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En riktig våldtäkt - en kunskapsöversikt om föreställningar om våldtäkt.  

Elsa Bylund & Josefine Svensson 

 

 

Abstract 
 

 

This essay is a selective review of Nordic literature with the aim to explore contemporary 

conceptions of male-on-female rape, to increase the understanding of how these can construct “a 

real rape”. To achieve this two questions were formulated: What circumstances can cause an 

incident not to be defined as rape? What circumstances can cause an incident to be defined as 

rape? Searches in international and Swedish databases led to initial selection of peer-review 

journal articles and dissertations that were reviewed against set criteria. These criteria were met 

by 8 studies, that were assigned codes, from which comprehensive categories were developed. 

The categories were analysed using Yvonne Hirdman’s concepts gender, separation and male 

superiority. The analysis shows that circumstances connected to the overall categories Situation, 

Victim and Offender construct “a real rape”. The circumstances are Relation, Alcohol, Saying no 

and how it is done, The woman’s sexuality, Resistance, How the woman feels afterwards, 

Physical violence, and Ordinary, normal and good men. It seems easier to define an incident as 

rape when these circumstances occur the “right” way. In conclusion, rape is constructed as a 

rather narrow concept which could make it difficult for women to name experiences as rape. 

 

 

Keywords: rape, conceptions, circumstances, situation, victim, offender 
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Prolog 
 

 

Våldtäkt är ett ämne som vi menar att många undviker att prata om. Det är för många ett jobbigt 

eller obehagligt ämne och istället för att prata om det blir många tysta, byter samtalsämne eller 

helt blundar för det. Som socionomstudenter anser vi att ämnet våldtäkt har haft en alltför 

undanskymd plats i utbildningen. Vi menar att våldtäkt är ett ämne vi inte kan undvika att prata 

om, varken som blivande socionomer eller medmänniskor. Istället tycker vi att det är viktigt att 

hela tiden fortsätta uppmärksamma ett problem som påverkar så många människor.  

 

Därför har vi valt att prata om våldtäkt.  
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Inledning 

 

 

Bakgrund och problemformulering 

 

”Är det inte dags att vi börjar se sexualbrott som de är – utan ursäkter och omständigheter? En 

våldtäkt är en våldtäkt. Oavsett situation. Oavsett vem kvinnan är. Oavsett hur mannen har 

kommit i kontakt med henne” (Wennstam, 2002, s. 139). 

 

Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema exemplet på hur den struktur i samhället som präglas 

av mäns makt över kvinnor kan ta sig uttryck. Idag beskrivs mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem och som ett brott mot de mänskliga rättigheterna såväl av FN och 

Europaparlamentet som i svensk lagstiftning (Eliasson & Ellgrim, 2006). År 1993 antog FN en 

deklaration som fastslår att våldet är ett uttryck för det ojämlika samhälleliga maktförhållandet 

där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp (United Nations, 1993). Våldtäkt och 

andra sexuella övergrepp kan ses som en del av detta våld. Det sexuella, fysiska och psykiska 

våldet är alltså delar av samma förtryck (Wendt, 2010).  

 

Våldtäkt var till mitten av 1970-talet juridiskt sett ett kontextbundet brott beroende av 

omständigheterna kring händelsen. Vem kvinnan var, vem mannen var och hur situationen såg ut 

påverkade huruvida händelsen var ett brott och därmed en verklig våldtäkt. Från att ha varit ett 

könsneutralt och privat problem började våldtäkt, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, under 

detta decennium uppmärksammas som en fråga om kön, makt och våld (Nilsson, 2009; Steen, 

2003). Författaren och feministen Susan Brownmiller var en av de som tydligast framhöll 

våldtäkt som ett samhällsproblem och ett uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan könen 

(Nilsson, 2009; Berglund, 2007). Brownmiller menade att våldtäkt “is nothing more or less than 

a concious process of intimidation by which all men keep all women in a state of fear” 

(Brownmiller, 1975, s. 15).  

 

Idag definieras inte våldtäkt som brott utifrån omständigheter som exempelvis förövarens och 

offrets relation (jfr Nilsson, 2009; jfr Brottsförebyggande rådet, 2008). Trots detta menar 

Katarina Wennstam (2004; 2002) att endast vissa händelser i praktiken anses vara riktiga 

våldtäkter. Så vad är “en riktig våldtäkt”? Vad kan påverka om en händelse ses som en våldtäkt 

eller inte? För att ta reda på detta vill vi undersöka nordisk forskning om samtida föreställningar 

kring våldtäkt som begås av män mot kvinnor. Då våldtäkt kan sägas grundas i det ojämlika 

maktförhållandet mellan könen kan föreställningar om våldtäkt sägas spegla detta 

maktförhållande samtidigt som föreställningarna skapar och reproducerar bilder av vad som är en 

våldtäkt (jfr Burr, 2004; jfr Nilsson, 2009). Därför menar vi att det är viktigt att studera 

föreställningar om våldtäkt. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka nordisk forskning om samtida föreställningar kring 

våldtäkt som begås av män mot kvinnor, för att utifrån konstruktioner av kön öka förståelsen för 

hur föreställningarna kan konstruera “en riktig våldtäkt”. 

 

– Vilka omständigheter kan göra att en händelse inte blir definierad som våldtäkt?  

– Vilka omständigheter kan göra att en händelse blir definierad som våldtäkt? 

 

 

Avgränsningar 

Vi har gjort en avgränsning till att undersöka nordisk forskning vilket i denna uppsats innebär 

forskning som är bedriven i en nordisk kontext och/eller berör nordiska förhållanden. Uppsatsen 

syftar därmed inte till att studera internationell forskning. Av avgränsningen följer att de olika 

studierna i empirin befinner sig i en liknande kontext vilket är en fördel då föreställningar 

behöver ses i relation till den kontext de konstrueras i (jfr Burr, 2004; jfr Nilsson, 2009). Hade vi 

studerat föreställningar i en mer heterogen kontext hade vi behövt jämföra kontexterna, och detta 

är inte ett syfte med uppsatsen. Vi har alltså gjort avgränsningen för att de nordiska länderna har 

liknande samhällssystem och samhälleliga normer. Med detta menar vi dock inte att 

föreställningarna om våldtäkt är homogena inom Norden. Det kan antas finnas en heterogenitet i 

föreställningarna i och med skillnader vad gäller människors klass, kön, ålder och 

kultur/etnicitet. De nordiska länderna beskrivs dock ofta som utvecklade, demokratiska och 

sexuellt jämställda (Wijma et al., 2003) och de har en liknande sexualbrottslagstiftning 

(Andersson, 2004). 

 

Vi har även gjort en avgränsning till att studera samtida föreställningar om våldtäkt vilket 

innebär att vi i uppsatsens empiri har inkluderat forskning som kan ge en aktuell, och inte 

historisk, bild av föreställningarna. De valda studierna är publicerade mellan åren 1997 och 

2012. Att den äldsta studien är publicerad år 1997 kan tala emot att vi kan uttala oss om aktuella 

föreställningar. Vi har dock inte funnit några avgörande skillnader mellan studierna, vilket tyder 

på att det inte finns så stora skillnader mellan föreställningar om våldtäkt år 1997 jämfört med 

idag. Vi menar därför att studierna kan ge en aktuell bild av föreställningar om våldtäkt.  

 

Vi har gjort en avgränsning till föreställningar om våldtäkt som begås av män mot kvinnor och 

uteslutit våldtäkter som begås av kvinnor mot kvinnor, av kvinnor mot män, eller av män mot 

män. Vi har gjort avgränsningen eftersom vi delar förståelsen att mäns våldtäkter mot kvinnor är 

ett uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan könen (jfr Gemzöe, 2002; jfr Hirdman, 

2003). Vi menar att det inte är självklart att andra typer av våldtäkter kan studeras inom samma 

förklaringsmodell som den vi har valt. Avgränsningen innebär även att uppsatsen inte avser att 

studera föreställningar om våldtäkt mot barn då vi menar att detta hade krävt ytterligare 
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förklaringsmodeller förutom den om maktförhållandet mellan könen. Vi är dock medvetna om 

att vår valda förklaringsmodell inte är den enda förekommande.  

 

Eftersom mäns våld mot kvinnor, däribland fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, är ett omfattande 

forskningsområde samtidigt som det finns mycket forskningen även specifikt kring sexuellt våld 

har vi gjort en avgränsning till att endast studera föreställningar om just våldtäkt. Valet har vi 

gjort mot bakgrund av att våldtäkt kan ses som en symbol för manligt förtryck framför andra (jfr 

Nilsson, 2009). 

 

 

Centrala begrepp 

Våldtäkt är ett begrepp som bland annat kan definieras utifrån lagstiftning men det kan även 

beskrivas som mer omfattande och innefatta fler situationer än i lagstiftningens definition (jfr 

Jeffner, 1997). Då uppsatsen avser att utifrån nordisk forskning undersöka föreställningar om 

våldtäkt menar vi att vi inte själva behöver definiera våldtäkt. Vi definierar alltså inte på förhand 

vilka omständigheter som påverkar om en händelse ses som en våldtäkt. Istället följer av syftet 

att vi undersöker vilka omständigheter de enskilda studierna i fråga tar upp och utifrån dessa 

beskriver hur våldtäkt kan definieras. Vi vill framhålla att vi i uppsatsen har tagit ställning till att 

våldtäkt är ett uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan könen. Vi har därmed placerat 

begreppet våldtäkt inom en viss bestämd förklaringsmodell, men ändock utan att vi på förhand 

själva har definierat vilka omständigheter som en händelse ska omfatta för att den ska betraktas 

som en våldtäkt. Vi ser således maktstrukturen som en bakomliggande förutsättning för att mäns 

våldtäkter mot kvinnor över huvud taget kan ske och alltså inte som en omständighet som kan 

påverka definitionen av dessa våldtäkter. 

 

Omständigheter innebär i uppsatsen faktorer som kan påverka huruvida en händelse definieras 

som en våldtäkt. Dessa omständigheter är med andra ord förhandlingsredskap som används för 

att kunna tolka om en händelse är en våldtäkt eller inte. Vad som är en våldtäkt på ett principiellt 

plan behöver på grund av olika omständigheter inte vara det på ett konkret plan. 

Omständigheterna används således för att förhandla om definitionen av våldtäkt för att kunna 

göra en händelse till antingen en våldtäkt eller inte, just beroende på vilka omständigheter som 

utgör den enskilda händelsen (jfr Jeffner, 1997). Med andra ord utgör omständigheter byggstenar 

i definitionen av våldtäkt och konstruerar tillsammans föreställningar om vad som är en riktig 

våldtäkt. 

 

Föreställningar innebär i uppsatsen uppfattningar om olika företeelser, i detta fall våldtäkt, som 

individer kan tillgodogöra sig genom egna erfarenheter eller genom olika typer av normer. När vi 

diskuterar föreställningar om våldtäkt ser vi således inte dessa som objektiva eller oföränderliga 

sanningar, utan just som sociala konstruktioner som kan påverka och reproducera bilder av vad 

en riktig våldtäkt innebär och som därmed kan få konsekvenser för människors handlande. 



9 

 

Föreställningar om våldtäkt gör således vissa handlingar möjliga och andra inte (jfr Burr, 2004; 

jfr Nilsson, 2009). 

 

Kön innebär i uppsatsen kön som socialt konstruerat. Det har av vissa gjorts en distinktion 

mellan kön som det biologiska, fysiska eller naturliga och genus som det sociala, mentala eller 

kulturella. Ett skäl till denna uppdelning är att kunna tala om det kvinnliga utan att hamna i 

tankegångar om att det finns en given och oföränderlig kvinnlig natur och i och med detta kunna 

bekämpa ett biologiskt rättfärdigande av kvinnors underordning (Andersson, 2004). Vi kommer i 

uppsatsen att använda begreppet kön som synonymt till genus på grund av att vi delar 

uppfattningen att kroppar och biologi inte går att skilja från det sociala eftersom kvinnors och 

mäns kroppar påverkas av sociala processer. Raewyn Connell (2002) tar som exempel på detta 

upp att den av vissa förespråkade idén att genusordningen beror på mäns hormonella 

“aggressionsöverläge” faller vid upptäckten att höga halter av hormonet testosteron i själva 

verket är lika mycket ett resultat av social dominans som en förutsättning för detsamma. Hur 

våra kroppar växer och fungerar påverkas bland annat av tillgången till mat, av sexuella 

praktiker, krig, arbete, utbildning och medicin. Dessa processer struktureras i sin tur av genus, 

vilket gör att genus inte kan ses som enbart en följd av kroppars egenskaper. Genus föregår 

kroppar i och med att konstruktioner av genus bildar förutsättningarna för hur kroppar utvecklas 

och lever. Det biologiska och det sociala konstrueras i en gemensam process (vår kursivering). 

 

Begreppen kön och genus används ofta synonymt inom forskning samtidigt som båda begreppen 

förekommer i den litteratur vi använt i uppsatsen. När vi använder kön gör vi alltså det med 

samma utgångspunkt som när vi använder genus, för att komma ifrån tanken att kön är något 

givet, självklart och oföränderligt (jfr Andersson, 2004).  

 

 

Förförståelse 

Vi utgår från en icke-positivistisk kunskapssyn och menar att kunskap alltid är subjektiv (jfr 

Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008). Således skapas kunskapen även i denna uppsats mot 

bakgrund av tidigare tillägnad kunskap och erfarenheter. Ämnet våldtäkt är inte nytt för oss. 

Ingen av oss har själva utsatts för våldtäkt men rädslan för att bli våldtagen finns ofta 

närvarande. Vi stöter också ofta på föreställningar om våldtäkt i vår omgivning, exempelvis de 

som förmedlas av media och i våldtäktsrättegångar. Vi har även båda erfarenheter av att under 

socionomutbildningens praktiktermin möta unga kvinnor som utsatts för våldtäkt. Vi är 

medvetna om att våra tidigare kunskaper och erfarenheter kan påverka uppsatsen genom att 

inverka på vårt val att närma oss ämnet våldtäkt som en del av mäns våld mot kvinnor och 

därmed på vårt val av teoretiska perspektiv, begrepp och tolkningar. Dock ser vi inte detta som 

ett problem eftersom vi menar att alla forskare oavsett forskningsområde till viss del kan 

påverkas av sin förförståelse i tolkningsprocessen. Vår förförståelse kan istället ses som en fördel 
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i uppsatsarbetet tack vare att våra tidigare kunskaper har underlättat vår förståelse för 

forskningsområdet. 

 

 

Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet är inledning. I detta kapitel inleder vi 

uppsatsen med en bakgrund och problemformulering som sedan utmynnar i ett syfte och 

frågeställningar. Vi beskriver därefter uppsatsens avgränsningar, centrala begrepp samt vår 

förförståelse. Andra kapitlet är föreställningar om våldtäkt år 1200 till 1980. Här ger vi en 

historisk bild av föreställningar om våldtäkt. Tredje kapitlet är teori. Här redogör vi för våra 

övergripande perspektiv och för de begrepp vi valt att använda för att analysera vår empiri. Vi 

för även en diskussion om perspektivets och begreppens relevans för uppsatsen samt hur vi 

kommer att använda begreppen i analysen. Fjärde kapitlet är metod. I detta kapitel redogör vi 

först för vår metod, den selektiva kunskapsöversikten, och våra vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter. Vi beskriver därefter våra inklusions- och exklusionskriterier, hur vi har samlat 

in vår empiri, hur vår urvalsprocess har sett ut samt hur vi har bearbetat och analyserat empirin. 

Sist förs en diskussion om etiska överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Femte kapitlet är empiri och analys. I detta kapitel presenterar vi de studier vi valt att inkludera 

som empiri och redovisar en flerfältstabell över studierna. Vi diskuterar studiernas innehåll och 

analyserar empirin med hjälp av våra teoretiska begrepp. Sjätte och sista kapitlet är diskussion. I 

detta kapitel diskuterar vi uppsatsens resultat, metod och ger förslag på framtida forskning. 
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Föreställningar om våldtäkt år 1200 till 1980 

 

 

1200-talet till 1700-talet 

Ulrika Andersson (2004) skriver i sin avhandling om det straffrättsliga skyddet mot våldtäkt och 

andra sexuella övergrepp att kvinnofriden, som omfattade både kvinnorov och våldtäkt, infördes 

i svensk lagstiftning först på 1200-talet. Andersson beskriver att våldtäkt fram till 1600-talet 

betraktades som ett egendomsbrott, ett sätt att “stjäla” kvinnans sexualitet från de män i släkten 

som ansvarade för henne. Under 1600-talet och första halvan av 1700-talet sågs våldtäkt främst 

som ett våldsbrott och ordningsbrott som kränkte rättssamhällets ordning, friden och den 

hushållsordning som givits av staten och kyrkan. Under denna tidsperiod var det manligheten 

som sågs som problematisk. I våldtäktsmål riktades därför uppmärksamheten inte mot kvinnans 

beteende eller status, utan mot männens sexuella drift, då det var en dominerande föreställning 

att mannen var den som tog sexuella initiativ. Mannen var alltså subjektet och kvinnan objektet. 

