
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi inom studieordning mot personal, arbete, organisation 

PAO, 15 h.p. 

Vårterminen 2009 

Handledare: Sanja Magdalenic 

 

 

 
 
Våldtäkt ur ett 
mansperspektiv 
Nina Hermansen



Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att se på hur sex mäns syn på och förståelse av våldtäkt ser ut 

och att undersöka hur detta kan relateras till rådande genusordning, till konstruktionen av 

genus och heterosexualitet. För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara mina 

frågeställningar, har jag genomfört en intervjustudie med sex svenskfödda, heterosexuella, 

medelklassmän födda på 70-talet. 

 

Uppsatsen utgår från tanken att vi lever i en genusordning som bland annat karaktäriseras av 

mäns överordning och kvinnors underordning. Genus förstås som något som ständigt 

konstrueras. Våldtäkt ses dels som en konsekvens av genusordningen och dels som 

fungerande upprätthållande av den samma. Tidigare forskning visar att våldtäkt inte kan 

förklaras med hänvisning till förklaringsmodeller som inte tar hänsyn till konstruktionen av 

genus och heterosexualitet. Ett sociologiskt och feministiskt angreppssätt för att förstå 

våldtäkt handlar om att belysa våldtäkt i relation till övriga samhällsstrukturer. Tidigare 

forskning visar att relationen mellan våldtäkt och annan sexuell samhandling är flytande och 

att övergrepp kan förstås som något annat än våldtäkt via en rad omständigheter. 

Överfallsvåldtäkten tjänar som mall för förståelse av alla våldtäkter vilket leder till att endast 

extrema fall av våldtäkt uppfattas som just våldtäkt  

 

I resultatdelen redogörs för informanternas förståelse för våldtäkt. Informanterna har en 

principiell förståelse av våldtäkt som definieras som allt sexuellt som sker efter att kvinnan 

sagt nej. När diskussionen kring våldtäkt fördjupas visar det sig dock att informanternas 

principiella förståelse omtolkas. Via en rad omständigheter, visar det sig att det 

informanterna egentligen avser som en riktig våldtäkt är överfallsvåldtäkten. Jag visar även 

på hur våldtäkt kan fylla en funktion i skapandet av maskulinitet och hur mäns våld 

konstrueras som en självklar del av maskulinitet. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om våldtäkt ur ett mansperspektiv. Det kan tyckas märkligt att ha 

män i fokus i en undersökning om våldtäkt men jag menar att det finns en poäng med att 

fokusera på män i just den här frågan. Våldtäkt ses oftast som en kvinnofråga, eftersom 

nästan enbart kvinnor ställs inför det faktum att de kan bli våldtagna och eftersom det är i 

egenskap av kvinnor som kvinnors sexuella utsatthet grundar sig. Men det är också en 

mansfråga eftersom det nästan uteslutande är män som begår våldtäkter. Trots det är det 

sällan som våldtäkt analyseras som ett problem som har med män eller manlighet att göra. 

Diana Scully (1994) menar att den stora inriktningen på kvinnors upplevelser av våldtäkt inte 

räcker för att utmana myten om våldtäktsmannen som en avvikande psykiskt sjuk man och 

vidare att ett alltför stort fokus på kvinnors upplevelser av våldtäkt tar bort ljuset från det 

faktum att det är män som (i en förkrossande majoritet) våldtar. Vidare menar hon att kvinnor 

inte kan förväntas förklara varför män våldtar (Scully, 1994). Av Scullys resonemang följer 

att för att förstå våldtäkt behöver forskningen inriktas på män. Män har i princip monopol på 

våld i vårt samhälle (Connell 1996), men Michael Kimmel (2000) menar att mäns våld 

mycket sällan problematiseras som ett maskulinitetsproblem, när det gäller mäns våld hamnar 

ofta klass, ras, etnicitet, sociala problem etc. i fokus för förklaringarna. Inom psykologin har 

man försökt förklara våldtäkter som något extremt som begås av ett fåtal sjuka män, men 

sociologisk forskning tyder på att våldtäkt är allt annat än ovanligt och att våldtäktsmän är 

”vanliga” män (Eliasson, 1997, Lundgren m.fl. 2001, Kimmel, 2000, Scully 1994). Jag menar 

att för att förstå våldtäkt, behöver forskningen se längre än till offer och förövare, ”vanliga” 

mäns syn på våldtäkt behöver undersökas. Våldtäkt behöver analyseras som ett 

maskulinitetsproblem. Ett problem som rör ostraffade, jämställda män utan samhällelig makt. 

Förekomsten av sexualiserat våld i det svenska samhället gör hål på myten om Sverige som 

jämställt, vilket bland annat bidragit till att det forskats relativt lite om sexualiserat våld i 

Sverige, jämfört med andra länder (Eliasson, 1997, Lundgren m.fl., 2001). Antropologisk 

forskning pekar på att ju högre status kvinnor har i ett samhälle desto lägre våldtäktsfrekvens 

(Kimmel, 2000). Varför förekommer då kvinnomisshandel, hedersmord och våldtäkt i ett 

land som präglas av jämställda relationer mellan män och kvinnor? Ur min synvinkel blir det 

särskilt intressant att studera våldtäkt i en kontext som den svenska och än mer intressant att 

intervjua, svenska, heterosexuella, medelklassmän som ser sig själva som jämställda. Genom 

detta vill jag försöka synliggöra de män som oftast annars är osynliga i relation till 

sexualiserat våld. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka sex mäns syn på och förståelse av våldtäkt och att 

undersöka hur detta kan relateras till rådande genusordning, till konstruktionen av 

maskulinitet, femininitet och heterosexualitet och genusojämlikhet. Männen är alla 

heterosexuella, svenskfödda, uppvuxna i ett medelklassområde och födda på 70-talet. Ingen 

av dem innehar någon samhällelig maktposition så som polis eller åklagare. 

 

Frågeställningar: 

Hur ser informanternas syn på och förståelse av våldtäkt ut? 

Hur definierar informanterna våldtäkt? 

Vad avser informanterna med en typisk våldtäkt? 

Förändras informanternas definition av våldtäkt, när diskussionen fördjupas, t.ex. genom 

påhittade scenarion, eller aktuella fall? 

Vilka kriterier behöver uppfyllas för att informanterna ska anse att en riktig våldtäkt skett? 

Hur kan informanternas syn på våldtäkt, förstås i relation till konstruktionen av genus, 

och heterosexualitet? 

Hur ser informanterna på relationen mellan våldtäkt och konstruktionen av maskulinitet? 

Hur ser informanterna på relationen mellan maskulinitet och våld? 

 

3. Våldtäkt – brottsstatistik och rättsligt perspektiv 

2005 fick Sverige en helt ny sexualbrottslagstiftning. En av de viktigaste reformerna är att 

fler brott nu betecknas som våldtäkt som tidigare klassats som sexuellt utnyttjande eller 

sexuellt tvång. Ett av de tidigare problemen med sexualbrottslagstiftningen var exempelvis 

att den som själv berusat sig, och därmed var försatt i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd 

inte kunde våldtas, eftersom lagstiftningen enbart menade att en våldtäkt kunde ske om 

förövaren försatt offret i vanmakt. Med den nya lagstiftningen faller även denna typ av 

handlingar in under begreppet våldtäkt. Lagstiftningen förutsätter inte våld men typfallet 

avser ändå en våldtäkt där våld eller hot om våld föreligger.  

 

Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes nära 12 600 sexualbrott i hela landet under 2007, 

varav omkring 4700 rubriceras som våldtäkt inklusive grov våldtäkt1. Mycket få av dessa 

brott leder till åtal och fällande dom, 2007 lagfördes 217 personer för våldtäkt, inklusive grov 

                                                           
1 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_instance=2, 2008-12-02 
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våldtäkt2. I Brås kartläggning av polisanmälda våldtäkter (Grevholm, m. fl. 2005) redovisas 

antalet anmälda våldtäkter under två studerade år. Ett tydligt resultat från Brås kartläggning 

är att en majoritet av de anmälda våldtäkterna begås av män som är bekanta med offren, i 8 

fall av 10 känner offret och gärningsmannen varandra. När det gäller våldtäkter mot personer 

över 15 år visar kartläggningen på att i 32 % av fallen hade gärningsmannen och offret nu 

eller tidigare haft en relation. I 27 % av fallen var de ytligt bekanta, genom att de till exempel 

hade träffats under en kväll. Av samtliga kartlagda våldtäkter var 12 % så kallade 

överfallsvåldtäkter. I 60 % av fallen, vid våldtäkter mot personer över 15 år, skedde 

våldtäkten i offrets, gärningsmannens eller deras gemensamma bostad endast c:a 15% av 

våldtäkterna skedde utomhus. Ungefär 60 % av offren var under 30 år och 67 % av 

gärningsmännen. Den absoluta majoriteten av gärningsmän när det gäller sexualbrott är män, 

2007 var 2 % av de misstänkta kvinnor. 97 % av offren vid våldtäkt mot personer över 15 år, 

var kvinnor. (Grevholm, m. fl. 2005) Mörkertalet när det gäller våldtäkter är mycket stort, 

enligt Brottsförebyggande rådet kan det handla om att endast 20 % av alla begångna 

våldtäkter anmäls3. Enligt brottsförebyggande rådet är en av orsakerna till detta att brott där 

gärningsman och offer känner varandra är brott med särskilt låg anmälningsfrekvens4. Därför 

kan man också anta att andelen våldtäkter där gärningsman och offer känner varandra är ännu 

högre och att överfallsvåldtäkter är överrepresenterade i statistiken. Kvinnors 

anmälningsbenägenhet påverkar möjligheterna att få reda på hur det verkligen förhåller sig 

med våldtäkter och därmed även möjligheterna att förebygga och motverka dessa brott. Men 

kvinnors benägenhet att anmäla påverkas av deras möjligheter att få sin sak rättvist prövad, 

att bli trodda och tagna på allvar av rättssamhället. Detta i sin tur beror naturligtvis på dels 

hur kvinnorna själva definierar det som skett, om de själva till viss del tar på sig skulden för 

det inträffade, på hur människor i deras omgivning definierar det som skett och på hur 

rättssamhället behandlar kvinnor som anmäler att de blivit våldtagna. 

 

Sexualiserat våld är ett stort problem i vårt samhälle, som redovisats ovan anmäldes ca 

12 000 sexualbrott under 2007. Om man även tar med andra former av sexualiserat våld och 

dess konsekvenser, samt tar i beaktande att detta är brott med låg anmälningsgrad, inser man 

snabbt hur stort problemet är. I en amerikansk undersökning hade upp emot hälften av alla 

vuxna kvinnor någon gång blivit utsatta för någon form av sexuell akt, när de inte ville, 15 % 
                                                           
2http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=454&statsType=450&Year=2007&
type=3&statsPopulation=all 2008-12-02 
3 http://www.okejsex.nu/myter_om_sex 2009-01-13 
4 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=9, 2009-02-07 
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hade erfarenheter av våldtäktsförsök, 25 % hade haft samlag fast de inte ville men hade känt 

att de inte kunde stå emot mannens övertalning och 9 % hade blivit tvingade till sex genom 

våld (Kimmel, 2000). Eva Lundgren m. fl. (2001) visar på liknande siffror för Sverige, 13 % 

av samtliga tillfrågade i undersökningen hade utsatts för grova sexuella övergrepp, så som 

våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuellt utnyttjande av en man utanför en sexuell relation.  

 

Amnesty genomförde en enkätundersökning om attityder till våldtäkt under 20085 som visar 

att en stor del av de tillfrågade, 20-25 % anser att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon 

klär sig utmanande, om hon flirtat och hånglat med mannen före övergreppet, om hon är 

påverkad av alkohol eller droger och om hon inte gör tillräckligt motstånd och skriker. 

Omkring 10 % anser att det är en förmildrande omständighet för mannen om han har eller har 

haft ett förhållande till kvinnan och om han är påverkad av alkohol eller droger. Vidare kan 

nämnas att 62 % av de tillfrågade har litet eller inget förtroende alls för det svenska 

rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjligheter att få rättvisa (Amnesty, 2008) Amnestys 

undersökning är inte en vetenskaplig studie, men kan ändå vara en indikation på svenskarnas 

attityder till våldtäkt.  

 

En rad föreställningar verkar ligga till grund för kvinnors möjligheter till en rättvis prövning 

vid en våldtäktsanmälan, det handlar om föreställningar om våldtäktsmannen som en tydlig 

avvikare, om de inblandades alkholpåverkan, om deras tidigare relation, om kvinnan kan ha 

ansetts uppträtt ”sexuellt utmanande”, huruvida hon tydliggjort för mannen att hon inte vill 

ha sex och huruvida han förstått det, (Eliasson 1997, Jeffner, 1998, Wennstam, 2002, 2004), 

samtliga föreställningar bör relateras till genus och sexualitet för att bli begripliga.  

 

Enligt svensk lag så är ett nej ett nej och kvinnans sexuella bestämmanderätt erkänns. Men, 

Helena Sutorius visar i sin avhandling att då lagen ska tolkas i ett enskilt fall kan ett nej bli ett 

ja eftersom man lägger fokus på mannens upplevelse av kvinnans nej (Sutorius 2003). Inom 

ramen för den rättsliga prövningen konstrueras kvinnor som sexuellt tillgängliga tills de visat 

sin ovilja på ett så tydligt sätt att mannen förstått att hon inte velat ha sex. Detta, att fokus 

hamnar på om mannen förstått att kvinnan inte velat ha sex ger män ett förhandlingsutrymme, 

eftersom de lätt kan skylla på att de exempelvis varit för fulla att förstå, eller att kvinnan gått 

med på sex tidigare och att mannen därmed inte gärna kunnat veta att detta inte gällt i detta 

fall (för en rad exempel på detta se Wennstam, 2002). Kvinnans handlingsutrymme blir 
                                                           
5 http://net19.amnesty.se/kampanj/stoppavaldetmotkvinnor/valdmotkvinnorisverige/ 2009-02-07 
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mycket litet eftersom det är hennes ansvar att se till att mannen verkligen förstått att hon inte 

velat ha sex. Eftersom ord ofta står mot ord när det gäller våldtäktsmål blir det upp till rätten 

att försöka reda ut om våldtäktsmannen har haft uppsåt att våldta, detta sker ofta genom att 

man försöker utreda huruvida mannen förstått att kvinnan inte velat ha sex med mannen, 

sexiga underkläder och flirtighet från kvinnans sida tolkas då ofta som tecken på att hon varit 

inställd på sex (Wennstam 2002). Om kvinnan varit för berusad för att säga ifrån tolkas det 

som att mannen kan haft svårt att förstå att kvinnan inte velat, omvänt kan en för full man ha 

svårt att tyda signaler från kvinnan (Wennstam, 2002). Katarina Wennstam (2002) menar att 

det i brottsbalkens sjätte kapitel inte står någonting om relationen mellan offer och 

gärningsman, inte heller någonting om kvinnans beteende före eller efter våldtäkten, trots 

detta fokuseras mycket kring detta både i samhället och i domstol (Wennstam, 2002). Vidare 

visar Anastasia Swärd Lindbom (2004) att även när det gäller polisanmälningar är det 

kvinnans trovärdighet som väger tyngst vid beslut om åtal. Swärd-Lindbom (2004) tillägger 

förutom de omständigheter som nämnts ovan även klass och menar att både offret och 

gärningsmannens klasstillhörighet spelar in vid bedömningarna. Swärd-Lindboms 

undersökning pekar på att det är mer sannolikt att en våldtäktsanmälan gällande en man som 

avviker från normen, i det här fallet svensk medelklass, exempelvis genom att vara 

invandrare eller brottsbelastad leder till åtal. Samma sak gäller för offret fast omvänt, dvs. det 

är mindre troligt att en ung, underklasskvinna får sin sak prövad i domstol (Swärd-Lindblom, 

2004). 

