hon känner att om hon inte har sex me honom så gör han slut. Samtidigt framkommer i en 

annan tjejgrupp: Det kan ju lika gärna va att hon går me på det och Det e ändå hennes egen 

vilja. De uttrycker även att den yngre kan anses vara medansvarig till den sexuella relationen 

och därmed vill de inte utpeka den äldre som våldsutövare. I en grupp med tjejer 

framkommer: Då ere båda mer som har gjort fel. Jag tycker att hon också har ett ansvar. 

Men om hon nu e så mogen att hon har en pojkvän som e sexton då måste hon ju va mogen 

nog att säga nej om hon inte vill ha sex me honom. I en grupp med tjejer diskuteras hur olika 

situationer där övergrepp kan ses som mer eller mindre allvarliga. Det görs en form av 

gradering av brottet. När det gäller exemplet med en 13- och en 16-åring uttrycker en tjej: 

Tycker inte att han ska få samma straff som nån som har hoppat på nån ute på gatan.  

 

Vi tolkar ungdomarnas diskussioner som att det är svårt att avgöra om det är en sexuell 

relation på bådas villkor om ena parten är över 15 år och den andra minderårig. Vi upplever 

en ambivalens gällande den minderårigas rätt i detta exempel. Samtidigt som de hävdar att 

varje person har rätt att själv bestämma över sin kropp och sexualitet ifrågasätter de den ungas 

förmåga att fatta ett beslut att inleda en sexuell relation.  Detta då de talar om att tjejen kan gå 

med på sex även om hon inte vill för att inte riskera att förlora killen.  

 

Lena Berg (1999, 2002) talar om tonårstjejers olika strategier i relationer till killar. De baseras 

på behovet av att vara lagom tillgänglig. Av hennes studie framgår att tjejer anpassar sitt 
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gränssättande i intima relationer efter tankar om killars behov och deras reaktioner.  Detta blir 

tydligt då tjejer i hennes studie talar om att gå med på sex eftersom det är vad killen vill. 

Tjejernas beskrivningar av sex i kärleksrelationer bygger på uttalanden om ömsesidighet. 

Dock visar det sig att tjejerna ofta styrs av killarnas uttalade behov, tankar om vad killen vill 

ha och på så sätt utgår från killen och inte sig själva (Berg, 1999, s.98f., 2002, s.30). Vi anser 

att vår studie visar på liknande mönster. Såväl tjejerna som killarna pratar om att det i vårt 

exempel med en 16- och en 13-åring finns en ömsesidighet i den sexuella relationen. Som vi 

tidigare påpekat kommer alla grupperna in på att det kanske är den äldre, då enligt 

ungdomarna ofta killen, som är den drivande att vilja ha sex, vilket medför att tjejen har sex 

för att killen inte ska lämna henne. Att tjejen går med på sex tolkar vi som att det är normalt 

för tjejer att utgå från vad killen vill och sätta de egna behoven åt sidan.  

 

Foucault (1980) beskriver hur sexualitet kan utgöra en samvaro som ger upphov till 

maktkamp i relationen. Han benämner att sexualiteten i denna relation kan ses som ett verktyg 

som kan användas på olika sätt (Foucault, 1980, s.131f.). Ungdomarna pratar om att det i en 

sexuell relation, där det är stor ålderskillnad, ofta blir den äldres villkor som styr. Det här 

tolkar vi som en maktobalans i relationen.  

 

5.4.2 Ålder och mognad 

I alla grupper förs ett resonemang om ålder och mognad, där diskussionen i några fall handlar 

om att ålder på pappret inte nödvändigtvis behöver spegla verkligheten. En tjej uttrycker: Det 

finns trettonåringar som verkligen är barn och det finns de som är mer mogna. Vidare påtalas 

i samtliga grupper att ungdomarna egentligen tycker att man är för ung för att tänka på att ha 

sex när man är 13 år, oavsett mognad. I en tjejgrupp uttrycks: Liksom gud varför håller dom 

på med sånt? och Nej jag tror att femton, den åldern finns för en anledning. Men en kille på 

sexton, hur pass mogen är han då? Men det är ju samma sak som en 18-åring och en 15-

åring. En kille uttrycker: Jag tror inte det, att hon eller han vem det än är som är så ung kan 

va kapabel att fatta så viktiga beslut för sig själv och inser vad hon ger sig in på. Sen så är tre 

år i den åldern, det är en grym skillnad… Det är knappt, det är två olika personer. Å femton 
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år asså, det är knappt att det räcker. Asså, man är fortfarande barn då. I en killgrupp 

utmynnar diskussionen om föräldrarnas ansvar: Jag tror att det handlar om föräldrarna. Tror 

jag, alltså det är en viktig del. Därför föräldrarna har ändå ansvaret över ett barn på 13 år… 

- Det är självklart, det är föräldrarnas ansvar. Helt… 

 

Ungdomarna diskuterar också ålder och mognad utifrån kön. I en killgrupp talas det om: Men 

när det är sådär då brukar det ofta va att tjejen e yngre än vad killen e… 

- …så om man tar det ur den slutsatsen då är ju tjejen tretton och killen sexton och då är det 

utnyttjande. Men om det är tvärtom, då vet jag inte om det är riktigt, då vet jag inte om jag 

skulle resonera på samma sätt. Det är fortfarande fel på ett sätt men fortfarande inte… I en 

tjejgrupp diskuteras hur avgörande åldersskillnaden är: Han som e sexton, han e ju inte 

myndig än heller.  