Under 1700-talet förändrades synen på våldtäkt och kvinnan sågs som ett rättsligt subjekt i 

samband med sexualbrott. I och med detta fokuserades det i rättstillämpningen mer och mer på 

kvinnan, även om mannen fortfarande ansågs vara den sexuellt aktiva parten. Vid slutet av 1700-

talet hade det blivit kvinnligheten, snarare än manligheten, som sågs som problematisk i 

samband med våldtäkt och det var gränserna för “ärbar” kvinnlighet som diskuterades. 

 

I sin avhandling om synen på förhållandet mellan kvinnor och män på 1600-talet beskriver Malin 

Lennartsson (1999) att våldtäkt ansågs vara mycket allvarligt men att det var ett svårbevisat brott 

där ord ofta stod mot ord. I Kristoffers landslag sades att om en kvinna anklagar en man som inte 

tagits på bar gärning för våldtäkt, måste hon för att saken skulle tas upp i rätten visa att hon fått 

blåmärken och sår och att hon protesterat genom att skrika. I Lennartssons material från 

häradsrätterna och domkapitlen är sexuella handlingar som klassificeras som våldtäkt mycket 

ovanliga. Hon framhåller att det är troligt att det fanns ett stort mörkertal då det till exempel inte 

framgår av otrohetsbrott, så kallat hor, mellan en gift bonde och hans tjänstepiga hur mycket 

fysiskt och psykiskt tvång eller våld som förekommit. Våldtäkt kan således anses ha varit ett 

osynligt brott. 

 

Mörkertalet beskriver även Karin Hassan Jansson (2002) i sin avhandling om synen på våldtäkt 

år 1600-1800. Våldtäkt var ett brott som sällan fördes till tingen i det tidigmoderna Sverige. 

Jansson menar att det finns flera förklaringar till varför brottet var sällsynt i rättsliga material. 

Hon poängterar bland annat att mörkertalet sannolikt var mycket stort. Ett skäl till att kvinnor 

inte anmälde våldtäkt kan vara att kvinnan belades med skuld av sig själv och andra samtidigt 

som det fanns en risk att kvinnan själv kunde komma att behöva stå till svars för 

utomäktenskapligt umgänge om bevisningen var svag.  
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1800-talet 

I 1864 års strafflag, beskriver Andersson (2004), betonades skyddet för individens frihet, och 

våldtäktsbrottet blev ett frihetsbrott. Det blev nu kvinnans vilje- och handlingsfrihet i sexuell 

bemärkelse som skulle skyddas. Dock var resonemang om skillnaden mellan våldtäkt av ärbara 

kvinnor respektive av prostituerade eller lösaktiga kvinnor fortfarande aktuella. Enligt lagen 

bedömdes våldtäkten utifrån en lägre straffskala om kvinnan befunnit sig i ett tillstånd av yrsel, 

sömn eller vanmakt som inneburit att hon inte kunnat uttrycka sin vilja. Det ansågs inte över 

huvud taget vara en våldtäkt om en man hade sex med sin älskarinna, om hon befunnit sig i 

något av dessa tillstånd och det kunde antas att hon, om hon kunnat tillfrågas, hade lämnat sitt 

samtycke. Detta friade mannen från ansvar även om det visade sig att kvinnan hade en annan 

uppfattning av händelsen, eftersom mannen inte ansågs ha haft som avsikt att våldta kvinnan. 

 

 

1940-talet 

Simon Ekström (2001; 2002) har undersökt våldtäktsdomar mellan 1946 och 1950 och menar att 

en grund för rättstillämpningen var en könsseparerande moral som föreskrev olika grader av 

skötsamhet och sedlighet för kvinnor och män. Ekström ser att vad som gjorde våldtäkten trolig, 

den misstänkte sannolik och målsäganden trovärdig var det oväntade överfallet, den abnorme 

förövaren och det oskyldiga offret. Ju mer den påstådda våldtäkten liknade ett plötsligt överfall, 

desto mer troligt att en anmälan fick ett rättsligt efterspel. Ju mer psykiskt instabil, kriminell, 

alkoholmissbrukande och sexuellt utåtriktad den misstänkte mannen var och ju lägre hans 

klasstillhörighet var, desto större möjlighet till fällande dom. Ju mer oskyldig och asexuell 

kvinnan antogs vara, desto bättre passade hon in i rollen som offer. I rätten fördes även 

resonemang kring hur påtvingad sexuell avhållsamhet var en prövning för den manliga 

karaktären. När den målsägande kvinnan ansågs “slampaktig” eller otrogen blev hennes 

vittnesmål mindre trovärdigt.  

 

 

1980-talet  

Anderssons (2001) analys av våldtäktsmål visar att män gjordes ansvariga för en våldtäkt först 

när kvinnan hade visat, genom fysiskt motstånd eller på något annat sätt som var tillräckligt 

tydligt för att mannen skulle uppfatta det, att hon inte ville ha sex. Män gavs inget ansvar att 

själva ta reda på kvinnans inställning. Utgångspunkten blev därför att en kvinna vill ha sex, eller 

är sexuellt tillgänglig, tills hon visar på motsatsen. Det som kunde rubba denna utgångspunkt var 

exempelvis våldtäkt under vapenhot. Andersson menar att den heterosexuella normen för 

sexualitet där mannen är den som övertalar kvinnan tills hon ger med sig, är tydlig i hanteringen 

av de våldtäktsmål hon studerat.  
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Teoretiska perspektiv 

 

I detta kapitel redogör vi för våra övergripande teoretiska perspektiv och de teoretiska begrepp vi 

kommer att använda för att analysera vår empiri. Vi för även en diskussion om perspektivens och 

begreppens relevans för studien samt hur vi kommer att använda begreppen i analysen.  

 

 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Ett övergripande perspektiv i uppsatsen kommer att vara socialkonstruktionism. Perspektivet 

utgår från fyra grundantaganden. Dessa är en kritisk hållning till förgivettagen kunskap om 

verkligheten; att alla sätt att förstå världen på är produkter av det kulturella och historiska; att 

kunskap är ett resultat av sociala processer och inte av objektiv observation av världen; samt att 

kunskap och sociala handlingar hänger ihop. De kunskaper som skapas i en kultur vid en viss 

tidpunkt är alltså produkter av just denna kultur. Socialkonstruktionismen menar därför att vi inte 

bör anta att just våra förståelser är mer korrekta eller ligger närmare sanningen än andra 

förståelser. Socialkonstruktionismen menar att det är genom sociala processer, framför allt 

genom språket, som kunskap ständigt produceras. Människors sätt att tänka och de idéer som 

bildar mening beror på språket de använder. Centralt är också att olika konstruktioner av 

verkligheten ger förutsättningar för vissa sociala handlingar och utesluter andra, vilket innebär 

att konstruktioner av verkligheten hänger samman med maktrelationer i samhället, eftersom 

dessa påverkar vad olika människor tillåts göra (Burr, 2004). 

 

När vi diskuterar föreställningar om våldtäkt ser vi dem inte som objektiva eller oföränderliga 

sanningar, utan just som sociala konstruktioner som kan påverka och reproducera bilder av vad 

en riktig våldtäkt innebär och som därmed kan få konsekvenser för människors handlande. 

Utifrån en viss förståelse av våldtäkt blir vissa handlingar möjliga medan andra inte blir det.  

 

 

Feministiskt perspektiv  

Vi kommer även ha ett övergripande feministiskt perspektiv. En gemensam utgångspunkt för 

olika feministiska inriktningar är att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp och att 

detta förhållande bör ändras. Feminismen förnekar inte att enskilda kvinnor har makt i vissa 

situationer, utan framhåller att kvinnor generellt sett underordnas män och därmed generellt sett 

har mindre makt än män (Gemzöe, 2002).  

 

Det feministiska perspektivet framhåller att det ojämlika maktförhållandet mellan könen är 

synligt inom alla samhällsområden. Mäns våld mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor, 

däribland våldtäkt, kan sägas vara det mest brutala exemplet på det ojämlika maktförhållandet 

(Gemzöe, 2002). När män begår våldtäkter mot kvinnor ser vi det som ett uttryck för mäns 
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överordning och kvinnors underordning. Våldet bidrar till att upprätthålla maktförhållandet, inte 

genom att alltid vara verksamt utan snarare genom att utgöra ett ständigt närvarande hot mot 

kvinnor som grupp (jfr Gemzöe 2002; jfr Wendt Höjer, 2002). 

 

Forskning som är feministisk vill, som Stina Jeffner (1997) och Kerstin Berglund (2007) 

beskriver, tydliggöra maktförhållandet och hur det kan komma till uttryck. Feministisk forskning 

försöker därmed förstå vad det innebär att vara kvinna och vad det innebär att vara man - 

konstruktioner av kön - och hur detta skapar och återskapar maktförhållandet. Det feministiska 

perspektivet bygger på socialkonstruktivismen då kön ses som socialt konstruerat och inte som 

ett objektivt faktum. Feministisk forskning kan vidare förklaras syfta till att bidra till att förändra 

maktförhållandet mellan könen genom att tydliggöra och förklara det.  

 

Med vårt feministiska perspektiv vill vi problematisera hur konstruktioner av kön kan påverka 

föreställningar om våldtäkt, eftersom vi ser det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och 

män som en övergripande förklaringsmodell för mäns våldtäkter mot kvinnor.  

 

 

Genusteori  

För att analysera vår empiri och besvara våra frågeställningar kommer vi att använda historikern 

Yvonne Hirdmans (2003) genusteoretiska begrepp genus, isärhållande av könen och mannen 

som norm. Med dessa begrepp teoretiserar Hirdman kring hur kön och därmed det ojämlika 

maktförhållandet mellan kvinnor och män skapas och upprätthålls. Eftersom detta 

maktförhållande är en vedertagen förklaringsmodell när det gäller mäns våld mot kvinnor 

generellt och därmed också när det gäller våldtäkt menar vi att vi med begreppen kan förstå hur 

konstruktioner av kön - alltså genus - kan kopplas till föreställningar om våldtäkt. Med vår 

teoretiska analys vill vi således utifrån Hirdmans begrepp öka förståelsen för hur konstruktioner 

av kön kan påverka föreställningar om våldtäkt. Detta för att tydliggöra det ojämlika 

maktförhållandet mellan kvinnor och män, vilket vi menar är viktigt för att som feministisk 

forskning kunna bidra till att förändra detta.  

 

Begreppen kön och genus används ofta i forskning när våldtäkt studeras som en del av mäns våld 

mot kvinnor. Genusteori är därmed ett etablerat analysverktyg i forskning om våldtäkt vilket gör 

oss medvetna om att vår teoretiska analys placeras inom ett väl beforskat område och att delar av 

vår analys kan ha diskuterats tidigare. Detta har också att göra med att vi gör en 

kunskapsöversikt och själva analyserar studier som, i sin egen analys, i vissa fall använder 

begreppen kön och genus. Vi vill dock poängtera att Hirdmans begrepp isärhållande av könen 

och mannen som norm inte är lika frekvent förekommande i forskning om våldtäkt och de studier 

i vår empiri som uttryckligen använder kön eller genus som analytiska begrepp använder inte 

Hirdmans begrepp. Samtidigt som kön och genus är väl använda begrepp menar Jeffner (1997) 
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att förhållandet mellan kön och makt är komplext och föränderligt och att det därför är viktigt att 

fortsätta utveckla kunskapen om detta förhållande.  

 

I tillägg till Hirdmans resonemang har vi valt att ta upp sociologen Raewyn Connells tankar 

kring begreppen. Detta då även Connell är inflytelserik inom genusforskningen. I analysen 

kommer vi dock att utgå ifrån Hirdmans definitioner av de teoretiska begreppen. 

 

 

Genus 

Hirdman (1988) var den som lanserade begreppet genus i svensk forskning på 1980-talet. Med 

genus menar hon föreställningar kring och förväntningar på vad som är “kvinnligt” och 

“manligt” och hur kategorierna “kvinnligt” och “manligt” därmed konstrueras. Kvinnor och män 

ses således inte som fasta kategorier utan som sociala konstruktioner som är föränderliga. Även 

biologin ses som socialt konstruerad eftersom genus inte är något vi väljer och inte bara är ett 

socialt “skal” på en biologisk kropp. I likhet med Hirdman menar Connell (2002) att genus alltså 

är beroende av social och historisk kontext vilket gör att olika kulturer, tider och platser 

förknippar kvinnlighet och manlighet med olika beteenden. Konstruktioner av genus existerar 

inte utanför sociala strukturer och kan inte bli “varaktiga” om de inte ständigt görs i sociala 

praktiker. Med andra ord är genus alltid ett görande.  

 

Connell (2002) beskriver att ett exempel på hur genus görs är genom pojkars och flickors 

användande av det fysiska utrymmet på en skolgård. Pojkar kontrollerar oftare en större del av 

utrymmet och invaderar oftare flickgrupper och avbryter flickors aktiviteter oftare än flickor 

avbryter deras. Pojkarna behandlar ofta flickor som “förorenande”, till exempel genom att kalla 

pojkar med låg status för “flickor” eller knuffa dem i riktning mot den plats där flickorna är. 

Detta exempel på hur genus görs kan tyckas bagatellartat. Connell framhåller dock att 

upprätthållandet av fysiskt avstånd från människor och från saker som förknippas med dem för 

att de uppfattas som förorenande, signalerar social distans och överlägsenhet.  

 

Den ordning som skapas genom konstruktioner av genus beskriver Hirdman (1988; 1990; 2003) 

som ett komplext nätverk av föreställningar och förväntningar på kvinnor och män som 

tillsammans påverkar hur människor beter sig och förhåller sig till varandra i sina dagliga liv. 

Hirdman kallar denna ordning för genussystemet. Genussystemet upprätthålls och reproduceras 

genom att det gång på gång blir bekräftat på såväl en samhällelig nivå som på en individnivå. Att 

så många kvinnor själva accepterar och bidrar till att upprätthålla systemet, som håller dem 

tillbaka, menar Hirdman beror på att det har normaliserats. 

 

Vi menar att genus, det vill säga förväntningar på hur människor ska bete sig i egenskap av 

kvinnor eller män, i och med att det genomsyrar alla delar av samhället även leder till 

förväntningar på hur kvinnor och män ska bete sig vid en våldtäkt. Dessa förväntningar tror vi 
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skapar bilder av hur ett kvinnligt offer och en manlig förövare är, vilket tillsammans konstruerar 

bilder av “en riktig våldtäkt”.  

 

Hirdman (1990) menar att genussystemet karaktäriseras av två logiker - dels av dikotomi eller 

isärhållande av könen och dels av hierarki eller mannen som norm. 

 

 

Isärhållande av könen - dikotomi 

Hirdman (1988; 2003) menar att föreställningarna om kvinnor och män särskiljer kvinnan från 

mannen som sämre och avvikande eller som annorlunda och avvikande. Detta kallar Hirdman 

isärhållande av könen och det kan tydligt ses i den historiska och nuvarande uppdelningen 

mellan kvinnors och mäns arbetsuppgifter, där kvinnor gör kvinnliga saker på kvinnliga 

(arbets)platser och män gör manliga saker på manliga (arbets)platser. Kvinnor och män blir 

kvinnor och män på grund av att de gör kvinnliga respektive manliga saker. Isärhållandet av 

könen innehåller även ett förakt för det som anses “kvinnligt”. Som exempel lyfter Hirdman 

(1990; 2003) fram det faktum att när kvinnor börjar dominera ett tidigare manligt arbetsområde 

så sjunker både lön och status, och vice versa. Föraktet för det kvinnliga, i samhället i stort, blir 

också tydligt i alla systematiska våldtäkter, handel med kvinnor, och våldspornografi.  

 

I isärhållandet av könen får alltså mannen högre status då “manliga” egenskaper ses som 

“bättre”. Mannen konstrueras som stor, stark och oberoende och kvinnan som liten, svag och 

beroende. För en kvinna kan det därför vara positivt att vara “manlig”, eftersom det blir ett slags 

uppgradering. Att säga att en kvinna gör något “som en hel karl” innebär till exempel ofta ett 

tecken på beundran. För en man innebär att röra sig in på det “kvinnliga” tvärtom att göra sig 

mindre och sämre, vilket inte är eftersträvansvärt (Hirdman, 2003).  

 

Connell (2002) betonar att genom denna dikotomi länkas kroppsliga skillnader samman med 

sociala konsekvenser, exempelvis i uppfattningen att när män ägnar sig åt själviskt sexuellt 

beteende så gör de endast vad som är det naturliga för män och kan därför inte förväntas förändra 

detta beteende. Hon exemplifierar isärhållandet av könen med det faktum att den moderna staten 

definierar kvinnor och män som medborgare, det vill säga som jämlikar, medan dominerande 

sexuella normer istället definierar kvinnor och män som varandras motsatser. 

 

 

Mannen som norm - hierarki 

Med mannen som norm menar Hirdman (1988; 2003) dels mannen som “normalen”, prototypen 

för till exempel läkare och politiker eller för vad ett blodtryck ska vara för att vara normalt. Dels 

innebär det mannen som norm i betydelsen Människan - “alltings mått”. Mannen är människan i 

relation till kvinnan och kvinnan är undantaget som avviker från normen. Hirdman menar att 

kvinnan konstrueras som tre olika stereotyper utifrån den manliga normen. Den första 
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stereotypen är kvinnan som ett ingenting, eftersom hon inte är man och bara män räknas som 

människor. Den andra stereotypen är kvinnan som sämre, som en mindre utvecklad man. Den 

tredje stereotypen är kvinnan som motsats, som en annan art än mannen (vår kursivering).  