 

4. Teori och tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon forskning som inriktas på mäns förståelse av våldtäkt, därför 

redogör jag här för teori och forskning med besläktade frågeställningar och försöker på så vis 

ringa in mitt eget område. Stina Jeffners avhandling i sociologi, (Jeffner, 1998), där hon 

studerar ungdomars förståelse av våldtäkt och betydelsen av kön och sexualitet är den 

undersökning som ligger närmast min egen. 

 

I sin avhandling skriver Jeffner (1998) att när det gäller våldtäkter, sexualiserat våld och 

våldtäktsmän finns det en uppsjö av forskning, fältet är så stort att det i det närmaste är 

omöjligt att överblicka. Inom svensk forskning är det främst inom psykologi och psykiatri, 

som olika former av sexualiserat våld blivit behandlat (Jeffner 1998). Vidare skriver Jeffner 

att det sociologiska perspektivet främst återfinna bland kvantitativa undersökningar gjorda av 

exempelvis brottsförebyggande rådet. Internationellt sett har dock sociologin spelat en 
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mycket viktig roll för studier av sexualiserat våld (Jeffner, 1998). Mona Eliasson (1997) har 

gjort en kartläggning av mäns våld mot kvinnor och skriver att det är svårt att göra en enkel 

sammanfattning av forskningen på området, en del av forskningen gör anspråk på att förklara 

varför sexualiserat våld finns överhuvudtaget, annan förklarar varför det uppkommer hos just 

de personer som är inblandade. Jeffner (1998) menar att det finns forskning som främst avser 

beskriva fenomenet, forskning som har våldets konsekvenser i fokus och forskning som 

försöker förklara vad det sexualiserade våldet skulle kunna vara ett samhälleligt uttryck för. 

Till det kan tilläggas att ämnet kan studeras ur juridisk, statsvetenskaplig, antropologisk, 

psykologisk eller sociologisk synvinkel för att nämna några. Våldtäkt är inte heller en 

enhetlig kategori, utan är något som förekommer i många olika former och sammanhang, 

exempelvis inom relationer, i krig, i tortyr, i fängelser, utomhus och inomhus, som överfall, 

av flera förövare osv.  

 

Mitt syfte är att studera mäns förståelse av våldtäkt och hur detta kan relateras till genus och 

heterosexualitet. Detta innebär att jag valt att främst inrikta mina studier mot forskning som 

har ett tydligt genusperspektiv. Feministisk forskning har varit kritisk till forskning som 

behandlar våldtäkt men som inte problemtiserar genus och heterosexualitet och som saknar 

maktperspektiv i analysen (Jeffner, 1998, Scully, 1994). Den feministiska kritiken av 

traditionell forskning på området har framförallt handlat om att lyfta fram och problematisera 

genus och sexualitetens betydelse för förståelsen av våldtäkt. Jag väljer därför att här 

redogöra för de definitioner av genus och heterosexualitet som uppsatsen utgår ifrån. 

 

4.1 Genus 

Genusordningen i vår del av världen karaktäriseras av mäns dominans över kvinnor, men 

genusordningen utgörs även av relationer mellan män och mellan kvinnor och genomskärs av 

andra strukturer så som exempelvis klass och etnicitet. Jag kommer nedan att redogöra för att 

sexualitet och våld är centrala delar av genusordningen. R. W. Connell (2002) skisserar en 

modell av genusordningen som är fyrdimensionell och menar att man på så sätt kan fånga 

genusordningens komplexitet. Ett exempel på detta är att staten konstruerar sina medborgare 

som lika, medan förhärskande sexualitetsnormer konstruerar män och kvinnor som varandras 

motsatser (Connell, 2002). Connells (2002) modell urskiljer som sagt fyra huvudmönster 

bland genusrelationer: maktrelationer, produktionsrelationer, känslomässiga relationer och 

symboliska relationer.  
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En av mina utgångspunkter för analysen är att kön eller genus är en social och kulturell 

konstruktion. Jag utgår ifrån tanken att det inte finns något biologiskt eller naturligt kön som 

bestämmer våra identiteter som kvinnor och män utan att genus existerar eftersom biologin 

inte bestämmer det sociala (Connell, 1996, 2002). Ur det här perspektivet betraktas genus 

som något som ständigt skapas och återskapas, genom dagliga praktiker (Connell, 2002). När 

mina informanter talar om exempelvis sig själva, andra och våldtäkt, ser jag det som ett sätt 

att konstruera genus, men även deras gester, klädsel och andra handlingar är del av 

genusprocessen även om det inte är föremål för min analys. Samtidigt som jag betraktar 

genus så som både föränderligt och dynamiskt och därmed svårfångat som empirisk kategori, 

måste jag förhålla mig till genus som en faktisk empirisk kategori, dvs. män och kvinnor som 

givna aktörer i givna sammanhang (Jeffner, 1998) dels eftersom våldtäkt är ett brott som 

begås nästan uteslutande av faktiska män mot faktiska kvinnor och dels eftersom mina 

informanter refererar till faktiska män och kvinnor. För även om genus ses som en process 

(Connell, 2002), något som ständigt måste skapas och återskapas så betyder ju inte det att 

utgångspunkten för feminismen, dvs. att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp, 

försvunnit, men det innebär en teoretisk förändring från förenklingar som överdrivit 

genuskategoriernas stabilitet och dikotoma drag (Connell, 2002). 

 

Connell (1996) menar att genus inte utgörs av enkla motsatskategorier fyllda med specifikt 

innehåll, genus kan förstås som dels distinktionen mellan män och kvinnor, både som 

kroppslig skillnad och som social hierarki, men genus refererar även till könskategoriernas 

innehåll, dvs. maskulinitet och femininitet. Maskulinitet och femininitet är splittrade och 

motsägelsefulla, menar Connell (1996), när vi talar om maskulinitet och femininitet talar vi 

om konfigurationer av genuspraktik. Om man intar en dynamisk inställning till hur 

genuspraktiker ordnas kan man se/förstå maskulinitet och femininitet som genusprojekt 

(Connell, 1996, 2000, 2002) Genom genus komplexa struktur och genom att genus består av 

ett antal skilda logiker som läggs ovanpå varandra kommer maskulinitet och femininitet alltid 

att vara splittrade och motsägelsefulla (Connell,1996 s.97). 

 

4.2 Maskuliniteter 

Den kritiska mansforskningen, har män och maskulinitetsskapande som fokus, till skillnad 

från andra delar av feminismen som främst fokuserat på dominansförhållanden mellan 

kvinnor och män (Nordberg, 2005). Förutom att problematisera och dekonstruera de 

reglerande normer och manlighetsformeringar som skapar problem både för män och för 
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kvinnor, inriktar man sig mot hierarkier som skapas och upprätthålls inom manskollektivet 

(Nordberg, 2005). Connell (1996, 2000) diskuterar en modell med i huvudsak fyra 

maskulinitetspositioner. Connell pekar på förekomsten av ett historiskt föränderligt och 

kulturellt uppburet hegemoniskt och normaliserat manlighetsideal, ”den hegemoniska 

maskuliniteten”, vilken intar den översta positionen i genusordningen. ”Den Hegemoniska 

maskuliniteten kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för 

tillfället accepterade svaret på frågan om legitimiteten för mäns överordning. På så sätt 

garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta position och kvinnors underordnande” 

(Connell, 1996, sid. 101). Connell (1996) betonar att den hegemoniska maskuliniteten inte 

ska ses som en karaktärstyp, utan snarare som ett föränderligt ideal. Connells 

maskulinitetshierarki består av flera olika till varandra relaterade maskulinitetspositioner, den 

hegemoniska maskuliniteten är den som legitimerar normaliseringen av vita, västerländska, 

heterosexuella, medelklassmäns maktposition i samhället. Delaktig maskulinitet, innebär för 

Connell den position som de flesta män intar, denna position understödjer den hegemoniska 

maskuliniteten utan att den behöver utstå de spänningar som det innebär att vara i frontlinjen 

av den hegemoniska maskuliniteten. Underordnad maskulinitet innebär för Connell den 

maskulinitet som intar den lägsta positionen i maskulinitetshierarkin. Den homosexuella 

maskuliniteten är den mest iögonfallande underordnade maskuliniteten men det finns en rad 

andra. Detta markeras av en rik flora av smädelser som tönt, mes, klant, morsgris, ynkrygg 

etc. Enligt Connell, (1996) är det uppenbart att det är femininitet som utgör grunden för det 

symboliska nedsolkandet. Marginaliserad maskulinitet kan ha stora likheter med hegemonisk 

maskulinitet men formas bland marginaliserade klasser eller etniciteter. Hegemoni, 

underordning och delaktighet är inre relationer av genusordningen. Samspelet mellan genus 

och andra strukturer skapar ytterligare kopplingar mellan maskuliniteter.  

 

Connell väver samman genusordningen med klass, etnicitet, ras och sexualitet och spränger 

på så viss upp maskulinitet i olika maskuliniteter. Detta innebär att man analytiskt kan fånga 

komplexiteten hos genus, något som annars riskerar att gå förlorat om man bara hänvisar till 

män som grupp eller som maskulinitet som en enda kategori. Samtidigt som Connell menar 

att maskulinitet konstrueras mellan män, menar han också att den övergripande axeln kring 

vilken olika maskuliniteter formas är relationen mellan män och kvinnor, dvs. 

genusstrukturerna i sin helhet (Connell, 2000). 
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4.3 Sexualitet 

Sexualitet är intimt sammanlänkat med genus. Med sexualitet avser jag inte bara 

könsumgänge utan en ordning som innefattar begär, åtrå, identitet, praktiker, känslor och 

sociala relationer (Jfr Ambjörnsson 2004, Connell, 2002, Jacksson, 2007, Jeffner, 1998).  

En utgångspunkt för uppsatsens resonemang är att heterosexualiteten är socialt konstruerad 

såväl som konstituerande. Detta innebär att heterosexualitet förstås som en konstruktion i sig, 

men en specifik konstruktion som förutsätter två motsatta genus. Genom heterosexualiteten 

naturliggörs genuskategoriernas olikheter, därmed konstruerar heterosexualiteten genus.  

 

Heterosexualiteten intar en särställning i vårt samhälle. Denna normativa heterosexualitet 

innefattar normer och regler för önskvärt beteende (Jeffner, 1998). Detta som har kommit att 

kallas heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det 

naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i 

forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något naturligt, enhetligt och allomfattande. 

Heteronormativitet grundar sig på en binär könsuppfattning och en hegemonisk heterosexuell 

norm. Heteronormativitet är normerande och allting som faller utanför stämplas som 

avvikande. Heteronormativiteten innebär vidare obligatorisk heterosexualitet och 

heterosexualitet i obligatorisk form (Ambjörnsson, 2004, Roosenberg, 2002). Men det är 

viktigt att ha i åtanke att heteronormativiteten inte bara reglerar det som faller utanför ramen 

för heterosexualitet utan även det inomheterosexuella samspelet på olika sociala plan. Stevi 

Jackson argumenterar för att man måste tänka på vad som sker på båda sidor om 

heterosexualiteten och därför måste analysera heteronormativitet ihop med både genus och 

sexualitet (Jackson, 2007). 

 

4.4 Sexualiserat våld 

En stor del av den feministiska forskningen kring mäns våld mot kvinnor, tar ett helhetsgrepp 

på våldet och behandlar inte våldtäkt separat (Jfr Eliasson, 1997, Lundgren m. fl. 2001) 

Våldtäkt ses istället som en del av en större struktur, som inte bör särskiljas från andra former 

av våld mot kvinnor. Sexualiserat våld är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva 

olika former av mäns våld mot kvinnor så som kvinnomisshandel, våldtäkt, sexuella 

trakasserier, prostitution, våldspornografi osv. Ett av syftena med samlingsbegreppet är att 

belysa att det rör sig om besläktade företeelser som hänger samman med varandra och som 

kan ses som olika uttryck av genusordningen. 
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Sexualiserat våld ska inte ses som något extremt, som kan hänföras till speciella kvinnor, 

män eller relationer och på det sättet separeras från övrig interaktion mellan könen (Eliasson, 

1997, Jeffner, 1998). 

 

Män har i princip ensamrätt på våldsutövning i vårt samhälle och maskulinitet är starkt 

sammankopplat med våldsutövning i vår kultur (Connell 1996, Wendt-Höjer, 2002) våld är 

också starkt förknippat med makt, precis som makt är starkt förknippat med maskulinitet och 

män. Maria Wendt-Höjer (2002) skriver i sin avhandling att tillgången till våld som 

maktmedel blir viktig att problematisera när genusrelationer skall studeras. Våld mot kvinnor 

är inte enbart ett symptom på genusordningen utan fungerar även upprätthållande (Wendt-

Höjer, 2002). Våldet behöver dock inte alltid utövas, blotta vetskapen om våldet fungerar 

genusstrukturerande (Connell, 1996). Wendt-Höjer, menar att våld är centralt för 

konstruktionen av genus, våld och makt formuleras som tecken på manlighet medan 

kvinnlighet konstrueras kring rädsla och underkastelse. Kvinnors rädsla är central för mäns 

skapande av maskulinitet. Vidare menar hon, att för att en maskulinitet av mod, styrka och 

kontroll ska kunna upprätthållas behövs en kvinnlighet som präglas av rädsla och svaghet. 

Mäns brist på rädsla och förmåga till våld kan användas både till att skrämma och skydda och 

detta är centralt för maskuliniteten (Wendt-Höjer, 2002). 

I ljuset av detta kan våldtäkt förstås som en grundläggande del av genusordningen och 

fenomenet fyller en viktig funktion för upprätthållandet av genusordningen, dels genom att 

kvinnors frihet och rätt till självbestämmande begränsas och dels genom att män behövs som 

beskyddare, vilket gör kvinnor beroende av män och stärker mäns makt. 