- Han kanske e rätt så barnslig också… I samma tjejgrupp pratas senare om unga killar och 

sex: Jag tror inte att trettonåriga killar tänker på det liksom…  

- Dom e rädda för tjejbaciller. En kille pratar om den fysiska utvecklingen och säger: Men en 

kille som är tretton, hans pungkulor har ju inte ens kommit ut.  

 

Vi upplever att ungdomarnas resonemang förs utifrån vilken mognad personerna i relationen 

har. T.ex. tycker de inte att det är någon skillnad mellan en 18- och en 15- åring som har en 

relation och vårt exempel med en 13- och 16- åring. Vi upplever genomgående att 

ungdomarna tycker att det är svårt att diskutera åldersexemplet, då det verkar bero på hur redo 

personerna i den sexuella relationen känner sig och om de verkligen vill. Vår uppfattning är 

att ungdomarna tycker att det är svårt att enbart göra bedömningen utifrån ålder. Deras 

resonemang antyder en viss ambivalens, å ena sidan är det upp till var och en, och är båda 

parter överens så uppfattar vi att de inte tycker att det är något problem. Å andra sidan 

uppfattar vi att ungdomarna anser att det är svårt att veta om båda vill lika mycket eller om en 

part varit mer drivande i frågan och även att man inte ska tänka på att ha en sexuell relation 

när man bara är 13 år gammal. Ungdomarna kategoriserar den yngre i exemplet som en tjej 
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och den äldre som en kille. Vi uppfattar resonemang om att tjejer är mogna och killar är 

omogna, både mentalt och fysiskt. 

 

Killars och tjejers påstådda olika mognadsnivå i tonåren kan ses som socialt konstruerad. 

Lundgren (1993) menar att killars och tjejers idéer om könsskillnader möjliggör olika 

resonemang och handlingar. Hon hävdar att könsroller utvecklas och blir gällande i 

förhållande till kulturellt skapade normer (Lundgren, 1993, s.215). Vi ser att en norm bland 

ungdomarna vi intervjuat är att tjejer i tonåren anses vara mogna medan killarna ses som 

omogna. Dessa kategoriseringar resulterar i diskussioner om skillnader om det är tjejen eller 

killen som är den yngre. Det framställs som nästintill omöjligt att en 16-årig tjej skulle kunna 

vara tillsammans med en 13-årig kille, medan motsatsen upplevs som vanlig. Dessa påstådda 

skillnader förstärks i någon grupp då en deltagare refererar till att en 13-årig kille inte är 

fysiskt redo att ha sex. Vidare kan killars omognad betraktas som en del av den manliga 

överordningen, vilket medför att de på så sätt kan komma undan med att bete sig omoget.  

 

5.4.3 En generationsfråga? 

I exemplet med 13- och 16- åringen diskuterar en grupp med tjejer att de anser att det är en 

skillnad på dagens ungdomars inställning till sex i jämförelse med tidigare generationer. En 

tjej uttrycker: Jag tänker att förr i tiden så va det ju mer som… då skulle man ha sex efter att 

man gifte sig. Och nu är det ungefär som att man har sex på första dejten när man träffar 

folk, och sen så efter fyra år gifter man sig. Men… Och sen tror jag att man påverkas mycket 

av teve och sånt där. För det är jävligt mycket sånt just nu. Det är på nåt sätt att det inte 

skulle va lika speciellt längre… Samma grupp med tjejer diskuterar vidare om ungdomar 

under 15 år som väljer att ha en sexuell relation: Jag tror inte att trettonåringar har samma 

känsla för hur speciellt det är.  

- Nej, då är det bara för att hinna först i klassen. 

- Ja, yes! Och sen kunna komma till skolan och kunna berätta ba, weeehey. 
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- Och sen tror jag att man påverkas mycket av teve och sånt där. För det är jävligt mycket 

sånt just nu.  

 

Vi uppfattar detta som att ungdomarna kan se en tendens till en förskjutning, där det tidigare 

var viktigt att hålla på sig fram till äktenskapet, medan det idag är viktigare att ha en bra 

sexuell relation. Ungdomar tror att det finns en större press idag på att ha sex tidigt, och att 

det handlar om att visa sig tuff inför sina klasskamrater. Denna press uppfattar vi att 

ungdomar anser beror på exploateringen av sex i bl.a. tv.  

