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Förord 
Denna studie har kommit till genom gemensamma timmar av läsning, tolkning, analysering 
och textproduktion. Vi är av åsikten att två författare möjliggör en mer djupgående och 
flerdimensionell analys då vi har kompletterat varandras kreativitet, engagemang samt 
initiativrikedom. Därmed har vi arbetat sida vid sida från första dagen till inlämning, från 
första sidan till sista. 
 
Vår förhoppning är att denna studie kommer att bli ett bidrag till debatten kring våldtäkt och 
att den således förblir ständigt aktuell och alltid hålls vid liv. Vi önskar att studien kommer att 
läsas med god behållning av alla som anser att våldtäkt som fenomen och brott ytterligare bör 
uppmärksammas för att i framtiden uppnå ett samhälle fritt från denna form av 
kvinnoförtryck. 
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Introduktion 

Inledning 
Dagens samhälle kännetecknas av ett enormt informationsflöde vilket sköljer över individer 
dagligen. Detta informationsflöde har kommit att utgöra en viktig källa för att vi i vardagen ska 
kunna tillägna oss kunskap om vår omgivning. Således har media fått en framträdande roll som 
förmedlare av denna kunskap och därmed har de möjlighet att påverka hur individer uppfattar 
specifika fenomen och företeelser. I denna studie har vi intresserat oss för hur det är möjligt att 
förstå texters inflytande över mänskligt handlande och tänkande. Vidare ämnar vi söka svar på 
vilka bakomliggande samhälleliga strukturer som förmedlas i dessa texter samt hur texter kan vara 
del i formandet av vår sociala verklighetsuppfattning. Mot denna bakgrund kan media förstås 
som en av flera aktörer vilka bildar människors uppfattningar kring män och kvinnors relationer 
och förhållanden i det offentliga rummet. Studien tar därmed utgångspunkt i dessa relationer och 
fokuserar på den specifika företeelsen våldtäkt. Hur uttrycks våldtäkt som fenomen i texter? Hur 
kan vi förstå hur våldtäkt genom texter formas i individers medvetande? Hur kan individers 
förhållningssätt och attityder gentemot våldtäkt förstås som en produkt av texter? Och, hur kan 
våldtäkt som diskursiv praktik ha effekter på individ och samhälle? 

 

Bakgrund 
Några slumpmässiga nedslag i brottsstatistiken, hämtad från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 
pekar på en ökad anmälningsfrekvens av våldtäkter i Östergötland under en period av de senaste 
12 åren. Statistiken visar på en ökning med 67 anmälda våldtäktsfall från år 1995 fram till år 2006 
vilket innebär en gradvis ökning med 83 %. Den sammanlagda statistiken för antalet 
våldtäktsanmälningar gällande år 2007 är i skrivande stund inte fullständig. Dock uppvisar 
siffrorna från BRÅ för januari till och med september 2007 att tendensen med ökade anmälningar 
av våldtäkter i länet fortfarande utgörs av en stigande kurva.1 Dessa siffror visar på att våldtäkt 
även idag är ett fenomen med hög aktuell relevans och bör betraktas som ett samhällsproblem 
vilket rymmer många bottnar.  
 
Trots att våldtäkt är att betrakta som ett av de grövre och mest integritetskränkande brotten är 
det förhållandevis få anmälningar som leder till åtal. Anna Kaldal, jur.kand., och Helena Sutorius 
framhåller detta faktum och påvisar att under åren 1995 till 1998 låg åtalsfrekvensen så lågt som 
under 10%2. Sju år senare är dessa siffror beklagansvärt oförändrade vilket Carolina Lindström 
och Camilla Zadruzny uppvisar i sin uppsats Våldtäkt - Rätten: att tolka lagen där de hänvisar till 
Anastasia Swärd Lindbloms och Naiti Del Santes studier vid Juridiska institutionen vid Uppsala 

                                                 
1 www.bra.se, 2007-12-18 
2 Anna Kaldal & Helena Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott (Stockholm 2003) sid. 164 
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universitet3. Brå:s statistik styrker detta genom uppvisandet av att endast 11 % av 147 anmälda 
våldtäkter år 2006 i Östergötland har lett vidare till åtal, det vill säga 16 stycken fick sitt fall prövat 
i rätten4. 
 
Mycket tyder på att sexualbrottsutredarna tenderar att lägga ner förundersökningarna i ett allt för 
tidigt stadie. Kaldal och Sutorius menar att oavsett hur förundersökningens motivering för 
nedläggning sker i praktiken är det påtagligt att de enskilda polisernas attityder är av största 
betydelse samt att dessa i flera fall kan få en avgörande roll för utredningens fortskridande för 
ärendets möjlighet till åtal5. Även Lindström och Zadruzny poängterar den betydelse som 
enskilda utredares attityder har för utredningens utveckling6. Även Christian Diesen, professor i 
processrätt vid Stockholm universitet och aktiv debattör inom ämnet, sällar sig till åsikten om att 
det i hög grad är föreställningar och attityder som styr åtalsmöjligheten vid denna typ av 
brottsutredning7. I en artikel i Dagens nyheter från 2004 attackerar Diesen de svenska poliserna 
och åklagarna och anklagar dem för att ha åsikter vilka kan betraktas som kvarlevor från 
medeltiden. Diesen hävdar att dagens kvinnor har förlorat självbestämmanderätten över sin 
kropp och sexualitet och betraktas därmed som alla mäns egendom. Huvudorsakerna till den låga 
åtalsfrekvensen bland våldtäktsanmälningar tycks vara bristen på kunskap och resurser men 
kanske främst på grund av att rättsväsendet är genomsyrat av dåliga attityder och föreställningar 
gentemot utsatta kvinnor. Få brott behandlas med sådan skepcism som våldtäktsärenden där det i 
hög grad utgås ifrån att anmälan är gjord på falska grunder.8 Katarina Wennstam, 
kriminalreporter på SVT och författare till den mycket omdebatterade boken Flickan och skulden 
från 2003, går så långt som att kalla rättsväsendets bemötande mot målsägande i våldtäktsärenden 
för ”den andra våldtäkten”. Wennstam syftar då till hur rättsväsendet fokuserar på målsägande 
som person snarare än att lägga tyngdpunkt vid det brott som har begåtts. Med stöd ur ett mycket 
omfattande och verklighetsskildrande material målar hon upp en horribel samtid där polisförhör 
och undersökningsprotokoll vittnar om hur kvinnor möts med misstro, skepcism och till om med 
får stå till svars för sin personliga bakgrund. Irrelevanta och förnedrade frågor om till exempel 
klädsel, alkohol- och sexualvanor hör till vanligheten.9 Lindström och Zadruzny pekar på att 
fokuseringen på offret istället för på brottet har fått stark kritik riktad mot sig från många olika 
håll10.  
 
Denna bakgrundspresentation uppvisar den samtida samhällsbilden där antalet 
våldtäktsanmälningar fortsätter att öka medan åtalsfrekvensen är konstant skrämmande låg. 
Rättsväsendet har fått kritik då det förefaller som genomsyrat av en förlegad kvinnosyn, dåliga 
                                                 
3 Carolina Lindström & Camilla Zadruzny, Våldtäkt - Rätten: att tolka lagen (2005) sid. 4 
4 www.bra.se, 2007-12-18 
5 Anna Kaldal & Helena Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott (Stockholm 2003) sid. 164 
6 Carolina Lindström & Camilla Zadruzny, Våldtäkt - Rätten: att tolka lagen (2005) sid. 4 
7 Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm & Tove Pettersson, Likhet inför lagen (Köping 2005) sid. 217 
8 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=242316, 2008-02-04, kl. 13,41 
9 Katarina Wennstam, Flickan och skulden, (Stockholm 2003) 
10 Carolina Lindström & Camilla Zadruzny, Våldtäkt - Rätten: att tolka lagen (2005) sid. 16 
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attityder och missriktat fokus i utredningsarbetet. De siffror som presenteras i BRÅs 
kartläggningar kan enligt dem själva användas som underlag vid vidare forskning där fokus bör 
ligga på brottsförebyggande arbete, stöd av brottsoffer samt utformande av förebyggande 
strategier för att förbättra förutsättningarna för uppklarning av anmälda våldtäkter.11 Med dessa 
förutsättningar och med denna samhälleliga bakgrundsbild i ryggen finner vi det viktigt att hålla 
denna diskussion vid liv och ständigt aktuell genom att fördjupa oss i den problematik som vilar i 
ämnesområdet. Vårt intresse ligger i att se hur denna problembild ytterligare kan få effekter ur ett 
samhälleligt perspektiv. Alltså vill vi, genom att titta på våldtäktsdiskursen, studera hur denna 
uttrycks i text och vidare vilka effekter den medför på ett individ- och samhällsplan. 
 