 

4.5 Våldtäkt 

Ett exempel på psykologisk forskning om våldtäkt är Nicholas Groths (1981) omfattande 

intervjustudie av dömda våldtäktsmän. Groth (1981) har intervjuat flera hundra dömda 

våldtäktsmän under flera år. Groths forskning beskriver våldtäktsmännen som tydliga 

avvikare och fokuserar starkt på individualpsykologiska orsaker till våldtäkt. Groth menar i 

stora drag att våldtäkt inte handlar om sex utan maktutövning. Groth skriver att en våldtäkt 

inte behöver innehålla våld, men hans definition av våldtäkt innehåller ändå våld och den 

våldtäkt han främst beskriver är överfallsvåldtäkten. Eva Hedlunds (1989) analys ligger nära 

Groths och hon skriver att syftet är att förstå våldtäktsmännen. Enligt Hedlund är 

våldtäktsmännen män som blivit störda i sin sexualitet och har skadats i sin manlighet, de 

använder sin sexualitet som ett vapen för att värna sig mot tidigare erfarenheter av 
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kränkningar eller oförätter mot sitt kön. Sexualiteten blir i Hedlunds tolkning ett medel för att 

kompensera för djupt liggande känslor av otillräcklighet och speglar behov av styrka, makt, 

kontroll, auktoritet, identitet och förmåga. Groth menar vidare att våldtäkt bör förstås som ett 

symptom på psykisk störning. Enligt Hedlund stammar denna psykiska störning från kampen 

att känna sig som man. För både Hedlund och Groth är heterosexualitet och genus starkt 

sammanflätade, ändå väljer de att inte problematisera varken det ena eller det andra. För att 

förstå förövarna som tydliga avvikare utgår man ifrån att det finns en ”normal manlighet” och 

en ”normal sexualitet” men vad detta innebär får vi inte veta. Denna normala manlighet eller 

den normala sexualiteten innefattar inte maktbehov, vrede eller aggression. Groth (1981) 

hävdar även att våldtäkt inte handlar om sex utan enbart aggression utom i en försvinnande 

liten del av fallen där, så kallade sadistiska våldtäkter, där själva aggressionen blivit erotiskt 

laddad för våldtäktsmannen .  

 

I Mona Eliassons kartläggning (1997) av mäns våld mot kvinnor visar hon hur forskningen 

försökt förklara det sexualiserade våldet genom olika modeller, men Eliasson menar att 

våldet aldrig kan förstås utan dimensionen kön. Det är män som våldtar kvinnor inte tvärtom, 

likaså är det inte alla män som blir utsatta för misshandel som barn, eller blir arbetslösa osv 

som begår våldtäkter, många våldtäktsmän är gifta eller lever i fungerande sexuella relationer 

med kvinnor. Vidare skriver Eliasson att, ingenstans kan man hitta belägg för att det skulle 

vara en typ av störning som skulle orsaka våldtäkterna. Om det bara handlar om sex, varför 

ligger man då inte bara med någon som vill? Och om det bara handlar om makt, våld och 

förnedring varför slår man då inte bara ner någon? Svaret på dess frågor är enligt Eliasson att 

i våldtäkten förenas dessa aspekter på ett mycket intrikat sätt, dessutom lever vi i en 

genusordning som genom att sanktionera olika beteenden för kvinnor och män erbjuder 

möjligheter för denna typ av vålds/maktutövning (Eliasson, 1997). 

 

Den Amerikanska sociologen, Diana Scully (1994), har delvis ett liknande tillvägagångssätt 

som Groth (1981) och Hedlund (1989) i det att hon intervjuar dömda våldtäktsmän, men hon 

intervjuar även en ”kontrollgrupp” av män bestående av brottslingar som är dömda för andra 

brott. Att försöka förstå våldtäkter utifrån tesen att våldtäktsmän är sjuka eller genom att söka 

förklaringar hos offren leder till att ansvarsfrågan förskjuts från förövare till offer, att 

aggressivt sexuellt beteende hos män ses som ovanligt när det i själva verket är mycket 

vanligt samt att ett socialt problem analyseras som ett individuellt problem, vilket gör att dess 

kontext går förlorad, menar Scully. Vidare menar hon att för att förstå fenomenet våldtäkt bör 
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forskningen om våldtäkt ha män i fokus, eftersom det är män som begår våldtäkter (Scully, 

1994). Forskning om kvinnors upplevelser av våldtäkt, når inte tillräckligt långt för att 

utmana bilden av våldtäktsmannen som en psykiskt sjuk avvikare, enligt Scully, istället kan 

det leda till att våldtäkt ses som ett kvinnoproblem, när det snarare är ett mansproblem 

(Scully, 1994). Kvinnor kan inte avslöja motiven hos dem som våldtar dem, skriver Scully. 

Enligt våldtäktsmännen i Scullys undersökning är inget våldtäkt och ingen är en 

våldtäktsman, männen rättfärdigar våldtäkter med hänvisning till att kvinnor är förföriska, 

säger nej när de menar ja, tycker om att bli tagna brutalt och att fina flickor inte blir 

våldtagna. Männen ursäktar sitt eget beteende med hänvisning till alkohol- eller 

narkotikapåverkan, att de är sjuka eller att de egentligen är fina killar (nice guys). Scully 

hävdar att samhället bidrar till de ursäkter som gör det möjligt för män som våldtar att 

förklara sina handlingar i socialt accepterade termer, rättfärdigandet och ursäkterna stöds av 

den kulturella bilden av kvinnor som sexuella objekt, avhumaniserade, i avsaknad av 

autonomi och värdighet, något som även tillåter män att våldta utan känslor. Diana Scully är 

intresserad av vad männen uppnår genom våldtäkt och hur de legitimerar sina handlingar. 

Detta är en tydlig fokusförskjutning om man jämför med resultaten representerade av Groth 

(1984) och Hedlund (1989). Scully menar att våldtäkt är ett brott med liten risk och stor 

belöning för våldtäktsmannen och hon menar att gränserna mellan vad som är normalt 

respektive extremt i relation till sex är flytande och att man måste ta hänsyn till kulturella 

förväntningar kring exempelvis kvinnors sexuella tillgänglighet för att förstå och tolka denna 

flytande gräns. 

 

Det är till viss del problematiskt, menar jag, att dra slutsatser om alla våldtäktsmän och 

våldtäkter generellt genom att studera dömda våldtäktsmän, dels eftersom mycket få blir 

dömda men framför allt eftersom mörkertalet, när det gäller våldtäkter är så stort. Med 

hänvisning till tidigare diskussion kring vad som konstituerar en ”riktig” våldtäkt och vad 

som krävs för att få någon dömd för våldtäkt, kan man anta att överfallsvåldtäkter och brutala 

våldtäkter är överrepresenterade bland dömda våldtäktsmän. För att bredda perspektivet och 

öka förståelsen för relationen mellan sex och våldtäkt, mellan normalt och extremt i vårt 

samhälle får man flytta fokus ytterligare, från våldtäktsmän och offer till ”vanliga” män och 

kvinnor dvs. till personer som inte ser sig själva som det ena (förövare) eller det andra (offer).  

 

I sin avhandling ”liksom våldtäkt typ” (Jeffner, 1998) intervjuar Stina Jeffner ungdomar som 

inte själva anser sig ha har begått eller utsatts för våldtäkt. Jeffners syfte är att undersöka 
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ungdomarnas förståelse av våldtäkt och att se på hur relationen mellan vad som uppfattas 

som normalt (föreställningar om och erfarenheter av kön och heterosexualitet) och det som 

uppfattas som extremt (här föreställningar om och erfarenheter av våldtäkt) (Jeffner, 1998 s. 

24). 

I Likhet med Scully, talar Jeffner om den flytande gränsen mellan sex och våldtäkt, Jeffner 

kallar det för ett kontinuum, en slags glidning mellan vad som kan ses som normal 

heterosexuell samhandling och våldtäkt (Jeffner, 1998). Hennes poäng är att det inte finns 

någon tydlig gräns, varken för vad som är en våldtäkt eller vem som är en våldtäktsman.  

Jeffner visar på att informanterna i hennes material har en principiell förståelse för vad 

våldtäkt är, den kan beskrivas som allt som sker efter det att tjejen sagt nej. Jeffner menar 

vidare att samtliga informanter i hennes material menar att våldtäkt är något förkastligt och 

fel, något som de tar starkt avstånd ifrån. Denna vida förståelse av våldtäkt och 

avståndstagandet ifrån fenomenet tolkar Jeffner som primärt och fast förankrat i sitt material. 

Men när Jeffner börjar fråga mer ingående om våldtäkt visar sig ett mer komplicerat 

förhållande till den principiella förståelsen av våldtäkt som allt som sker efter det att tjejen 

sagt nej. Jeffner menar att den principiella förståelsen av våldtäkt omtolkas och att förståelsen 

av vad som konstituerar en våldtäkt kan omförhandlas beroende på vilka omständigheter som 

föreligger kring våldtäkten.  

 

Jeffner diskuterar sex sådana omständigheter. Sättet att säga nej, tjejen måste enligt Jeffners 

informanter säga nej, i god tid, och ordentligt och bestämt. Kärlekens betydelse, om tjejen är 

kär i killen, tolkas det som skett som något annat än en våldtäkt. Alkoholpåverkan, för killen 

framstår alkoholpåverkan som en förmildrande omständighet och för tjejen som en 

försvårande. En full kille kanske gör ”något” som han egentligen inte menar, eller han kanske 

inte riktigt förstår att tjejen inte vill. En tjej som är full får skylla sig själv om hon blir 

utnyttjad, eftersom informanterna menar att hon dels borde veta bättre och att tjejen har 

ansvar för att sätta gränsen för den sexuella samvaron. Föreställningar om horan, en tjej som 

har rykte om sig att ligga med alla, behöver ingen våldta, alltså kan hon inte bli våldtagen, 

enligt informanterna. ”Avvikande” killar, ”fina” killar våldtar inte, det är psykiskt störda 

perversa män som begår våldtäkter, så om en ”normal”, ”fin” kille anklagas för våldtäkt 

måste det vara något ”annat” som skett. Konsekvenser för tjejen, en tjej som blivit våldtagen 

ska reagera på ett visst sätt för att det som skett ska tolkas som en våldtäkt, hon ska vara helt 

förstörd och inte vilja gå till skolan igen. Om inte detta uppfylls tolkar inte ungdomarna det 

som skett som att hon blivit våldtagen (Jeffner, 1998, mina kursiveringar). 
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Gränsen mellan vad informanterna refererar till som ”bra sex” och våldtäkt blir flytande och 

deras förståelse av vad som är våldtäkt förflyttas när de själva för diskussionen från en 

abstrakt/principiell nivå till en konkret, som ofta handlar om egna upplevelser. Den sexuella 

samvaron mellan ungdomarna kan ha inslag av både våld och tvång utan att det som skett för 

den skull tolkas som våldtäkt. Jeffner tolkar detta som att det finns ett förhandlingsutrymme 

mellan vad som är att anse som ”bra sex” och vad som är att anse som våldtäkt. 

 

Detta förhandlingsutrymme måste, menar Jeffner sättas i relation till föreställningar om kön 

och heterosexualitet. Hon visar bland annat på att informanternas inställning till och utrymme 

för sex är starkt beroende av vilket kön de har. Informanternas föreställningar om kön är 

också starkt knutna till heterosexualiteten och deras föreställningar kring sex och kärlek. En 

aspekt av detta är att killar förväntas tjata sig till sex och att en tjej som inte tydligt och 

bestämt säger nej räknas som tillgänglig för sex (Jeffner, 1998; Jfr. Berg 2005). Tjejerna 

behöver också förhålla sig till risken att bli våldtagna, och till föreställningar om killarnas 

sexdrift. Flera av tjejerna i Jeffners studie, menar att det är ”taskigt mot killen” att säga nej i 

sista sekund, eller att det är enklare att gå med på samlag fast man egentligen inte vill, 

eftersom killen blir sur annars eller situationen blir pinsam (Jeffner, 1998).  

 

Lena Berg, har intervjuat unga män om gränsen mellan ”fredligt sex och våldtäkt” (Berg, 

2005) och visar i sin artikel hur diffus gränsen mellan sex och våldtäkt kan te sig för unga 

män. Informanterna i Bergs artikel diskuterar kring ett scenario där en man och en kvinna 

träffats på krogen, berusat sig tillsammans, gått hem, hånglat och klätt av varandra, men när 

de ligger nakna tillsammans på sängen somnar kvinnan av berusning. De intervjuade männen 

tror att mannen skulle ha sex med kvinnan trots att hon somnat. De diskuterar olika 

omständigheter som blir avgörande för hur de tänker sig fortsättningen på scenariot efter det 

att kvinnan somnat. Dessa omständigheter handlar om den gemensamma sexuella 

upphetsningen, alkoholens inverkan och svårtolkade kroppsliga reaktioner. Den 

gemensamma överenskommelsen som slutits innan kvinnan blir för full, verkar fortsätta gälla 

även om kvinnan är för full för att säga varken ja eller nej. Det tidigare gemensamma Ja:et 

gör att även om mannen fortsätter så tolkas det som sker inte som en våldtäkt. Männen menar 

också att mannen kanske är så inne i njutningen att han inte märker att kvinnan sover, eller så 

tolkar han det som att hon kanske får orgasm på det sättet. Männen reflekterar även kring sin 

egen berusning och menar att det beror på hur full man själv är om man skulle fortsätta eller 
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ej. Männen i Bergs artikel vet alla att det vore fel att fortsätta men enligt Berg verkar detta 

”fel” inte vara kodat ”övergrepp/brottslig handling” (Berg, 2005). Alkoholen gör att 

övergreppet blir möjligt att förminska och förklara bort. Men om mannen märker att kvinnan 

sover och ändå fortsätter då har han begått ett brott, detta ger menar Berg, en indikation på 

vad som konstituerar en riktig våldtäkt i männens ögon. Att medvetet gå över någon annans 

gränser och därmed göra den illa. Överfallsvåldtäkten framstår som den mall som 

informanterna jämför sina tolkningar med. Även Jeffner (1998) lyfter fram hur 

överfallsvåldtäkter sätter ramarna för vad som uppfattas som en riktig våldtäkt. Lena Berg, 

menar att det är anmärkningsvärt hur sällan de unga männen försöker sätta sig in i kvinnans 

position och situation, det är hela tiden mannens förståelse av situationen som blir avgörande 

för om det som skett tolkas som våldtäkt eller inte. Vilket ju även ligger i linje med Sutorius 

(2003), och Wennstams (2002; 2004) resultat som diskuterats tidigare i uppsatsen.  