 

Foucault (1980) beskriver en utveckling där alliansmönstret, med giftermål, var det 

dominerande förhållningssättet förr i tiden, medan sexualitetsmönstret, med fokus på sexuell 

njutning, blir allt mer framträdande idag. Han menar dock att de båda mönstren existerar 

parallellt med varandra (Foucault, 1980, s.135f.). Som vi tidigare påpekat framhäver 

ungdomarna att den sexuella relationen börjar allt tidigare samtidigt som de beskriver att 

giftermål fortfarande är viktigt. Detta tyder på att det i ungdomarnas föreställningsvärld finns 

både ett alliansmönster och ett sexualitetsmönster, även om sexualitetsmönstret enligt 

ungdomarna tycks vara det primära idag.  

 

5.5 Alkoholens betydelse 

5.5.1 Vem bär ansvaret för den sexuella handlingen? 

Alkoholens inverkan framställs som förmildrande för killarna och försvårande för tjejerna. En 

tjej uttrycker: Det kan ju inte han vetat heller (att hon inte vill), han va ju också full. I en 

annan grupp med tjejer framkommer att: Då lär hon ju säga ifrån, om hon blivit för full och 

inte vill längre. Asså det beror på hur pigg hon är. Är hon vid medvetande, jag menar för att 

man blir full och yr i huvet behöver inte betyda att man inte är med på det. En annan grupp 

med tjejer uttrycker: Om hon e vaken så kan hon ju ändå säga ifrån. I en killgrupp 

framkommer: Om hon gick med på det så får hon ju skylla sig själv. Samtliga grupper 

återkommer till att tjejen måste säga ifrån trots att hon är full eftersom en full kille annars inte 
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kan förstå. En kille uttrycker: Båda två har ju skickat lite fel signaler i så fall. Han borde 

ändå inte ha sex med henne men hon kanske inte borde ha flörtat på det sättet om hon var så 

full och dricker så mycket. Samtidigt forsätter diskussionen i en grupp med tjejer vidare inpå 

var gränsen går för att tjejen ska anses för full för att kunna visa motstånd med kroppsspråk. 

En tjej uttrycker då: Jag tycker så att om hon gått undan därifrån för att hon mår illa då, en 

sån person går man väl inte efter och vill ligga me.  

 

Ungdomarna tycker att om samma scenario inträffat om killen varit nykter skulle det vara 

lättare att definiera som våldtäkt. I en tjejgrupp uttrycks: Är han nykter då har han ju omdöme 

själv och då ska han väl typ kunna bedöma att om hon är så full så att hon har gått och lagt 

sig, då ska man liksom bara va snäll och klappa lite på dom. Ta hand om dom… På något sätt 

ursäktas killens beteende som full då han är omdömeslös men inte våldtäktsman. De tror inte 

att en nykter kille skulle bete sig som killen i exemplet, alltså att han aldrig skulle ha sex med 

tjejen under de premisserna. En av killarna uttrycker: Om han gör det ändå, ja då är det en 

våldtäkt nästan och en annan kille framhäver: Det blir ju en annan situation, för han är ju vid 

medvetande och han vet ju vilket tillstånd hon är i! Det tror inte jag han vet när han är full! 

En av tjejerna uttrycker: Ja, men då utnyttjar ju han situationen. Att en nykter kille har sex 

med en full tjej beskrivs som otäckt och läskigt. En tjej uttrycker: Jag tycker att det hade varit 

otäckare om han hade varit nykter!  

 

Vi tolkar ungdomarnas utsagor som att det alltid måste finnas ett nej med, verbalt och/eller 

fysiskt för att det annars blir svårt att definiera situationen som en våldtäkt. Vår uppfattning är 

att ungdomarna anser att det i stor utsträckning är tjejens ansvar att tala om att hon inte vill 

även om hon är full, och inte i första hand en full killes ansvar att ta reda på om den fulla 

tjejen vill. När ungdomarna uttrycker att det är värre om en nykter kille har sex med en full 

tjej än om killen också är full, pratas det om att han skulle vara galen eller störd. Detta tolkar 

vi som att en full kille kan ha svårt att förstå gränser medan om en nykter kille gör samma sak 

tycker de att det är läskigt och som vi uppfattar det onormalt.  
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I Jeffners (1997) studie framkommer att tjejer inte bör dricka så mycket att de inte på ett 

tydligt sätt kan säga nej till sex. Killarna kan tvärtom använda alkohol på motsatt vis: att 

frånsäga sig ansvaret dagen efter p.g.a. berusning. Om alkoholens inverkan på den sexuella 

relationen visar Jeffner på dubbeltydiga svar; å ena sidan att det är viktigt att acceptera ett nej 

även om tjejen eller killen är full och att tjejen inte ska behöva skylla sig själv om hon är full. 

Å andra sidan framkommer att det inte är helt oförståeligt för en full kille att ligga med en full 

tjej. Istället för våldtäkt och något som de tar avstånd från, tillskriver några ungdomar i 

hennes studie, dessa sexuella relationer som dåligt sex, vilket är en accepterad heterosexuell 

samvaro (Jeffner, 1997, s.164ff.). Ungdomarna i vår studie för liknande resonemang, när de 

talar om att det är svårt för en full kille att förstå om tjejen inte vill och att det inte är självklart 

att en full tjej inte är med på att ha sex, och att hon därför måste säga ifrån om hon inte vill.  