Vid undersökning av ett så pass stort och omfattande fenomen är det viktigt att ifrågasätta och 
kritiskt reflektera över de frågeställningar, slutsatser och resultat som har uppmärksammats för att 
på detta sätt finna lösningar och nya infallsvinklar vid angripandet av en så komplex 
samhällsproblematik som denna. I den litteratur vi tagit del av ligger stort fokus på att generera 
nya metoder och tillvägagångssätt för att öka antalet våldtäktsanmälningar. Vi tycker oss här se en 
lucka i resonemanget då delar av det förefaller generaliserande och förenklat. De slutsatser som 
finns presenterade i litteraturen tycks stanna vid konstaterandet av den låga åtalsfrekvensen samt 
att det tycks förekomma dåliga attityder inom rättsväsendet. Frågor som berör uppkomsten av 
attityder och dess effekter samt hur obalansen mellan anmälan och åtal tar sig uttryck tenderar att 
glömmas bort. Dessa frågor utgör således en språngbräda för vårt intresseområde samt utgör den 
grund på vilken denna studie vilar. 
 

Studiens disposition 
Vi har initialt presenterat en bakgrundsbild till den problematik som vidare kommer att behandlas 
i denna studie.  För att ytterligare specificera och definiera vårt problemområde samt för att skapa 
förståelse för de komplexa strukturer som ligger bakom fenomenet våldtäkt kommer vi i studiens 
inledande del presentera syfte, metod, teoretisk förankring samt en historisk sammanfattning 
vilken belyser hur våldtäktsfenomenet har tagit sig uttryck genom tid och rum. En 
sambandsmodell vilken påvisar förhållandet mellan teori, metod och empiri kommer att användas 
för att illustrera hur teorin, i tre nivåer, har applicerats på det empiriska materialet. Då våldtäkt är 
ett utbrett fenomen och en problematik vilket rymmer många bottnar, har vi funnit det 
nödvändigt att här även avgränsa vår studie samt definiera vilka aspekter vi ämnar fokusera. 
Studiens andra del utgörs av en analys av det empiriska materialet vilken presenteras på tre 
teoretiska nivåer, mikro, makro och meta. Detta empiriska underlag utgörs av texter, artiklar och 
litteratur samt en mindre, kompletterande, intervjustudie. För att summera analysens slutsatser 
och resultat avslutar vi detta avsnitt med några sammanfattande reflektioner vilka knyter ihop 
analysens huvuddrag och teser. Den tredje och sista delen i vår studie utgörs inledningsvis av en 

                                                 
11 BRÅ, Våldtäkt - En kartläggning av polisanmälda våldtäkter (rapport från 2005:7) sid. 10 
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sammanfattning av studiens huvuddrag. Vidare följer ett kortare reflektionsavsnitt där vi bland 
annat diskuterar valet av metod och studiens utgångspunkter. Studien avslutas med vidare 
forskningsuppslag. 
 

Syfte och Frågeställningar 
Vår erfarenhet som Samhälls- och kulturanalytiker säger oss att samhälleliga processer tenderar att 
ha stort inflytande och påverkar såväl den enskilda individen som samhället i övrigt. Vidare tror vi 
att denna process utgör en viktig del i formandet av vår uppfattning om vår sociala verklighet, 
alltså vilka strukturer som präglar ett samhälle. Vi har inledningsvis påvisat att det råder en 
komplex problematik i sambandet mellan den höga anmälningsstatistiken och den låga 
åtalsfrekvensen. Det tycks alltså som att detta samband är en av många delar vilka blir intressanta 
att söka förståelse för när man strävar efter att fördjupa kunskaper om våldtäktsdiskursen. Således 
blir det relevant och väsentligt att studera denna för att där bland annat finna ledtrådar till varför 
den här obalansen existerar. Genom denna studie har vi förhoppningar om att finna och 
synliggöra de bakomliggande faktorer vilka torde kunna blottlägga mönster för att på så vis skapa 
en helhetsbild av de komplexa strukturer som genomsyrar vårt samhälle. Denna studie kommer 
därmed att vila på vår uppfattning om att denna obalans är en av flera framträdande fragment av 
våldtäktsdiskursen som studeras. 
 
Vårt syfte blir således analysera våldtäktsdiskursen för att se hur den är konstruerad samt 
vilka effekter diskursen har ur ett individ- och samhällsperspektiv. Detta syfte är sprunget ur 
en tanke om att denna problematik får stora och oanade effekter ur ett samhällsperspektiv vilket 
vidare präglar vår verklighetsuppfattning kring våldtäkt som fenomen. Vi anser att det är detta 
som ligger till grund för denna studie och att det tenderar att kretsa kring en djupare 
samhällsproblematik vilken berör bland annat makt- och genusstrukturer samt eventuellt i 
förlängningen även demokratiska värden. Vi anser att våldtäkt som fenomen är förtjänt av att 
ägnas större uppmärksamhet då brottet är att betrakta som ett utbrett samhällsproblem. Då 
denna syftesbeskrivning är utformad av oss och att det således kan betraktas som att 
problematiken även är konstruerad av oss utesluter dock inte detta att det faktiskt handlar om ett 
ämne vilket är högst verkligt och aktuellt. Vi anser att vår roll i denna konstruktion utgörs av att 
vi benämner och lyfter fram en redan befintlig problematik. Alltså bör denna snarare ses som ett 
resultat av historiskt och samhälleligt liv vilken vidare har definierats av oss. 
 
För att uppnå vårt syfte blir det av relevans att ställa följande frågor: Hur ser våldtäktsdiskursen 
ut? Hur kan texter förstås som en konstruerande kraft i våldtäktsdiskursen? Vilka 
beståndsdelar är med och formar diskursen kring våldtäkt? Vilka effekter får obalansen 
mellan anmälan - åtal i våldtäktsdiskursen ur ett individ- och samhällsperspektiv? Vilka 
föreställningar finns om män, kvinnor och sociala miljöer i våldtäktsdiskursen? Hur kan 
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våldtäkt som fenomen förstås ur ett samhälleligt perspektiv? Hur kan våldtäkt som fenomen 
bidra till att forma individers verklighetsuppfattning? 
 

Avgränsningar 
Inför arbetet med denna studie blir det nödvändigt att utforma vissa avgränsningar för att snäva 
in problemområdet och för att på detta sätt bringa studien tydligt fokus. En av dessa 
avgränsningar utgörs av det tidsperspektiv vilken även motiverar syftet, det vill säga det faktum 
att vi har valt att titta på Brottsförebyggande rådets statistik gällande våldtäktsanmälningar och 
åtal ur en 10 års period. Anledningen till denna avgränsning är att de senaste 10 åren fortfarande 
kan betraktas som nutid och därmed bli ett giltigt underlag för vår analys av samtiden. Den andra 
avgränsningen gjordes dels med anledning till den region vi idag befinner oss i och dels för att 
hitta en fast utgångspunkt belagd i statistik varpå vi har valt att förlägga studiens utgångspunkt i 
Östergötland. Dock kommer diskursanalysen att omfattas av nationella medier och Östergötland 
utgör därmed endast den plats där studien tar sitt avstamp. Vi tror därför att vår diskursanalys 
torde ha en viss giltighet även i andra svenska regioner och att dess resultat eventuellt skulle 
kunna vara applicerbara på nationell nivå. Slutligen blir det nödvändigt att redogöra för den 
definitionsavgränsning vilken vi ämnar använda oss av. Våldtäkt är ett begrepp som spänner över 
många olika handlingar, situationer och med olika typer av gärningsmän. Vi kommer således inte 
att ta hänsyn till brott så som bland annat trafficking, pedofili och incest i vår studie. Fokus blir 
istället att definiera våldtäkt som ett brott där: en eller flera gärningsmän utsätter en kvinna över 
15 år för sexualiserat våld. 
 