 

Berg (2005) menar att konstruktionen av unga mäns och kvinnors sexualitet präglas av ett 

skillnadstänkande som genomsyrar hennes informanters meningsskapande. Mäns sexualitet 

konstrueras och förstås som stark och i det närmaste okontrollerbar, den kan ta över sans och 

vett, man blundar och går helt in i njutningen och därmed påverkas bedömningen av 

partnerns delaktighet. Kvinnor förväntas veta om detta och förhålla sig till det, informanterna 

i Bergs undersökning verkar mena att en kvinna är tillgänglig för sex så länge hon inte säger 

nej tydligt och går därifrån. (Berg, 2005; jfr. Jeffner, 1998). Att förhålla sig till kvinnor som 

sexuellt tillgängliga tills något annat påtalas bygger på tanken att kvinnor tar ansvar för den 

sexuella samvarons vara eller icke-vara, enligt Berg (2005). Vidare skriver Berg att, implicit 

förväntas kvinnor ansvara för mäns sexuella beteende. Konstruktionen av den driftstyrde 

mannen som förlitar sig på att kvinnor kan styra sin drift så väl att de tar ansvar för 

samvarons utveckling, ansvarsbefriar män, menar Lena Berg. Lägger vi till hur alkoholen kan 

ansvarsbefria kan vi förstå hur en full kille kan fortsätta ha sex med en kvinna som tuppat av 

och fortfarande uppfattas som en schysst kille Berg, 2005) (jfr. Scullys ”nice guys”, 1994, 

eller Jeffners ”fina killar”, 1998).  

 

Berg (2005) utgår i sin artikel från Janet Holland m.fl. bok ” The Male in the head...”, 

(Holland m.fl., 1998) där Holland m.fl. menar att unga män gör kön i en kulturell kontext där 

våld och tävlande kan förstås som normaliserade sätt för män att göra genus. Våld som en del 

av konstruktionen av maskuliniteten får också betydelse för hur heterosexualitet konstrueras 

och normaliseras. Holland m. fl.´s informanter har internaliserat föreställningen om att tjat, 
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press och tvång ingår i den heterosexuella praktiken, så väl att det inte tolkas som våld. 

Mannen förväntas driva det sexuella spelet framåt, medan kvinnan är den som besvarar hans 

agerande, antingen jakande eller begränsande. Även Jeffners (1998) informanter talar om hur 

killen tjatar till sig sex, flera av hennes informanter har erfarenhet av att bli övertalade till 

sex, men verkar förhålla sig till detta som något som ingår i det heterosexuella spelet. Tjejen 

kanske kan känna sig våldtagen, men om hon är kär i killen och gett med sig till slut upplever 

hon det inte som att hon egentligen har blivit våldtagen. Berg (1997) menar att pornografi, 

veckotidningar, kvällstidningars och massmedias sammankopplat bildar ett tryck på unga 

kvinnor att anpassa sig till och förstå unga mäns outtalade sexuella behov, hon menar att 

denna kulturella kontext är genomsyrad av outtalade förväntningar på kvinnor som 

tillgängliga och anpassningsbara. De unga kvinnorna i Bergs studie verkar ha internaliserat 

förväntningarna på dem som sexuellt tillgängliga, utan att de unga männen explicit behöver 

uttrycka sina förväntningar. Flera av informanterna tycker att det oftare kan vara enklare att 

genomföra ett samlag fast man inte vill och Berg tolkar detta som att männen i de unga 

kvinnornas berättelser tolkar kvinnornas tystnad som samtycke (Berg, 1997, jfr. Jeffner, 

1998). De unga kvinnornas svårigheter att stå emot unga mäns sexuella påtryckningar måste 

enligt Berg, ses i relation till normaliseringen av unga mäns större handlings- och 

tolkningsutrymme samt till övergripande mönster för heterosexuell samvaro. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Scullys slutsats ”att inget är våldtäkt och ingen är en 

våldtäktsman” (Scully, 1994) verkar gälla även för Jeffner (1998) och Bergs (1997, 2005) 

resultat. Bilden av överfallsvåldtäkten som en ”riktig” våldtäkt är mycket stark, en riktig 

våldtäkt är därmed liktydig, med en våldtäkt som innefattar våld från förövarens sida, tydligt 

motstånd från offret i form av skrik och gråt, en gärningsman som är obekant med offret, som 

är en tydlig avvikare och et offer som är en nykter, ärbar kvinna. Övergrepp som avviker från 

bilden av en riktig våldtäkt uppfattas inte som våldtäkt. Det kan uppfattas som ”fel” av 

informanterna (Berg, 2005, Jeffner, 1998) men via de omständigheter som diskuterats ovan 

blir det omöjligt att tolka det som skett som våldtäkt. Enligt min mening är det som om 

informanterna i allra möjligaste grad vill fria killarna, killarna kan gå nästan hur långt som 

helst, använda våld och tjat (Jeffner, 1998 s.176, 191-192), ligga med en tjej som är ”helt 

borta” på grund av alkoholpåverkan (Jeffner, 1998 s.196) eller välja att tolka tjejens nej som 

att hon egentligen menar ja (Jeffner, 1998, s.184-185), utan att det som skett uppfattas som 

våldtäkt. Detta tolkar jag som att män har större handlingsutrymme när det gäller sex, jämfört 

med kvinnor, mäns sexualitet konstrueras kring förväntningar på stark okontrollerbar drift 
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som kräver tillgängliga kvinnor, kvinnors sexualitet konstrueras kring tillgänglighet och deras 

förmåga att ta ansvar för den sexuella samvaron. Om något sker som kvinnan inte velat är 

frågan om det som skett kommer att tolkas som våldtäkt beroende av hur mannen uppfattat 

situationen och hur hon visat för honom att hon inte velat. Relationen mellan våldtäkt och sex 

förstås som ett kontinuum, där mäns tolkningsföreträde blir mycket tydligt. 

Förhandlingsutrymmet och föreställningar om vad som konstituerar en ”riktig våldtäkt” leder 

till att en kille kan ha sex med en tjej som inte vill utan att det för den skull uppfattas som 

våldtäkt, varken av killar eller av tjejer (Jeffner, 1998). Jeffner menar att när 

överfallsvåldtäkten blir den idealtyp mot vilket man jämför andra ”dåliga sexuella 

upplevelser” är det mycket få övergrepp som tolkas som våldtäkt. När överfallsvåldtäkten blir 

norm får detta konsekvenser för kvinnors egen tolkning av händelsen och för andras tolkning 

av händelsen, exempelvis domstol, polis och våldtäktsmän. 

 

5. Metoddiskussion 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag använder mig av intervjuer för att belysa mina 

frågeställningar. Jag har valt att arbeta med intervjuer eftersom jag anser att det är den bästa 

metoden för att nå fördjupad kunskap om ett känsligt och komplicerat ämne. Intervjuer ger 

möjlighet att ställa följdfrågor och under intervjuns gång fördjupa informanternas svar, de ger 

även informanterna möjlighet att verkligen förklara vad de menar. Ett problem med att ha en 

så litet antal intervjuer är studiens generaliserbarhet, men studien får ses i ljuset av 

samstämmigheten mellan mina egna resultat och tidigare forskning på området. 

 

5.1 Intervjuer 

Varje intervju har spelats in på band, med intervjupersonens tillåtelse. Jag har informerat 

personerna jag intervjuat om syftet med intervjun och att deras namn inte kommer att 

användas i uppsatsen. Varje intervju har jag sedan skrivit ner så ordagrant som möjligt. Efter 

att jag gjort ett första utkast av intervjuerna har jag läst dem samtidigt som jag lyssnat på 

banden för att rätta till eventuella fel och få en mer sammanhängande bild av vad personerna 

försöker säga. Materialet är på grund av mitt tillvägagångssätt fyllt av talspråk och stakningar 

som kan vara svåra att transskribera till text. De transskriberade intervjuerna ligger sedan till 

grund för min analys, men jag har även försökt att skriva ner och bibehålla mitt intryck av 

intervjun. Enligt Steinar Kvale (1997) är en utskriven intervju inte det samma som intervjun i 

sig, den är en tolkning av intervjusituationen och detta bör man ha i åtanke när man genomför 

analysen. En intervjusituation karakteriseras av samspelet mellan två människor och kan ses 
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som en maktrelation där intervjuaren sätter agendan och intervjupersonen svarar på bestämda 

frågor (Kvale, 1997). Vidare menar Kvale (1997), är den ett samtal som åtföljs av gester, 

minspel, tonlägen, tystnad, medhåll och så vidare som inte syns i den utskrivna versionen. 

Till en början upplevde jag informanternas svar som lite väl avvägda och jag kände mig 

frustrerad över att jag fick vad jag upplevde som tillrättalagda svar. Men jag anser att detta är 

ett viktigt resultat i sig. Informanterna är måna om att framstå som bra och jämställda män 

och vill visa detta för mig. Dessutom innehåller även den tillrättalagda bilden många, ur min 

frågeställnings synvinkel intressanta punkter. För att komma runt de tillrättalagda svaren och 

för att fördjupa intervjuerna har jag använt mig av olika påhittade scenarion och aktuella fall 

som informanterna fått diskutera kring och ta ställning till. Jag har exempelvis velat att 

informanterna ska ta ställning till tänkta scenarion som avviker från vad som uppfattas som 

en typisk våldtäkt (jmf. Berg, 2005; Jeffner, 1998), till exempel en kvinna som våldtar en 

man, eller en ung kille som tjatar till sig sex (se bilaga).  

 

Ett problem med intervjuer är att själva intervjun är en interaktion i sig mellan informant och 

forskare. Det har diskuterats flitigt vilken påverkan intervjuaren har för resultatet av intervjun 

(Kvale, 1997) och jag tror att mitt kön i det här fallet kan ha betydelse för vilka svar jag får. 

Jag kan endast spekulera i vilka svar jag fått om jag varit man, något som eventuellt skulle 

vara intressant att studera vid ytterligare undersökningar. Marie Nordberg, som är en kvinnlig 

mansforskare diskuterar i sin avhandling vilken betydelse forskarens kön har för resultatet 

(Nordberg, 2005), hon menar att vissa mansforskare menat att kvinnor inte kan forska om 

män, eftersom de skulle sakna en viss förståelse för studieobjekten. Nordberg argumenterar 

för att det kan finnas både fördelar och nackdelar med att vara kvinna som forskar om män, 

kanske får man mer tillrättalagda svar än en man, men samtidigt kanske man ser strukturer 

och samband som en manlig forskare skulle ta förgivna och därmed bortse ifrån (Norberg, 

2005). Samtidigt påpekar Norberg att det knappast är någon som skulle hävda att det är 

omöjligt för någon från arbetarklassen att studera, överklassförhållanden eller för en 

latinamerikan att studera exempelvis samer. Det är alltså tydligt att forskarens kön, (läs 

kvinna) här intar en särställning och att de som menar att kvinnor inte kan forska om män 

intar en essentialistisk inställning till genusfrågor (Nordberg, 2005). Hur mycket intervjuaren 

påverkar informanterna och huruvida de försöker ge de svar som intervjuaren vill ha kan 

diskuteras, jag upplever mina informanter delvis som måna att framstå som ”bra killar” men 

också som att de är säkra på vad de tycker i de flesta fall, jag har upplevd dem som att de 

gärna vill dela med sig av sina åsikter. Jag upplever att mina informanter vågat säga ifrån om 
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de inte hållit med mig och stått på sig de gånger jag frågat igen, ibland har de varit osäkra 

men jag har upplevt att de då sagt att de inte vet och stått på sig. Under intervjuns gång har 

jag koncentrerat mig på att förstå och sätta mig in i informantens åsikter, vilket säkerligen lett 

till att jag ibland missat möjligheter att ställa följdfrågor som skulle upplevas som kritiska. 

Jag har velat få personen att känna sig trygg och kunna öppna sig för mig vilket ibland fått 

mig att undvika alltför kritiska följdfrågor. Jag har även försökt att inte leda informanterna 

alltför mycket in på ”rätt svar”. Eftersom mina frågor kan upplevas som känsliga och ibland 

närgångna har jag valt att ha en ganska vänlig och öppen hållning till mina informanter. Carin 

Holmberg skriver att det är ”en balansgång mellan att ställa följdfrågor som kan upplevas 

som kritik och att ställa följdfrågor som istället fördjupar svaret på frågan i sin helhet” 

(Holmberg 1993). Jag har i likhet med Holmberg försökt att göra det senare.  

 

Efter att jag lyssnat igenom och bearbetat intervjuerna har jag gradvis bearbetat min 

intervjumall. Ingen av de sex intervjuerna är sålunda lika. Jag har både ändrat ordning på 

frågorna och lagt till frågor och påhittade scenarion som personerna fått ta ställning till. Jag 

har formulerat mina frågor och utformat min intervjuguide utifrån min teoretiska bakgrund, 

jag har försökt att genom hela undersökningen pröva olika antaganden som jag formulerat 

utifrån teorin. Exempel på detta är antagandet att kvinnans beteende före våldtäkten spelar 

roll för huruvida det som skett senare kommer att tolkas som våldtäkt. Det kan vara att 

kvinnan varit berusad, flirtig eller anspelat på sin sexualitet (Jeffner, 1998). I de fall jag bett 

intervjupersonerna att ta ställning till olika påhittade scenarion, har jag gjort detta för att 

nyansera och fördjupa en frågeställning, ett exempel på detta är att en kvinnas nej alltid är ett 

nej rent principiellt hos informanterna, men när de ställs inför ett visst scenario, där gränserna 

inte är helt entydiga, så förändras deras åsikter i frågan. Jag har exempelvis velat fördjupa 

mig särskilt i frågor om kvinnans ansvar för att sätta gränsen, om alkoholens inverkan på hur 

informanterna uppfattar scenariot eller vilken funktion våldtäkt kan ha i gruppdynamik män 

emellan. 

 

5.2 Urval 

Jag har valt att intervjua sex, svenskfödda, heterosexuella män, med medelklassbakgrund 

födda på 70-talet som själva ser sig som jämställda. Det jag har försökt fånga genom mitt 

urval är den manliga normen som sällan syns eller problematiseras, den ”vanliga” mannen. 

Eftersom uppsatsen behandlar ett känsligt ämne har jag gjort ett bekvämlighetsurval 

bestående av bekantas bekanta, detta för att snabbt kunna skapa förtroende hos 
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informanterna, de har kunnat lita på mig och genom detta tror jag att de vågat vara mer 

öppna. Ämnets känsliga karaktär innebär också att jag funderat över min egen säkerhet i 

intervjusituationen, jag har exempelvis inte velat annonsera efter intervjupersoner och bjuda 

hem dem till mig. Mina kriterier för urvalet, förutom de jag nämnt ovan har varit att männen 

inte ska inneha någon typ av samhällelig maktposition, så som åklagare eller polis. Jag har 

valt män ur min egen generation eftersom jag av egen erfarenhet vet att många män i min 

egen ålder anser att vi nu är jämställda och att våld mot kvinnor tillhör en svunnen tid eller 

äldre generationers kvinnosyn. Jag har valt enbart heterosexuella män eftersom våldtäkt är ett 

brott som främst begås av män gentemot kvinnor och eftersom jag tror att våldtäkt som 

fenomen i sig är en del av genusordningen, som bygger på obligatorisk heterosexualitet och 

heterosexualitet i en obligatorisk form. Men även eftersom homosexuella män intar en annan 

position i genusordningen, dels i relation till andra män men även till kvinnor och mitt syfte 

här är att studera den hegemoniska normen.  