 

5.5.2 För full för att säga nej? 

I en grupp med tjejer talas det om att: är man så full att man inte kan avgöra om det är rätt 

eller inte att ha sex med en tjej som har gått och lagt sig så då ska man inte ha sex med den.  

En kille säger: Om man märker att hon är för full då ska man ju ba skita it… för om hon inte 

kan prata ordentligt om man märker att hon är snurrig och inte kan gå eller nåt sånt där, då 

märker man att ja hon är för full… Det här visar på ungdomarnas idé om hur det borde vara 

men samtidigt påtalar de att sex på fyllan är vanligt. De flesta ungdomarna beskriver att 

gränserna och omdömet suddas ut vid alkoholpåverkan. I en grupp med killar sägs: På fyllan 

kan väl vad som helst hända. I en tjejgrupp framkommer: Men det är väl ofta så att det sker, 

att många har sex på fyllan för att dom kanske vågar på ett annat sätt eller… I en annan 

grupp med killar framkommer: Fortfarande alltså, man kan fortfarande ta till sig ett sunt 

förnuft även om man är full och Man ska aldrig dricka så mycket så att man blir full i så fall, 

då ska man hellre va hemma liksom och inte dricka alls. 

 

Vår uppfattning är att de flesta av ungdomarna tycker att det är svårt att definiera var 

gränserna går för när någon kan anses vara för full för att kunna säga ifrån. Ungdomarnas 

åsikter skiljer sig lite åt mellan grupperna då fyllesex kan förklaras med att det är lättare att 
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våga samtidigt som några menar på att det är var och ens eget ansvar att inte dricka sig full 

ifall omdömet kraftigt försämras. 

 

Utifrån intervjuer med ungdomar belyser Jeffner (1997) alkoholens betydelse för vad som är 

att förstå som våldtäkt. Hon visar på att det är tydligt att alkohol i samband med fest är det 

normala, m.a.o. att det är mer ovanligt att det inte konsumeras alkohol på fest. Resultatet visar 

på att alkohol kan vara en hjälp till att våga ha sex (Jeffner, 1997, s.164ff.).  Detta är, som vi 

tidigare påpekat, något som framkommer i vår undersökning. Larsson (2004) beskriver hur 

sexualiteten kringgärdas av föreställningar om vad som är normalt och onormalt samt 

acceptabelt och oacceptabelt i en viss kontext (Larsson, 2004, s.142).  Vi tror att eftersom sex 

i ungdomarnas värld ofta sker under alkoholpåverkan försvårar det för de att bedöma var 

gränsen för att vara för full går och därmed vill de inte definiera sådana företeelser som 

våldtäkt. 

 

5.6 Ungdomarnas uppfattning om lagen   

5.6.1 Uppfattning om domstolars bedömningar och samhällets syn på våldtäkt 

Tjejerna i en grupp: Ja men det skulle ju inte tolkas som våldtäkt om det togs upp i rättegång, 

eftersom hon har sagt ja till det hela så… men det är ju fortfarande en form av övergrepp… I 

en grupp med tjejer diskuteras kring hur de upplever samhällets syn på våldtäkt: Då reagerar 

folk mer om det är två okända personer, eller om det är en okänd person som förgriper sig på 

en full tjej då är ju det, folk reagerar starkare på det. För att dom inte kände varandra och 

många resonerar att om ja är man tillsammans så är det ju inte en våldtäkt… Samma grupp 

med tjejer resonerar: På ett sätt tycker jag att det är våldtäkt även om tjejen velar och killen 

är väldigt påstridig. Då tycker jag att det är nånting som inte är helt okej. Och om det inte är 

helt okej så tycker jag att man ska låta bli… sen kanske det inte gäller som våldtäkt enligt 

lagen. I en killgrupp diskuteras en pågående kampanj om vad som är okej sex: Det blir som 

man sett på den där okejsex.se eller vad det nu e… som man har sett på tv och på radio å ute i 

tunnelbanan, då står det ju såna här situationer, att tjatsex som du sa… då blir det ju väldigt 

fel liksom. En kille talar om hur samhället inte går till botten med alla våldtäkter. Han säger: 
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Verbalt är inte det rätta sättet att ta ut det där på utan rätta sättet för mig det är att ta ut min 

ilska och aggression är att straffa dom som har gjort det. 

 

Vi uppfattar i grupperna med tjejer att det finns ett resonemang om att de tycker att det finns 

en skillnad på vad gemene person anser är våldtäkt och vad lagstiftaren bedömer. I de flesta 

av ungdomarnas resonemang upplever vi att deras egna formuleringar och definitioner 

påverkas av vad de tror om domstolarnas bedömningar, och att de tar till ord som t.ex. 

övergrepp, istället för att använda våldtäktsbegreppet. Ungdomarna uppmärksammar hur 

våldtäkt framställs i samhället, t.ex. talar några om RFSU kampanjen okejsex.nu. Uttalandet 

om att vilja straffa våldtäktsmän tolkar vi som en frustration över att samhället inte gör 

tillräckligt. Att säga dom som gjort det är ett sätt att framhäva att det är andra som begår 

våldtäkter.   