Att definiera våldtäkt 
För att kunna genomföra denna studie krävs att vi redogör för en definition av begreppet 
våldtäkt, detta då vi anser att man inte kan undersöka ett fenomen utan att ta hänsyn till de 
definitioner som finns av det. I Brottsbalken 1962:700, sjätte kapitel Om sexualbrott, § 1 beskrivs 
det explicit hur en våldtäkt definieras ur ett rättsperspektiv. I de första två styckena framgår det 
att brottet omfattar tvång, hot om våld/våld och utnyttjande vilket utförs genom en sexuell 
handling. Lagen säger att: 

 

6 kap. Om sexualbrott 
 
1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 
brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla 
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 
fängelse i lägst två och högst sex år. 
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Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en 
sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom 
att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd.12 

 
Lagen och således den juridiska tolkningen av våldtäkt är tydlig. Även om lagtexten kan betraktas 
som klar anser vi att den rymmer många gråzoner och begrepp vilka skulle kunna tolkas på 
varierande sätt. Ett exempel på detta är begreppet hot vilket i lagtexten anges som en av 
förutsättningarna för att handlingen ska rubriceras som våldtäkt. Då hot kan uppfattas på 
individuellt olika sätt blir det nödvändigt att vara öppen för varierande gränsdragningar och 
personliga definitioner i studerandet av våldtäkt. I denna kontext blir det omöjligt att definiera 
våldtäkt utifrån enbart lagtexten och således behövs denna definition kompletteras med empiriska 
definitioner vilka ger begreppet substans. Alltså kan begreppet definieras i fler än enbart juridiska 
termer och således blir det viktigt att även se till dessa empiriska definitioner då vi önskar 
precisera begreppet. I en promemoria av Sexualbrottsofferutredningen vilken är författad av 
regeringskansliet framgår det att de empiriska definitionerna är en produkt av de enskilda 
våldtäktsoffren och kan därmed vara mer precisa eller mer svävande än den juridiska 
definitionen13. I en skrift sammanställd av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, ROKS, författad av Josefin Grände redogörs det för de svårigheter som tycks finnas för 
utsatta kvinnor att själva definiera det brott de fallit offer för. Grände säger att ett exempel på 
denna svårighet är att begreppet frekvent förknippas med ordet våld, att det i verkligheten sällan 
förekommer fysiskt våld i en våldtäkt försvårar således möjligheten att definiera handlingen som 
en våldtäkt. En av orsakerna till denna ”förvirring” kring begreppsdefinieringen, tror Grände, kan 
ha sitt ursprung i att individer präglas av en bestämd bild av våldtäkt vilken produceras av media 
och vidare kan få inverkan på hur vi beskriver våldtäkt.14 
 
Alltså kan man säga att ovannämnda definitioner är fler och att de är individbaserade. 
Våldtäktsdefinitionen kan således ta sin utgångspunkt i de våldtäktsoffer som har tvingats erfara 
brottet men vi tror även att den idag rådande bilden, vilken vi ämnar att definiera, av våldtäkt 
bidrar till att skapa ytterligare svårigheter i begreppsdefinitionen. Med andra ord tror vi att 
diskursen kring våldtäkt har stort inflytande på hur individer avgränsar, formar och omformar sin 
förståelse och således sin definition av begreppet våldtäkt. 
 

                                                 
12http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}=0.33/30110&${HTML}=sfst_dok&${TRIPSHOW}
=format=THW&${THWURLSAVE}=33/30110, 2008-03-10 kl. 14:28 
13 Regeringskansliet, Anmälan och utredning av Sexualbrott -förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv, (Stockholm 
2005) sid. 39 
14 Josefin Grände, ”Jag kallade det aldrig för våldtäkt” - att möta våldtagna kvinnor, (Stockholm 2005) sid. 34 
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Synen på våldtäkt ur ett historiskt perspektiv 
Inför arbetet med denna studie fann vi det nödvändigt att fördjupa oss i hur fenomenet våldtäkt 
har betraktats ur ett historiskt perspektiv. Ur vår synvinkel blir det intressant att studera vilka 
värderingar och föreställningar som har präglat lagstiftningen snarare än att titta på hur 
lagparagrafer och strafftillämpning har sett ut och kommit att förändras. Det vill säga, vi finner 
det relevant att se hur våldtäktsoffer och gärningsmän har gestaltats genom tid och rum. Med 
hjälp av en historisk överblick av fenomenet våldtäkt tror vi oss kunna få ledtrådar om eventuella 
mönster, samband och synsätt vilka har satt sin prägel på våldtäktsfenomenet genom historien 
och möjligen gör det än idag. 
 
I litteraturen börjar våldtäktshistoriens tideräkning under medeltiden. Då patriarkala strukturer 
har gjort sig gällande århundraden tillbaka och så än idag, skulle det kunna tänkas rimligt att 
förmoda att dessa strukturer varit en del av män och kvinnors samexistens ännu längre tillbaka i 
tiden. Vi kan vidare spekulera i huruvida dessa strukturer har uppstått ur religiösa, sociala eller 
kulturhistoriska kontexter. Dock är det först under medeltiden våldtäkt som handlingen tycks 
komma att betraktas som ett brott och det blir också då det först omnämns och således återges i 
litteraturen.  
 
Under 1400 talet betraktades våldtäkt som ett brott mot mannens egendom. På denna tid var inte 
kvinnan att betraktas som en autonom individ utan tillhörde alltid en man, antingen sin far eller 
sin make. Att kränka kvinnan var således att kränka mannen.15 Det var först under 1500 talet som 
våldtäkt kom att betraktas som ett brott mot person istället för ett egendomsbrott. Fram emot 
mitten av 1600 talet kan det noteras en långsam förskjutning i hur våldtäktsfenomenet 
betraktades. Det handlade nu främst om en kulturell förändring snarare än om en förändring av 
själva lagen, det vill säga nu började det fokuseras på offrets delaktighet. Under senare hälften av 
1600 talet kom fokus att i allt större utsträckning läggas vid offrets motstånd samt hur kvinnan 
som individ betraktades. Enlig viss forskning uppfattade dock inte kvinnorna själva detta 
fokusskifte utan framställde våldtäkten som ett avbrott i deras arbete, således riktade sig brottet 
mot den man för vilken hon utförde arbete och inte mot kvinnan själv.16 Vidare in på 1700 talet 
präglades lagen av inställningen om att sex enbart skulle ske inom äktenskapet. Detta innebar 
alltså att en kvinna inte kunde våldtas inom äktenskapet då hon vid giftermålet har givit samtycke 
till samlag med sin make.17 Under mitten av 1700 talet försköts bilden av kvinnan som sinnlig 
och moraliskt farlig till att hon istället kom att uppfattas som ett offer.18 När vi sedan går in på 
1800 talet börjar känslorna om skuld växa fram som ett begrepp direkt kopplat till våldtäkt. Under 
tidigare sekler hade skam varit det begrepp vilket främst hörde samman med fenomenet våldtäkt. 
                                                 
15 Görel Granström, Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 133 
16 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva österberg, Offer för brott – våldtäkt incest och barnamord i Sveriges 
historia från reformationen till nutid (Lund 2002) sid. 182 
17 Görel Granström, Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 134 
18 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva österberg, Offer för brott – våldtäkt incest och barnamord i Sveriges 
historia från reformationen till nutid (Lund 2002) sid. 183 
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Skam var kopplat till det offentliga straffet vilket på den tiden kunde utdömas till både 
gärningsman och brottsoffer. När man under 1800 talet snarare kom att lägga större vikt vid 
skuld som begrepp menade man istället att offrets känsla av skuld legitimerade det sexuella våldet 
och därmed manifesterades en samhällelig ordning.19 Vid 1820 talet flyttas fokus från kvinnans 
arbete till kvinnans biologiska kropp. Denna betraktades som mannens egendom vars främsta 
uppgift var att föda hans barn och således föra hans släkte vidare. En våldtäkt kränkte alltså inte i 
första hand kvinnan som individ utan hennes plats och funktion i samhället.20 I 1864 års Sverige 
kom våldtäkt att betraktas som straffbart för det våld offret utsattes för och således kom det att 
rubriceras som brott mot annans frihet. Som en intressant parantes kan vi notera att samma år 
föreslog ett antal ledamöter av lagkommissionen att en gradskillnad mellan våldtäkt av 
prostituerade kvinnor och ärbara kvinnor skulle införas. Deras argument var att en lösaktig 
kvinna inte kunde våldtas då hon annars frivilligt ägnar sig åt sexuellt umgänge med flera olika 
män. Det är viktigt att poängtera att lagförslaget inte gick igenom, dock är dessa åsikter något 
som återfinns även i dagen samhälle då uppfattningen om att en våldtagen kvinnas värde 
påverkar strafftillämpningen.21  
 
Under de nästan 100 år som följde skedde en gradvis individualisering av sexualbrotten och när vi 
sedan kommer fram till år 1965 träder brottsbalken i kraft och sexualbrotten kommer nu att 
betraktas som brott mot en person. Samma år lagstiftas även att det inte ska vara någon skillnad 
mellan övergrepp som sker utom såväl som inom ett äktenskap.22 Dessa omvälvande 
lagändringar baserade på normförändringar kan ha sitt ursprung i de sexualliberala tankegångar 
vilka var utmärkande under 1960- 70-talen.23 1984 kom rubriken i brottsbalkens sjätte kapitel att 
byta namn från sedlighetsbrott till sexualbrott. Detta rubrikbyte grundade sig på en tanke om att 
det ”nu var upp till kvinnan att bestämma över sin egen sexualitet” 24 och att hennes önskemål 
måste respekteras. Vidare kom 1980- och 1990-talen att präglas av en betydligt strängare syn på 
våldtäkt. Gärningsmannen kom nu att hamna i fokus och det skulle inte vara att betrakta som 
förmildrande omständigheter att gärningsmannen och offret var bekanta.25 År 1998 lades mer 
fokus på hur våldtäktsoffret uppfattade sina upplevelser. Nu var det inte enbart samlag som 
räknades som en våldtäkt utan även då gärningsmannen förgrep sig på sitt offer med hjälp av 
olika föremål eller enbart genom sexuella kränkningar.26 När vi sedan går in i ett nytt millennium 