 

6. Resultat 
 
Som jag tidigare beskrivit har jag intervjuat sex män. Männen har alla det gemensamt att de 

är födda på 70-talet, är heterosexuella, svenskfödda, har vuxit upp i ett medelklassområde 

och definierar sig själva som jämställda. Två av personerna arbetar inom 

restaurangbranschen, en arbetar i underhållningsbranschen, tre av dem är akademiker. Ingen 

av dem innehar någon form av samhällelig maktposition. På grund av integritetsskäl 

använder jag mig av fingerade namn i uppsatsen. 

 

6.1 Definition av våldtäkt 

Informanternas definition av våldtäkt stämmer väl överens med varandra och kan enkelt 

beskrivas som allt sexuellt som sker efter det att kvinnan sagt nej eller inte samtyckt. 

Våldtäkt behöver inte innebära samlag, utan kan enligt informanterna även inbegripa andra 

sexuella handlingar som oralsex eller i en vidare definition, annat oönskat sexuellt beteende 

som exempelvis att ”ta på brösten eller att trakassera någon” (intervju med Niklas). Flera av 

informanterna talar även om psykisk våldtäkt att man blir kränkt med ord eller förnedrad på 

annat sätt. Informanternas initiella definition av våldtäkt är mycket hårddragen, och innefattar 

mycket mer än den lagliga definitionen av våldtäkt, de ger heller inte utrymme för 

misstolkningar från förövarens sida, ingen möjlighet att lägga ansvaret på offret, i linje med 

Jeffner väljer jag att tolka detta som informanternas principiella förståelse av våldtäkt.  
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För Johan är gränsen mellan våldtäkt och sex tydlig, sex kräver ömsesidighet när inte båda 

parter är med på det, definieras det som sker som våldtäkt. 

 
Nina: Finns det en tydlig gräns mellan sex och våldtäkt? 

Johan: Ja det gör det ju, alltså våldtäkt är det ju så fort den andra inte är med på det, 

jag menar sex är ju någonting som båda är med på. 

Niklas går ännu längre än Johan i sin definition av våldtäkt och menar att man kan ”känna” 

sig våldtagen på ett psykiskt plan även utan att ett samlag eller därmed jämförlig handling ägt 

rum. 
Nina: Mm, okej. Hur skulle du definiera våldtäkt? Alltså vad är våldtäkt? 

Niklas: En våldtäkt är sexuell handling utan, utan någons medgivande, eller ja 

godkännande. 

Nina: Alla sexuella handlingar? 

Niklas: Alla sexuella handlingar. 

Nina: Så det behöver inte vara..? 

Niklas: Det behöver inte va, man kan ju bli psykiskt våldtagen, tycker jag. 

Nina: Vad menar du då? 

Niklas: Man blir förnedrad, sexuellt med ord och trakasserier, man kan känna sig, 

tror jag, det behöver inte vara fysiskt just, men våldtäkten är ju fysiskt, om man säger 

våldtäkt så tänker alla fysiskt, jag tror att man kan bli våldtagen psykiskt också. 

 

6.2 En typisk våldtäkt 

Vid frågan om vad som är en typisk våldtäkt, har jag fått lite olika svar, några väldigt 

konkreta andra mindre tydliga. Som jag visat ovan har informanterna en ganska hårdragen 

principiell förståelse av våldtäkt, här nedan vill jag visa hur Micke utgår från sin principiella 

förståelse av våldtäkt, men då jag frågar mer djupgående visar sig en delvis annorlunda bild 

av vad våldtäkt är. 
Nina: Hur skulle du definiera våldtäkt? 

Micke: Eh, en situation där kvinnan inte är med på det., liksom den sexuella akten. 

Nina: Finns det olika sorters våldtäkter? 

Micke: Våldtäkt som våldtäkt. 

Nina: Hur tror du att en typisk våldtäkt ser ut? Eller om du skulle beskriva en typisk 

VT vad skulle du säga då? 

Micke: Ett utnyttjande av mannen av kvinnan, som utnyttjar sin styrka för att utnyttja 

kvinnan, antingen då genom att ha supit henne full, något hemskt grovt övergrepp 

liksom. 

Micke: Fysisk och psykisk misshandel. 

Nina: Vilka känslor associerar du med VT? 
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Micke: Äckel, hemskhet ondska, eh smärta. 

Nina: Vad tror du att våldtäkter beror på? 

Micke: Sjuka män!! 

Nina: Varför tror du att fenomenet VT finns? 

Micke: Därför att det finns sjuka män. 

 

Jag tolkar detta som att den principiella förståelsen av våldtäkt som en sexualakt utan 

kvinnans medgivande förändras när Micke får tänka efter. Det han då avser som en ”typisk” 

våldtäkt är en våldtäkt, med klara våldsinslag, ett grovt övergrepp, att mannen utnyttjar sin 

styrka. Vidare får vi veta något om våldtäktsmannen, nämligen att han i Mickes 

föreställningsvärld är ”sjuk”. 

Även Niklas gör en liknande omtolkning från sin principiella våldtäktsförståelse. 
Niklas: En typisk våldtäkt är, när man har sex med nån som inte, som säger nej. 

Nina: mm. Men om du tänker dig den vanligaste typen av våldtäkt, tror du att det är 

nån i skogen eller är det nån man känner, alltså hur tänker du dig att, själva scenariot, 

eh om vi säger så här, vilka är med? 

Niklas: Vilka är med, det. Den typiska våldtäkten är ju den man läser om i 

tidningarna liksom, en kvinna som går hem själv, så är det en okänd man som våldtar 

henne. 

Den typiska våldtäkten, enligt informanterna, är våldsam och med en okänd, tydligt 

avvikande man, kvinnan gör motstånd, skriker, gråter eller är medvetslös, detta kan även 

informanterna relatera till som en riktig eller grov våldtäkt.  

Den typiska våldtäkten förutsätter våld i informanternas tolkningar och den är associerad med 

känslor som, aggressivitet, okontrollerbart våld, ångest smärta och lidande. Informanterna 

förhåller sig på ett oproblematiserat sätt till att aggressiviteten och våldet utövas av en man 

medan ångesten och lidandet är kvinnans upplevelse. Detta kommer jag i fortsättningen att 

relatera till som informanternas underliggande förståelse av våldtäkt. 

 
6.3 En principiell förståelse omtolkas 

Så som jag redan konstaterat tolkar jag det som att informanterna har en principiell förståelse 

för vad våldtäkt är och en underliggande som lyser igenom när de talar om exempelvis 

orsaker till våldtäkter eller vilka våldtäktsmännen är. Enligt Jeffners (1998) resultat föreligger 

en rad omständigheter som gör det möjligt för hennes informanter att omtolka sin principiella 

förståelse av våldtäkt, dessa omständigheter har jag redogjort för ovan förutom Jeffners 

(1998) sex omständigheter (alkohol, kärlek, horan, att säga nej på rätt sätt, föreställningar om 
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”fina killar” och konsekvenser för offret) vill jag lägga till de omständigheter som Berg 

identifierar i sin artikel (Berg, 2005), dvs. ålder och föreställningar om mäns starka 

sexualdrift. Nedan vill jag visa på hur mina informanter förhåller sig till dessa 

omständigheter och hur de via dessa omtolkar sin principiella våldtäktsförståelse. 
Nina: Finns det kvinnor som löper större risk att bli våldtagna? 

Niklas: Såna där som man läser om, på krogen, som är lättklädda, flirtiga, eh, 

utmanar, de där ointelligenta männen. Visar sin sexualitet, verkar vara lätt på foten, 

kanske tycker om att kyssas och sånt där. Jag tror att de löper större risk tyvärr.” 

 

En kvinna som ”verkar vara lätt på foten” och som visar sin sexualitet hon utsätter sig för 

risker i Niklas förståelse. Han precis som de andra informanterna är noggranna med att 

påpeka att kvinnan aldrig får skylla sig själv om hon blir våldtagen, men han säger ju 

samtidigt att detta beteende kan sätta igång saker hos ”vissa män”. Jag tolkar detta som att 

Niklas menar att när kvinnor sänder ut sexuella signaler, kan detta sätta igång saker hos vissa 

män. Niklas verkar mena att kvinnor bör veta var gränsen går för riskfritt sexuellt beteende 

för en kvinna och kanske även vilka män och situationer hon bör akta sig för. Niklas 

använder sig i citatet av minst tre av de omständigheter som Jeffner diskuterar. Niklas 

föreställning om en flirtig kvinna, som är lätt på foten, ligger i linje med det som Jeffner 

benämner ”horan som omständighet” (Jeffner, 1998) Niklas berör även indirekt alkoholens 

betydelse, då han förlägger exemplet till krogen. Vidare talar Niklas om att kvinnan 

”utmanar” de där ”ointelligenta männen” vilket jag väljer att tolka som att han menar att 

kvinnan kan väcka männens okontrollerbara sexdrift och att hon därmed utsätter sig för en 

risk.  

 

Johan menar också att det finns vissa flickor som löper större risk att bli våldtagna, unga 

kvinnor som kanske är på fel plats och kanske lite utanför samhället i viss mån, kanske har 

druckit väldigt mycket eller varit i situationer där man kan bli utsatt. Johan definierar inte 

närmre vilka situationer han avser, men förklarar vidare att han inte tror att en flicka som går 

hem klockan nio varje kväll lika ofta blir utsatt.  
Nina: Tror du att det finns ett typiskt våldtäktsoffer? 

Johan: Ja, eller..ja, jag tror att det är fler unga kvinnor som är på fel plats alltså som 

är kanske lite utanför samhället också i viss mån, men de kanske har en bild där de 

på nåt sätt ändå har druckit väldigt mycket eller varit i situationer där de kan bli 

utsatta för det. Jag tror inte en flicka som oftast går hem klockan 9 på kvällen blir 

nog inte lika ofta utsatt för liknande händelser som en flicka som.. men sen vet jag 
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inte om det är så, men det kanske är den generella bilden känns det som. Att det är 

nog mer vanligt att någon blir upplockad från krogen eller att du.....I och för sig, den 

vanligaste bilden är nog, ev eh att det sker i hemmet, det är kanske jätteintressant, 

jag vet inte.  

Johan tydliggör här ytterligare, dimensionen om alkohol som försvårande omständighet för 

kvinnan. Jag tolkar även Johan som mer tydlig i sin uppdelning av ”fina flickor” som går hem 

klockan 9 och ”andra flickor”. Till detta lägger han även ”ålder” och någon som är ”utanför 

samhället i viss mån”, något som kan tolkas som en person som bryter mot samhällets 

normer. 

 

Patrick är inne på samma sak, han menar att man kanske borde tänka sig för om man går hem 

full med två män. På frågan om han skulle tänka sig för innan han gick hem med två eller tre 

okända kvinnor, svarar han att han inte tror att han skulle bli våldtagen, men att han inte vet 

varför det är så att kvinnor måste akta sig medan män inte behöver det. Både Johan och 

Patrick berör här flera intressanta frågor, dels alkoholens betydelse för ansvarsbilden, dels 

vad en ”fin” flicka är och bör göra och dels att någon som bryter normerna och är lite utanför 

samhället också löper större risk att bli utsatt.  

 

Henrik menar att det finns vissa kvinnor som löper större risk att bli våldtagna än andra 

eftersom deras försök att få uppmärksamhet kan tolkas fel, som att det är sexuella inviter. 
Nina: Tror du att det finns, särskilt i många våldtäktsrättegångar så pratas det ju 

mycket om kvinnans klädsel och huruvida det ska spela roll eller inte, men finns det 

kvinnor, tror du som löper större risk att bli våldtagna? 

Henrik: Mm, ja när det gäller såna här saker finns de ju, det finns ju många flickor 

och kvinnor som suktar väldigt mycket efter uppmärksamhet från män och kanske 

ofta så lite farliga män, lite starka män, det här har oftast med relationen till fadern 

att göra. Där tror jag att man, de flickorna kan nog lättare försätta sig i sådana 

situationer där man kan råka ut för. Jag tror säker att du vet vad, eller hur det kan te 

sig liksom, ett enormt behov av just den här uppmärksamheten och att det kan tolkas 

fel. Det kan tolkas som, av män som är dåliga på, många män är dåliga på att läsa 

signaler och att det är därför det... 

Nina: Att de tolkar det som att.. 

Henrik: Att det tolkas som sexuella signaler fast det inte handlar om det utan att det 

handlar om uppmärksamhet. Och att man har ett behov av det.  

Här är Henrik, mycket långt ifrån den principiella förståelsen av våldtäkt. Han talar här om 

kvinnor som suktar efter uppmärksamhet och som försätter sig i situationer, jag tolkar det 

som att Henrik menar att kvinnan borde kunna förstå att män inte är bra på att läsa signaler, 

 24 



och att just denna man är en farlig man och vidare att en kvinna inte bör uppträda på ett sätt 

som kan missuppfattas av dessa män, en tydlig ansvarsförskjutning har skett från förövare till 

offer. Jag tolkar det som att Henrik menar att kvinnor bör förhålla sig till det faktum att 

många män är dåliga på att ”läsa signaler” och att kvinnor därmed bör vara försiktiga med 

vilka signaler de sänder ut. En annan möjlig tolkning av det som Henrik säger är att när 

”vissa män” tolkat en signal som sexuell kan en farlig situation uppstå, dvs. att det finns risk 

för att mannen tvingar kvinnan att fullfölja det hon startat. 

 

Nejets betydelse för om en händelse tolkas som våldtäkt eller inte är annan av de 

omständigheter som Jeffners forskning behandlat. Även bland mina informanter spelar det 

roll hur och när kvinnan sagt nej. Jag och Niklas pratar om ett scenario6. 
Niklas: Jag tycker att det är bägge två. Det här visar på en omognad hos killen som 

inte tänker längre än kuken. Och jag tycker att det är fel av henne att inte stå på sig, 

att, ja om hon inte vill ha sex så ska hon inte ha det och det är inte värt nån kille som 

vill gå eller, det borde han förstå. 

Nina: Men tycker du att det är våldtäkt? 

Lång paus. 

Niklas: Oj! 

Nina: Mm 

Niklas: Om jag tycker att det är våldtäkt? Paus, just våldtäkt tycker jag är ett 

jättestarkt ord. Jag personligen skulle inte ens vilja ha sex om en tjej ger med sig och 

lägger sig på rygg och man får göra vad man vill. 

Nina: Nej. Hon har ju sagt nej ganska många gånger.. 

PAUS 

PAUS 

Niklas: Ja om man skulle hårddra det så visst skulle det kunna vara en slags, absolut 

det skulle man kunna, fast det är ju jätte, jättesvårt... Men jag skulle kunna tänka mig 

att hon skulle kunna känna sig, att hon känner att hon har blivit våldtagen. 