 

Hirdman (1988) betonar att isärhållandet av könen stödjer den manliga normen. Det innebär att 

vid tillfällen när isärhållandet bryts och kvinnor tvingas eller tillåts göra “manliga” saker och 

vice versa blir isärhållandet försvagat och den manliga normen mindre legitim, och 

genussystemet kan då förändras. Systemets föränderlighet är också en konsekvens av att det ses 

som starkt beroende av historiska förhållanden. Som Connell (2002) poängterar: “If a structure 

can come into existence, it can also go out of existence. The history of gender may have an end” 

(s. 70). 
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Metod  

 

I detta kapitel redogör vi först för vår metod och våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vi 

beskriver därefter våra inklusions- och exklusionskriterier, hur vi har samlat in vår empiri, hur 

vår urvalsprocess har sett ut samt hur vi har behandlat och analyserat empirin. Sist förs en 

diskussion om etiska överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

 

Selektiv kunskapsöversikt 

Vi har valt att göra en kunskapsöversikt. Det innebär att vi genom att sammanfatta, tolka och 

analysera tidigare forskning svarar på våra frågeställningar och uppfyller vårt syfte (jfr Aveyard, 

2010; jfr Backman, 2008; jfr Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008). Vi har funnit många studier 

som undersöker föreställningar om våldtäkt och dessa har använt olika metoder. Vi har dock inte 

funnit någon kunskapsöversikt om föreställningar om våldtäkt och därför lämpar det sig att göra 

just detta för att få en överblick över de studier som finns. Eftersom syftet och frågeställningarna 

i en kunskapsöversikt kan formuleras genom att undersöka vad tidigare forskning ännu inte 

studerat (Backman, 2008; Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008), kan de anpassas till metoden. 

Vi har alltså formulerat syftet och frågeställningarna parallellt med vår sökprocess.  

 

Översikter baseras på systematiska litteratursökningar i internationella databaser (Bergmark, 

2005). Ofta syftar de till att vara heltäckande och kan då bli mycket omfattande. Det finns dock 

flera olika typer av översikter som kan variera i omfattning (Aveyard, 2010; Backman, 2008; 

Bildtgård & Tielman-Lindberg, 2008). Målet med denna studie har inte varit att studera all 

forskning om föreställningar om våldtäkt. Vi har istället gjort en selektiv översikt och gjort en 

avgränsning till att studera en del av området, närmare bestämt samtida föreställningar om 

våldtäkt som begås av män mot kvinnor (jfr Backman, 2008). Trots att vi inte har haft som avsikt 

att göra en heltäckande kunskapsöversikt menar vi att vår selektiva kunskapsöversikt har 

genomförts med en systematisk ansats.  et har varit vår målsättning att vara systematiska i så 

stor utsträckning som möjligt, vilket innebär att vi har utvecklat en omfattande och systematisk 

sök- och urvalsstrategi och att vi har sammanställt vår empiri på ett systematiskt sätt (jfr 

Aveyard, 2010).  

 

 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Torbjörn Bildtgård och Sanna Tielman-Lindberg (2008) menar att forskning ur ett icke-

positivistiskt perspektiv är beroende av det perspektiv och den förförståelse som forskaren har 

och att ingen objektiv kunskap är möjlig. Vi utgår i uppsatsen från att vi som forskare 

kontinuerligt påverkar forskningsprocessen. Vårt syfte med denna selektiva kunskapsöversikt är 

att studera forskning om samtida föreställningar kring våldtäkt som begås av män mot kvinnor 
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för att öka förståelsen för hur föreställningarna konstruerar “en riktig våldtäkt”, snarare än att ge 

en heltäckande och objektiv bild av forskningsområdet. Vi delar således den icke-positivistiska 

synen. Denna syn är förenlig med vårt socialkonstruktionistiska perspektiv, som innebär att vi 

utgår från en kritisk hållning till förgivettagen kunskap om verkligheten (Burr, 2004). När vi 

diskuterar föreställningar om våldtäkt ser vi således inte dessa som objektiva eller oföränderliga 

sanningar, utan just som sociala konstruktioner.  

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I sökprocessen är det viktigt att formulera inklusions- och exklusionskriterier för att utifrån syftet 

kunna söka efter relevant litteratur. Det handlar både om att undvika att systematiskt missa det 

som är relevant och om att utesluta det som är irrelevant (Aveyard, 2010; Bildtgård & Tielman-

Lindberg, 2008). I vår studie har vi använt oss av följande inklusions- och exklusionskriterier:  

 

Uppsatsens empiri utgörs av studier som 

 

1. är primärstudier.   

2. är avhandlingar och artiklar som är kollegialt granskade. 

3. är publicerade på engelska eller skandinaviska språk. 

4. utgör ett underlag för att öka vår förståelse för föreställningar kring våldtäkt genom att de 

explicit diskuterar föreställningar om våldtäkt. 

5. är kostnadsfria och går att få tag på inom en rimlig tidsram. 

 

Då empirin i en kunskapsöversikt utgörs av befintlig forskning påverkas kvaliteten i en 

kunskapsöversikt av kvaliteten på studierna i empirin (Forsberg & Wengström, 2008). För att 

hålla en god kvalitet på vår uppsats har vi därför valt att endast inkludera studier som är 

primärkällor. Vi har därmed exkluderat studier som är översikter och sekundärkällor. Av samma 

skäl har vi också valt att endast inkludera avhandlingar och artiklar som är kollegialt granskade. 

Vi har dock varit öppna för och inkluderat både kvalitativa och kvantitativa studier eftersom 

exkludering av någon av dessa typer inte följer av uppsatsens syfte. På grund av våra 

språkkunskaper har vi bara inkluderat studier publicerade på engelska eller skandinaviska språk. 

Vi har endast inkluderat studier som vi anser kan utgöra ett underlag för att öka vår förståelse för 

föreställningar kring våldtäkt, genom att den empiri vi har valt explicit diskuterar dessa. 

Studierna behöver dock inte specifikt använda begreppet föreställningar men de måste föra en 

diskussion som kan relateras till vår definition av vad föreställningar är. Vi har även valt att 

endast inkludera studier som är kostnadsfria och som gått att få tag på inom en rimlig tidsram.    

 

Vi har medvetet valt ett relativt litet antal inklusions- och exklusionskriterier eftersom redan vårt 

syfte gav ett begränsat antal studier om föreställningar kring våldtäkt. Våra fem kriterier har 

alltså varit tillräckliga för att göra ett urval av empiri. 
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Insamling av empiri 

Då empirin i en kunskapsöversikt utgörs av tidigare forskning har vår metod för insamlingen av 

empirin varit en litteratursökning. Backman (2008) delar upp litteratursökning i tre huvudsakliga 

metoder: manuella sökningar, konsultation och datorbaserade sökningar. Manuella sökningar 

innebär en genomgång av referensförteckningar, bläddring i bibliotek samt även osystematiska 

datorbaserade sökningar, konsultation innebär att ta kontakt med enskilda personer eller formella 

instanser och datorbaserade sökningar innebär systematiska sökningar i referensdatabaser. 

Backman framhåller att alla typer av manuella sökningar, utom bläddring, kan genomföras i 

datoriserad form. Skillnaden mellan manuella sökningar och datorbaserade sökningar är att 

datorbaserade sökningar genomförs med en systematik som manuella sökningar inte förutsätter. I 

vår studie har vi använt oss av alla dessa tre metoder för insamlingen av empirin.  

 

Manuella sökningar. Vi valde att börja göra dessa sökningar via hemsidan för Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid samt i sökmotorerna ProQuest, EBSCO, Google Scholar, DiVA och 

LIBRIS. Genom dessa sökningar hittade vi intressant litteratur som vi sedan genom respektive 

referenslista har sökt ytterligare litteratur i. Genom de manuella sökningarna ville vi få 

bakgrundsinformation om vårt valda ämne och en överblick över forskningsområdet för att få en 

första uppfattning om hur mycket nordisk forskning det finns om våldtäkt samt mer specifikt vad 

denna forskning undersökt kring ämnet. Detta för att kunna börja formulera vårt syfte och få en 

uppfattning om huruvida forskningen var tillräcklig för att bilda empirin i vår uppsats. Genom 

sökningarna utvecklade vi även våra sökord och formulerade våra inklusions- och 

exklusionskriterier. Under arbetets gång fortgick sökningarna främst genom att vi sökte i 

referenslistor i den litteratur vi hittade. Genom de manuella sökningarna har vi sökt efter såväl 

empiri som bakgrundslitteratur. Eftersom vi har utformat uppsatsens syfte mot bakgrund av att vi 

inte har hittat någon tidigare kunskapsöversikt om föreställningar om våldtäkt har vi under de 

manuella sökningarna även sökt efter studier om föreställningar om våldtäkt som använt denna 

metod, men utan att hitta någon. Vi har sökt främst efter nordiska men även efter internationella 

kunskapsöversikter om föreställningar om våldtäkt.  

 

Konsultation. För att minska risken att missa relevanta studier tog vi kontakt med en forskare 

som studerat kön och sexualitet. Detta gav ett konkret tips på en studie som vi dock redan hade 

funnit och beslutat att inkludera i vår empiri.       

 

Datorbaserade sökningar. Utifrån våra manuella sökningar formulerade vi en söksträng med 

våra sökord. Innan vi kom fram till den slutgiltiga söksträngen provade vi oss fram med många 

olika sökord i olika kombinationer. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka 

föreställningar om våldtäkt har kom vi fram till att empirin uttalat måste diskutera specifikt 

våldtäkt. Därmed har vi endast använt sökord som innehåller ordet våldtäkt/rape. De sökord vi 

har använt är “rape”, “våldtäkt*” och “överfallsvåldtäkt*”. Vi har även använt sökordet 

“relationsvåldtäkt*”, vilket dock inte gav någon sökträff. Utifrån stickprov i våra datorbaserade 
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sökningar fick vi uppfattningen att den största delen av sökträffarna i ProQuest och EBSCO, som 

förväntat, inte var nordisk forskning. Vi ansåg därför att det var nödvändigt att lägga till sökord 

för att redan innan en genomgång av sökträffarna endast inkludera nordisk forskning för att 

minimera antalet irrelevanta sökträffar.  e sökord vi använde oss av för detta var “ enmark“, 

“ anish“, “Sweden“, “Swedish“, “Norway“, “Norwegian“, “Finland“, “Finnish“, “Iceland“, 

“Icelandic“, “Nordic“, “Scandinavia*“. Följande blev vår slutgiltiga sökrad i ProQuest och 

EBSCO: 

 

rape AND (Denmark OR Danish OR Sweden OR Swedish OR Norway OR Norwegian OR 

Finland OR Finnish OR Iceland OR Icelandic OR Nordic OR Scandinavia*) 

 

Då en större del av forskningen i LIBRIS är nordisk jämfört med i ProQuest och EBSCO fanns 

inte samma behov av sökorden för länderna i denna sökmotor. I LIBRIS blev vår slutgiltiga 

sökrad: 

 

våldtäkt* OR överfallsvåldtäkt* OR relationsvåldtäkt* 

 

Med hjälp av sökorden genomförde vi en systematisk sökning i ProQuest och EBSCO i de 

databaser (se bilaga 1) som vi ansåg var relevanta för syftet med uppsatsen och i LIBRIS. I vår 

sökning använde vi oss av trunkeringstecken (*) för att få med olika böjningsformer av 

sökorden. Vi har använt oss av den booleska söktekniken med OR och AND. I ProQuest och 

EBSCO sökte vi i abstract. Anledningen till detta var att våldtäkt måste vara ett så pass centralt 

begrepp att det nämns i abstractet. Då LIBRIS innehåller mycket nordisk forskning och då de 

relevanta sökträffarna i ProQuest och EBSCO inte var tillräckliga för att kunna utgöra vår empiri 

var det nödvändigt att göra en systematisk datorbaserad sökning i LIBRIS.   

 

Som i de manuella sökningarna har vi inte hittat någon kunskapsöversikt om föreställningar om 

våldtäkt. Eftersom vi har gjort en avgränsning till att endast studera nordisk forskning har vi inte 

genomfört någon systematisk datorbaserad sökning för att söka efter internationella 

kunskapsöversikter om föreställningar om våldtäkt. Vi har endast sökt efter sådana studier 

genom de manuella sökningarna för att inte helt utesluta sökningar efter internationella 

kunskapsöversikter.  

 

 

Urvalsprocess 

Vår urvalsprocess har innehållit två delar, ett urval från de manuella sökningarna och ett urval 

från de datorbaserade sökningarna.   

 

Manuella sökningar. Vi började med att dela upp sökmotorerna mellan oss för att därefter 

genomföra sökningar var för sig. I och med att vi fortsatt med de manuella sökningarna under 
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arbetets gång har vi turats om att använda de olika sökmotorerna så att vi båda i slutändan har 

sökt i alla. Vi gick igenom sökträffarna genom att läsa titel, ämnesord och, när det var 

tillgängligt, abstract. Därefter bestämde vi var för sig huruvida den litteratur vi hittade kunde 

vara relevant som empiri och skulle inkluderas tills vidare. Vi bedömde därmed även enskilt 

vilka studier vi inte ansåg skulle inkluderas. När vi var tveksamma till huruvida studien skulle 

inkluderas valde vi att inkludera den för att därefter diskutera studien med varandra för att 

minska risken att missa relevanta studier. Sammanlagt fann vi genom de manuella sökningarna 

16 studier. Vi presenterade dem för varandra och efter gemensam diskussion exkluderade vi 

ytterligare 8 studier utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier. De 8 studier som återstod 

har vi även hittat genom de datorbaserade sökningarna. De är således dubbletter och vi har valt 

att räkna dessa som träffar i de datorbaserade sökningarna. Att vi inte har inkluderat någon studie 

från de manuella sökningarna tycker vi tyder på att vi har genomfört breda systematiska 

datorbaserade sökningar.   

 

Konsultation. Eftersom konsultationen inte gav oss några tips på ytterligare relevanta studier har 

vi inte gjort något urval från den.  

 

Datorbaserade sökningar. Denna del av sökprocessen genomförde vi till stor del tillsammans. 

Genom den datorbaserade sökningen i ProQuest fick vi 93 träffar. Vi valde att exkludera ämnena 

“child abuse”, “child sexual abuse” och “incest” under det som i ProQuest kallas “subject”, 

eftersom vårt syfte inte var att undersöka föreställningar om våldtäkt mot barn. Efter 

exkluderingen återstod 83 träffar, men av dessa fanns endast 73 tillgängliga. Det framgick inte av 

informationen i sökmotorn vad detta berodde på men vi tror att de träffar som försvann kan ha 

varit dubbletter. I EBSCO fick vi 121 träffar men kunde inte som i ProQuest exkludera några 

ämnen, då motsvarande funktion inte fanns. Sammanlagt fick vi 194 träffar i ProQuest och 

EBSCO. Detta antal kan tyckas vara relativt litet, men eftersom vi har gjort en avgränsning till 

att endast studera nordisk forskning gör det att antalet möjliga sökträffar blir betydligt lägre än 

om vi hade inkluderat internationell forskning. Vi anser därför att antalet sökträffar vi fick i 

dessa sökmotorer är tillfredsställande. Vi gick igenom sökträffarna i ProQuest och EBSCO 

genom att var för sig läsa titel och abstract och först enskilt bedöma studiens relevans. Vid varje 

sökträff diskuterade vi sedan gemensamt huruvida studien var relevant. När vi var tveksamma 

valde vi att inkludera studien för att kunna bedöma relevansen efter att ha läst studien i sin 

helhet. Vi valde att göra större delen av urvalet gemensamt på detta sätt då antalet sökträffar var 

relativt litet.  

 

Efter läsning av titel och abstract exkluderade vi 63 studier från ProQuest och 111 studier från 

EBSCO utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt exkluderade vi alltså 174 

studier. Det allra främsta skälet till att vi exkluderade en studie i det här skedet var att den inte 

explicit diskuterade föreställningar om våldtäkt, utan den var till exempel en 

omfångsundersökning eller en kartläggning av psykiska eller fysiska konsekvenser av våldtäkt. 
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Att vi redan vid denna första genomläsning kunde exkludera en mycket stor del av sökträffarna 

kan förklaras av att vi hade relativt få inklusions- och exklusionskriterier och att villkoren för att 

inkludera en studie således var relativt snäva. Vi inkluderade 10 studier från ProQuest och 10 

studier från EBSCO, sammanlagt 20 studier. Av dessa var det 1 i ProQuest respektive 1 i 

EBSCO som inte var tillgänglig i sin helhet, varken i elektronisk eller tryckt form, och dessa två 

exkluderades alltså. Vi exkluderade därmed sammanlagt 176 studier i detta skede. Av de 18 som 

återstod var 5 dubbletter. Det återstod således 13 studier som vi läste i sin helhet. Av dessa 

exkluderade vi 9 studier. Från ProQuest och EBSCO valde vi alltså slutligen att inkludera 4 

studier, alla artiklar, att använda som empiri. 