                                                 
19 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva österberg, Offer för brott – våldtäkt incest och barnamord i Sveriges 
historia från reformationen till nutid (Lund 2002) sid. 186 
20 Ibid. sid. 186-187 
21 Görel Granström, Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 148 
22 Ibid. sid. 135 
23 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva österberg, Offer för brott – våldtäkt incest och barnamord i Sveriges 
historia från reformationen till nutid (Lund 2002) sid. 217-218 
24 Görel Granström, Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 137 
25 Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva österberg, Offer för brott – våldtäkt incest och barnamord i Sveriges 
historia från reformationen till nutid (Lund 2002) sid. 218 
26 Görel Granström, Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 138 
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utvidgades år 2005 lagen om sexuellt utnyttjande. Nu kan även offer vilka bland annat var 
sovande, alkoholpåverkade och funktionshindrade under övergreppet åberopa våldtäkt.27 
 
Ovanstående historiska redogörelse kan ses som ett axplock ur både den svenska och 
internationella forskningen kring fenomenet våldtäkt. Vi finner inga tecken på att Sverige på 
något sätt skulle utmärka sig ur ett europeiskt perspektiv utan liknande historiska förlopp med 
liknande värdegrund och rättsprocessliga mönster återfinns i den svenska kontexten såväl som i 
den internationella. Därmed ser vi ingen anledning att separera Sverige från övriga västvärlden i 
denna historiska skildring av hur man genom tiderna har sett på de inblandade parterna i 
våldtäktsärenden. Även om inte exakta årtal stämmer överens forskarna emellan eller om det i 
vissa fall kan skilja något mellan fokusområden är dock de väsentliga huvuddragen genomgående. 
Det framgår tydligt att det i en historisk redogörelse är omöjligt att utelämna de synsätt, åsikter 
och värderingar vilka har präglat och allt jämt präglar, de genom åren, framträdande 
föreställningar och attityder om kvinnor och våldtäkt som brott. Vidare utgör dessa den bas 
vilken har legat till grund för lagstiftning och än i våra dagar påverkar hur individer och samhälle 
betraktar våldtäkt som fenomen. Det som allra tydligast framträder är det faktum att kvinnan 
genom århundraden aldrig har betraktats som en autonom individ, utan alltid som mannens 
underordnade i form av dennes egendom, arbetskraft eller biologiska fortplantningsverktyg. Det 
var först på 1960 talet som kvinnan officiellt manifesterades som en egen individ med ett eget 
värde både inom rättsväsendet såväl som i övriga samhället. Dock kan vi inte bortse ifrån att 
många av de föreställningar vilka härstammar från tidigare århundraden idag gör sig gällande och 
påminda i olika sociala sammanhang. Mot denna bakgrund och i dagens kontext anser vi det 
viktigt och intressant att, i denna studie, förhålla sig till hur historien har satt sina spår på 
våldtäktsdiskursen samt hur denna historiska process fortsätter att både producera och 
reproducera nya och gamla tankesätt om våldtäktsdiskursen. 
 

Tidigare forskning 
Det har tydligt framgått att samma samhälleliga mekanismer och faktorer, vilka ligger till grund 
för vår studie, också gör så för stora delar av den tidigare forskningen som har bedrivits inom 
området. Det vill säga har forskning om våldtäkt till stor del tenderat att grunda sig på en 
samhällsbild genomsyrad av ett stark kritiserat rättsväsende i våldtäktsärenden, en förlegad 
kvinnosyn och orättvis fokusering på brottsoffret. Därmed blir det uppenbart att detta är ett 
ämne vilket ständigt är att betrakta som aktuellt och som ur ett samhällsintresse är i stort behov 
av uppmärksamhet och problematisering. Även om utgångspunkterna i den tidigare forskningen i 
stort sett är den samma skiftar dock studiernas fokus och syfte dem emellan. Gemensamt för 
dessa är dock att samtliga tenderar att skapa förståelse för varför mäns våld mot kvinnor existerar 
och varför det tycks vara ett så pass utbrett fenomen. Som ett komplement till dessa studier anser 

                                                 
27 Lotta Nilsson (red.) Vägen vidare efter våldtäkt - att bryta tystnaden (2007) sid. 138 
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vi att det är intressant att genom ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka våldtäktsdiskursens 
effekter ur ett individ- och samhällsperspektiv. 
 
Vidare tycks den forskning vi har tagit del av inom det aktuella ämnet tendera att dra åt det 
socialkonstruktionistiska hållet om än outtalat. Detta baseras på sättet de framhåller relationen 
mellan å ena sidan attityder, normer och värderingar och å andra sidan hur dessa föreställningar 
återspeglas i rättsväsendets lagstiftning och tillämpning likt en omslutande matris. Den tydliga 
konstruktionen av kategorier så som kvinna utifrån ett sexuellt perspektiv eller ur ett 
offerperspektiv är genomgående och framträder tydligt som något vilket genomsyrar 
föreställningar inom rättsväsendet och samhället i stort. Härmed kan vi se hur en växelverkan 
sker mellan socialt konstruerade kategorier och individer i samhället.28 Det förefaller även tydligt 
att feministiska teorier, genus- samt maktperspektiv tenderar att ha en förklarande karaktär i 
analyser av ett samhälle präglat av sexualiserat våld mot kvinnor. Alltså tar stora delar av den 
tidigare forskningen sin utgångspunkt i en föreställning om att samhället är ordnat i en patriarkal 
hierarki där kvinnan får en underordnad roll och där hon frekvent missgynnas och utsätts för 
våld och orättvisor i olika sammanhang. Denna utgångspunkt blir därmed naturlig då sexualiserat 
våld länge har betraktats som ett kvinnoproblem snarare än ett samhällsproblem29. Vi kommer i 
denna studie explicit ställa oss bakom det socialkonstruktionistiska teoriperspektivet då vi anser 
att detta är bäst lämpat i sökandet efter förståelse för hur sociala fenomen konstrueras samt vilka 
effekter dessa har för vår verklighetsuppfattning. Vidare kommer teorier om bland annat genus 
och makt att betraktas som ett teoretiskt bollplank där vi inspireras, prövar och utvecklar vår 
analys. 
 
I förhållande till rättsväsendet som helhet har sexualbrottsutredare, i litteraturen, utgjort en 
tämligen marginell roll då kritik har riktats mot hela rättsväsendet och samtliga involverade 
parter. Troligtvis beror detta på en önskan om att uppmärksamma hela rättsväsendet som 
starkt präglat av en patriarkalisk hierarki och normsystem. Mot denna bakgrund finner vi det 
både intressant och relevant att, som ett komplement till diskursanalysen, lyfta ur och 
synliggöra sexualbrottsutredarnas roll i den rättsprocessliga kedjan. Detta grundat på två 
anledningar, ett: sexualbrottsutredaren står med största sannolikhet för det första mötet med 
målsägande. Detta första möte kan således ha stor inverkan på det kommande 
utredningsarbetet då det kan prägla förtroendet mellan målsägande och rättsväsendet samt 
reproducera föreställningar om sexualbrottsutredares och rättsväsendets hantering av 
våldtäktsärenden. Två: då det är utredarens uppgift att undersöka huruvida ärendet ska leda till 
åtal utgör denne en nyckelroll i den fortskridande processen, således kan den enskilde 
utredarens attityder, kunskap och fördomar bli en avgörande faktor. Dessa två punkter 
uppvisar sexualbrottsutredarnas viktiga roll dels för rättsväsendet och dels som en del i 

                                                 
28 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 2000) 
29 Gudrun Nordborg red, 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 200 
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formandet av våldtäktsdiskursen, således anser vi att de utgör ett viktigt komplement i denna 
studie och därmed bör de ägnas uppmärksamhet. 