Nina: Mm 

Niklas: Att hon liksom såhära har gett med sig liksom för nånting hon egentligen inte 

vill. Jag tror inte killen skulle fatta. 

Nina: Nej, men. 

                                                           
6 (Scenario) Lisa o Kalle går i samma klass på gymnasiet och är båda 17 år. De har varit tillsammans i ungefär tre veckor. 
Under den tiden har Kalle tjatat om sex ett tag men Lisa har inte riktigt velat. Nu säger Kalle att han inte vet om han klarar 
att vara utan sex längre. Han tycker att Lisa borde fatta att han vill ha henne, han är ju så himla kär i henne och hon borde ta 
det som en komplimang. På kvällen hånglar de rätt länge med varandra men Lisa drar sig bort, vill ju inte riktigt. Kalle 
fortsätter ändå Lisa stöter bort honom, Kalle blir sur och säger; fan va du är taskig. Varför vill du inte ha mig?  
Lisa känner sig elak och tycker synd om Kalle. Efter ett tag tänker hon att hon kanske ändå borde för hon gillar verkligen 
Kalle han är typ snyggast i skolan och hon vill inte att han ska göra slut. När Kalle försöker igen lägger hon sig bara på rygg 
och låter honom göra som han vill…… 
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Niklas: Om man nu är, om man nu är, för jag kan ju inte sätta mig in i hans situation 

alls för att jag skulle inte göra så men om man är så pantad som han är så tror inte jag 

han fattar vad han har gjort jag tror inte han alls ser det som det. Hon skulle känna 

sig kränkt. Våldtagen. 

Nina: Nej, men tycker du, vem tycker du att man ska tro på om det här blev ett 

rättsfall? 

Niklas: Det här är ju ett sorgligt fall för det här handlar ju om omognad att göra 

också. När man är 17 bast, en del är ju inte redo för att ha sex, liksom och han vet ju 

inte vad det innebär, liksom just den här killen är väldigt, han förstår ju inte vad, för 

honom är ju sex en cool grej man ska ha gjort när man är 17, liksom.  

Så att det, det är jättesorgligt, men jag vet liksom inte jag tror, jag tycker synd om 

båda två. Så om det här skulle tas till rätten, ja... jag vet faktiskt inte. 

 

Niklas principiella definition av våldtäkt förändras kraftigt när han ställs inför detta scenario, 

han har uppenbarligen svårt att tolka det som skett i enlighet med sin egen definition av 

våldtäkt, dvs. att allt som sker med en kvinna efter att hon sagt nej, eller om hon inte 

samtycker är våldtäkt. Som jag ser det är det flera saker som spelar in för Niklas omtolkning. 

Kalle stämmer inte in på Niklas bild av den typiske våldtäktsmannen, han är inte psykiskt 

störd, han är en vanlig gymnasiekille, trots Niklas stora avståndstagande tycker jag mig ana 

ett igenkännande, detta är kanske inte något han själv varit med om, men han kan relatera till 

”Kalle” på ett mycket närmre plan än till en ”pervers galning i skogen”. Unga killar ”tänker 

bara med kuken” och det bör unga tjejer vara medvetna om, därför borde Lisa ta ansvar för 

att det inte blir något sex. Killen skulle inte fatta att hon känner sig våldtagen och det beror 

på att killar i den åldern är sexfixerade och främst bryr sig om kompisarnas åsikter i frågan. 

Jag tolkar det som att Niklas menar att det Kalle gör är fel, men att det inte är våldtäkt. Det 

saknas också våld, vilket gör att Niklas får svårt att tolka det som en våldtäkt.  

 

En annan aspekt av nejets betydelse förs in av Johan som menar att det ingår i det sexuella 

spelet att kvinnor ska vara lite svårfångade och säga nej, då blir männen hetare. Ett nej kan 

därmed egentligen betyda ja. Jag tolkar detta som att Johan menar att det ingår i det 

heterosexuella spelet att kvinnan säger nej för att ”egga” mannen och att tjat eller påstridighet 

från mannens sida kan uppfattas som positivt och normalt. 

 

Båda dessa aspekter belyser skillnaden mellan ett riktigt eller absolut nej och ett nej som kan 

betyda något annat. Ansvaret för att säga nej på riktigt vilar på kvinnan. Tolkningen av vad 

ett nej egentligen betyder hamnar hos mannen, vilket innebär att det blir hans förståelse av 
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vad som skett som blir avgörande för huruvida det som skett betraktas som en våldtäkt eller 

ej. 

 
Våldtäktsmannen är en tydligt avvikande person för samtliga informanter. De ger olika 

förklaringar till varför han begår sitt brott, han kan vara psykiskt sjuk eller störd, ha svårt att 

träffa kvinnor, vara sexuellt frustrerad, ha blivit mobbad eller misshandlad som barn, han kan 

ha svårt att läsa signaler, han kan vara missbrukare. Henrik diskuterar kring olika förklaringar 

till varför någon begår våldtäkter. 
Nina: Vad tror du att våldtäkter handlar om för de här männen som begår dem, tror 

du att det handlar om sex eller? 

Henrik: alltså jag tror att det handlar om, det kan nog vara olika saker dominans tror 

jag. På något sätt. Men det är ju det är ju det ultimata övergreppet, verkligen den 

ultimata förnedringen av en annan människa. På något sätt, sen finns det ju säkert 

fall där folk säkert bara eh ja är så pass störda att de inte kan få utlopp för sin 

sexualitet och sen att den är så undertryckt att till slut så ja så leder det till en 

våldsakt eller något sådant. 

Nina: Kan du förstå att vissa män våldtar?  

Henrik: Rent intellektuellt kan jag ju se varför det sker om man säger, vilka saker 

som kan framkalla och skapa våldtäktsmän. 

Nina: Hur menar du då? 

Henrik: Som jag sa det här processerna, någon som eh har en väldigt undertryckt 

sexualitet aldrig liksom kunnat fått utlopp för en eller kanske under barndomen varit 

under en hård och dominant mor då oftast. Tror jag. Kanske ja, blivit utsatt för våld 

och inte kan det här med ömhet som ändå måste som ändå har den här sexualiteten 

som ändå söker det här objektet men inte vet vägen. Det kan jag förstå intellektuellt, 

känslomässigt kan jag absolut inte förstå det. Alltså hur man kan fortsätta liksom 

skada en annan människa som bara liksom ber om nåd det är väldigt svårt att.. och 

sen dessutom då i någon slags sexuell upphetsning enormt svårt att.. 

 

Henrik lägger här ett mycket stort avstånd mellan sig själv, och våldtäktsmannen. 

Våldtäktsmannen är i Henriks ögon en tydlig avvikare, han kan inte skapa normala 

kärleksrelationer med kvinnor, han har utsatts för våld, han är störd i sin sexualitet och måste 

få utlopp för en undertryckt sexualitet. Henrik för även in en annan dimension, nämligen 

tanken om våldtäkt som den ultimata förnedringen av kvinnan, kvinnan ”liksom bara ber om 

nåd”.  
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Nina: Vilka är våldtäktsmännen tror du? 
Daniel: Eh, fniss, bilden av en typisk, sen kan man ju säga bilden av en typisk 

våldtäktsman, men som det känns nu så känns det som bara kids, artonåriga kids i stora 

grupper det är väl den bilden man har just nu men innan, annars, 25-åriga 

hockeyspelare med sambo7 (skämt, Nina skrattar). 

Eller, eller, den klassiska bilden är väl någon sån här 32-årig snuskgubbe som går i 

långrock och blottar sig, men de brukar mest blotta sig och sen så snäpper de någon 

gång och våldtar någon kvinna. Men som det känns just nu så verkar det, det mesta 

man hör på nyheter och sånt det verkar ju vara ungdomsgäng.  

 

Daniel talar här dels om ”snuskgubben” i långrock som en typisk våldtäktsman, något som 

jag väljer att tolka som i samma linje som Henriks våldtäktsman. Men framförallt refererar 

Daniel till ungdomsgäng. 

Niklas laborerar också med dessa dimensioner, men lägger till något, nämligen att våldtäkt 

kan vara en ”engångsgrej”, Niklas är här närmast våldtäktsmannen av alla informanter, men 

snabbt utökar han avståndet igen, genom att understryka att killen är ensam och socialt 

handikappad. 
Nina: Vad tror du våldtäkter beror på? 

Niklas: Jag tror att det finns olika, det finns ju så här gängvåldtäkter, där man ska ha 

respekt i gruppen, visa att man är cool och stark och så finns det ju såna som våldtar för 

att de har en sexuell böjelse till det. Och så finns det ju de som bara är sjuka i huvudet, 

som det är något fel på mentalt. Som inte har empati eller sympati eller sånt där. 

Niklas: Sexuell frustration tror jag också. 

Nina: Tror du det? 

Niklas: Män som är sexuellt frustrerade och inte... För en våldtäkt kan ju också vara en 

engångsgrej som man kanske inte trodde att man skulle göra och så gör man det, för att 

man är sexuellt frustrerad. 

Nina: Mmhm, men hur tänker du då? 

Niklas: Nej, men du vet de hära, en ensam kille som liksom varit ensam jättelänge och 

som är socialt handikappad.  

Nina: Tror du att han hoppar på någon i skogen då eller? 

Niklas: Oj, nä, det vet jag inte, det tror jag inte. Det kan va, ja, han träffar någon på 

puben som är lite full eller på nån sån här hemmafest eller nånting som blir jättefull 

och så tar han tillfället i akt att, när hon ligger där utslagen, att, ja tillfredsställa sina... 

Informanternas bild av våldtäktsmannen kan sammanfattas som att han är en snuskig gubbe 

som väntar i parken, han är ett gäng ungdomar som ska visa sig tuffa inför varandra, han är 

den onda äkta manen som systematiskt misshandlar och våldtar sin hustru. Han är både 
                                                           
7 Vid intervjutillfället var ett våldtäktsmål med två NHL-proffs aktuellt i media och det är detta Daniel refererar till här. 
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ondskan och offret, han är frustrerad och hjälplös och hans brott är ett desperat uttryck för 

detta. Det tydligaste är att han inte är en vanlig man, han är ingen man känner eller umgås 

med, han är något långt borta från informanterna och det är med stor tydlighet de lägger ett 

stort avstånd mellan sig själva och andra normala män och våldtäktsmannen. Jag menar att 

detta går i linje med den omständighet som Jeffner (1998) kallar avvikande killar. 

 

6.4 En riktig våldtäkt 

Genom att analysera informanternas underliggande förståelse av våldtäkt anser jag att det blir 

tydligt att överfallsvåldtäkten tjänar som mall för vad som är att betrakta som en riktig 

våldtäkt. Ingredienserna i vad som konstituerar en riktig våldtäkt, är en avvikande 

våldtäktsman som är ”psykiskt sjuk” ”ensam”, ”har svårt att få kontakt med kvinnor” ”en 

ensam kvinna på väg hem”, som blir ”överfallen” och ”tvingad” till sex. 

Våldtäkt förstås också som den ultimata förnedringen, det värsta som kan hända en kvinna, 

”värre än mord”(intervju med Micke). En informant menar att det inte finns något som på 

tydligare sätt visar vilken total makt man har över en annan människa som att förgripa sig på 

den, det är totalt förnedrande (intervju med Niklas). 

 

6.5 Våldtäkt - män emellan 

Vid en närmre betraktelse av det informanterna säger om våldtäkt framträder att våldtäkter 

även är något som kan ha en symbolfunktion män emellan. Gängvåldtäkter behandlas av flera 

informanter och de menar att där handlar det om grupptryck, om att visa sig stark och ball 

inför varandra, man gör det för att vinna respekt i gruppen.  
Johan: Nej, jag tror inte att det är det som är syftet, men det ligger nog, närmare i 

maktutövandet att misshandlar man en kvinna så blir det nog lättare att man även 

våldtar. För att, jag tror inte att en grupp på ett antal män går fram bara och bankar 

ner en tjej och tar hennes pengar eller tar hennes mobiltelefon, för det hade de inte de 

hade aldrig behövt så att säga slå ner henne, liksom fem män behöver inte slå ner en 

kvinna för att ta hennes mobiltelefon, de kan hålla i henne och ta hennes 

mobiltelefon och gå därifrån, men då för att visa sin totala makt och sin sin sin 

hingsthet för sin andra män som är där liksom så, så går man ett steg längre. 

Nina: Så att då finns kvinnan där för att manifestera sin egen manlighet, kan man 

säga så, i den egna gruppen? 

Johan: Jaja precis, det tror jag. 
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Här talar Johan om förövarnas behov av att visa sin ”hingstighet inför varandra” att få status i 

gruppen, respekt och tuffhet. Våldtäkt kan alltså, enligt Johan, användas för att manifestera 

och konstruera maskulinitet, här främst i förhållande till andra män.  

Ingen av informanterna tillhör något gäng men de menar sig ändå kunna förstå mekanismerna 

i dessa. Det handlar om respekt och att visa sig stark, häftig och ball inför vännerna. Och det 

handlar om att när gruppen gör något blir ingen riktigt ansvarig, Henrik talar om ett kollektivt 

medvetande som triggar fram grövre beteenden än vad en individ skulle utföra, Micke talar 

om hur det ”blir” något som egentligen ingen ville men som ändå blev på grund av 

grupptrycket. Samtliga informanter tar starkt avstånd från dessa grupper men verkar ändå ha 

viss förståelse för dem som utför handlingarna. Förutom gruppvåldtäktens potential för 

manifestation av maskulinitet, vill jag här lyfta fram informanternas syn på grupptryck som 

möjlig förklaring till gruppvåldtäkter. Grupptrycket verkar fungera ansvarsbefriande för 

våldtäktsmännen, våldtäkten förvandlas till något som bara ”blir”. 

 

När det gäller gruppvåldtäkter framkommer en annan intressant dimension ur informanternas 

svar, det de främst associerar med gruppvåldtäkter är ungdomsgäng. Ingen av informanterna 

säger uttryckligen att det är invandrare de menar, men genom att referera till ”kids från 

förorten” (intervju med Johan) eller säga ordet ”respekt” (intervju med Niklas) med bruten 

svenska menar jag ändå att man kan tolka det som informanterna refererar till som 

ungdomsgäng till att betyda invandrargäng. Det är i de här gängen som man måste visa sig 

tuff inför varandra, det är mellan dessa män som respekt blir ett av nyckelorden. 

Informanterna verkar inte tro att dessa män är psykiskt sjuka på samma sätt som den 

ensamme förövaren i parken, dessa män är störda men på ett annat sätt. 