 

Vid sökningen i LIBRIS fick vi 2402 träffar, varav 998 var artiklar eller kapitel och 46 var 

avhandlingar, totalt 1044. Då kategorierna artiklar och kapitel finns under samma rubrik i 

LIBRIS och inte går att särskilja inför genomgången av sökträffarna, var vi tvungna att gå 

igenom båda kategorierna för att kunna exkludera kapitlen eftersom dessa inte utgör kollegialt 

granskad forskning. De 1044 träffarna gick vi igenom tillsammans på samma sätt som i ProQuest 

och EBSCO men genom att läsa titel och ämnesord, då abstract inte finns tillgängligt i direkt 

anslutning till sökträffar i LIBRIS. Efter läsning av titel och ämnesord samt klargörande av 

huruvida sökträffarna under rubriken “artikel/kapitel” var artiklar eller kapitel exkluderade vi 

975 artiklar eller kapitel och 35 avhandlingar, sammanlagt 1010 träffar. Vi inkluderade med 

andra ord 23 artiklar och 11 avhandlingar, alltså totalt 34 studier. Att vi inkluderade ett större 

antal studier från LIBRIS jämfört med från ProQuest och EBSCO menar vi beror på att vi inte 

hade samma tillgång till abstract i LIBRIS. Av de inkluderade träffarna var 2 inte tillgängliga i 

sin helhet, varken i elektronisk eller tryckt form, och dessa exkluderades alltså. Vi exkluderade 

därmed sammanlagt 1012 träffar. Av de 32 som återstod var 2 dubbletter med träffarna i 

ProQuest och EBSCO. Det återstod således 30 studier, varav 19 artiklar och 11 avhandlingar. 

När det gällde 6 studier, alla avhandlingar, räckte det med att läsa abstract för att kunna 

exkludera dem och resterande 24 studier läste vi i sin helhet. Av dessa 24 studier exkluderade vi 

ytterligare 20. Liksom i urvalet i ProQuest och EBSCO var det främsta skälet till att vi 

exkluderade en studie att den inte explicit diskuterade föreställningar om våldtäkt. Från LIBRIS 

valde vi alltså slutligen att inkludera 4 studier, varav 3 artiklar och 1 avhandlingar, att använda 

som empiri. 

 

Sammanfattningsvis har vi från våra litteratursökningar valt 8 studier, 7 artiklar och 1 

avhandling, till att utgöra empirin i vår uppsats. Detta är ett relativt litet antal inkluderade studier, 

men på grund av studiernas relevans i relation till vårt syfte menar vi att detta urval har varit 

tillräckligt för att kunna besvara våra frågeställningar.  
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

n = antal studier 

kriterier = inklusions- och exklusionskriterier 
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Bearbetning och analys av empiri 

Efter att ha valt ut de studier som utgör empirin i uppsatsen började vi att bearbeta och analysera 

dessa. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) föreslår att bearbetningen av empirin kan göras 

genom att sammanställa studierna i en flerfältstabell med kolumnrubriker utifrån uppsatsens 

syfte för att få en överblick över studierna. Detta inleds med att studierna kategoriseras utifrån 

sina egenskaper för att sedan sorteras i nya kategorier som är relevanta för studiens syfte.  

 

Vi började således bearbetningen av empirin genom att vid genomläsningen av studierna 

identifiera kategorier eller med andra ord centrala teman som vi tolkat finns i studierna. Dessa 

teman identifierade vi även mot bakgrund av vårt syfte och mer specifikt utifrån våra 

frågeställningar. Vi sökte således efter olika omständigheter som i studien beskrivs kan påverka 

om en händelse definieras som en våldtäkt eller inte. De teman eller med andra ord 

omständigheter vi fann var; Relation, Alkohol, Säga nej och hur det görs, Kvinnans sexualitet, 

Motstånd, Hur kvinnan mår efteråt, Fysiskt våld samt Vanliga, normala och fina män. Några av 

dessa åtta omständigheter var återkommande i flera studier medan andra endast förekom i en 

eller två studier.  

 

När vi på detta sätt plockat isär studierna och fått en överblick över empirin kunde vi sedan 

syntetisera empirin genom att sortera den i tre nya kategorier som var relevanta utifrån vårt syfte. 

Detta innebär att vi satte de olika omständigheterna i ett vidare sammanhang. De nya 

kategorierna vi skapade var; offret, förövaren och situationen, i vilka de olika omständigheterna 

placerades. Dessa tre kategorier menar vi tydiggör för vårt syfte centrala samband mellan 

studierna då kategorierna tydliggör hur omständigheterna kan kopplas samman i konstruktionen 

av en våldtäkt. Gränserna mellan de tre kategorierna är inte fasta och kan i vissa lägen vara 

överlappande.   

 

Bearbetningen av empirin har vi sammanställt och den redovisas i en flerfältstabell (tabell 1). 

Efter denna bearbetning har vi analyserat empirin med hjälp av Hirdmans genusteoretiska 

begrepp genus, mannen som norm och isärhållande av könen.   

 

 

Etiska överväganden 

Då vi har gjort en kunskapsöversikt har vi inte varit i kontakt med personer som har medverkat i 

vår uppsats och därmed inte själva haft att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (jfr 

Vetenskapsrådet, 2002). I litteraturöversikter är det dock viktigt göra en noggrann och riktig 

redovisning och presentation av de källor som används i studien. Detta är därför något vi har lagt 

stor vikt vid. Vi har först gett en presentation av studierna i empirin och därefter fortsatt försökt 

återge studiernas innehåll på ett så rättvisande sätt som möjligt. Vi är samtidigt medvetna om att 
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vi oundvikligen har tolkat empirin och valt ut det som vi anser varit mest relevant och centralt 

för denna uppsats (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

 

Validitet 

Validitet handlar om huruvida en studie undersöker det som den avser att undersöka. Ett sätt att 

uppnå god validitet är att undvika systematiska fel (Forsberg & Wengström, 2008). För att 

minimera risken för systematiska fel i vår sökprocess har vi utvecklat söktermer som fångar in 

relevanta sökträffar och formulerat lämpliga inklusions- och exklusionskriterier. På detta sätt 

menar vi att vi har kunnat hitta empiri som motsvarar det uppsatsen avser att undersöka.  

 

Det faktum att vi vid de första manuella sökningarna inte hade gjort en slutgiltig formulering av 

våra inklusions- och exklusionskriterier kan påverka validiteten på så sätt att vi kan ha missat 

eventuella relevanta studier när vi exkluderat studier vid de första manuella sökningarna. Vi 

anser dock inte att detta är särskilt troligt med tanke på att de studier vi inkluderade från de 

manuella sökningarna även inkluderades via de datorbaserade sökningarna. Det tycker vi som 

nämnts även tyder på att vi har konstruerat och genomfört breda systematiska datorbaserade 

sökningar och därmed undvikit systematiska fel i sökningarna. En missad studie i de manuella 

sökningarna anser vi att vi borde funnit i de datorbaserade sökningarna och risken för att vi kan 

ha missat relevanta studier anser vi därför är liten.   

 

Vi har valt att endast ha med sökord för våldtäkt/rape och därmed inte tagit med sökord som 

“sexuellt våld”/”sexual violence” och “sexuella övergrepp”/”sexual abuse” där våldtäkt kan vara 

en del. Genom att exkludera dessa sökord är vi medvetna om att vi kan ha missat studier som 

diskuterar föreställningar om våldtäkt. Vi har dock vägt detta mot att om en studie studerar 

endast sexuellt våld eller sexuella övergrepp hade vi själva behövt avgöra om studien diskuterar 

specifikt våldtäkt eller inte. Något vi inte anser var lämpligt eftersom det i uppsatsen var ett 

villkor att studierna i vår empiri uttalat diskuterar våldtäkt. Vi anser därför att exkluderingen av 

dessa sökord snarare har stärkt uppsatsens validitet.      

 

Vi fick inledningsvis över 11 000 träffar i ProQuest och över 15 000 träffar i EBSCO. En 

majoritet av dessa sökträffar var irrelevanta då de inte var nordisk forskning och vi valde därför 

att ha med sökord för den nordiska forskningen. Vi har diskuterat hur pass bra dessa sökord 

fångade in den nordiska forskningen och vi är medvetna om att vi kan ha missat relevanta 

studier. Dock menar vi att det inte är särskilt troligt att en studie som är bedriven i en nordisk 

kontext och/eller berör nordiska förhållanden inte tydliggör detta i abstractet. Samtidigt vägde vi 

in det tidsmässigt orimliga i att gå igenom ett så stort antal sökträffar som till stor del var 

irrelevanta.   

 



27 

 

Något som stärker validiteten är att vi började gå igenom alla sökträffar från de datorbaserade 

sökningarna separat genom att var för sig läsa titel och abstract innan vi diskuterade träffarna 

tillsammans. Vi kunde alltså först var för sig göra en egen bedömning av de enskilda studiernas 

relevans innan vi gjorde en gemensam bedömning. Vi är medvetna om att vi i och med detta 

kanske inte fick lika mycket tid till att göra en egen bedömning som vi kanske hade fått om vi 

hade gjort den första inkluderingen helt separat innan den gemensamma diskussionen. Vi anser 

ändå att vi har försökt minska risken för att missa litteratur som kan vara relevant. 

 

Eftersom empirin i en kunskapsöversikt utgörs av befintlig forskning påverkas kvaliteten i en 

kunskapsöversikt av kvaliteten på studierna i empirin (Forsberg & Wengström, 2008, s. 72). 

Förutom att hitta relevanta studier är det således viktigt för uppsatsens validitet att använda sig 

av kollegialt granskade avhandlingar och artiklar som är primärkällor. Vår empiri består därför 

enbart av denna typ av forskning. På grund av att sökträffarna i LIBRIS innehöll både kapitel 

och artiklar var vi mycket noggranna vid genomgången av dessa sökträffar för att kunna bedöma 

om sökträffen var en kollegialt granskad artikel eller inte.  

 

 

Reliabilitet 

En studies reliabilitet handlar om dess mätnoggrannhet i form av reproducerbarhet, tillförlitlighet 

och precision (Forsberg & Wengström, 2008). För att uppnå en hög reliabilitet har vi så utförligt 

som möjligt försökt beskriva vårt tillvägagångssätt för att göra vår studie så transparent som 

möjligt. Vi har för de manuella och datorbaserade sökningarna beskrivit hur vi har samlat in och 

valt ut vår empiri genom att redovisa och motivera våra sökord, inklusions- och 

exklusionskriterier, val av sökmotorer och databaser samt hur vi har hanterat sökträffarna. Vi har 

också utförligt beskrivit hur vi har bearbetat och analyserat vår empiri.  

 

Det faktum att vi har gjort en första genomgång av sökträffarna i ProQuest och EBSCO genom 

att läsa titel och abstract och i LIBRIS genom att läsa titel och ämnesord kan sänka reliabiliteten 

då vi inte med säkerhet kan uttala oss om hur pass precist titeln, abstractet och ämnesorden 

faktiskt beskriver innehållet i studien (jfr Aveyard, 2010). Vi anser det dock inte genomförbart 

att läsa alla sökträffar i sin helhet istället för endast titel och abstract respektive titel och 

ämnesord för att kunna bedöma huruvida de är relevanta för uppsatsens syfte. Då vi ändå har 

varit medvetna om risken med att gå igenom sökträffarna på detta sätt har vi för att höja 

reliabiliteten inkluderat studier i de fall vi varit tveksamma, försökt formulera relevanta 

inklusions- och exklusionskriterier samt varit två om att gå igenom sökträffarna.    

 

Att vi endast har inkluderat studier från våra datorbaserade sökningar, sökningar som vi utförligt 

har kunnat beskriva, och alltså inte inkluderat någon studie från de manuella sökningarna eller 

från konsultationen, tycker vi höjer reliabiliteten. Detta eftersom det kan innebära en svårighet 

att i framtida studier reproducera de manuella sökningarna och konsultationen då dessa inte kan 



28 

 

beskrivas så utförligt eftersom de inte har genomförts med samma systematik som de 

datorbaserade sökningarna.   

 

Eftersom flera av studierna som utgör empiri i uppsatsen är publicerade på engelska, norska eller 

danska har vi varit tvungna att själva översätta dessa när vi har återgett innehållet. Detta kan ha 

gjort att vi inte alltid har återgett innehållet på ett helt precist sätt, vilket kan ha påverkat 

reliabiliteten. Vi har dock försökt att så långt som möjligt återge innehållet i alla studier korrekt 

genom att slå upp ord vi varit osäkra på samt genom att diskutera studiernas innehåll med 

varandra.     

 

Att vi som enskilda forskare är med och påverkar forskningsprocessen kan minska möjligheten 

för andra forskare att reproducera denna uppsats. För att öka reproducerbarheten har vi därför 

genomgående försökt att så noggrant som möjligt beskriva och förklara våra resonemang för att 

visa hur vi som forskare kan ha påverkat forskningsprocessen. 

 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat går att generalisera från dess urval till 

population. En förutsättning för detta är ett representativt urval (Forsberg & Wengström, 2008). 

Vi har avsett att studera nordisk forskning, men dessvärre inte funnit någon isländsk empiri. 

Detta talar emot att empirin är representativ för Norden som helhet. Eftersom vi funnit stora 

likheter mellan de studier som utgör uppsatsens empiri på så sätt att de diskuterar 

omständigheterna på liknande sätt samt befinner sig i en liknande kontext och eftersom vi med 

våra systematiska sökningar inte funnit fler nordiska studier om just samtida föreställningar om 

våldtäkt, menar vi ändå att urvalet av studier kan vara representativt för Norden. Således skulle 

vi ur detta avseende till viss del kunna generalisera uppsatsens slutsatser till Norden som helhet.  
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Empiri och analys 

 

I detta kapitel ger vi först en presentation i kronologisk ordning av studierna som utgör empirin. 

Vi redovisar därefter den flerfältstabell (tabell 1) som ger en överblick över studierna. Vi 

diskuterar sedan studiernas innehåll och analyserar det med hjälp av våra teoretiska begrepp. 

 

 

Presentation av studier 

 

Studie 1. “ rink Sluts, Brats and Immigrants as Others” av Josefin Bernhardsson och Alexandra 

Bogren. Studien undersöker hur artiklar från nyhetstidningar konstruerar betydelsen av alkohol 

för förståelsen av två uppmärksammade våldtäktsfall. 

 

Studie 2. “A Survey of Police Officers’ and Prosecutors’ Beliefs About Crime Victim Behaviors” 

av Karl Ask. I studien har poliser och åklagare tillfrågats om sina uppfattningar om offrets 

beteende och reaktioner efter ett våldsbrott, till exempel en våldtäkt. Uppfattningarna har 

undersökts utifrån hur beteendet och reaktionerna kopplas till offrets trovärdighet.  

 

Studie 3. “Inside victims and outside offenders dislocations and interventions” av Simon 

Lindgren och Ragnar Lundström. Studien undersöker hur artiklar från nyhetstidningar 

konstruerar bilder av förövare och offer vid fyra våldtäktsfall.  

 

Studie 4. “ et var ikke en voldtekt, mer et overgrep…” av Kari Stefansen och Ingrid Smette. 

Studien undersöker utifrån en tidigare kartläggning av mäns och kvinnors utsatthet för våld och 

övergrepp vilka övergreppserfarenheter kvinnor definierar som våldtäkt och inte. 

  

Studie 5. “Intersektionalitet i voldtægtsnarrativer” av Rikke Andreassen. Studien analyserar tv-

inslag och tidningsartiklars historier om våldtäkter och hur de konstruerar bilden av den typiska 

förövaren som en synlig minoritet.  

 

Studie 6. “‘Om hon somnade skulle inte jag vilja ha sex’: unga män samtalar om gränsen mellan 

fredligt ‘sex’ och våldtäkt” av Lena Berg. Studien undersöker hur män i åldern 16-20 år 

diskuterar vad som gör en händelse till en våldtäkt. 

 

Studie 7. “Rough sex? Understandings of Rape in Finnish Police Reports” av Päivi Honkatukia. 

Studien undersöker hur polisrapporter om våldtäkt konstruerar bilder av vad som är en våldtäkt 

och av vem offer och förövare är.  

 

Studie 8. “Liksom våldtäkt, typ. Om betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars 

förståelse av våldtäkt” av Stina Jeffner. Studien studerar förhållandet mellan det som av 15-åriga 
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tjejer och killar uppfattas som normalt och det som uppfattas som extremt när det gäller 

föreställningar om sex och våldtäkt.  