 

Larsson (2004) beskriver existerande myter som finns om sexualitet. Dessa myter menar hon 

kan påverka bedömningar vid rättegångar på så sätt att en handling som är att förstå som 

våldtäkt ses som en vanlig sexuell samvaro.  Hon menar vidare att myter och uppfattningar är 

något som finns i människors undermedvetna, som vidare påverkar uppfattningar om vad som 

är att förstå som våldtäkt, vilka som kan vara offer och vilka som kan vara potentiella 

gärningsmän. Vidare framhäver Larsson hur det kan vara svårt att förstå och ta till sig vad 

som kan orsaka en våldtäkt, hur offer kan reagera och vad lagstiftaren egentligen har för 

intentioner. Samtidigt påpekar hon att det är svårt att på ett enkelt sätt finna lösningar på 

problemet och att myten då blir lättare att ta till sig (Larsson, 2004, s.163). Det blir tydligt i 

ungdomarnas resonemang att det är svårare att prata om våldtäkt i relationer än 

överfallsvåldtäkter. Vidare resonerar ungdomarna att detta leder till att en våldtäkt som sker i 

en relation inte är ett lika givet våldtäktsfall, som en överfallsvåldtäkt, om det skulle gå till 

rättegång.  
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5.6.2 Nya sexualbrottslagens förankring hos ungdomarna 

Det framkommer i diskussioner med ungdomarna att det finns en omedvetenhet om den nya 

sexualbrottslagen. Denna diskussion uppkom i en av killgrupperna: Som social förmåga och 

allting utvecklas ju med åldern och liksom hur man beter sig och vad som är rätt och fel. Det 

är svårt att skilja på. Det är väl just därför dom har byxmyndighetslagen eller vad den nu 

kallas. Det är väl sexton tror jag… 

- Nej, femton!  

- Jag tror dom har höjt den faktiskt. 

- Femton för tjejer och sexton för killar det är vad jag har hört.  

 

När vi uppmärksammar om hur den nya lagen ser ut och att situationen med en 13- och en 16- 

åring enligt lag är våldtäkt väcker det förvåning hos ungdomarna. En tjej säger: Jag tycker att 

det är fel. Inte klassas som våldtäkt, okej att dom bryter mot lagen, men inte våldtäkt. I samma 

grupp med tjejer framkommer: Men e inte hon lite brottslig också då som har sex? En kille 

uttrycker: Men våldtäkt tycker jag låter lite väl häftigt liksom… Ungdomarna anser att lagen 

finns för att skydda barn från vuxna män. Tjejerna uttrycker: Det är ju liksom för att skydda 

unga barn från gamla gubbar. 

 

I intervjuerna framkommer att det finns en oklarhet gällande den nya sexualbrottslagen där 

sex med barn under 15 år per definition är våldtäkt. Ungdomarna vet att man inte får ha sex 

innan 15 år men utgår då från byxmyndighetstanken; att när en person fyller 15 år får den 

sexuell självbestämmanderätt. Detta har påverkat svaren då de talar om att både tretton- och 

sextonåringen begår ett brott om de har sex. De utgår från att båda har ett ansvar i den 

sexuella relationen och att det inte går att tala om våldtäkt utan snarare en form av övergrepp 

eller kränkning. De menar dock att det inte ska vara våldtäkt om båda parter är med på det. Vi 

uppfattar ungdomarna som att de menar att lagen finns till för att skydda barn från äldre män, 

och att de inte inkluderar en 16- och en 13-åring i den situationen. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Ordet våldtäkt 

Ungdomarnas svårigheter att definiera våldtäkt anser vi är en del av en samhällsdiskurs där 

begreppet innefattar tydliga våldsaspekter. Vi upplever att våldtäkt framställs som en 

våldshandling som begås av psykiskt sjuka män. Detta skapar en bild av att det tjejer och 

kvinnor bör vara rädda att bli utsatta för är överfallsvåldtäkter, trots att verkligheten är en 

annan. Enligt statistiken är det större risk att bli våldtagen av någon närstående (www.bra.se).  

 

Ungdomarnas benägenhet att använda omskrivningar vid diskussioner om våldtäkt ser vi som 

ett tecken på att det finns en osäkerhet om vad begreppet enligt lagen ska omfatta och vad 

som ligger i själva ordet. Att ungdomarna väljer att använda uttryck som sexuellt utnyttjande, 

övergrepp, tvångstäkt, känslomässig och kroppslig våldtäkt tyder på att de vill åtskilja olika 

typer av sexuella övergrepp. Ungdomarna gör ett försök att hitta egna begrepp istället för 

våldtäktsbegreppet, då det i första hand förknippas med fysiskt våld. Frågan är om våldtäkt är 

en bra benämning eller om det leder till associationer som gör att det blir svårt att inkludera 

allt som ska ingå enligt lagen. Vi anser att det finns en poäng att använda benämningen 

våldtäkt, då det är ett uttryck för makt och våld oavsett om det tar sig fysiska eller psykiska 

uttryck. Samtidigt blir det viktigt att föra en samhällsdiskussion om olika former av våld för 

att få bort existerande attityder och föreställningar om att våldtäkt måste handla om fysiskt 

våld. Vidare menar vi att det är viktigt att belysa att våldtäkt i nära relationer karaktäriseras av 

en maktobalans och mannens dominans.    