 

Det är för att bevisa sin manlighet som gänget våldtar en kvinna, menar en av informanterna, 

de skulle aldrig våldta en man eftersom det vore ”bögigt” (intervju med Johan) och därmed 

omanligt. En liknande sak sker när jag och Daniel talar om en man som blir våldtagen av en 

annan man. Här menar Daniel att det nog är lika jobbigt för en man att bli våldtagen av en 

man som av en kvinna men sedan ändrar han sig och menar att män som blir våldtagna av 

andra män nog känner sig ”smutsigare” vilket handlar om att män tycker att det är väldigt 

hemskt med någon sådan kontakt män emellan. Daniel balanserar här mellan någon slags fobi 

för homosexuella män som han menar att alla (heterosexuella) män bär på och bilden av 

mannen som förövare och hans tydliga bild av våldtäkt som ett penetrerande våldsamt 

heterosexuellt samlag.  
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Johan reflekterar kring att ”tjejer vill ha tuffa, starka män” och att det finns en press på killar 

att vara ”macho” eller ”hingstar” för att duga som män. Han menar att det finns ett ideal som 

innebär, sex med många personer, att man ska vara som en uthållig hingst, som ska kunna 

hålla på hur länge som helst och liksom ge hela tiden. 
Johan: A absolut, absolut. Alltså bilden av männen förmedlas endast som en uthållig 

hingst, någon som ska kunna hålla på hur länge som helst, ska kunna ge, ge, ge liksom 

hela tiden, så här hård och kraftig mycket muskler, det tror jag absolut, men det är ju 

bara att se på alla spammail som kommer liksom det handlar ju bara om lång 

jättesnopp och hålla på i timtals liksom men jag menar det är ju, jag vet inte, jag tror 

inte alla kvinnor vill ha tvåtimmarssex och jättesnopp jag menar då gör det väl ont på 

allihopa, och de har tröttnat för länge sen. Men om man får den bilden sen man är 

liksom 10 år eller mindre och är man då ett gäng på 15åriga killar liksom som redan är 

lite snea i huvet och sen så är man fulla och sen så öh kolla gubbar hon har ju kort kjol 

fan hon vill ju bara ha det. För att så är det ju i porrfilmer, har man kort kjol och öppen 

mun då vill man ju bara ha det. Och det är ju värdelöst, fruktansvärt. 

 

Här förhåller sig Johan till det manliga idealet som något som kan vara negativt, dels sätter 

det press på män och dels kan idealet framkalla våldtäkter när det kombineras med killar som 

är ”snea i huvet” och ”fulla”. 

 

6.6 Mäns våld som något självklart och evigt 

Samtliga informanter har svarat på om de tror att det alltid kommer finnas våldtäkter och 

samtliga tror att det tyvärr alltid kommer finnas och att det alltid har funnits, flera av dem gör 

svepande historiska nedslag, bland ”grottmänniskor” (intervju med Micke), ”pigor på 17-

1800-talet och riddare” (intervju med Johan), någon annan refererar till ”schimpanshannar” 

(intervju med Henrik) och menar att deras beteende kan vara jämförbart med dagens manliga 

våld. En av informanterna konstaterar att ”genom historien har det alltid varit män som 

förgripit sig på kvinnor och inte tvärtom” (intervju med Daniel). Ingen av informanterna tror 

att våldtäkter kan förhindras och de förhåller sig på ett ganska oproblematiskt sätt till detta. 

Jag tolkar detta som att informanterna ser manlig aggressivitet och våld som något naturligt i 

bemärkelsen biologiskt. De historiska referenserna och referenserna till apor, menar jag 

förstärker detta intryck. 
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Informanterna verkar ta för givet att när man pratar om våldtäkt pratar man om en man som 

våldtar en kvinna. Samtliga har fått ta ställning till män som våldtar män, kvinnor som våldtar 

kvinnor och kvinnor som våldtar män. Av dessa har de enklast att relatera till män som 

våldtar män, det har man hört talas om, det vet man finns. Kvinnor som våldtäktsutövare är 

nästan omöjligt att föreställa sig, för informanterna.  
Micke: ”Fast, då tror jag att det handlar mer om makt omkring sexualiteten, ja, 

jaja, jo, det är ju, väldigt det är ju möjligt, det händer ju fast inte så mycket. Inte så 

ofta, mannen är ju starkare, rent naturligt, naturen har, vi är ju starkare än kvinnan, 

så det skulle nog vara svårt för en kvinna att våldta en man.” 

 

De tror att det kanske förekommer men det är inte särskilt vanligt, man har aldrig hört talas 

om någon. Det är nästan absurt och flera av informanterna kan inte se det framför sig. Patrick 

menar att kvinnor inte behöver våldta för att män är så lätta att få i säng. Johan menar att en 

man inte kan få erektion under vilka omständigheter som helst, som om erektionen vore en 

förutsättning för en våldtäkt. Henrik trasslar in sig i ett argument kring manlig aggressiv, 

penetrerande sexualitet och menar att kvinnors sexualitet är mer passiv. För att en kvinna ska 

kunna våldta en man behöver den passiva sexualiteten bli aggressiv och det har Henrik svårt 

att föreställa sig.  

Ställda inför påståendet att kvinnan skulle kunna hota med pistol och tvinga till sig oralsex 

eller använda ett tillhygge, blir de mycket konfunderade och landar på att det naturligtvis 

vore lika hemskt men att det nog inte händer. Kvinnor som förövare och män som offer för 

sexuellt våld som inte utförs av en man är inte något informanterna tänkt på innan och de har 

svårt att ta det på allvar. Jag tolkar detta som att mäns monopol på våld (Connell, 1996) i vårt 

samhälle ligger djupt förankrat hos mina informanter. Föreställningar om män som förövare 

och kvinnor som offer blir här mycket tydliga, informanterna kan knappt föreställa sig det 

omvända. Men även förväntningar på män som ständigt redo att ha sex gör att det inte går att 

våldta en man, Patrick menar ju att kvinnor inte behöver våldta män eftersom de är så lätta att 

få i säng, detta tolkar jag som att Patrick menar att män nästan alltid är villiga. När 

konstruktionen av den heterosexuella mannen som ständigt är redo att ha sex kombineras 

med konstruktionen av män som naturligt aggressiva och våldsamma leder detta till att 

informanterna uppfattar det som att män inte kan våldtas. Eftersom femininitet konstrueras 

som maskulinitetens motpol leder detta oundvikligen till att kvinnor inte kan våldta. 
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Våld i allmänhet är något informanterna tar avstånd ifrån, våld är något som hör till andra 

män, gängen, de psykiskt störda. Även om våld generellt sett är fel i informanternas ögon blir 

Micke ganska blodtörstig när han talar om vad han skulle vilja göra med våldtäktsmännen. 

Det verkar sålunda finnas en dimension av manligt våld och aggressivitet som är god, i 

hämnden av oförrätter, i beskyddet av kvinnor och barn. 

 

7. Diskussion och framtida forskning 

Jag skulle vilja hävda att det inom det svenska samhället finns en vid förståelse för att våld 

mot kvinnor är ett utbrett och allvarligt problem och något som de flesta tar stort avstånd 

ifrån. På samma sätt finns det en vid förståelse för våldtäkt som ett stort och allvarligt 

samhällsproblem, den senaste lagstiftsändringen och de utredningar som ligger bakom pekar i 

denna riktning (Wendt-Höjer, 2002). Samtidigt får detta ringa betydelse för rättssamhällets 

tolkningar av lagen. Jag väljer här att i linje med Wennstam (2002) tolka detta som att 

samhällets syn på våldtäkt genomsyras av fördomar om män, kvinnor och sexualitet. Jeffners 

(1998) ungdomar, såväl som mina män delar en vid principiell förståelse av våldtäkt och tar 

även stort avstånd från våldtäkter. Samtidigt förändras denna vida principiella förståelse i de 

djupare diskussionerna om våldtäkt. 

Jag finner en stor samstämmighet mellan mina informanters förståelse för våldtäkt och det 

som har presenterats i uppsatsen. De tydligaste parallellerna finner jag mellan mina, Jeffners 

(1998) och Bergs (2005) resultat. Våldtäkt förstås som något extremt och artskilt från ”bra 

sex” både bland mina och Jeffners (1998) informanter, vilket leder till att händelser som inte 

faller inom ramen för det extrema, inte förstås som våldtäkt. Via en rad omständigheter 

omtolkas den principiella förståelsen av våldtäkt och kvar blir då endast det mest extrema, 

överfallsvåldtäkten. På det sättet kan män begå övergrepp och kvinnor utsättas utan att 

någondera tolkar det som skett som en våldtäkt (Berg, 2005). Med samma logik kan män 

begå övergrepp utan att vara våldtäktsmän. När våldtäktsmannen konstrueras som totalt 

avvikande från den vanliga mannen får det som konsekvens att vanliga killar inte våldtar 

(Jeffner, 1998, Scully, 1994). Vilket i sin tur leder till att när en ”vanlig kille” begår ett 

övergrepp tolkas inte det som skett som ett övergrepp (Wennstam, 2002). 

 

Om man ser närmre på vad informanterna säger om de omständigheter som Jeffner definierat, 

framstår stora skillnader i hur genus konstrueras i förhållande till våldtäkt och 

heterosexualitet. Ett exempel på detta är att kvinnan/offret måste vara försiktig med vilka 

signaler hon sänder ut, så att mannen/förövaren inte uppfattar dem som sexuella. Mäns 
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sexualitet konstrueras här som okontrollerbar och kvinnor bör ha detta i åtanke. Alkoholens 

betydelse får helt olika betydelse i relation till genus, för kvinnan är det en försvårande 

omständighet och för mannen är det tvärtom en omständighet som kan vara förmildrande. För 

varje omständighet finns liknande motsatsförhållanden.  

 

En skillnad mellan mina resultat och Jeffners (1998) är att jag inte kan finna något stöd för 

den omständighet som hon benämner som kärlek (Jeffner, 1998). Det är endast Jeffners 

kvinnliga informanter som talar om kärleken som omständighet och kanske hade jag kunnat 

finna stöd för om jag intervjuat kvinnor. En annan skillnad, som jag redan tidigare berört, 

mellan mina resultat och Jeffners (1998) och Bergs (1997, 2005) är att jag har intervjuat 

vuxna män, medan deras undersökningar inriktar sig mot yngre intervjupersoner. På ett sätt 

kanske det är enklare att intervjua unga människor, de kanske ännu inte har lärt sig vad man 

får eller inte får säga, men samtidigt tror jag också att ungdomen är en tid som präglas av stor 

sexuell osäkerhet och osäkerhet vad gäller ens egen person och identitet, vilket jag tror kan 

ha betydelse för Jeffner och Bergs mer extrema resultat. Flera av Jeffners (1998) och Bergs 

(2005) informanter talar till exempel om att de tror att de själva skulle kunna begå övergrepp 

(även om de då inte själva definierar det som ett övergrepp) något som mina informanter är 

mycket noga med att poängtera att de aldrig skulle kunna. Frågan är om det beror på att 

vuxna män är mindre benägna att begå övergrepp eller om de är mer medvetna om var 

gränserna för acceptabelt beteende går. Samtidigt pekar statistik från brottsförebyggande 

rådet på att anmälda våldtäkter är ett brott som begås främst av och emot personer under 30 

år, vilket stödjer Jeffners (1998) och Bergs (1997, 2005) val av informanter. Att studera unga 

innebär för mig ett problem eftersom resultaten lätt kan förringas med hänvisning till 

informanternas unga ålder. (Berg, 2005, diskuterar detta, och menar att även ålder bildar en 

omständighet som gör att unga män kan ta sig sexuella friheter med hänvisning till sin 

ungdom.) Trots detta anser jag att det är viktigt att studera vuxnas inställning till sexualiserat 

våld, eftersom det är vuxnas åsikter som styr vårt samhälle, vad som publiceras i tidningarna, 

vilka som döms för våldtäkt, hur vi ska tala med ungdomar om sex osv. 

 

En intressant aspekt är att det även råder stor samstämmighet mellan Groths (1981) och 

Hedlunds (1989) forskning om våldtäktsmän och informanternas syn på dem. Detta kan 

tolkas som att den psykologiska forskningen har haft mycket större genomslagskraft i 

samhället än den feministiska forskningen om mäns våld mot kvinnor. Min tolkning av detta 

är att den psykologiska forskningen, reproducerar föreställningar om våldtäkt som redan 
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finns i vår kultur. Dessa föreställningar reproduceras även i rättssalar och i massmedia. 

Denna tolkning ligger nära Scullys (1994), som menar att de våldtäktsmän hon intervjuat 

enbart använder sig av de ursäkter som vår kultur erbjuder dem.  

 

7.1 Våldtäkt i relation till konstruktionen av genus 

Genus konstrueras av informanterna i termer av motsatser. Samtidigt blir genus 

motsägelsefulla karaktär tydlig, informanterna kan tala om män och kvinnor som lika och 

jämlika samtidigt som de målar upp bilder av män, kvinnor, manligt och kvinnligt som 

verkligt olika. Det som blir tydligt är att när informanterna talar om våldtäkt, framträder deras 

föreställningar om könens olikheter tydligt. För att förstå detta behöver man relatera det 

informanterna säger till genusordningens komplexitet (Connell, 2002), det är i relation till 

sexualitet och våldtäkt som genusskillnaderna framträder, samtidigt kan män och kvinnor 

uppfattas som främst lika på andra nivåer. Manlighet förstås av informanterna som nära 

sammanlänkat med våld och makt, kvinnlighet med rädsla och offerroll. Det är slående hur 

oproblematiskt informanterna refererar till mäns våld som självklart och evigt, jag tolkar det 

som att maskulinitet och våld är så nära sammanlänkat att det uppfattas som naturligt. Män 

ska ta sexuella initiativ och vara ”hingstiga” som en informant utryckte det och mäns 

sexualitet konstrueras som driftstyrd och i det närmaste okontrollerbar. Jag ser detta som ett 

tecken på att maktskillnader erotiseras inom den heteronormativa logiken (Wendt-Höjer, 

2002). En av de mest intressanta aspekterna av mina resultat är hur kvinnor förväntas ta 

ansvar för den sexuella samvaron. Kvinnor förväntas kunna skilja mellan vanliga män och 

farliga män, kvinnor förväntas veta vilka signaler de inte ska sända ut eller vilka situationer 

de bör undvika, kvinnor måste säga nej på ett sätt så att mannen förstår. Mina informanter 

verkar anse att kvinnor måste förhålla sig till män som potentiella våldtäktsmän, samtidigt 

som de menar att våldtäktsmän är tydliga avvikare och att vanliga män inte begår våldtäkt. 

Det blir helt ologiskt, om våldtäktsmannen är psykiskt sjuk och vill våldta kvinnan vad spelar 

det för roll huruvida hon säger nej så att han förstår? Jag tolkar detta som att informanterna 

menar att vanliga män kan ”råka” begå våldtäkt om inte kvinnan säger nej tydligt nog. 

Kvinnan har alltså ansvaret för den heterosexuella samvaron och att den kan innehålla 

svårtolkade situationer, blir här tydligt.  