 

 

Tabell 1. Sammanställning av de studier som utgör uppsatsens empiri 

 

 Studie Land Studiedesign Teori/begrepp Omständigheter Syntetisering 

1 Bernhardsson & 

Bogren (2012) 
Sverige Diskursanalys av 

tidningsartiklar 
Feministisk 
intersektionalitets- 

teori 

“ iskurs” 

Vanliga, normala och 

fina män 
Förövaren 

2 Ask (2010) Sverige Kvantitativ enkätstudie 

med poliser och åklagare 
“Beteende” 
“Reaktioner” 

“Trovärdighet” 

Hur kvinnan mår efteråt Offret 

3 Lindgren & 

Lundström (2009) 
Sverige Diskursanalys av 

tidningsartiklar 
Ideologiteori 
“ iskurs” 

“Förskjutning” 

“Hegemoniska 

interventioner” 

Vanliga, normala och 

fina män 
Kvinnans sexualitet 

Förövaren 
Offret 

4 Stefansen & 

Smette (2006) 
Norge Kvalitativ analys av 

kvinnors svar på 

kvantitativ enkätstudie 

“Äkta våldtäkter” 
“ efinierings- 

processer” 

“Motstånd” 

Alkohol  
Relation 

Hur kvinnan mår 

efteråt 

Situationen 
Offret 

5 Andreassen (2006) Danmark Diskursanalys av tv-

inslag och 

tidningsartiklar 

“ iskurs” 
“Kön” 

“Ras/etnicitet” 

“Sexualitet” 

Vanliga, normala och 

fina män 
Förövaren 

6 Berg (2005) Sverige Kvalitativ grupp- 
intervjustudie med unga 

män 

“ iskursiva 
sanningar” 

Säga nej och hur 
Alkohol  

Offret 
Situationen 

7 Honkatukia (2001) Finland Diskursanalys av 

polisrapporter om 

våldtäkt 

“ iskurs” 
“Kön/genus” 

Säga nej och hur  
Fysiskt våld 

Motstånd 

Alkohol  

Relation 

Kvinnans sexualitet 

Offret 
Förövaren 

Situationen 

8 Jeffner (1997) Sverige Kvalitativ intervjustudie 

med 15-åriga tjejer och 

killar 

Feministiskt 
perspektiv 

Sexualitetsteori 

“Heterosexualitet” 

“Kön” 

Säga nej och hur 
Alkohol  

Relation 

Kvinnans sexualitet 

Vanliga, normala och 

fina män 

Hur kvinnan mår 

efteråt 

Offret 
Situationen 

Förövaren 
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Omständigheter kan påverka vad som definieras som våldtäkt 

Samtliga studier i empirin diskuterar omständigheter som har betydelse för om en händelse ses 

som en våldtäkt eller inte. Att omständigheter kan påverka definitionen av våldtäkt är något som 

Honkatukia (2001) beskriver i sin analys av polisrapporter genom att framhålla att diskurser om 

sexuellt våld konstruerar en bild av vem som är en riktig våldtäktsman och vem som är ett riktigt 

våldtäktsoffer samt vad som är och vad som inte är en våldtäkt.  

 

Jeffner (1997) beskriver detta som att en händelse kan vara en våldtäkt på ett principiellt plan 

men att samma händelse inte behöver vara en våldtäkt på ett konkret plan. Hon menar att 

intervjupersonerna i hennes studie beskriver att våldtäkt är allt sexuellt som sker efter det att 

tjejen har sagt nej. Alla intervjupersoner förhåller sig till denna definition av våldtäkt på ett 

principiellt plan men den är öppen för omtolkningar på så sätt att intervjupersonerna använder 

olika omständigheter till att förhandla om vad som är en våldtäkt och vad som inte är en våldtäkt. 

På ett konkret plan innebär våldtäkt därmed inte alltid samma sak som vad våldtäkt innebär på ett 

principiellt plan.  

 

Mot bakgrund av detta, att det finns omständigheter som påverkar vad som ses som en våldtäkt, 

kommer vi nu att diskutera vilka dessa är. Omständigheterna är relaterade till de tre övergripande 

kategorierna Situation, Offret och Förövaren. De åtta omständigheter som vi funnit i vår empiri 

är Relation, Alkohol, Säga nej och hur det görs, Kvinnans sexualitet, Motstånd, Hur kvinnan mår 

efteråt, Fysiskt våld samt Vanliga, normala och fina män.  

 

 

Situationen 

I denna övergipande kategori kommer omständigheterna Relation och Alkohol att analyseras.  

De är alltså omständigheter som kan sätta ramar för hur Situationen bör se ut vid en våldtäkt. Vi 

analyserar med andra ord på vilket sätt dessa omständigheter som rör situationen påverkar om en 

händelse ses som en våldtäkt eller inte.  

 

 

Relation som omständighet 

Honkatukia (2001) beskriver i sin studie att den stereotypiska förövaren är en för offret okänd 

man. Att relationen till förövaren påverkar hur kvinnor benämner en övergreppssituation har 

även Stefansen och Smette (2006) funnit. Detta gällde även när övergreppet, som kvinnorna fått 

beskriva med egna ord, faktiskt föll under den juridiska definitionen av våldtäkt. I de fall där 

förövaren var en okänd man beskrev kvinnorna situationer som liknar så kallade “äkta 

våldtäkter”, där mannen genom överfall eller annan brutalitet tilltvingar sig samlag, och de 

kategoriserade dessa övergrepp som våldtäkter. Beskrivningar fanns också av 

övergreppsituationer av en okänd förövare som kvinnorna inte kategoriserade som våldtäkter 

utan istället som att “bli tvingad eller hotad till sex mot sin vilja”.  e flesta av dessa övergrepp 
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hade skett i anslutning till en fest eller ett krogbesök eller i en situation där kvinnan frivilligt följt 

med mannen. När förövaren varit en partner eller ex-partner krävdes att mannen varit aggressiv 

eller använt explicit fysiskt våld, eller att övergreppen varit upprepade, för att kvinnorna skulle 

kategorisera dem som våldtäkter. Inte ens de fall där övergreppet skett genom tvång och hot och 

där kvinnan beskriver att hon aktivt har signalerat att det som skedde var mot hennes vilja, har de 

själva kategoriserat som våldtäkter om förövaren var en partner eller ex-partner.  

 

Författarna menar att en anledning till att kvinnorna inte är så benägna att använda 

våldtäktsbegreppet kan vara att det innebär vissa förväntningar på hur offret ska bete och känna 

sig. Ett våldtäktsoffer bör bryta med partnern och helst anmäla våldtäkten. För kvinnor som inte 

gör detta kan det därför vara svårt att identifiera sig med våldtäktskategorin. Oavsett om en 

händelse benämns som våldtäkt eller som att bli tvingad eller hotad till sex mot sin vilja, menar 

författarna att övergrepp innebär ett avsteg från vår tids jämställda kärleksideal. Om kvinnan 

accepterar det faktum att hennes partner har hotat eller tvingat henne till sex innebär det att hon 

bör avsluta relationen och om hon väljer att inte definiera händelsen som våldtäkt kan hon lättare 

hålla fast vid en värdig position som kvinna och subjekt. 

 

I linje med Stefansen och Smette diskuterar Jeffner (1997) att relationen är en omständighet som 

kan påverka tolkningen av om en händelse är en våldtäkt eller inte. Hon tar även upp att det 

faktum att tjejen är kär i killen kan påverka tolkningen. Jeffner menar alltså att 

intervjupersonerna omtolkar en händelse som från början var en våldtäkt till att inte längre vara 

det om tjejen var kär i killen och framför allt om de hade en relation. Trots att dessa 

omständigheter gör att händelsen inte är helt rätt gör omständigheterna att det blir tveksamt om 

händelsen av intervjupersonerna definieras som en våldtäkt eller inte, men Jeffner poängterar att 

det i slutändan inte bedöms vara en riktig våldtäkt.  

 

Ovanstående diskussioner från empirin menar vi alltså visar på att relationen mellan kvinnan och 

mannen är en omständighet relaterad till Situationen som ges betydelse när en händelse ska 

definieras som en våldtäkt. När kvinnan och mannen är i en relation, det vill säga ett 

kärleksförhållande, eller när kvinnan tidigare varit kär i mannen anses händelsen inte självklart 

vara en våldtäkt.  

 

Att relationen mellan kvinnan och mannen på detta sätt påverkar synen på vad som är en våldtäkt 

kan tolkas utifrån hur genus konstrueras. Med detta menar vi att föreställningar om hur kvinnor 

respektive män är blir gällande för vem ett kvinnligt offer och en manlig förövare förväntas vara. 

Relationen som omständighet tolkar vi utifrån en konstruktion av genus där kvinnor i ett 

parförhållande med en man förväntas vara sexuellt tillgängliga för mannen. Genuskonstruktionen 

kan därmed innebära att mannens vilja att ha sex är det avgörande och kvinnans vilja blir mindre 

viktig. En våldtäkt i ett parförhållande kan således bli svår att identifiera eftersom en våldtäkt, 

som framgår av empirin, anses innebära att tvinga någon till en handling mot dennes vilja. Vi 
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tolkar detta som att personerna i studierna drar sig för att kategorisera en händelse som våldtäkt 

när förövaren är en partner, eftersom kvinnans vilja i sexuella situationer inom en parrelation inte 

ses som lika viktig att ta hänsyn till som mannens vilja.  

 

Att mannens vilja att ha sex blir avgörande i parförhållandet anser vi kan kopplas till mannen 

som norm, eftersom kvinnans vilja blir undantaget när mannens vilja är utgångspunkten för 

sexuallivet. Detta innebär med andra ord att kvinnans och mannens vilja är placerade i en 

hierarkisk ordning där mannens vilja står överst. Att mannens vilja är norm kan även tolkas som 

att mannen förväntas vara den som tar initiativet till sex i ett parförhållande, medan kvinnan 

förväntas vara tillgänglig närhelst mannen har lust. Denna dikotomisering av hur kvinnor och 

män ska vara inom ramen för en relation menar vi kan kopplas till ett isärhållande av könen där 

kvinnors och mäns egenskaper konstrueras som varandras motsatser. Kvinnan blir den passiva 

tillgängliga och mannen den aktiva initiativtagaren.    

 

Utifrån detta menar vi att relationen som omständighet leder till att utrymmet för vilka sexuella 

handlingar som accepteras inom ramen för en parrelation mellan en kvinna och en man och blir 

större jämfört med om de inte tidigare har en relation. Detta får som konsekvens att det är svårare 

att definiera en händelse som en våldtäkt när den sker inom ramen för en relation.  

 

 

Alkohol som omständighet 

Berg (2005) diskuterar det faktum att hennes intervjupersoner säger att det vore fel av en 

alkoholberusad man att fortsätta att ha sex med en kvinna som somnar, men att de dock inte 

betecknar det som ett övergrepp eller en brottslig handling. Eftersom berusningsgraden avgör 

huruvida de anser att det vore okej för mannen att fortsätta ha sex med kvinnan om hon somnar, 

drar Berg slutsatsen att de föreställningar hennes intervjupersoner ger uttryck för innebär att 

övergrepp blir möjliga att förminska och förklara bort med hjälp av alkoholen som en 

omständighet. Berg formulerar det som att såväl berusningen i sig som konstruktionen av 

alkoholens inverkan på förnuftet som ansvarsbefriande, gör att en berusad man som fortsätter att 

ha sex med en kvinna som somnar ändå kan fortsätta anses vara en “schysst” kille som bara varit 

för full. 

 

Att alkohol är en omständighet som kan göra att en händelse inte anses vara en riktig våldtäkt är 

något som Jeffner (1997) också diskuterar. Jeffner beskriver att gränsen för vad som är en 

våldtäkt inte blir lika tydlig om tjejen och killen var fulla när händelsen inträffade. Hon beskriver 

att intervjupersonerna tar upp att tjejen kanske inte kan säga ett tydligt nej om hon är full 

samtidigt som killen kan tolka ett uteblivet nej som ett ja eller inte bry sig om huruvida tjejen vill 

ha sex, vilket innebär att tjejen bör vara så pass nykter att hon kan säga ett tydligt nej. En kille 

kan istället använda alkoholpåverkan tvärtom och Jeffner menar liksom Berg att alkoholen kan 

göra att han inte behöver ta ansvar för händelsen. Hon påpekar att intervjupersonerna ändå inte 
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tycker att det är helt rätt att en kille har sex med en tjej om de båda är fulla och tjejen inte kunnat 

säga nej men att det trots allt finns en skillnad mellan vad personer får och inte får göra om de är 

alkoholpåverkade.  

 

Honkatukia (2001) framhåller i linje med Berg och Jeffner att alkohol är en omständighet som 

anses vara viktig att ta hänsyn till när en händelse ska tolkas som en våldtäkt eller inte och alla 

menar att den kan användas för att göra offret ansvarig för händelsen. Honkatukia beskriver att 

det i nästan hälften av alla polisrapporter fanns uttalanden om offrets alkoholpåverkan men att 

det inte behöver innebära att offret oftare är alkoholpåverkat än förövaren, utan endast att det 

anses vara viktigt att nämna offrets alkoholpåverkan. Honkatukia menar att kvinnans berusning 

kan påverka polisens bedömning av om kvinnan har kunnat göra motstånd till våldtäkten och ge 

en förklaring till varför hon inte minns vad som hänt och att det därför är enkelt att påstå att en 

tjej som varit full under ett övergrepp får skylla sig själv. 

 

Även Stefansen och Smette (2006) tar upp hur alkohol tillskrivs betydelse vid bedömning av 

huruvida en händelse är en våldtäkt. Bland de studerade kvinnornas beskrivningar av 

övergreppsituationer där förövaren var bekant, till exempel en kollega eller vän, och där 

berusning ingick i bilden, fanns en del situationer som inte kategoriserades som våldtäkt trots att 

de juridiskt sett hade varit våldtäkter. De berusningsrelaterade övergreppen av bekanta förövare 

som av kvinnorna trots allt fick kategoriseringen våldtäkt var övergrepp som skett när kvinnan 

var ung eller som påbörjats medan hon sov. Ett sätt att förstå detta är enligt författarna att 

föreställningar om “äkta våldtäkter” är kopplade till föreställningar om värdiga och ovärdiga 

offer. För att ett offer ska anses värdigt underlättar det om hon är svag och “oskyldig” - och en 

kvinna som är alkoholberusad anses inte vara oskyldig eftersom hon visar dåligt omdöme. En 

alternativ tolkning är enligt författarna att hon inte definierar sin erfarenhet som våldtäkt om hon 

varit berusad på grund av att “våldtäktsoffer” kan förstås som någon som inte har kunnat påverka 

situationen. Genom sin berusning har hon alltså själv försatt sig i en position där hennes 

möjligheter att påverka situationen minskar. 

 

Dessa resonemang från empirin menar vi gör tydligt att alkohol är en omständighet relaterad till 

Situationen som påverkar huruvida en händelse ses som en våldtäkt. Såväl kvinnans som 

mannens alkoholpåverkan har betydelse för bedömningen av en händelse. Om kvinnan är 

berusad ökar hennes ansvar för händelsen samtidigt som mannens ansvar minskar. Om mannen 

är berusad minskar hans ansvar för händelsen. Såväl kvinnans som mannens berusning kan 

således göra det svårare att tolka en händelse som en våldtäkt.  

 

En möjlig tolkning av alkohol som omständighet är att det inte anses förenligt med 

genuskonstruktionen av kvinnor att de dricker så mycket alkohol att deras omdöme försämras. 

Samtidigt verkar det som att berusningen inte innebär samma avsteg från genuskonstruktionen 

när det gäller män. Denna dikotomi, att alkohol gör att det kvinnliga offrets ansvar ökar medan 
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den manliga förövarens ansvar minskar, menar vi också kan tolkas som ett isärhållande av 

könen, eftersom kvinnors och mäns alkoholdrickande och -påverkan ges motsatta betydelser. 

Detta innebär också att kvinnor och män tillskrivs olika handlingsutrymme. Som empirin visar 

gör detta att det är kvinnans beteende som fokuseras på när en händelse ska definieras som en 

våldtäkt eller inte. Indirekt leder detta till en konstruktion av genus där män är fria att bli så 

berusade som de vill medan kvinnor istället måste tänka sig för så att de själva inte blir för 

berusade, samtidigt som kvinnor måste undvika de män som är för berusade för att själva ta 

ansvar för sitt beteende. Vi menar att det finns en motsägelse i att mannens ansvar anses minska 

både när han är berusad och när kvinnan är berusad i och med att kvinnan ska ta ansvar för sin 

egen berusning medan mannen inte behöver ta ansvar för sin. 

 

Som empirin framhåller kan alkohol som omständighet ha samband med konstruktioner av offret 

som värdigt eller ovärdigt. Om detta i sin tur tolkas utifrån genus blir det tydligt att ramarna för 

hur ett kvinnligt våldtäktsoffer får vara och bete sig blir mycket snäva när alkohol finns med i 

bilden. En möjlig tolkning är att om kvinnan har druckit alkohol anses hon inte vara ett oskyldigt 

offer, medan när mannen har druckit alkohol befrias han från ansvar samtidigt som kvinnans 

ansvar för situationen ökar och implicit läggs då alltså fokus på att det kvinnliga offret inte är 

oskyldigt. Vi menar att eftersom det kan vara svårare att beskriva en person som inte anses 

oskyldig som ett offer i verklig mening, kan alkoholen som omständighet göra att en situation 

inte kan definieras som en riktig våldtäkt. 

 

 

Offret 

I denna övergripande kategori kommer omständigheterna Säga nej och hur det görs, Motstånd, 

Kvinnans sexualitet och Hur kvinnan mår efteråt att diskuteras. Dessa omständigheter menar vi 

alla på olika sätt är relaterade till Offret. De är alltså omständigheter som kan sätta ramar för vem 

och hur ett offer bör vara. Vi analyserar med andra ord hur dessa omständigheter kan påverka 

huruvida en händelse ses som en våldtäkt. 