 

De definitioner vi fann baseras till stor del på den stereotypa överfallsvåldtäkten. Samtidigt 

finns en överensstämmande åsikt bland ungdomarna att allt som inte bygger på ömsesidighet 

är våldtäkt. Det moraliska avståndstagandet från handlingar som överskrider ett nej ser vi som 

en del av en social inlärning, att lära sig vad som är rätt och fel, där våldsamma övergrepp 

framställs som ett felaktigt beteende. Vi tror att diskrepansen mellan den principiella och 

konkreta förståelsen kan bero på att rätt- och feltänkandet är svårt att applicera på vardagsnära 

situationer. Vidare ser vi att ungdomar på ett generellt plan kan definiera vad som är våldtäkt. 

http://www.bra.se/
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I de specifika fallen blir det svårare. Tendensen att bedöma exemplen som icke-våldtäkter tror 

vi beror på att dem ligger så nära ungdomarnas egen vardag. 

  

6.2 Kön och sexualitet 

De traditionella könsrollerna av killar som dominanta och starka och tjejer som undergivna 

och svaga anser vi är rådande bland ungdomarna. Detta lägger grunden för skapandet av en 

sexualitet där könen ses som komplementära och varandras motsats, som vi menar leder till en 

maktobalans mellan könen. Ungdomarna fokuserar på olikheterna mellan könen vilket vi ser 

som ett behov av att befästa sin egen könsidentitet. Den sexuella lusten antas skilja sig åt 

mellan killar och tjejer. Bilden av killar är att de är kåta och fysiskt överlägsna och på så sätt 

kan tvinga till sig det de vill ha. Detta tolkar vi som att killar tillskrivs drivas av en naturlig 

sexuell lust som inte kan tyglas. I förlängningen menar vi att detta gör att killar kan frånsäga 

sig en del av ansvaret. Det blir tjejers ansvar att kontrollera killarnas lust. Vi ser att tjejer har 

olika strategier för att hantera detta. Det ena är att vara medgörlig, följa killarnas behov och 

vilja, vilket leder till att tjejerna åsidosätter sin egna sexuella lust. Sex blir på killars villkor. 

Då kan vi ju fråga oss om unga tjejer har sin egen sexualitet eller om deras utforskande av sex 

bara blir det som killarna vill? M.a.o., hur ska tjejer, och för den del kvinnor, hitta sin njutning 

om det inte anses vara naturligt för dem att vilja ha sex? En annan strategi är att göra starkt 

motstånd, antingen genom att säga ifrån, vilket då inte är en kvinnlig egenskap, eller att 

utmana kvinnorollen. De som utmanar och tar egna initiativ uppfattas lätt som slampiga eller 

okvinnliga. Uttryck som dessa anser vi bygger på traditionella könsroller och är förlegade.  

 

Ungdomarnas bild av tjejer och killar som varandras motsatser baseras på biologiska tankar 

om kön och s.k. könsspecifika egenskaper, men även socialt konstruerade könsskillnader. 

Dock visar deras diskussioner på en slående likhet mellan killarnas och tjejernas resonemang. 

De skillnader som framstod tror vi beror på hur gruppdiskussionerna utvecklade sig samt 

ungdomarnas varierande vana att diskutera känsliga ämnen. 
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6.3 Lagen 

Vi tror att ungdomar generellt har svårt att förstå lagens definition av våldtäkt. Det som är 

tydligt för ungdomarna är att det inte är okej att bruka våld, hota eller utnyttja någon som 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. De har svårt att urskilja när någon befinner sig i ett sådant 

tillstånd. Om offret sover, är medvetslös eller är däckad så anser ungdomarna att det är 

våldtäkt. Dessa handlar om att fysiskt inte kunna värja sig. När det gäller nedsatt förmåga att 

kunna säga nej, p.g.a. berusning eller osäkerhet, vill de inte kategorisera det som våldtäkt. 

Detta är en gränsdragning som vi uppfattar att även lagstiftaren och domstolar har svårt att 

göra. Det bygger på en bedömning av det hjälplösa tillståndet. Vi anser att definitionen är 

felvänd för att den fokuserar på offret och dennas förmåga att säga nej. Den borde istället utgå 

från att det är upp till varje individ att ta reda på om partnern vill ha sex. Samtidigt är vi väl 

medvetna om att sex sällan initieras med ett ja-sägande. Passivitet tolkas som ett 

godkännande, vilket vi ser som ett stort problem. Det är dags att den rådande normen om 

tjejer/kvinnor som passiva och uppoffrande förändras. Vi anser inte att problemet ligger i 

lagtexten, även om den skulle kunna förbättras, utan det avgörande är de attityder och 

föreställningar om kön och sexualitet som behöver moderniseras.  