 

Jag menar att mitt material stödjer Wendt-Höjers (2002) resonemang kring hur maskulinitet 

konstrueras kring makt och våld och att modern maskulinitet behöver en femininitet som 

konstrueras kring rädsla (Wendt-Höjer 2002). Åtminstone så länge vi talar om genus i 
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relation till våldtäkt och sexualitet. Det är här Connells poäng om genusordningens skilda 

logiker (Connell, 2002) blir viktig anser jag, informanterna talar om maskulinitet och 

femininitet i väldigt specifika sammanhang, som inte nödvändigtvis skulle ha samma 

innebörd i andra sammanhang. Jag väljer här att tolka våldtäkt och våldtäktsmän som delar av 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1996), mina informanters maskulinitet skulle då 

enligt Connells modell snarare hamna inom den delaktiga maskuliniteten. Connell menar att 

dessa män får del av den ”patriarkala utdelningen” (Connell, 2002) utan att själva behöva 

bryta mot den svenska jämställdhetsnormen (Jeffner, 1998). Det är svårt att säga om män 

tjänar på våldtäkter, men jag tror att våldtäkter fyller minst två funktioner inom 

genusordningen som är fördelaktiga för män och som spelar in i konstruktionen av 

maskulinitet. Våldtäkt gör det möjligt för moderna jämställda män att känna sig som 

beskyddare, deras fruar, flickvänner eller dylikt behöver dem till skydd mot andra män, 

våldtäkter fyller också en funktion för konstruktionen mellan olika maskuliniteter. (Jfr 

Connell och den vite mannens maskulinitet i relation till den svarte våldtäktsmannen, 

Connell, 1996) Den delaktiga maskuliniteten konstrueras i mitt material som den goda 

jämställda maskuliniteten och jag kan finna stöd för hur den kan konstrueras dels i relation 

till marginaliserade maskuliniteter, här i form av ungdoms/invandrargäng, och i relation till 

avvikande, psykiskt sjuka män. Samtidigt konstrueras den även i relation till underordnade 

maskuliniteter, som homosexuella män, och manifesteras i behovet av att inte känna sig som 

en tönt, att visa sig häftig inför andra vilket jag tolkar som en inneboende rädsla som 

informanterna relaterar till underordnad maskulinitet. 

 

Det våldtäktsmän har gemensamt är att de är män (Eliasson, 1997, Groth, 1981, Scully, 1994, 

Wennstam, 2004) Det är den minsta gemensamma nämnaren. Kimmel framför en teori om att 

det är mäns känsla av maktlöshet som gör att de våldtar (Kimmel, 2000). De våldtar därför att 

de anser sig berövade en makt som de anser sig ha rätt till, en man ska ha makt över kvinnor, 

men när han istället känner sig maktlös reagerar han med våld. Holmberg menar att män kan 

uppleva vanmakt, dvs. frustration över att de rättigheter de borde uppnå i en viss situation 

inte går att omsätta i praktiken (Holmberg, 1993). Hon menar vidare att mäns 

vanmaktskänsla härstammar ifrån att genusordningen indirekt garanterar män vissa 

rättigheter som förmedlas via manligt och kvinnligt (Holmberg, 1993). Detta kan tolkas som 

att begär och rättigheter som förmedlas inom den hegemoniska maskulinitetsordningen, 

exempelvis rätt till kvinnors kroppar, medför att män anser sig ha rätt till sex med den kvinna 

han utser. När detta inte automatiskt uppfylls, kan detta leda till våldtäkt i vissa fall. Kimmel 
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menar att våldtäktsmän inte är avvikare från maskulinitetsnormer utan snarare är 

fundamentalister i sammanhanget (Kimmel, 2000). Informanterna refererar ofta till 

våldtäktsmannens behov av att visa sin makt och dominans. De talar också om 

våldtäktsmannens frustration, och att det finns en relation mellan makt, manlighet och 

våldtäkt. Vilket skulle kunna tolkas som att män begår våldtäkter eftersom de menar att de 

har rätt att göra det. En möjlig tolkning av Kimmel är att förstå ”tjat-sexet” (Berg, 2005) som 

att dessa män tjatar sig till vad de anser sig ha rätt till och att övergrepp via denna tolkning av 

mäns självklara rätt till makt tolkas som något annat än övergrepp. 

 

Våldtäkt som upprätthållare av genusordningen 

Våldtäkt är en konsekvens av genusordningen, det är på grund genusordningen som det är 

män som våldtar kvinnor och inte vice versa. Det är också på grund av heterosexualitetens 

konstruktion, där sexualitet och makt sammanlänkas med maskulinitet som våldtäkt blir 

möjligt. Men våldtäkt fungerar även konstituerande på genus och sexuella relationer mellan 

kvinnor och män. Eftersom kvinnor löper en risk att bli våldtagna behöver de hela tiden akta 

sig för olika, potentiellt farliga situationer, som jag redovisat i resultatdelen förekommer 

många sådana situationer. En av konsekvenserna av detta är att kvinnors handlingsutrymme 

begränsas och att kvinnor tänker och beter sig på vissa sätt för att undgå våldtäkt. Mäns 

sexuella handlingsutrymme däremot blir väldigt stort i förhållande till våldtäkt. Eftersom den 

underliggande våldtäktsdefinitionen är så snäv blir det inte många ”övertramp” som räknas 

som övergrepp. Det är mannens förståelse av det som skett som avgör om det inträffade är att 

betrakta som våldtäkt. Har han inte fattat, till exempel på grund av fylla kan han inte hållas 

ansvarig fullt ut. Detta stämmer väl överrens med det rättsliga perspektiv på våldtäkt som 

presenteras tidigare i uppsatsen. Våldtäkt konstrueras som det värsta som kan drabba en 

kvinna, vilket leder till att många kvinnors upplevelser av sexuellt våld inte passar in i bilden 

av vad en riktig våldtäkt är, detta i sin tur medför att många våldtäktsmän aldrig anmäls för 

sina handlingar, vilket naturligtvis stärker deras uppfattning om att det som skett inte var en 

våldtäkt. Våldtäkt spelar därmed en viktig roll i normaliserandet av mäns våld mot kvinnor.  

 

Trots det begränsade antalet intervjuer jag gjort anser jag att mina resultat har stor bärighet 

eftersom mina resultat har så stora likheter med tidigare forskning.  

 

Som jag visat i resultatdelen konstrueras en riktig våldtäkt som ett mycket grovt brott mot 

kvinnan, det uppfattas som det värsta som kan drabba en kvinna och som i vissa fall värre än 
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mord. Våldtäktsmannen konstrueras som en tydlig avvikare och våldtäkt förstås som något 

som främst försiggår mellan personer som inte känner varandra. Denna underliggande 

förståelse av våldtäkt, som ligger långt ifrån hur situationen ser ut i verkligheten får 

långtgående konsekvenser för våldtäkt i alla led, domstol, polis, för offer och förövare. Det 

jag har velat visa i den här uppsatsen är att denna underliggande förståelse genomsyrar hela 

vår kultur, och används av åklagare, advokater, våldtäktsmän och vanliga män och kvinnor 

dagligen. Så länge våldtäkt konstrueras som brutal överfallsvåldtäkt, och våldtäktsmän som 

psykiskt sjuka snuskgubbar, kommer ingen förändring att kunna ske. Jag tror att vi måste 

våga se att sexualbrottslingar är vanliga män och att våldtäkt är betydligt vanligare än vad vi 

vill erkänna.  

 

Framtida forskning 

Det är tveksamt, anser jag, om jag skulle få väldigt annorlunda resultat om jag hade intervjuat 

kvinnor, Jeffners studie pekar knappast i den riktningen, men det vore naturligtvis intressant 

att studera detta. Jag har även funderat på om resultaten skulle bli annorlunda om det varit en 

man som genomfört intervjuerna. Hade informanterna vågat vara mer ärliga, finns det saker 

de inte vågat tala med mig om av rädsla för att inte framstå som bra jämställda män? Berg 

(2005) som har intervjuat unga män i grupp diskuterar kring hur jargong mellan män ska 

tolkas och hennes informanter menar att de inte skulle vara sig själva om de suttit på tu man 

hand med Berg (2005). Berg menar att gruppintervjun blir ett sätt för henne som kvinnlig 

forskare att få tillgång till den homosociala världen mellan dessa unga män. Samtidigt menar 

Nordberg (2004) som jag tidigare nämnt att man inte bör hänga upp sig för mycket på 

intervjuarens kön.  

 

Det finns några områden som berörts i uppsatsen som jag anser vore mycket intressanta för 

fortsatta studier, relationen mellan våldtäkt och ”normalt” heterosexuellt könsumgänge och 

mäns genusskapande och våldtäkt. Jeffners studie fokuserar mer på relationen mellan 

normalitet och våldtäkt, dvs. sex och våldtäkt, än min studie. Jag anser att relationen mellan 

vad som uppfattas som normalt och vad som uppfattas som extremt, som Jeffner benämner 

det (1998) behöver utforskas mer, och jag saknar, som jag tidigare nämnt, vuxenperspektivet. 

Holmbergs avhandling, ”Det kallas kärlek” (Holmberg, 1993), behandlar delvis ämnet, men 

berör enbart ena halvan av frågeställningen, nämligen det ”normala” dvs. sex mellan vuxna 

inom ramen för heterosexuella kärleksrelationer. Jag skulle vilja se en studie som mer 

behandlar gränslandet mellan våldtäkt och ”normalt” sex mellan vuxna. En studie som 
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behandlar frågor som, När går man övergränsen? Hur vet man att en kvinna vill ha sex? Hur 

tolkar du signalerna? Har du själv någonsin gått över gränsen? 

 

Eftersom det är mäns tolkning av genusspecifika händelser som ofta blir avgörande för 

huruvida en händelse tolkas som våldtäkt eller ej, anser jag att man bör forska mer om hur 

mäns genusskapande ser ut. Hur konstruerar män kvinnlighet och heterosexualitet? Hur 

upprätthålls mäns dominans? Hur reproduceras den hegemoniska maskuliniteten, vilken 

betydelse har våld i konstruktionen av maskulinitet och hur kan vi förstå detta i relation till 

våldtäkt och sexualiserat våld? Hur kan vi förstå grupptryck och homosocialitet mellan män 

och vilken betydelse har detta för gruppvåldtäkter? Det vore intressant att mer djupgående 

undersöka vad det är i maskulinitetsskapandet som möjliggör våldtäkt.  

 

Som jag tidigare nämnt finns det några amerikanska studier (Kimmel, 2000) som undersöker 

hur många män som skulle kunna tänka sig att begå ett sexuellt övergrepp om de visste att de 

inte skulle åka fast. Jag anser även att det vore intressant att undersöka hur stor del av män i 

Sverige som har begått ett övergrepp eller som skulle kunna tänka sig att begå ett övergrepp 

om de visste att de inte skulle bli upptäckta. 
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Bilaga Intervjuguide  

Bakgrundsfakta:  
Ålder: Yrke: utbildning:  
Varför har du valt att vara med i denna undersökning. 
Definierar du dig som en jämställd man? 
Vad innebär jämställdhet för dig? Är jämställdhet viktigt? Varför? 
 
Genusordning 
Är det skillnad på män och kvinnor?  PÅ ett generellt plan. Är detta bra? Vad beror detta på tror du? 
Vad är manligt vad är kvinnligt? 
Är du heterosexuell? Vad innebär heterosexualitet för dig? (endast sex med motsatt kön, kanske testat med 
samma, kyssar okej)  
Vad beror heterosexualitet på? (”naturligt”, ”normalt”, ”vanligast”..) 
 
Vad är Våldtäkt? 
Hur definierar du våldtäkt? 
Vilka känslor associerar du med våldtäkt? 
Vad beror våldtäkt på? Varför finns fenomenet våldtäkt? Har det alltid förekommit våldtäkter? 
Kan man förhindra att våldtäkter sker/eller kommer de alltid att finnas? 
Kan du förstå att vissa män våldtar? 
Vilka är våldtäktsmännen? 
Var går gränsen mellan sex och våldtäkt? 
Hur ser du på relationen mellan heterosexualitet och våldtäkt, finns det ett samband? 
Hur ser sambandet mellan sex/begär/åtrå och våldtäkt ut, tror du? Finns det ett samband? 
Varför är det främst män som våldtar? 
Kan kvinnor våldta? 
Är det värre om en man blir Våldtagen (av en man) och i så fall varför? 
Kan en kvinna våldta en man? Kan en kvinna våldta en kvinna? 
Har du någon gång varit rädd för att bli våldtagen? Hur kommer det sig? 
Tror du att kvinnor på något sätt begränsar sitt levnadsrum/ändrar sitt beteende p.g.a. rädsla? 
Tror du att det är svårt att bevisa en våldtäkt? 
Tror du att det är vanligt att kvinnor ljuger om att de blivit våldtagna? 
Tror du att det lätt kan uppstå missförstånd i samband med sex som gör att den ena inte förstått vad den andra 
egentligen vill? 
Tror du män och kvinnor har samma förväntningar på vad sex är? Känner samma krav? 
 
Omständigheter 
Finns det olika slags våldtäkter/ olika grader av våldtäkt? 
Om så värre/mindre hemska varför och hur… 
Får kvinnor skylla sig själva? (fylla, kort kjol, följde med hem, hånglat..) 
Om en man blir våldtagen vems fel är det då? (kort kjol, fylla, ihop etc) 
 
(Scenario) Lisa o Kalle går i samma klass på gymnasiet är båda 17 år. De har varit tillsammans i ungefär tre 
veckor. Under den tiden har Kalle tjatat om sex ett tag men Lisa har inte riktigt velat. Nu säger Kalle att han 
inte vet om han klarar att va utan sex längre. Han tycker att Lisa borde fatta att han vill ha henne, han e ju så 
himla kär i henne och hon borde ta det som en komplimang. På kvällen hånglar de rätt länge med varandra 
men Lisa drar sig bort, vill ju inte riktigt. Kalle fortsätter ändå Lisa stöter bort honom, Kalle blir sur och säger; 
fan va du är taskig. Varför vill du inte ha mig?  
Lisa känner sig elak och tycker synd om Kalle. Efter ett tag tänker hon att hon kanske ändå borde för hon gillar 
verkligen Kalle han är typ snyggast i skolan och hon vill inte att han ska göra slut. När Kalle försöker igen 
lägger hon sig bara på rygg och låter honom göra som han vill…… 
 
Motalafallet: en 13-årig flicka våldtas av flera män i 16-20 årsåldern. Männen frias eftersom flickan varit för full 
för att säga nej eller göra motstånd. 
 
Hockeyfallet: en kvinna anmäler två män i 20-årsåldern för våldtäkt. Männen hävdar att hon frivilligt gått med 
på att ha sex med dem. Samtliga inblandade är berusade. Polisen lägger ner fallet utan att väcka åtal. 