 

 

Säga nej och hur det görs som omständighet 

Berg (2005) poängterar att det i hennes intervjupersoners utsagor om huruvida en händelse kan 

kallas våldtäkt blir tydligt att kvinnan förväntas ta ansvar för att på ett eller annat sätt visa om 

hon är sexuellt tillgänglig eller inte. Därmed menar Berg att intervjupersonernas resonemang 

uttrycker en uppfattning om att kvinnor är sexuellt tillgängliga. Om mannens sexuella initiativ 

inte följs av en tydligt nekande respons från kvinnan genom att hon säger nej eller går därifrån 

kan han, utan att klandras för det, fortsätta tills kvinnan visar att hon inte är sexuellt tillgänglig. 

 

Jeffner (1997) tar liksom Berg upp huruvida tjejen säger nej som omständighet. Jeffner 

diskuterar också att på vilket sätt tjejen säger detta nej kan påverka om en händelse anses vara en 



36 

 

våldtäkt eller inte. Intervjupersonerna i studien anser att en våldtäkt är allt sexuellt som sker efter 

att tjejen har sagt nej och att detta nej är något som killen ska acceptera. För att en händelse ska 

benämnas som en våldtäkt krävs således att tjejen uttryckligen säger nej. Detta nej måste vara ett 

“absolut” nej och alltså sägas på ett bestämt sätt och inte vara tveksamt. Ett nej som efter tjat blir 

ett ja eller om en tjej efter tjat inte längre orkar säga nej är inte heller att räkna som ett riktigt nej. 

Jeffner tar även upp att intervjupersonerna menar att detta nej måste sägas “i god tid” och inte 

kan göras efter att en tjej och en kille “gått halva vägen”. Ett nej gäller därmed bara om det är 

rätt sorts nej.   

 

På liknande sätt som Jeffner diskuterar Berg (2005) att kvinnans nej måste sägas “i god tid”. I 

hennes intervjupersoners tolkning av huruvida en händelse beskrivs som våldtäkt är en 

omständighet som ges betydelse om både mannen och kvinnan varit sexuellt upphetsade i ett 

tidigare skede. Således tolkas en situation där mannen fortsätter trots att kvinnan somnar under 

samlaget inte som en våldtäkt, i och med det tidigare gemensamma underförstådda ja-et. Även 

Honkatukia (2001) berör denna omständighet när hon beskriver våldtäktsmyter. En av dessa 

myter är att en kvinna som säger nej till sex egentligen menar ja och faktiskt vill ha sex, vilket 

innebär att en kvinnas nej i praktiken inte alltid betyder nej. Det leder också till att en man kan 

pressa en kvinna till sex, till exempel genom tjat, och att denna press ses som en del av normalt 

sex.  

 

Att säga nej och hur det görs tolkar vi utifrån ovanstående innebär att det är en omständighet 

relaterad till Offret som inverkar på om en händelse benämns som en våldtäkt eller inte. Både det 

att kvinnan säger nej och att detta nej sägs på ett tydligt sätt tolkar vi har betydelse. Gör hon inte 

detta menar vi att det får som konsekvens att en händelse blir svårare att benämna som en 

våldtäkt.  

 

Denna omständighet kan tolkas utifrån hur genus konstrueras, på ett liknande sätt som 

omständigheten relation. Att kvinnan måste säga nej och göra detta på ett tydligt sätt visar på att 

utgångspunkten är att en kvinna är sexuellt tillgängligt för mannen, vilket även uttryckligen 

framkommer i empirin att detta är en förväntning på kvinnor. Om kvinnan konstrueras som 

sexuellt tillgänglig menar vi att det leder till att hon har som ansvar att visa när hon inte är 

sexuellt tillgänglig genom att på ett tydligt sätt säga nej. Visar hon inte det menar vi att detta får 

som konsekvens att hon är sexuellt tillgänglig. Om kvinnan anses ha varit sexuellt tillgänglig, 

alltså velat ha sex, innebär detta att en händelse blir svårare att tolka som en våldtäkt. Det 

framkommer även i studierna att en kvinnas nej egentligen kan innebära ett ja samtidigt som det 

måste sägas vid rätt tidpunkt. Detta tolkar vi också utifrån genus - att kvinnor ska vara sexuellt 

tillgängliga för män - samtidigt som det kan tolkas som att kvinnor inte själva vet eller kan 

bestämma om de är sexuellt tillgängliga eller inte. Något som även kan tolkas utifrån mannen 

som norm, att mannen bestämmer huruvida de ska ha sex eller inte då hans sexuella lust är av 

störst betydelse. Detta menar vi även kan kopplas till isärhållande av könen på liknande sätt som 
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vid alkohol som omständighet - att kvinnan konstrueras som den passiva i motsats till mannen 

som den aktiva.   

 

Det faktum att kvinnan har ansvaret att för mannen visa när hon inte är sexuellt tillgänglig kan 

innebära att mannen inte behöver ta ansvar för att på något sätt ta reda på om kvinnan vill ha sex 

eller inte. Att kvinnans nej måste sägas på ett tydligt sätt kan därmed tolkas innebära att ett nej 

blir tydligt endast när mannen uppfattar att kvinnan inte vill ha sex. Detta anser vi återigen kan 

tolkas utifrån genus på så sätt att kvinnan förväntas vara sexuellt tillgänglig för mannen och vill 

hon inte det förväntas hon tydligt visa detta för honom. Detta menar vi även kan tolkas utifrån 

mannen som norm då mannens förståelse av situationen är utgångspunkten och har betydelse för 

om kvinnans nej blir giltigt eller inte. Mannens förståelse av ett nej tolkar vi således är den 

gällande normen. Samtidigt framkommer i empirin att det kan ses som en del av normal sexuell 

praktik att mannen tjatar på kvinnan. Detta är enligt oss motsägelsefullt eftersom det innebär att 

det faktum att en man har förstått en kvinnas nej till sex trots allt inte behöver innebära att 

kvinnans nej blir giltigt. Snarare verkar det som att mannen ges rätten att antingen acceptera ett 

nej som han har uppfattat, eller, om han “verkligen” vill ha sex, tjata tills nej blir ja. 

 

 

Kvinnans sexualitet som omständighet  

Något som har betydelse för huruvida en händelse kan benämnas som en våldtäkt diskuterar 

Jeffner (1997) är det intervjupersonerna tar upp angående om tjejen har ett så kallat tvivelaktigt 

rykte, vilket innebär att kallas för “hora” eller med andra ord ha ett hor-rykte. De tjejer som 

anses vara “horor” är enligt intervjupersonerna tjejer som är tillsammans med andras pojkvänner, 

tjejer som “gör lite väl mycket” med killar samt tjejer som klär sig på ett visst sätt och har för 

mycket smink. Om en tjej har ett rykte av att vara en “hora” kan det innebära att hon får skylla 

sig själv om en kille “går på” henne.  etta på grund av att tjejen med sitt sätt att vara “utmanar”, 

“retar” eller “bjuder in” killarna. Och detta är enligt intervjupersonerna något som tjejer inte bör 

göra eftersom de själva ansvarar för att hålla sig inom ramarna för hur en tjej bör vara. Om en 

tjej ändå går över denna gräns för hur hon ska vara riskerar hon, som intervjupersonerna 

beskriver, att bli kallad “hora”.  essa tjejer är enligt de kvinnliga intervjupersonerna att förakta, 

medan de enligt de manliga intervjupersonerna även kan vara åtråvärda objekt. Jeffner drar 

slutsatsen att om en sådan tjej blir utsatt sexuellt av en kille efter det att hon har sagt nej kan 

händelsen ändå inte tolkas som en våldtäkt, utan hon får skylla sig själv eftersom hon är en så 

kallad hora. 

 

Honkatukia (2001) berör också denna syn på hur kvinnor bör bete sig sexuellt när hon beskriver 

våldtäktsmyter. Hon tar upp att kvinnor som har flirtat med, kysst eller haft något slags sexuellt 

förhållande med mannen innan den påstådda våldtäkten, med sitt beteende redan har visat att hon 

ville ha sex. Därmed kan händelsen inte anses vara en våldtäkt. Honkatukia beskriver detta även 

mot bakgrund av uppfattningen att “bra” kvinnor och flickor inte anses göra sexuella närmanden.   
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Lindgren och Lundström (2009) har studerat hur media konstruerar våldtäktsoffren i 

Stureplansfallet och Tumbafallet.  essa offer beskrivs som “frivilliga” deltagare i de specifika 

kulturer som tecknats som bakgrund till respektive våldtäkt och detta används också som 

förklaring till att de fallit offer för våldtäkterna. När det gäller Tumbafallet framhålls i media att 

offret tidigare under kvällen betett sig förföriskt mot förövarna på dansgolvet. När det gäller 

Stureplansfallet betonas genom ett citat från offret att hon till viss del klandrar sig själv för att 

hon “insåg för sent” vad som skulle kunna hända.  et anses vara ett underförstått faktum att 

äldre män med pengar och makt utnyttjar yngre kvinnor i det “vilda” nattlivet kring Stureplan 

och att detta är en del av en subkultur snarare än den “vanliga” svenska kulturen. 

 

Ovanstående diskussioner från empirin menar vi visar på att kvinnans sexualitet på olika sätt är 

en omständighet relaterad till Offret som påverkar om en händelse anses vara en våldtäkt eller 

inte. Om kvinnan såsom framkommer i empirin har ett tvivelaktigt rykte eller beter sig förföriskt 

gör det att det blir svårare att definiera en händelse som våldtäkt alternativt att hon får “skylla sig 

själv”.  

 

De resonemang som förs i studierna menar vi visar på att endast vissa kvinnor anses vara riktiga 

offer. Om kvinnor har ett sådant här beteende - som kan kopplas till hennes sexualitet eller 

sexuella lust - innebär det att hon inte är ett offer. Det innebär således att ett offer är en kvinna 

som inte beter sig på detta sätt, alltså med sitt sätt att vara eller se ut uttrycker en vilja att ha sex. 

Detta menar vi utifrån genus tydligt kan kopplas till en förväntning att kvinnor inte ska ha ett 

sådant här beteende. En kvinna förväntas med andra ord inte exempelvis klä sig på ett visst sätt, 

ha för mycket smink, eller flirta väl mycket med killar. Lever en kvinna inte upp till denna 

förväntning på hur hon ska vara menar vi att det får som konsekvens att hon inte kan ses som ett 

offer för en våldtäkt då hon själv valt att gå utanför ramen för hur en kvinna ska vara. Hon får 

således skylla sig själv.  

 

Resonemanget som förs i studierna tolkar vi - utifrån genus - också tydligt visar på att en kvinna 

med sitt sätt att vara och se ut kan visa om hon vill ha sex eller inte. Om en kvinna är på detta 

sätt som studierna beskriver, tolkar vi att det får som konsekvens att hon anses vilja ha sex. Detta 

menar vi innebär att en kvinna med sitt sätt att vara och se ut blir sexuellt tillgänglig för en man. 

En sådan kvinna kan därmed inte utsättas för en våldtäkt eftersom hon anses ha velat haft sex. 

 

Beskrivningarna av de kvinnliga offren i Tumba- och Stureplansfallet som “frivilliga” deltagare i 

respektive sammanhang tolkar vi kan implicera att ett “riktigt” offer ska vara en kvinna som inte 

deltar i vissa sammanhang. Detta menar vi i praktiken innebär att i de sammanhang där det är 

“vedertaget” att män beter sig på ett visst sätt, trots att beteendet inte anses okej, blir det de 

närvarande kvinnorna som får skulden om de skulle utsättas för våldtäkt. Sammanhangen kan 

därmed ses som frizoner där mäns beteende kan ursäktas med att det är “abnormt”. 
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Att en kvinna med sitt sätt att vara och se ut anses visa om hon vill ha sex eller inte tolkar vi som 

att en kvinnas beteende värderas högre än hennes ord. Att hon redan med sitt beteende visat sin 

vilja kan tolkas som att hennes ord inte behövs då hon utan att säga vad det är hon vill redan 

visat det. Det menar vi utifrån genus tydliggör att en kvinna konstrueras som någon som talar 

med sin kropp och inte med ord. Kvinnans kropp konstrueras på så vis som ett sexuellt objekt 

med vilken hon visar om hon är sexuellt tillgänglig eller inte. Något som alltså får som 

konsekvens att det hon säger inte ges någon betydelse. Detta menar vi återigen kan kopplas till 

mannen som norm. Det som är centralt i förståelsen av om en kvinna vill ha sex eller inte är 

mannens uppfattning av detta eftersom det är han som utan kvinnans ord ges möjlighet att tolka 

hennes kropp, alltså om hon vill ha sex eller inte.  

 

 

Motstånd som omständighet 

Honkatukia (2001) beskriver att en vanlig omständighet som diskuteras i de undersökta 

polisrapporterna är hur den utsatta kvinnan har gjort motstånd för att försöka förhindra 

våldtäkten. I rapporterna beskrivs att kvinnorna har använt sig av olika motståndsstrategier som 

att förhandla med mannen, försöka lugna honom eller lura honom medan andra har låtsats vara 

medvetslösa eller försökt skrämma iväg förövaren genom att säga att hennes man var i närheten 

och genom att skrika en mans namn. Honkatukia menar att polisernas frågor kring hur kvinnorna 

gjort motstånd kan tolkas som ett krav på att kvinnorna borde gjort mer motstånd för att bevisa 

att det de varit med om var en riktig våldtäkt. Hon tar även upp att många kvinnor beskriver hur 

de har gjort motstånd för att bevisa att de är respektabla kvinnor som inte själva har bidragit till 

att de utsatts för våldtäkt. Detta menar författaren att kvinnorna gör på grund av att det är vanligt 

att kvinnor skuldbeläggs för att de fallit offer. Enligt polisrapporternas beskrivningar har några 

kvinnor även tvekat att anmäla händelsen då de trott att de inte gjort tillräckligt mycket motstånd. 

Honkatukia menar att detta pekar på uppfattningen att ett våldtäktsoffer ska ha gjort så mycket 

motstånd som möjligt för att bevisa att hon inte ville. Detta lägger ansvaret på offret att bevisa att 

hon verkligen har blivit våldtagen. 

 

Honkatukia (2001) beskriver även att det i vissa polisrapporter gavs förklaringar till varför 

kvinnan inte kunnat förhindra att våldtäkten skedde. Detta menar hon kan ses mot bakgrund av 

viljan hos polisen att ta reda på hur kvinnan har gjort motstånd, eftersom det kan ge en förklaring 

till varför hon inte har gjort mer motstånd.  

 

Förekomsten av motstånd från kvinnans sida verkar således vara en omständighet relaterad till 

Offret, som kan påverka om en händelse ses som en våldtäkt. Om kvinnan inte gjort tillräckligt 

mycket motstånd blir det svårare att definiera en händelse som våldtäkt.    
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Ett av skälen till att omfattande motstånd ses som ett tecken på att händelsen varit en riktig 

våldtäkt kan vara att skulden i annat fall tillskrivs kvinnan och fokus läggs då på att hon inte 

lyckades avvärja händelsen. Med andra ord ses det som kvinnans skyldighet att visa sin ovilja 

genom fysiskt eller verbalt motstånd. Detta kan tolkas som att konstruktionen av genus gör 

kvinnan till den som har som ansvar att förhindra det mannen utsätter henne för. Kvinnan åläggs 

ansvaret för såväl sitt eget som mannens agerande och förväntas därmed se till att hon inte blir 

utsatt för en våldtäkt. Samtidigt menar vi att detta får som följd att mannen befrias från skuld i de 

fall där kvinnan inte gjort tillräckligt mycket motstånd, dels eftersom kvinnan förväntas ansvara 

för situationen och dels eftersom mannen inte förväntas ansvara för att inte utsätta en kvinna för 

våldtäkt. Kvinnans beteende blir ifrågasatt och problematiserat medan mannens beteende hamnar 

i skymundan.  

 

Detta menar vi även kan tolkas utifrån mannen som norm eftersom mannen och hans beteende 

ses som det självklara och därför inte behöver problematiseras. I och med att kvinnan ses som 

den som ska ta ansvar för situationen görs mannens agerande till det “normala” tills dess att 

kvinnan gör motstånd och först då kan mannens handlingar ifrågasättas. När kvinnans motstånd 

ses som en omständighet som påverkar om en händelse definieras som våldtäkt eller inte menar 

vi att utgångspunkten är att mannens agerande, tills det möts av motstånd, inte ses som oförenligt 

med hur mäns sexuella handlingar “normalt” ser ut. Så länge mannens agerande inte ses som 

felaktigt, alltså avviker från normen, behöver det inte tas upp till diskussion för att synliggöras 

och vi menar att detta är en del av själva normen, att den är osynlig just för att den ses som 

självklar.  

 

Det är också möjligt att tolka motstånd som omständighet utifrån isärhållande av könen, då 

fokuseringen på kvinnans motstånd antyder att kvinnan är den som ska svara på mannens 

handlingar. På detta sätt konstrueras en dikotomi mellan kvinnan som passiv, den som måste 

försvara sig, och mannen som aktiv, den aggressive. Ett alternativ till detta fokus hade enligt oss 

kunnat vara att istället problematisera mannens beteende såsom orsaken till att kvinnan över 

huvud taget känt sig tvungen att göra motstånd.  