 

Vår undersökning visar på att ungdomarna har svårt att relatera en sexuell relation där ena 

parten är över 15 år och den andra under som en våldtäkt. De vet om att personer under 15 år 

inte har sexuell självbestämmanderätt, men de är inte medvetna om att det enligt lag anses 

våldtäkt om någon över 15 år har sex med en minderårig. Ungdomarna tycker att varje individ 

har rätt att själv bestämma när han eller hon känner sig redo. Vi uppfattar ungdomarna som att 

individens val borde baseras på mognad framför ålder. Vidare upplever vi att ungdomarnas 

resonemang utgår från att de själva är unga och vill ha samma rättigheter som vuxna. De 

tycker att det är bra att lagen finns till för att skydda barn, men de flesta framhäver ändå att en 

13-åring kan vara mogen. Deras förståelse för lagstiftningen upplever vi handlar om att 

skydda barn från pedofiler och inte att frånta ungdomars rätt att ha sex med varandra. Detta 

tycker de inte är lagstiftarens uppgift att besluta om. Någon menar att det handlar om 

föräldrars ansvar för sina barn.  
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7 Metoddiskussion 

Vårt val att använda fokusgrupper som intervjumetod, bidrog i de flesta grupper till tydliga 

rollfördelningar, där en till två personer i varje grupp var drivande och agerade språkrör. Vi 

försökte fånga upp de som pratade lite och gå tillbaka till deras utsagor när de blev 

överröstade av de andra. I en killgrupp var det två killar som inte kom till tals medan alla i 

tjejgrupperna pratade, men där var fördelningen av ordet inte lika inom grupperna. Detta ser 

vi som ett tillkortakommande. Mönstret bröts i vår sista killgrupp, där klimatet var lättsamt 

och alla deltog i diskussionen. I denna intervju menar vi att det var en stor fördel med 

fokusgrupp som intervjumetod. Den ojämna rollfördelningen i övriga grupper upplever vi i 

efterhand att vi som samtalsledare kunnat förhindra i viss utsträckning. Ett alternativ hade 

varit att låta ungdomarna fundera ett par minuter en och en, och att vi frågat alla i tur och 

ordning och sedan diskuterat deras svar i grupp. Detta tror vi skulle kunna ökat möjligheten 

till att flera ungdomars åsikter kom fram. Vi tror dock att detta är en brist med 

gruppdiskussioner generellt, då vi menar att det är vanligt att vissa pratar mer och tar för sig, 

medan andra är mer blyga och tystlåtna. De förtjänster vi ser med vårt metodval är att det var 

högt i tak och vi upplever att det fanns ett stort utrymme för killarna och tjejerna att säga vad 

de tyckte. Detta tror vi i viss mån har att göra med att grupperna var homogena, där tjejerna 

respektive killarna känner varandra sedan tidigare, då de går i samma klass.  

 

Valet att dela in fokusgrupperna i en kill- och en tjejgrupp är som vi tidigare påpekat baserat 

på att det finns en risk att tjejerna annars får ta på sig rollen som potentiella offer och killarna 

rollen som potentiella gärningsmän. Denna indelning fick grupperna diskutera som en 

avslutningsfråga. En kille säger: Jag tror att det hade blivit en bättre diskussion då faktiskt 

(om killar och tjejer blandats)  

- Jag tycker att det är bra att det bara är killar jag!  

- Nej men alltså tjejer har kanske andra uppfattningar och nu får man hålla sig till vad man 

kanske tycker själv.  
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I en tjejgrupp sägs: Jag tror att dom (killarna) hade kommit fram mer än vad vi gjorde och 

samtidigt så tror jag lite sådär att man skulle försöka, om det va både tjejer och killar 

samtidigt så tror jag att man kanske skulle försöka göra ens egna åsikter lite mildare så att 

dom passade bättre ihop  

- Vi kanske skulle låta anklagande…  

Vi menar att dessa diskussioner bl.a. lyfter fram vår tanke med gruppindelningen, om förövar- 

respektive offerrollen.  

 

Efter genomförd undersökning anser vi att det finns alternativa tillvägagångssätt att nå 

resultatet. Vi tror att det hade kunnat vara bra att komplettera fokusgruppintervjuerna med 

enkäter om definitioner av våldtäkt. Enkäterna skulle kunna göras initialt och användas som 

diskussionsunderlag i grupperna. Vi ser även att det kan finnas andra sätt att göra själva 

gruppintervjuerna där vi kunnat använda oss av metoder för att få med alla deltagare, som vi 

t.ex. föreslagit tidigare med att alla ungdomar på egen hand fått definiera och redovisa 

våldtäktsbegreppet och sedan diskutera det i gruppen.  

 

Vi är medvetna om att vår roll som kvinnliga samtalsledare kan ha påverkat resultatet i 

killgrupperna. Denna inverkan upplever vi i en av grupperna var av negativ bemärkelse, då vi 

tror att några av killarna i den gruppen tyckte att det var pinsamt att bli intervjuade om 

våldtäkt av två främmande unga kvinnor, vilket ledde till att de var tystlåtna. I den andra 

killgruppen fanns inga tecken på blyghet eller osäkerhet, utan alla uttryckte sina tankar fritt. 