 

Metod 
För att angripa en problematik av så komplex art, vilken får effekter för individ och samhälle, 
anser vi att det är lämpligt att tillämpa en metod vilken motsvarar problematikens mångfacitet. 
Valet av metod har således fallit på Diskursanalys då vi anser att denna metod väl motsvarar de 
krav vi ställer på metodens förmåga att generera den förståelse vi önskar uppnå om 
problematiken kring våldtäkt. I valet av metod är det vidare viktigt att ta hänsyn till att denna är 
kompatibel med vald teoriansats. Diskursanalys, både som teori och metod, tar sin utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen30, det faller sig härmed naturligt att denna studie kommer att vila på 
denna teorigrund. Detta är dock inte enbart diskursanalysens enda fördel då den är högst relevant 
för vår studie i och med att den tillhandahåller metodverktyg vilka kan generera förståelse för hur 
diskursen konstruerar den sociala världen samt hur människor använder diskurserna till att 
framställa världen på bestämda sätt31. Mats Börjesson menar att en av diskursanalysens andra 
fördelar är att man genom denna metod kan, inte bara konstatera att fenomenet som studeras är 
konstruerat, utan också söka svar på hur fenomenet konstrueras. Detta blir möjligt genom att 
ställa frågor kring inom vilka ramar, sammanhang och vilka konsekvenser fenomenet medför i 
relation till det mänskliga möjlighetsrummet.32  Vi önskar inte enbart konstatera att verkligheten 
är en social konstruktion, utan vi vill även förstå hur denna konstruktion blir till samt vilka 
effekter denna får. Vi vill därmed påstå att det är utifrån olika diskurser som människor skapar sin 
förståelse och uppfattning om samhällsfenomen vilka vidare lägger den grund för hur vi upplever 
den sociala verkligheten. Börjesson menar att en diskurs förmedlar ett specifikt sätt att se på 
verkligheten samt berättar hur denna ska förstås. Detta sker på olika sätt genom både det skrivna 
och talade språket, diskurser fungerar med andra ord som ett ramverk för vad som är socialt och 
kulturellt accepterat, vad som är sant.33 
 
Den franska filosofen Michel Foucault är att betrakta som de diskursanalytiska teoriernas anfader. 
Sven-Åke Lindgren en av författarna till antologin Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, 
teoretiker beskriver Foucault som en filosof vilken tecknar samtidens historia genom att analysera 
monument, processer och sekvenser i historien för att på detta sätt skönja mönster för hur vi idag 
uppfattar oss själva, våra sociala relationer och vår samtid34. Foucault tillhör den 
socialkonstruktionistiska skolan och menar att kunskap inte är en reflektion av verkligheten utan 
att sanningen är en diskursiv konstruktion. Syftet med Foucaults teorier blir, mot denna 
                                                 
30 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 11 
31 Ibid. sid. 13 
32 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner- en sorts metodbok (Lund 2003) sid.175-176 
33 Ibid. sid. 21-22 
34 Per Månsson (red) Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker (Stockholm 2003) sid. 347 
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bakgrund, att blottlägga de strukturer vilka reglerar vad som är att betraktas som sant och falskt35. 
Med andra ord grundar sig hans idéer på att sanningen om verkligheten skapas diskursivt och för 
att finna förståelse för hur vårt samhälle fungerar bör vi således studera diskurser om sociala 
fenomen. En diskurs är alltså ett bestämt sätt att tala om och förstå verkligheten och världen, 
därmed orienterar diskurser människors handlande på ett sätt vilket dels kan begränsa individers 
handlingsutrymme men också öppna upp möjligheter till nya sätt att handla36. Foucault själv 
definierar begreppet diskurs genom att kalla dem för ”praktiker som systematiskt formar de 
objekt om vilka de uttalar sig”37. Vi tolkar detta som att Foucault menar att diskursen är den 
praktik vilken formar vår förståelse av fenomen som till exempel våldtäkt. I likhet med Foucault 
anser vi att diskurser är med och formar vår förståelse för specifika fenomen. I föreliggande 
studie gör vi därmed inte anspråk på hur verkligen är beskaffad utan vårt intresse ligger snarare i 
att undersöka hur diskursen är konstruerad, vilka effekter den medför samt hur den vidare kan bli 
del i människors verklighetsuppfattning genom att man förhåller sig till denna. I sin tidigare 
forskning har Foucault utvecklat en analysmetod vilken ska frambringa denna förståelse, han 
liknar denna analysmetod vid arkeologi då han menar att precis som en arkeolog gräver i det 
förflutna bör man på samma sätt se till den historiska kontexten i syfte att förstå diskurser i 
samtiden38. Vi delar Foucaults tanke om att det är nödvändigt att ha en inblick i och förståelse för 
hur historien har gestalta sig för att förstå varför samhället ser ut som det gör idag. Vår fokus är 
dock att studera vår samtids diskurs och analysera denna dock bortser vi inte helt från de 
historiska tendenser vilka har lämnat outplånliga spår i nutid. Att analysera diskursen görs, enlig 
Foucault med fördel, genom att lämna sin förståelse för dokument som en skrift vilket på ett 
direkt sätt uttalar sanning och istället bearbeta samma dokument inifrån och ordna dem så att det 
går att fastställa beståndsdelar, definiera enheter och beskriva relationer. Genom att behandla sitt 
dokumentmaterial på detta sätt blir det möjligt att urskilja enheter, sammanhang och förhållanden 
vilka beskriver det specifika fenomenet.39 Detta sätt att ta sig an sitt material kommer att ligga till 
grund för vår metodprocess däremot har vi valt att specificera denna ytterligare genom att 
tillämpa ett specifikt metodverktyg utvecklat av Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. 
Detta metodverktyg ligger inom ramen för en av de tre grenar för diskursanalys, vilken benämns 
som diskursteori, och kommer av oss användas i syfte att utkristallisera våldtäktsdiskursens form, 
beståndsdelar och särdrag40. Huvuddragen i det diskursteoretiska angreppssättet redogörs bäst av 
Chantal Mouffe & Ernesto Laclau vilka är de mest framstående teoretikerna inom denna gren. 
Det diskursteoretiska angreppssättet kännetecknas av tanken om att sociala fenomen inte kan 
förstås utanför respektive diskurs, alltså är sociala fenomen resultatet av en diskursiv praktik. 

                                                 
35 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 19 
36 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (Malmö 2007) kap. 1 
37 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Staffanstorp 1972) sid. 49 
38 Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Lund 2002) sid. 20 
39 Ibid. sid. 19 
40 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 33 
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Vidare vill diskursteorin skapa förståelse av hur den sociala verkligheten tar sig uttryck ur en 
diskursiv konstruktion samt att alla sociala fenomen kan analyseras med hjälp av diskusanalys.41 
 
För att, i det inledande analysskedet, kunna generera en heltäckande och övergripande bild av 
våldtäktsdiskursen blir det nödvändigt att, i enlighet med diskursteori, låsa fast den ständigt 
rörliga diskursen så att diskursens beståndsdelar står i ett fast förhållande till varandra. Winther 
Jørgensen & Phillips förklarar denna process med hjälp av en metafor, vilken låser fast diskursen i 
ett läge så att den vidare kan analyseras, som liknas vid ett fisknät. Fisknätet kastas därmed ut 
över våldtäktsdiskursen och fångar således upp dess alla beståndsdelar och beröringspunkter vilka 
vidare kommer att ligga till underlag för analysen.42 Vid analyserandet av vårt material har vi 
således först ”fixerat” diskursen genom att fånga upp den likt detta fisknät. På så vis har det blivit 
möjligt att utkristallisera diskursens kärna, vilken Winther Jørgensen och Phillips kallar för 
nodalpunkt43. Denna nodalpunkt utgörs av vårt huvudämne våldtäkt och detta begrepp färgar 
samtliga övriga begrepp, knutpunkter44, som kommer i kontakt med huvudämnet och på så vis 
bildar diskursen. Alltså, en diskurs är i ständig rörelse då knutpunkterna inte bara interagerar med 
nodalpunkten utan också med varandra, därmed är det av största vikt att låsa fast den rörliga 
diskursen för att kunna se hur denna är uppbyggd och därefter analysera den45. När vi sedan har 
låst fast diskursen med dess tillhörande beståndsdelar, knutpunkter och den centrala kärnan står 
alltså våldtäktsdiskursen färdig att analysera utifrån dess effekter för individ och samhället. I detta 
följande skede kommer vi att analysera i enlighet med Fairclough´s tredimensionella modell för 
diskursanalys för att därigenom skapa förståelse för hur den diskursiva praktiken kan ta sig 
uttryck i sociala sammanhang. Norman Fairclough är den stora förespråkaren för kritisk 
diskursanalys vilken är ytterligare en av de tre grenarna inom diskursanalys. Utmärkande för kritisk 
diskursanalys är att fokus ligger på att betrakta diskursen som en väsentlig form av social praktik 
vilken reproducerar och förändrar identiteter, sociala relationer och maktrelationer. Då 
Fairclough´s teorier vill blottlägga förståelse för relationen mellan text och samhälle anser vi att 
denna gren är väl kompatibel med syftet för denna studie då vi ämnar studera våldtäktsdiskursens 
effekter på samhället.46 Intentionen med den tredimensionella modellen är att strukturera 
relationen mellan textproduktion och textkonsumtion för att genom detta skapa förståelse för 
hur en diskursiv praktik formas genom denna relation och vidare hur den diskursiva praktiken 
konstituerar sig i den sociala praktiken.47 För att summera, vi kommer att använda oss av 
diskursanalys som övergripande metod. Inledningsvis kommer vi att låsa fast diskursen med hjälp 
av fisknätsmetoden vilken är inspirerad av Winther Jørgensen & Phillips och sprungen ur grenen 

                                                 
41 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy – towards a radical democratic politics (London 2001) 
sid. 105 ff  
42 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 32 
43 Ibid. sid. 33 
44 Ibid. sid. 33 
45 Ibid. 32 
46 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
47 Ibid. kap. 3 
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diskursteori48. Vidare kommer denna fixerade diskurs att analyseras utifrån Fairclough´s 
tredimensionella modell hämtad ur grenen kritisk diskursanalys49. Mot bakgrund av vårt syfte 
anser vi att dessa två analytiska angreppssätt väl kompletterar varandra då det först blir möjligt att 
utkristallisera och fixera den aktuella diskursen för att sedan kunna analysera den ur ett individ- 
och samhällsperspektiv. 
 