 

 

Hur kvinnan mår efteråt som omständighet  

Ask (2010) diskuterar hur offrets beteende och reaktioner efter en våldtäkt kan påverka hennes 

trovärdighet. Han beskriver att det finns ett “rape trauma syndrome” som förklarar att de flesta 

kvinnliga våldtäktsoffer visar liknande reaktioner efter händelsen. Att reagera med rädsla, skuld, 

förnedring, domningar och känsla av svek är vanligt. Kunskapen om detta reaktionsmönster 

menar Ask kan leda till att brottsoffer förväntas bete sig på ett visst sätt. Ask drar slutsatsen att 

de undersökta poliserna och åklagarna förväntar sig ett visst beteende hos ett våldtäktsoffer och 

att dessa förväntningar kan påverka hur pass trovärdig offret anses vara, med andra ord om 
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personen anses ha blivit utsatt för en våldtäkt eller inte. Vid bedömningen av offrets trovärdighet 

var icke-verbala beteenden något som poliserna och åklagarna ansåg var användbart. 

 

På liknande sätt som Ask diskuterar Jeffner (1997) hur konsekvenserna av en händelse kan 

påverka huruvida den tolkas som en våldtäkt. Hon beskriver att intervjupersonerna anser att en 

våldtäkt är “den yttersta förnedringen” och leder till att offret mår mycket dåligt efteråt. Utifrån 

detta menar Jeffner att även om en händelse till en början kan tolkas som en våldtäkt, så går det i 

efterhand att omtolka den till att inte vara en våldtäkt om den utsatta tjejen inte visar de känslor 

som en våldtäkt förväntas leda till.     

 

Stefansen och Smette (2006) menar som vi tidigare nämnt att en anledning till att kvinnor inte är 

så benägna att använda våldtäktsbegreppet för att beskriva sina erfarenheter kan vara att 

kategorin våldtäkt innebär vissa förväntningar på hur offret ska bete och känna sig efteråt. En 

kvinna som utsätts för en våldtäkt i en relation bör bryta med partnern, helst också anmäla 

våldtäkten och framför allt se på sig själv som ett våldtäktsoffer. Det kan därför vara svårt att 

identifiera sig med våldtäktskategorin för de kvinnor som inte anser att de mår “rätt”. 

 

Hur kvinnan mår efteråt menar vi utifrån dessa resonemang utgör en omständighet relaterad till 

Offret som ges betydelse när en händelse tolkas som en våldtäkt eller inte. Om ett offer inte mår 

“rätt”, med andra ord tillräckligt dåligt, efter en våldtäkt tolkar vi att det får som konsekvens att 

händelsen hon varit med om blir svårare att definiera som en våldtäkt.  

 

Det faktum att hur kvinnan mår efteråt påverkar om en händelse är en våldtäkt eller inte menar vi 

kan tolkas utifrån genus eftersom omständigheten innebär förväntningar på det kvinnliga offrets 

beteende och reaktioner efter en våldtäkt. Eftersom studierna talar om offret som ett kvinnligt 

offer samtidigt som kvinnors erfarenheter diskuteras kan empirin tolkas handla om specifikt 

kvinnliga offer, varför detta kan relateras till förväntningar på just kvinnor och tolkas utifrån hur 

genus konstrueras. Enligt studierna kan ett kvinnligt offer förväntas må mycket dåligt och visa 

detta för omgivningen. Med andra ord kan en händelse lättare definieras som en våldtäkt när 

kvinnan lever upp till hur en kvinna förväntas bete sig och reagera efter en våldtäkt. Hon kan 

med andra ord lättare tolkas som ett trovärdigt offer för en våldtäkt, och händelsen kan tolkas 

som en trovärdig våldtäkt eftersom händelsen har orsakat att hon mår dåligt.  

 

Empirin visar även att ett kvinnligt offer bör se på sig själv som ett våldtäktsoffer, vilket 

påverkas av om kvinnan upplever att hon mår “rätt” eller inte.  etta menar vi kan kopplas till hur 

genus konstrueras och reproduceras - att omgivningen ger uttryck för förväntningen på hur 

kvinnan som offer ska vara samtidigt som kvinnan själv blir en del av att reproducera bilden. 

Detta menar vi innebär att endast vissa offer accepteras som trovärdiga samtidigt som det leder 

till att kvinnor som inte passar in i denna bild av ett offer inte anser att hon utsatts för en 

våldtäkt. Dessa våldtäkter kan därmed komma att inte uppmärksammans, vilket kan få som 
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konsekvens att de kvinnor som faktiskt definieras som våldtäktsoffer, och därmed blir “synliga”, 

är de kvinnor som mår på “rätt” sätt och visar det.  etta menar vi kan förstärka en stereotyp bild 

av hur ett kvinnligt våldtäktsoffer de facto mår. På så sätt blir konstruktionen av genus ständigt 

reproducerad i bilden av hur ett kvinnligt offer ska må efter en våldtäkt.       

 

 

Förövaren 

I denna kategori kommer omständigheterna Fysiskt våld och Vanliga, normala och fina män att 

diskuteras. Dessa omständigheter menar vi alla på olika sätt är relaterade till Förövaren. De är 

alltså omständigheter som kan sätta ramar för vem och hur en förövare bör vara. Vi analyserar 

med andra ord hur dessa omständigheter kan påverka huruvida en händelse ses som en våldtäkt. 

 

 

Fysiskt våld som omständighet 

Honkatukia (2001) diskuterar på vilket sätt våldtäkt handlar om fysiskt våld. Hon framhåller att 

det i 80 procent av polisrapporterna finns en beskrivning av att förövaren använt någon form av 

fysiskt våld, samtidigt som det i vissa rapporter påpekats att inget fysiskt våld har använts. Av 

detta drar hon slutsatsen att fysiskt våld är en omständighet som har en betydande roll i 

polisrapporterna. Trots att betydelsen av det fysiska våldet har tonats ned i lagstiftningen menar 

Honkatukia att det ofta används som bevis för att en våldtäkt har skett. Hon beskriver vidare att 

användandet av fysiskt våld beskrevs oftare i fall där förövaren var en främling, i nästan alla fall, 

jämfört med fall där förövaren och offret kände varandra. Honkatukia diskuterar att våldtäkter 

där förövaren är en för offret okänd man eventuellt kan vara mer våldsamma än andra våldtäkter, 

och att det främst är de mest våldsamma våldtäkterna som anmäls till polisen. Hon menar att det 

finns en stereotyp uppfattning om att en riktig våldtäkt begås av en våldsam främling, och på 

grund av detta menar hon att poliserna beskriver det fysiska våldet och kvinnans motstånd mot 

detta utförligt i rapporterna. I linje med detta visar Stefansen och Smette (2006) i sin 

undersökning av användningen av våldtäktskategorin för att beskriva övergrepp att det krävdes 

att förövaren varit aggressiv eller använt explicit fysiskt våld för att kvinnorna skulle 

kategorisera övergreppen som våldtäkter, även i de fall då förövaren varit deras partner eller ex-

partner.  

 

Vi menar att fysiskt våld är en omständighet relaterad till Förövaren som kan inverka på 

huruvida en händelse benämns som våldtäkt. Fysiskt våld kan användas för att påvisa att en 

våldtäkt har skett och vi gör tolkningen att ju grövre våldet är, desto lättare blir det att benämna 

en händelse som våldtäkt.  

 

Detta menar vi kan tolkas utifrån konstruktioner av genus då det inom ramen för hur en man ska 

vara skapas en möjlighet för män att använda våld, utan att det nödvändigtvis ses som avvikande 

och problematiskt. Ett visst mått av våld ingår därmed i konstruktionen av mäns genus. Detta 
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menar vi får som konsekvens att för att lättare kunna definiera en händelse som en våldtäkt är det 

av betydelse om mannen har använt fysiskt våld. Eftersom det anses “manligt” att använda ett 

visst mått av våld menar vi dock att än mer väsentligt blir hur mycket våld som mannen använt. 

Denna konstruktion av genus innebär att mäns sexualitet ses som våldsam samtidigt som 

kvinnors sexualitet i relation till detta kan ses som masochistisk, som underkastad det manliga 

våldet. Vi gör tolkningen att ett visst mått av fysiskt våld antas kunna förekomma i “normalt” 

heterosexuellt sex. För att en händelse lättare ska kunna definieras som en våldtäkt blir det därför 

viktigt att den manliga förövaren använder “mycket” våld för att hans beteende ska ses som 

avvikande och därmed fel.  

 

Empirin diskuterar också att det är en vanlig uppfattning att en riktig våldtäkt begås av en 

våldsam man som kvinnan inte känner sedan tidigare. Det fysiska våldet menar vi därmed kan 

ses som mer avvikande när det sker utanför en relation och när offret och förövaren inte känner 

varandra och dessa händelser kan bli lättare att benämna som våldtäkter. Det att en förövare bör 

vara en okänd man talar dock emot att våld ses som “manligt” eftersom våldet anses vara 

avvikande i samma stund som händelsen definieras som en våldtäkt. Bilden av förövaren som en 

våldsam och okänd man kan tydliggöras genom att, som empirin visar, kvinnor har svårt att 

definiera händelser som innehållit endast “lite” fysiskt våld som våldtäkter när de sker i en nära 

relation. Detta menar vi visar på att omständigheterna Relation och Fysiskt våld är nära 

sammankopplade.  

 

Vi menar vidare att denna genuskonstruktion, där mäns sexualitet kan tolkas innehålla en viss 

grad av fysiskt våld samtidigt som kvinnors sexualitet anses svara mot detta genom att i viss 

utsträckning underkastas mannen, även kan tolkas utifrån isärhållande av könen. Kvinnors 

sexualitet ställs i motsatsförhållande - dikotomi - till mäns och görs till det som mäns sexualitet 

inte är.  

 

 

Vanliga, normala och fina män som omständighet 

Bernhardsson och Bogren (2012) beskriver i sin analys av mediadebatterna kring 

Rissnevåldtäkten år 2000 respektive Stureplansvåldtäkten år 2007 hur ett så komplicerat 

fenomen som våldtäkt förenklas till att handla om De Andra: Invandrarna och Bratsen. 

Författarna menar att konsekvensen av att beskriva kultur som något förövarna äger blir att 

våldtäkt ses som något som inte berör “vanliga” män.  etta leder till en syn på kvinnor såsom 

ansvariga för att på förhand bedöma att vissa män är potentiella våldtäktsmän. Detta innebär att 

kvinnor anses kunna undvika att bli våldtagna om de bara inte väljer att gå hem med “fel” man, 

med andra ord någon som ser ut som en invandrare eller en brat. På detta sätt konstrueras en bild 

av att våldtäkt inte begås av “vanliga” män. 
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På ett liknande sätt beskriver Lindgren och Lundström (2009) hur våldtäkterna i Stureplansfallet 

respektive i Tumbafallet i media konstrueras som subkulturella handlingar som ligger mycket 

långt ifrån “det normala” sättet att agera. För att förklara våldtäkterna läggs i media stor vikt vid 

att förövarna i dessa fall har en problematisk kvinnosyn och därmed ett beteende som inte tillhör 

den “normala” kulturen i det svenska samhället. Författarna jämför sedan denna bild med bilden 

av Hagamannen som i media inledningsvis beskrivs som en “vanlig” svensk småbarnspappa. 

Som förklaring till Hagamannens brott gavs till skillnad från i Stureplansfallet och Tumbafallet 

inga hänvisningar till kulturell miljö, utan istället lyftes hans personlighetsdrag fram. Istället för 

att ställa frågan om ett potentiellt samband mellan “vanlig” svensk kultur och Hagamannens 

våldtäkter, läggs fokus på Hagamannens ondska. 

 

Andreassen (2006) diskuterar i sin analys av tv-inslag och tidningsartiklar i linje med 

Bernhardsson och Bogren samt Lindgren och Lundström hur bilden av förövaren som en 

invandrare konstrueras. Hon beskriver att konstruktioner av kön, ras/etnicitet, sexualitet och 

nationalitet hänger samman och påverkar konstruktionen av våldtäkter i medier. I historierna om 

våldtäkter beskrivs unga synliga minoritetspojkar/män - flyktingar, invandrare och deras barn - 

som förövare och etniskt danska flickor/kvinnor som offer. Genom att framhålla vilken etnisk 

tillhörighet förövaren har särskiljs dessa män från den danska nationaliteten. Bilden kan 

dessutom enligt Andreassen sägas vara en konstruktion med religiösa anspelningar då muslimer 

många gånger framhålls som tänkbara förövare. Detta leder till att om förövaren är en synlig 

minoritetspojke/man minskar det kvinnliga offrets ansvar för våldtäkten och om förövaren är 

etniskt dansk kan han istället fråntas sitt ansvar och det läggs istället på kvinnan. I likhet med 

Lindgren och Lundström menar Andreassen att bilden av den typiska förövaren kan bero på att 

icke etniskt danska mäns handlingar tolkas som uttryck för bristande respekt för kvinnor.  

 

Jeffner (1997) beskriver i sin studie att intervjupersonerna är eniga om att det är en speciell typ 

av män som våldtar. De menar alla att våldet beror på individuella avvikelser. Intervjupersonerna 

exemplifierar dessa avvikelser som att förövaren är psykiskt sjuk, är missbrukare eller har haft en 

dålig barndom. Jeffner menar att avvikelserna samtidigt vävs in i en förståelseram som är 

accepterande. Killarna eller männen som våldtar tillskrivs därmed egenskaper och/eller 

erfarenheter som gör att deras ansvar för våldtäkten minskar, vilket Jeffner tolkar som att 

intervjupersonerna försöker frånta mannen ansvar för händelsen för att därefter möjliggöra 

tolkningen att “fina killar” inte våldtar. 

 

Ovanstående diskussioner visar att Vanliga, normala och fina män är en omständighet relaterad 

till Förövaren som kan påverka huruvida en händelse definieras som en våldtäkt. Om förövaren 

anses vara en vanlig, normal eller “fin” man, menar vi att det blir svårare att beskriva en 

händelse som en våldtäkt. 
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Resonemangen i empirin kan enligt oss tolkas utifrån genuskonstruktioner där olika män, 

beroende på klasstillhörighet, etnicitet eller socialt avvikande beteende, i olika hög grad ses som 

sannolika förövare. Detta reproducerar en bild av att det inte är “vanliga” män som våldtar.  etta 

menar vi innebär att konstruktionen av de “vanliga” männens genus leder till en syn på dessa 

män som icke ansvariga för de våldtäkter de begår, eftersom när en “vanlig” man begår en 

våldtäkt måste detta beteende förklaras med något som ligger utanför hur “vanliga” män är, 

exempelvis att mannen har psykiska problem. På grund av att han begick en våldtäkt kan han 

inte vara en “vanlig” man och hans position som “vanlig” man försvinner. Vi gör tolkningen att 

även den som alltså till synes var en “vanlig” man, avslöjas som en avvikare i samma stund som 

han beskrivs som våldtäktsman. I förlängningen leder detta till att våldtäkter mot kvinnor blir ett 

problem som läggs utanför genuskonstruktionen av “vanliga” män, vilket gör att det blir svårare 

att se dessa män som ansvariga för en våldtäkt.  e “vanliga” männens genus gör alltså att de inte 

ses som troliga förövare.  

 

Denna tolkning, att endast avvikande män begår våldtäkter, motsäger samtidigt tolkningen att det 

ligger inom den manliga ramen att som man, oavsett vem denna man är, kunna använda våld. 

Med andra ord att det är manligt att använda våld men att vanliga män inte begår våldtäkter. Vi 

menar att denna motsägelse kan förstås genom att när en våldtäkt har skett kan det som från 

början ansågs vara “normalt” och oproblematiskt manligt beteende bli svårare att försvara. För 

att därför undvika att se våldtäkt som något “manligt” kan förövaren inte endast beskrivas som 

en man, utan beskrivs specifikt som en avvikande man.  

 

Trots att de män som är typiska förövare lättare definieras som ansvariga för våldtäkten jämfört 

med de män som inte är typiska förövare, menar vi att det också går också att göra tolkningen att, 

paradoxalt nog, inte heller de troliga förövarna - till exempel invandrarna, bratsen och de 

psykiskt sjuka - ses som helt och hållet ansvariga för våldtäktshandlingarna. Detta eftersom deras 

beteende kan ses som kopplat till något de inte alltid själva kan påverka. Att det alltså är svårt att 

definiera en man som förövare oavsett vem han är menar vi kan få som konsekvens att utrymme 

skapas för att istället lägga ansvaret för våldtäkten på det kvinnliga offret. När kvinnor på detta 

sätt tillskrivs ansvar för våldtäkten menar vi att det även kan kopplas till konstruktioner av 

kvinnors genus, där de förväntas ta ansvar för mäns beteende. Det går också att göra tolkningen 

att när olika män tillmäts olika “potential” som förövare ges det kvinnliga offret indirekt ansvar 

för att hon på förhand ska kunna avgöra vilka män som är troliga förövare och som hon därmed 

borde akta sig för. Trots att män i viss utsträckning och beroende på klass, etnicitet och socialt 

avvikande beteende anses ansvariga för våldtäktshandlingar, konstrueras alltså kvinnor som de 

som i slutändan bär ansvaret för om de blir våldtagna eller inte.  
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En riktig våldtäkt 

Mot bakgrund av ovanstående analys menar vi att det finns flera omständigheter som kan 

påverka om en händelse ses som en våldtäkt eller inte. Dessa omständigheter är Relation och 

Alkohol som är relaterade till den övergripande kategorin Situationen, Säga nej och hur det görs, 

Kvinnans sexualitet, Motstånd och Hur kvinnan mår efteråt som är relaterade till den 

övergripande kategorin Offret samt Fysiskt våld och Vanliga, normala och fina män som är 

relaterade till den övergripande kategorin Förövaren. Dessa menar vi alltså kan göra att en 

händelse inte ses som en riktig våldtäkt och därmed konstruera vad som faktiskt är “en riktig 

våldtäkt”. En riktig våldtäkt är en händelse där omständigheterna förekommer på “rätt” sätt, 

medan det blir mycket tveksamt om en händelse där omständigheterna förekommer på “fel” sätt 

verkligen är “en riktig våldtäkt”. Med andra ord blir en händelse lättare beskriven som en riktig 

våldtäkt då kvinnan och mannen inte har en relation med varandra, då varken kvinnan eller 

mannen har varit berusade, då kvinnan har sagt ett tydligt nej, då kvinnan inte har ett hor-rykte 

eller på något sätt varit förförisk, då kvinnan gjort motstånd, då kvinnan mått mycket dåligt 

efteråt, då mannen använt mycket fysiskt våld samt då mannen inte är en vanlig, normal eller fin 

man. 