Detta tror vi berodde på att det rörde sig om en grupp killar som är vana att diskutera ämnet. 

Vi blev i denna grupp vuxna frågeställare snarare än unga kvinnor.   
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har inte haft för avsikt att göra en jämförande studie men ser att det skulle vara givande att 

studera skillnader, då vi i vår studie ändå upptäckt att de finns. Exempel på jämförande studier 

skulle kunna vara mellan storstad och landsbygd, mellan kön och mellan olika kulturer.  

 

På en samhällsnivå skulle en rättssociologisk studie av våldtäktsdomar vara intressant. Vårt 

förslag är att jämföra domar innan och efter den nya sexualbrottslagen trädde i kraft. Vi tror 

att det skulle kunna synliggöra rättens tolkning av lagen. Det skulle vidare kunna kopplas till 

lagstiftarens intentioner med lagändringarna. 
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Bilaga 1  

Sexualbrottslagen 

6 kap. Om sexualbrott 

 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

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

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd. 

 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90). 

 

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
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övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst 

sex år. 

 

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 

eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om 

fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90). 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

Hej, 

Vi skriver en c-uppsats på Socialhögskolan i Stockholm om ungdomars definition av våldtäkt. 

Därför söker vi ungdomar som vill ställa upp i vår undersökning. Vi kommer totalt att ha 4 

gruppintervjuer och grupperna kommer delas in i två tjejgrupper respektive två killgrupper.  I 

varje grupp kommer det finnas plats för 4-6 deltagare. Vi vänder oss av etiska skäl, till er som 

fyllt 18 år. Om ni vill delta kan ni skriva under den här informationsblanketten och lämna in 

den till er mentor. Vid intervjuerna kommer vi att använda bandspelare för att kunna återge 

era diskussioner så precist som möjligt. Banden kommer endast användas i vår forskning och 

sedan kommer de att förstöras. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Ni ges möjlighet att 

diskutera vad ni anser är våldtäkt och resonera kring olika exempel och även diskutera vad ni 

tycker om sexualbrottslagen. Allt deltagande är frivilligt och vi kommer inte gå ut med namn 

eller skola på er som väljer att delta. 

 

Har ni några frågor gällande undersökningen får ni gärna kontakta någon av oss via telefon. 

 

Vänliga hälsningar, 

Jennie Nilsson   (mobilnummer: 073-541 44 97) 

och  

Nina Björck  (mobilnummer: 073- 943 45 97) 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledning 

Vi informerar ungdomarna om att det är frivilligt att delta i fokusgruppen och att de när som 

helst kan avsluta sin medverkan. Vidare informerar vi deltagarna om att det inte är meningen 

att de ska diskutera egna erfarenheter utan att tanken är att de i grupp diskuterar våldtäkt. Vi 

talar om för ungdomarna att det inte handlar om en diskussion där det finns ett rätt och ett fel, 

utan att allas åsikter är viktiga. 

 

Inledande frågor 

Vad är våldtäkt? 

Vad är inte våldtäkt? 

 

Fallbeskrivningar 

Exempel 1 

Det är fest. Marika och John flirtar och hånglar med varandra. Båda två dricker alkohol och 

blir fulla. De pratar om att gå hem tillsammans efter festen. Allt eftersom festen fortgår börjar 

Marika känna sig illamående och yr så hon går och lägger sig och vilar i ett sovrum. John letar 

efter Marika, han saknar hennes sällskap. Han hittar henne i en säng och kryper ner där 

tillsammans med henne. Det slutar med att de har sex. 

 

Vad är ett hjälplöst tillstånd? 

Var går gränsen för att vara för full för att säga nej? 
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Exempel 2 

Det här handlar om två tonåringar som bor i samma område. Deras familjer känner varandra 

och de har gått i samma skola. Den ena är 13 år, den andra är 16, när de blir tillsammans. 

Föräldrarna vet om deras relation och tycker det är okej. Efter att ha varit ihop i ett par 

månader bestämmer de sig för att ha sex.  

 

- Enligt den nya sexualbrottslagen är sexuellt umgänge mellan en person under 15 år 

och en person över 15 år att betrakta som våldtäkt. Hur tänker ni om det? 

 

Exempel 3 

Det är två gymnasieungdomar som har varit ihop i ett år. De pratar om att förlova sig. Den 

ena har tappat sexlusten och den andra känner stark åtrå. Detta leder till att de har sex trots att 

den ena är trött och hängig.  

 

”Tjatsex” – kan det vara våldtäkt?  

Påverkar det om personerna som är inblandade har en relation, hur? 

 

Avslutande frågor 

Hur tycker ni att det har varit att diskutera det här? 

Tror ni att det hade varit någon skillnad om vi hade mixat grupperna med både tjejer och 

killar? 

 

Återkoppling 

För oss är det viktigt att ni får ta del av den uppsats vi skriver som baseras på det vi pratat om 

idag. Skulle ni vilja ha en kopia på den rapport vi ska skriva? Eller hur skulle ni vilja att vi 

återkopplar med er?  

 