Teori 
Genom denna metodprocess har diskursen fixerats och låsts fast för att på så vis utesluta alla 
andra tänkbara betydelser50.  Laclau och Mouffes understryker att det är omöjligt att helt och 
hållet låsa fast en diskurs då de begrepp vilken de består av befinner sig i ständig rörelse och 
således kommer i kontakt med andra diskurser och begrepp51. Vi väljer att se fastlåsningen av 
diskursen som ett teoretiskt hjälpverktyg för att analysera den annars så rörliga diskursen. Likt ett 
fotografi kan vi nu betrakta den aktuella diskursen och analysera den därefter. Detta fixerade 
fotografi av diskursen har gjort det möjligt för oss att utkristallisera en kedja av samband vilken 
rör sig i en specifik riktning. Med andra ord har våra data givit oss indikationer på detta samband 
varför vi ämnar fördjupa oss i denna. Vi tror att denna sambandskedja spänner över hela 
samhället och består av tre nivåer med skiftande abstraktionsgrad och således bör den kopplas till 
teorier anpassad efter dess olika nivåer. Alan Bryman förespråkar en uppdelning mellan ”stora”, 
”mellan” respektive ”små” teorier då de genererar olika plan av förklarings- och förståelsegrad52. 
På den minsta nivån, den vi väljer att kalla för mikronivån, förhåller vi oss relativt konkret till 
individen i samhället och vi vill genom detta titta på hur individer handlar mot bakgrund av 
våldtäktsdiskursen. På denna nivå blir det relevant att ta del av tidigare forskning och specifika 
teorier som exempelvis doktorsavhandlingar vilka bland annat berör ämnen som trovärdighet och 
rättsväsende ur ett våldtäktsperspektiv. Simon Ekströms bok Trovärdighet och ovärdighet har givit oss 
intressanta infallsvinklar kring problematiken kring hur trovärdighet och personliga karaktäristika 
är av stor betydelse i rättssammanhang och att inte vilka som helst lever upp till polisens och 
rättens föreställningar om vem som är ett trovärdigt offer och en sannolik gärningsman.53 Även 
teorier som handlar om hur kvinnor i våldtäktsärenden blir bemötta och bedömda utifrån sin 
person och karaktär har varit av stort intresse. Sara Larsson diskuterar i antologin Den onda cirkeln 
att om en kvinna definieras som icke trovärdig på grund av utmanande klädsel eller sexuell 
historia kan detta bli avgörande för huruvida hon som brottsoffer skuld- och skambeläggs, inte 
bara av rätten utan även av allmänheten54. Bryman menar att litteratur av detta slag påverkar 

                                                 
48 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 32 
49 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
50 Ibid. sid. 33 
51 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy – towards a radical democratic politics (London 2001) 
sid. 105 ff  
52 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) sid. 17 
53 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet –rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 
1946-1950, (Stockholm 2002) sid. 14 
54 Görel Granström (red. ) Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 146 
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inriktningen på den forskning som bedrivs och därmed kommer att fungera som en motsvarighet 
till en teori55.   
 
För att förstå hur texter kan komma att utgöra starkt inflytande på individers handlande blir det 
intressant att se hur samhälleliga normsystem produceras och reproduceras i texter. För att förstå 
relationen mellan ett starkt präglande normsystem och individers handlande önskar vi även förstå 
relationen mellan text och individ. Detta förhållande kommer att diskuteras med hjälp av teorier 
som berör hur sociala institutioner är med och formar en idé om ett specifikt fenomen, hur 
förståelsen om denna idé vidare uttrycks i texter och hur individer sedan internaliserar denna. 
Denna teoretiska brygga som länkar samman mikronivån med makronivån och således förklarar 
texters makt över individer benämns av oss som mesoplanet. Vi vill hävda att förklaringsmodeller 
för hur individer handlar bäst görs med hjälp av de framstående sociologerna Émile Durkheim 
och Talcott Parsons teorier om sociala institutioner56.  
 
På det vi har valt att kalla för makronivå, det Bryman kallar för mellannivån, rör vi oss något högre 
på abstraktionsplanet då vi undersöker hur individers handlande på mikronivå är ett resultat av de 
normsystem vilka utgör de samhälleliga strukturerna och vidare uttrycks i texter. Här blir det även 
intressant att undersöka hur fenomenet våldtäkt positionerar sig i samhället och hur individer 
förhåller sig till detta fenomen utifrån sin förståelse kring det. Här kommer teorier som berör 
genus, makt och feminism att användas för att skapa förståelse för hur ett fenomen som våldtäkt 
kan komma att beröra hela samhället. När man talar om genus, makt och feminism blir det 
omöjligt att bortse från Simone de Beauvoir och Judith Butler vilka är två av genusforskningens 
mest framstående namn. Butlers resonemang kretsar kring två centrala begrepp genealogi och 
performativitet. Det genealogiska perspektivet innebär att genus inte bygger på några naturliga 
skillnader mellan män och kvinnor, performativiteten tar sitt ursprung ur genealogin då det 
betyder att genus inte är något man är utan något man gör, ingen är man eller kvinna utan görs till 
man och kvinna.57 Butler´s föregångare Beauvoir står även hon för idén om att könsroller är 
sociala konstruktioner där kvinnan genom tiderna alltid har definierats utifrån mannen som 
norm. Kvinnan betraktas härmed som det andra könet.58 Maria-Pia Boëthius är aktiv debattör 
inom ämnet feminism och talar i boken Patriarkatets våldsamma sammanbrott om hur patriarkatet 
genom tiderna har tilldelat mannen exklusiva privilegier och att det till kontrast till detta har 
funnits en underpriviligierad grupp, kvinnorna. Denna maktuppdelning har konstituerat mäns 
våld mot kvinnor och därmed även fenomenet våldtäkt.59 Teorier om feminism och patriarkatet 
tenderar att vara direkt och/eller indirekt kopplade till teorier om makt och maktförhållanden. 
Dessa teorier har bäst utvecklats och beskrivits av Michel Foucault och således kommer de att 
användas för att analysera makt i förhållande till våldtäktsdiskursen. Foucault har även utvecklat 
                                                 
55 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) sid. 19 
56 Sociala institutioner kommer att redogöras för i analysavsnittet.  
57 Judith Butler, Könet brinner, (Stockholm 2005) sid. 9 
58 Simone de Beauvoir, Det andra könet, (Stockholm 1995)  
59 Maria-Pia Boëthius, Patriarkatets våldsamma sammanbrott & varför våldtäkt finns (Stockholm 1990) 
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en teori om behovet av en avsexualisering av våldtäkt, denna teori har väckt stark opinion hos 
feministiska teoretiker. Foucault säger att våldtäkt bör behandlas som ett våldsbrott snarare än ett 
sexualbrott och menar vidare att ett knytnäveslag i någons ansikte är att bedöma som en likvärdig 
handling med att föra in en penis i någons kön och att könet således får en oförtjänt särställning 
gentemot övriga kroppsdelar. Enligt Foucault bör våldtäkt betraktas som ett närgående angrepp 
på det personliga jaget och det är detta faktum som ger våldtäkten sin upprörande karaktär.60 
Även för de feministiska teoretiker har debatterna kommit att handla om huruvida våldtäkt är att 
bedömas som en våldshandling snarare än en sexualhandling. Dock menar de att våldtäkt ur detta 
perspektiv är en mekanism vilken används för att bibehålla mäns makt över kvinnor. Dessa 
teoretiker vänder sig även mot Foucaults åsikt av att reducera könets särställning och de hävdar 
istället att en våldtäkt kan ske även utan att könet är involverat i handlingen, dessa gärningar är 
dock i lika hög grad att betraktas som våldtäkt. Således kan våldtäkt ses som en förtryckande 
praktik utövad av en social man mot en social kvinna.61 Enligt Bryman representerar dessa teorier 
på makronivå försök att skapa förståelse kring och förklara ett specifikt perspektiv av samhälleligt 
liv62. 
 