 

De olika omständigheterna menar vi alltså kan påverka om en händelse definieras som en 

våldtäkt eller inte. Vi har inte för avsikt att uttala oss om varje omständighets enskilda betydelse 

för beskrivningen av en specifik händelse som våldtäkt. Därmed kan vi inte heller uttala oss om 

huruvida någon av omständigheterna väger tyngre än någon annan. Vi menar dock att ju fler 

omständigheter som stämmer överens med bilden av vad som är en riktig våldtäkt, desto 

troligare blir det att händelsen tolkas som en våldtäkt. 

 

Analysen visar genomgående på hur föreställningarna om våldtäkt kan sägas grundas i 

föreställningar om kvinnligt och manligt. Utifrån genusteorin tydliggörs således att de olika 

omständigheterna är grundade i konstruktioner av genus och hur de på liknande sätt konstruerar 

“en riktig våldtäkt”. Vi drar även slutsatsen att det viktiga i diskussioner om huruvida en 

händelse är en våldtäkt verkar vara att peka ut skyldiga kvinnor och att inte peka ut oskyldiga 

män. Med andra ord leder det till att kvinnor hellre än män på olika sätt skuldbeläggs för 

händelsen och att kvinnors beteende därmed hellre problematiseras än mäns. Det leder också till 

att män kan anses gå fria från ansvar. Dessa slutsatser har vi alltså tolkat som grundade i 

konstruktioner av genus. 

 

På grund av omständigheternas påverkan menar vi att det kan sägas vara svårt att definiera en 

händelse som en våldtäkt och att kategorin våldtäkt alltså blir mycket snäv. Endast vissa kvinnor 

anses vara offer, endast vissa män anses vara förövare och endast vissa händelser kan därmed bli 

“riktiga våldtäkter”.  
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Diskussion 

 

I detta kapitel diskuterar vi och tolkar resultaten av vår analys utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi relaterar även vår empiri till de historiska föreställningar som beskrivs i vår 

bakgrundslitteratur. Vi reflekterar därefter kring metodologiska för- och nackdelar. Slutligen ges 

förslag på framtida forskning. 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka nordisk forskning om samtida föreställningar 

om våldtäkt som begås av män mot kvinnor, för att öka förståelsen för hur föreställningarna kan 

konstruera “en riktig våldtäkt”.  etta har vi gjort genom att besvara frågeställningarna “Vilka 

omständigheter kan göra att en händelse inte blir definierad som våldtäkt?” och “Vilka 

omständigheter kan göra att en händelse blir definierad som våldtäkt?”  e omständigheter som 

vi funnit är Relation och Alkohol som är relaterade till den övergripande kategorin Situationen, 

Säga nej och hur det görs, Kvinnans sexualitet, Motstånd och Hur kvinnan mår efteråt som är 

relaterade till den övergripande kategorin Offret samt Fysiskt våld och Vanliga, normala och fina 

män som är relaterade till den övergripande kategorin Förövaren. Vi har dragit slutsatsen att 

dessa konstruerar vad som är en riktig våldtäkt och att det blir lättare att definiera en händelse 

som våldtäkt när dessa omständigheter förekommer på “rätt” sätt. 

 

De omständigheter vi har kunnat urskilja kan relateras till vår bakgrundslitteratur om historiska 

föreställningar om våldtäkt. Samtida föreställningar om våldtäkt menar vi har både skillnader 

och likheter med de historiska. På 1600-talet var våldtäkt ett brott främst mot de män som hade 

ansvar för kvinnan och på 1700-talet blev det ett brott mot den samhällsordning som upprätthölls 

av staten och kyrkan. Utifrån vår analys menar vi att detta är en uppenbar skillnad från idag då 

våldtäkt, trots att kvinnan ofta skuldbeläggs, ändå anses vara ett brott mot just den utsatta 

kvinnan. En annan skillnad är att det under 1600-talet inte riktades mycket uppmärksamhet mot 

kvinnans beteende vid våldtäkter, medan det idag anses högst relevant att se till just hennes sätt 

att bete sig och se ut för att kunna bedöma om en händelse är en våldtäkt.  

 

En likhet vi ser är att fysiskt våld, kvinnans motstånd och sätt att säga nej idag såväl som under 

1600-talet ges betydelse. För att tolka en händelse som våldtäkt var och är det viktigt att 

klarlägga om och hur mycket våld och motstånd som förekommit samt om kvinnan tydligt sagt 

nej. Bakgrundslitteraturen visar att det redan före 1800-talet och fortfarande vid 1950-talet 

gjordes en åtskillnad mellan våldtäkt av ärbara kvinnor respektive av prostituerade eller lösaktiga 

kvinnor. Denna betoning på kvinnans sexualitet vid tolkningen av en händelse som en våldtäkt 

kan än idag anses vara en relevant omständighet exempelvis i och med att kvinnor som har ett 

hor-rykte inte anses kunna utsättas för en våldtäkt alternativt att de får skylla sig själva. 

Ytterligare en framträdande likhet mellan historiska och samtida föreställningar om våldtäkt är 
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synen på vem som kan vara förövare. Vid 1950-talet ansågs en tänkbar förövare vara psykiskt 

instabil, kriminell, alkoholmissbrukande eller en man med låg klasstillhörighet. Liksom idag 

konstruerades han därmed som avvikande från “vanliga” män. Vi ser slutligen även en likhet i 

beskrivningen av kvinnor som sexuellt tillgängliga för män tills de visar på motsatsen. Denna 

beskrivning var en viktig del av föreställningar om våldtäkt på 1980-talet och som vår empiri 

visar är den det fortfarande idag. 

 

En jämförelse mellan samtida och historiska föreställningar visar på att det förr och än idag 

verkar vara centralt att diskutera omständigheter som kan klargöra kvinnans skuld för händelsen 

ifråga.  

 

Föreställningar om vad “en riktig våldtäkt” är menar vi upprätthåller och reproducerar normer 

kring kvinnligt och manligt - konstruktioner av kön/genus - samtidigt som dessa normer i sin tur 

upprätthåller föreställningar om vad “en riktig våldtäkt” är.  etta menar vi kan leda till att 

våldtäkt fortsätter att vara en snäv kategori, vilket får som konsekvens att kvinnor kan få svårt att 

definiera händelser som våldtäkter. Enligt oss är det särskilt problematiskt att många kvinnor får 

svårt att placera sina erfarenheter inom denna begränsade ram för vad en våldtäkt är, även i de 

fall då kvinnan anser att händelsen skett mot hennes vilja och definierar den som ett övergrepp. 

 etta kan leda till att endast de “riktiga” våldtäkterna uppmärksammas eller blir synliga, vilket 

kan upprätthålla bilden av att det är så alla våldtäkter går till. Samtidigt upprätthåller dessa 

föreställningar om “en riktig våldtäkt” genuskonstruktioner i och med att föreställningarna 

ständigt bekräftar dessa konstruktioner. Detta anser vi kan få som följd att många kvinnor som 

har utsatts för något de faktiskt anser varit ett övergrepp inte får möjligheten till hjälp och stöd 

att bearbeta det de har varit med om.  

 

Att föreställningar om våldtäkt kan få som konsekvens att kvinnor inte får hjälp när de utsatts för 

övergrepp kan påverkas av det faktum att offret ofta skuldbeläggs. Om en kvinna själv upplever 

att hon utsatts för ett övergrepp menar vi mot bakgrund av vår analys att det faktiskt är sannolikt 

att hon fallit offer för en våldtäkt. Vi tror inte att det största problemet är att kvinnor falskt 

anmäler våldtäkter utan att alltför få av de kvinnor som blivit våldtagna anmäler brottet, vilket vi 

menar kan bero på att många kvinnor är medvetna om risken att bli ifrågasatta av såväl 

omgivningen som rättsväsendet. Att ifrågasätta någon som hävdar att hon blivit utsatt för ett 

övergrepp tolkar vi som att ifrågasätta hennes offerskap och skuldbelägga henne. Detta tycker vi 

är mycket problematiskt, att hellre tro att en “skyldig” kvinna pekas ut än att utgå från att hon 

kan vara ett våldtäktsoffer. 

 

Vi menar även att det finns motsägelser i skuldbeläggandet av kvinnor som tydliggörs i 

Kvinnans sexualitet som omständighet. Vår empiri diskuterar att en kvinna inte ska vara 

“utmanande” och “förförisk” med sitt sätt att bete sig och se ut eftersom det anses underförstått 

att detta kan leda till att hon blir våldtagen. Vi menar samtidigt att en kvinna bör vara på detta 
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sätt för vara “kvinnlig” och därmed passa inom i ramen för hur en kvinna ska vara.  etta innebär 

att kvinnor utsätts för en dubbel bestraffning, alltså att de hur de än väljer att bete sig kommer att 

bestraffas. Antingen anses de inte vara möjliga att våldta alternativt att de får skylla sig själva, 

eller så anses de inte vara tillräckligt kvinnliga. Det kan därför bli en svår balansgång att vara 

kvinna på “rätt” sätt. Enligt oss är detta ett exempel på hur långt vi som samhälle är beredda att 

gå för att undvika att problematisera och ifrågasätta mäns våld och deras ansvar för detsamma. 

Om detta görs kan mäns våld synliggöras och våld som en del av typiskt manligt beteende kan 

därmed också ifrågasättas. 

 

En slutsats vi drar är att flertalet omständigheter som kan konstruera “en riktig våldtäkt” verkar 

överensstämma med bilden av en överfallsvåldtäkt. Vi uppfattar att idén om en överfallsvåldtäkt 

innefattar att den begås av en för offret okänd förövare där offret på grund av förövarens våld har 

tvingats göra mycket motstånd och att offret efter händelsen visar att hon mår mycket dåligt. 

Detta kan med andra ord leda till att endast överfallsvåldtäkter anses vara riktiga våldtäkter.  

 

Föreställningar om våldtäkt menar vi således kan få stora konsekvenser, vilket tydligt visar på 

vikten av att inte bara synen på våldtäkt, utan även synen på kvinnor och män måste förändras. 

Vi menar att normer kring kvinnligt och manligt och föreställningar om vad en våldtäkt är 

upprätthåller och påverkar varandra men därmed inte sagt att detta är ett förutbestämt och 

oföränderligt förhållande. Vi anser att föreställningarna om kön och våldtäkt både bör och kan 

förändras. 

 

Vi har i denna uppsats visat att det finns flera olika omständigheter som gör händelser mycket 

tveksamma som våldtäkter. Vi anser att många av dessa händelser borde definieras som 

våldtäkter eftersom vi inte tycker att det är rimligt att exempelvis en kvinnas relation till mannen, 

hennes sexualitet eller huruvida hon är berusad kan göra hennes skyldig till det hon utsatts för. 

Vi menar att om dessa föreställningar om våldtäkt är accepterade blir även våldtäkt i praktiken 

en ganska accepterad handling i vårt samhälle.  

 

Uppsatsens slutsats att våldtäkt kan konstrueras som en snäv kategori och att detta skulle kunna 

innebära att våldtäkt blir en ganska accepterad handling menar vi ger en viktig kunskap. 

Slutsatsen kan bidra till att tydliggöra att föreställningar om kön och därmed våldtäkt bör 

förändras så att våldtagna kvinnor inte skuldbeläggs för händelsen och så att de får det stöd de 

kan behöva.  

 

 

Metoddiskussion 

Vi har genomfört en selektiv kunskapsöversikt med en systematisk ansats med syftet att 

undersöka nordisk forskning om samtida föreställningar kring våldtäkt som begås av män mot 

kvinnor, för att öka förståelsen för hur föreställningarna kan konstruera “en riktig våldtäkt”. Vi 
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har inte utgått från någon specifik grupps föreställningar om våldtäkt. Vi menar dock inte att vår 

uppsats kan ge en heltäckande bild av allmänhetens föreställningar, eftersom endast vissa 

gruppers föreställningar finns representerade i empirin. Ett exempel på en grupp som inte är 

representerad är dömda våldtäktsmän. Vi menar att det är en fördel att flera grupper finns 

representerade för att vi ska kunna ge en bred bild av föreställningar om våldtäkt och att det 

därför kan sägas vara en begränsning att endast vissa grupper representeras i uppsatsen. Vi har 

dock inte funnit studier som diskuterar andra gruppers föreställningar om våldtäkt varför detta 

begränsat vår möjlighet att ge en bredare bild. Samtidigt har vi funnit stora likheter mellan de 

olika studierna, vilket ökar möjligheten att urvalet av studier trots allt kan ge en relativt bred bild 

av föreställningar om våldtäkt som kan förekomma i Norden. 

 

Vi har inkluderat åtta studier till att utgöra uppsatsens empiri, vilket är ett relativt litet antal. Det 

skulle kunna innebära en begränsning att ha så få studier men vi menar att dessa studier på grund 

av sin relevans för uppsatsens syfte har varit tillräckliga för att kunna svara på frågeställningarna. 

 

Urvalet av studier har gjort att de olika studierna har olika stor plats i vårt empiriavsnitt, vilket 

skulle kunna uppfattas som att vissa av dem har större betydelse för uppsatsen än andra. Vi 

menar att en anledning till att de tar olika stor plats är att avhandlingen är betydligt mer 

omfattande än artiklarna samtidigt som studierna tar upp olika många omständigheter. 

Ytterligare en anledning kan vara att de olika studierna diskuterar sina resultat olika mycket. Att 

studierna tar olika stor plats i empirin är alltså en följd av att vi valt att inkludera både artiklar 

och avhandlingar samt att dessa ser olika ut.  

 

Vi har i vår uppsats flera centrala begrepp som till exempel föreställningar och omständigheter 

som vi gett en viss innebörd. Vi menar att studierna som utgör vår empiri för diskussioner kring 

samma eller liknande begrepp. På grund av att studierna inte alltid ger en definition av sina olika 

begrepp kan vi dock inte vara säkra på att studiens definition av begreppen helt överensstämmer 

med vår definition. Vi kan därmed inte heller med säkerhet veta om studierna definierar 

begreppen på samma sätt som varandra. Detta kan ha påverkat validiteten i uppsatsen om det är 

så att det finns en diskrepans mellan våra och studiernas begrepp. Vi menar dock ändå att 

begreppen kan anses vara så pass synonyma att vi faktiskt har diskuterat samma saker.  

 

En konsekvens av vårt metodval kan sägas vara att vi gör andrahandskonstruktioner av andra 

studiers förstahandskonstruktioner, det vill säga att vi återger och analyserar redan analyserat 

material. Detta innebär att vi styrs av respektive författares tolkning av sina orginaldata, vilket 

kan anses innebära en begränsning då vi inte har kunnat se “neutralt” på våra originalstudiers 

forskningsresultat. Detta kan ha också ha gjort att det funnits relevanta tolkningar av 

föreställningar om våldtäkt som respektive författare har valt bort och som vi därmed också har 

missat. Eftersom syftet med vår kunskapsöversikt inte varit att analysera studiernas originaldata, 
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utan istället sammanställa och analysera vad studierna kommit fram till kring föreställningar om 

våldtäkt, ser vi dock inte denna punkt som ett problem. 

 

 

Förslag på framtida forskning 

Vi har i denna uppsats studerat föreställningar om våldtäkt i en nordisk kontext. Framtida 

forskning skulle kunna undersöka ämnet genom att inkludera även internationell forskning för att 

kunna jämföra föreställningarna utifrån deras respektive sammanhang. Vi anser det relevant att 

öka förståelsen för eventuella kulturella och geografiska skillnader, hur dessa kan se ut och vad 

de kan beror på.  

 

Vi har i vår uppsats inte haft som avsikt att diskutera den juridiska definitionen av våldtäkt och 

har därför inte relaterat föreställningarna till nationell lagstiftning. Ett alternativ för framtida 

forskning vore att studera huruvida allmänna föreställningar om våldtäkt motsvarar lagens 

definition av vad som är en våldtäkt eller hur nära kopplad rättstillämpningen är till dessa 

föreställningar. 

 

Ett annat alternativ är att studera ytterligare gruppers föreställningar om våldtäkt. Vi har i vår 

empiri endast ett urval av grupper och att exempelvis undersöka hur dömda våldtäktsmän 

definierar vad som är en våldtäkt kan vara viktigt för att bredda bilden av hur en våldtäkt kan 

definieras. 
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