På metanivån, den enligt Bryman högsta nivån, ämnar vi förmedla en bild av verkligheten, 
betraktat av andra men tolkat genom oss. Med hjälp av abstrakta samhällsteorier har vi 
förhoppningen om att finna denna diskursiva praktiks betydelse för den sociala verkligheten. Det 
är på denna nivå som det socialkonstruktionistiska perspektivet explicit blir framträdande för att 
analysera sociala processer vilka gör sig gällande på de övriga teorinivåerna. Med andra ord blir 
det på denna nivå som främst socialkonstruktionistiska förklaringsmodeller används för att 
förklara hur individers verklighetsuppfattning formas utifrån våldtäktsdiskursen. Det blir ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv relevant att lyfta fram teoretiker som Ian Hacking och Vivien 
Burr. I boken Social konstruktion av vad? diskuterar Hacking just denna frågetes, vad är socialt 
konstruerat? Hur konstrueras detta och varför?63 Burr fastslår i boken Social constructionism att 
världen ä socialt konstruerad och att den sociala världen således är en produkt av sociala 
processer. En sådan process vilken Burr ägnar extra fokus är språkets betydelse då denna är en 
förutsättning för våra tankar. Således är det språket som bestämmer en individs sätt att tänka om 
och uppfatta världen.64 Bryman hävdar att teorier vilka ämnar förklara så pass abstrakta värden är 
svåra att tillämpa enskilt i konkret forskning, de behöver därför ”hjälp” av de övriga två nivåerna 
för att kunna förankras i något verkligt. Dock behövs teorier på denna nivå för att ge övriga 
teorier en större mening65. Vid en första anblick kan dessa nivåer förefalla vitt skilda men vid 

                                                 
60 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red), Foucault -namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik. 
Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik, (Stockholm 1995) sid. 300-302 
61 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red), Foucault -namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik. 
Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik, (Stockholm 1995) sid. 303-305 
62 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) sid. 18 
63 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 1999)  
64 Vivien Burr, Social constructionism, (East Sussex 2003) kap. 1 
65 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) sid. 18 
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närmare granskning av materialet blir det påtagligt att de är del av samma kedja då de faktiskt 
förutsätter varandra.  

 

Empiri 
Vi tror att stora delar av den förståelse vi söker kring våldtäkt som diskurs går att finna i den 
skrivna texten. Vi delar Börjessons förståelse om att texter på olika sätt förmedlar delar av 
verkligheten, samtidigt som de är en del av verkligheten, gestaltar de också samma verklighet.66 
Således vill vi lyfta fram det skrivna ordet som behandlar fenomenet våldtäkt för att, på ett av oss, 
kreativt sätt analysera dess mångfacitet. Börjesson menar vidare att det empiriska materialet inte 
har någon innebörd om det inte, av forskaren, presenteras, dramatiseras och kopplas till ett 
relevant problemområde således blir det forskarens uppgift att ta sig an sitt material, alltså bedriva 
kreativt forskningsarbete.67 Med andra ord vill vi, i enlighet med Börjessons rekommendation, 
bringa vårt material liv och på så vis ge det dess innebörd utifrån den av oss valda ramen för 
problematisering.  
 
I denna kontext blir det relevant att använda, det som Börjesson kallar för det skrivna språket, 
alltså textkällor. Dessa textkällor bör vara av sådan art att de är lättillgängliga för allmänheten, då 
det i hög utsträckning är dessa som präglar individers vardagliga flöde av information och 
samhällsnyheter. De skrivna texterna utgörs i detta fall av källor som dels dag- och kvällspressen 
och dels något mer ”nischad” litteratur. Trots att texter av detta slag kan anses sakna 
vetenskapligt värde anser vi ändå att de i hög grad bidrar till att forma den allmänt rådande 
diskursen kring våldtäkt. Börjesson menar att ”skvallerartikeln” såväl som ”utredningstexten” 
utgör delar av verkligheten och att de således blir intressanta att studera68. I boken Diskursanalys i 
praktiken utvecklar Börjesson detta argument och menar då att texter på samma gång är 
konstruerade och konstruerande, alltså är de en del av verkligheten samtidigt som de föreställer 
verkligheten oavsett mediets status.69 Medvetet såväl som omedvetet tror vi att det kontinuerliga 
nyhetsflödet kommer att påverka individers vardagliga liv då det blir nödvändigt att förhålla sig 
till den information som genomsyrar samhället. Vår tidsålder präglas av en benägenhet att söka 
och tillgodogöra sig information i högre utsträckning än tidigare. Genom vår tids tekniska 
framsteg blir det även möjligt för var individ att logga in på Internet och vidare ta del av åsikter, 
tankar och mer eller mindre legitima teorier skrivna av journalister, forskare, offentliga personer 
såväl som av gemene man kring dagsaktuella ämnen. Mats Börjesson och Eva Palmblad hävdar 
att de poststrukturalistiska och kulturvetenskapliga positionerna har flyttats fram och i 
kombination med att mediasamhället utvecklas i allt snabbare takt bidrar detta med en ökad 

                                                 
66 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (Malmö 2007) sid.16 
67 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner - en sorts metodbok (Lund 2003) sid. 22-24 
68 Ibid. sid. 16 
69 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, (Malmö 2007) kap. 1 
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legitimitet och användning av till exempel tv-program, internetsajter och bloggar vid forskning70. 
Genom att studera en specifik diskurs framträder de strukturer vilka präglar ett samhälles sätt att 
se på och förhålla sig till samhällsfenomen av olika slag. Därmed tycker vi att det är relevant att 
fånga upp massmedier av alla typer vilka vi vidare anser är att betrakta som ett fullvärdigt 
komplement till vetenskapliga texter och akademisk litteratur. Vi är medvetna om att kritiker kan 
betrakta dessa val av mediekällor som en svaghet i denna studie då kvällspressen livnär sig på att 
sälja lösnummer. Vi har inte för avsikt att studera sanningshalten i medias rapporteringar utan vi 
vill snarare presentera den bild vilken allmänheten har att förhålla sig till. Således menar vi att 
bland annat kvällspressen blir intressanta att studera då de tillhandahåller en lättillgänglig 
information för allmänheten om dagsaktuella företeelser.  
 
För att uppfylla syftet finner vi det inte tillräckligt att enbart analysera det skrivna språket då detta 
inte skulle generera en heltäckande bild av problemet. Vi anser därmed att det blir relevant att 
komplettera det skrivna språket med det talade. Detta på grund av att vi önskar nå de mjuka 
värden vilka torde bli svåra att nå i det skrivna språket då dessa framträder i nyanser av en dialog. 
Således har vi även utfört en mindre kompletterande intervjustudie. För att nå de mjuka värdena 
krävs enligt Göran Wallén, docent i vetenskapsteori och författare till boken Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik, att vi utför en tolkande undersökning genom intervjuer där vi avser att klarlägga 
innebörder i upplevelser, föreställningar, tanke- och handlingsmönster, komplexa former av 
kunskap som intuition och gott omdöme samt symboliska innebörder ”bortom” det direkt 
observerbara. Wallén presenterar svårigheten att finna empiriska belägg för sin tolkning som det 
största problemet vid genomförandet av en kvalitativ studie.71 Vi tror oss kunna närma oss en 
lösning på detta problem genom att kombinera diskursanalys med en tolkande kvalitativ studie, 
med andra ord kombinera de mjuka värdena med rå textfakta, intervjuer med beskrivningar av 
den samhälleliga diskursen. Genom att genomgående använda diskursanalys som analysmetod 
önskar vi upptäcka nya fenomen och samband samt att verifiera dessa72.  
 
Vår empiri kommer att bestå av olika sorters texter som beskriver våldtäktsdiskursen ur olika 
perspektiv till exempel artiklar, forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. I studien 
kommer främst forskning och litteratur att ha förklarande karaktär till skillnad från artiklarna 
vilka får representera den lättillgängliga information som individer har tillgång till. Då vi anser att 
samtliga textkällor är delar av diskursen blir det således för oss omöjligt att skilja dem åt. Vårt 
textmaterial kommer även att kompletteras med en mindre intervjustudie. Inom diskursanalysen 
är det verbala samspel som uppstår vid en intervju ett högst relevant analysobjekt. I dessa 
situationer får forskaren ta del av verkligheten så som den betraktas och uttrycks av de individer 
som agerar inom den specifika miljö som studeras, det blir även möjligt att genom interaktion 

                                                 
70 Ibid. kap. 1 
71 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund 1996) sid. 75 
72 Pernilla Hultén, Jens Hultman, Lars Torsten Eriksson, Kritiskt tänkande (Malmö 2007) sid. 17 
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med informanten få en direkt inblick i hur verkligheten formas av deras tolkningar av dem.73 Med 
detta val av metoder, textanalys och en intervjustudie, båda ur en diskursanalytisk teori- och 
metodram tror vi oss ha en kompatibel ansats vilken har goda förutsättningar att återspegla 
problematikens mångfacitet. Intervjuerna kommer vid analysskedet att betraktas som text och 
därför analyseras som detta. 
 

Intervjuer 
Under studiens gång har vi tagit del av ett stort antal texter av varierande slag och därmed har vi 
kommit i kontakt med ett flertal beskrivningar och redogörelse för rättsväsendets roll i 
våldtäktsdiskursen. Således väcktes ett behov såväl som ett intresse av att fördjupa vår kunskap 
om denna roll samt att se rättsväsendet ur flera perspektiv. Det blev alltså av hög relevans att 
genomföra en intervjustudie där vi genom en dialog med yrkesverksamma ur delar av 
rättsväsendet kunde öka vår förståelse kring dels deras förståelse av våldtäktsdiskursen och dels 
av hur de själva uppfattar sin arbetssituation. Genom att utföra denna intervjustudie tror vi oss 
även få en fördjupad inblick i obalansen mellan våldtäktsanmälningar och åtal samt att finna de 
ledtrådar vi behöver för att kunna närma oss den insikt vi söker. Dessa intervjuer kommer att 
fungera som ett viktigt och intressant komplement till diskursanalysens övriga textmaterial då vi 
anser att de utgör en viktig roll i formandet av våldtäktsdiskursen särskilt med tanke på den 
omfattande kritik som har riktats mot just rättsväsendet. 
 
Genom noga övervägande ansåg vi det, utifrån studiens fokus, lämpligt att utföra en kvalitativ 
intervjustudie. Detta då det i denna typ av forskning läggs stort fokus på informanternas egna 
uppfattningar och synsätt, en kvalitativ intervju kan med fördel röra sig i olika riktningar för att 
på ett levande sätt generera kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt. 
Som forskare har man i en kvalitativ studie stor frihet att avvika från intervjuguider och på ett 
kreativt sätt anpassa varje intervjutillfälle efter personen som intervjuas. Det väsentliga är att 
intervjun genererar fylliga, detaljerade och målande svar och beskrivningar.74 Därmed får 
intervjun formen av en levande dialog där intervjuare och informant interagerar på näst intill 
jämlika villkor samt att informanten ges utrymme att framlägga sin egen bild av verkligheten utan 
att distraheras av frågor vilka styr denne i en specifik riktning. 
 
Kvalitativa intervjuer kan separeras i två olika grenar, ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 
intervjuer. Den förra kännetecknas av att forskaren i dessa intervjusammanhang i princip är 
”osynlig” och att det här är intervjupersonen som styr intervjun och talar nästan helt fritt. Den 
senare, och den vi har valt att tillämpa, liknar den förra i många avseenden dock styr forskaren 
här samtalet i en högre utsträckning då en intervjuguide, vilken strukturerar upp en rad specifika 

                                                 
73 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2001) sid. 347 
74 Ibid. sid. 300  
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teman, utgör grund vid intervjun.75 Denna kan med andra ord betraktas som en lista över de 
frågeställningar som ska beröras76. Vi ser vår intervjuguide som ett hjälpmedel för att få inblick i 
hur informanterna upplever sin värld, sitt liv och deras syn på våldtäktsdiskursen. Även om det i 
vårt fall var informantens utsaga som var av intresse hade vi dock ett antal teman vilka vi önskade 
att intervjun skulle kretsa kring. Dessa teman tog i hög utsträckning utgångspunkt ur många av de 
intresseområden vilka genererats ur vårt textmaterial. Intervjuerna kom där främst att handla om 
de negativa föreställningar som finns om rättsväsendet samt om de beröringspunkter vilka vi har 
utkristalliserat som centrala i våldtäktsdiskursen.77 Vi anser därmed att en semi-strukturerad 
intervju med fördel kan användas då forskarens studie har tydligt fokus och där denna önskar att 
utforska ett specifikt område eller tema, detta för att man under dessa intervjutillfällen har 
möjlighet att styra samtalet i den riktning som önskas. 
 
Att genomföra en semistrukturerad intervju ställer höga krav på intervjupersonen då den 
förutsätter att denne uppfattar och förstår frågorna så som de är menade samt att 
intervjupersonerna är verbala, för att intervjun ska generera det material forskaren önskar78. För 
att möjliggöra detta ansåg vi att det ställde höga krav på oss då vi formulerade vår intervjuguide. 
Vi utformade frågorna så att de skulle vara så pass öppna att de inbjöd informanten till 
välutvecklade och kreativa svar samtidigt som de skulle vara tillräckligt snäva för att informanten 
skulle hålla sig till temat och inte tappa fokus från ämnet. Då informanterna hade avsatt särskild 
tid för intervjuerna blev det därmed extra viktigt att denna gav de resultat vi önskade. 
 

Informanter  
Vårt val av informanter är att betrakta som ett bekvämlighetsurval vilket i hög grad är baserat på 
tillgänglighet av individer med den befattning vi är intresserade av att studera närmare79. 
Tillgängligheten reglerades dock av en så kallad grindvakt, det vill säga en individ med makt att 
både ge och neka oss tillträde till fältet (polismyndigheten)80. Denna grindvakt introducerade oss 
till fyra individer med samma yrkesbefattning vilka har lång erfarenhet av att arbeta 
kriminalpolisiärt med denna typ av ärenden och således kom att utgöra relevanta informanter för 
denna studie. Efter kontakt med dessa fyra individer möjliggjordes vidare två intervjutillfällen. 
Även om vi initialt önskade ett större antal intervjuer anser vi i dagsläget att de intervjuer vi 
utförde genererade ett så pass substantiellt material att det inte är nödvändigt att komplettera. 
Alan Bryman menar i boken Samhällsvetenskapliga metoder att till skillnad från en kvantitativ 
undersökning är den kvalitativa intervjuns målsättning att genomföra en djupgående analys och 

                                                 
75 Ibid. sid. 301 
76 Ibid. sid. 304 
77 Se bilaga Intervjuguide 
78 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2001) sid. 301 
79 Ibid. sid. 313 
80 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Etnography- principles in practice, (London 1995) sid. 34 
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därmed är frågor om materialets representativitet inte av lika stor vikt81. Då vårt huvudfokus 
ligger i att studera våldtäktsdiskursen och således inte att utföra en renodlad intervjustudie är våra 
intervjuer att betrakta som ett komplement vilka bringar studien ytterligare ett perspektiv 
sprunget ur en specifik del av diskursen.  
 
Kort sagt, våra informanter utgörs av två män i medelåldern vilka har lång erfarenhet av polisärt 
arbete och med många års erfarenhet av detta specifika brott. Båda informanterna är för tillfället 
stationerade i Östergötland. Deras utsagor är att betraktas som personliga åsikter och 
redogörelser och kommer inte på något vis fungera som representativa för hela Polismyndigheten 
i Östergötland. Vi anser att en djupare presentation av våra informanter inte är nödvändig då det 
inte är informanternas personliga deltagande i våldtäktsdiskursen som är av intresse utan snare 
hur de utifrån rättsväsendets perspektiv betraktar och förhåller sig till diskursen med dess 
tillhörande beståndsdelar. 

 

Relationen mellan teori, metod och empiri 
För att vi som författare till denna studie ska kunna uppnå förståelse av effekter och samband 
krävs en djup förståelse för relationen mellan empiri, metod och teori. För att nå vårt syfte krävs 
alltså tillämpning av en välutvecklad metod, omfattande teorier, grundläggande empiriskt material 
samt ett kompatibelt analysverktyg och förståelse för hur dessa metodologiska delar förutsätter 
varandra. Den modell som vi har konstruerat för att strukturera upp relationen mellan metod, 
teori och empiri existerar som en produkt av den fixerade bild av diskursen vilken härstammar 
från diskursteorins ”nätmodell”. Denna nätmodell förutsätter en fixering av diskursen, med andra 
ord låser vi fast samtliga moments betydelse på ett av oss bestämt sätt vilket omnämns av 
Winther Jørgensen och Phillips som fisknätsmodellen82 för att i nästa skede analysera den 
fixerade diskursen i enlighet med den diskursanalytiska grenen kritisk diskursanalys83. 
 

Teori ↔ Empiri ↔ Metod 

 3 nivåer:  Data om:  Diskursanalys: 
 Mikro → Individ → Moment/begrepp 
 Meso       ↕       Relationen mellan mikro- och makronivå förklaras 
 Makro  → Samhälle → Nodalpunkt 
 Meta  → Verklighet → Diskurs  
 
Ovanstående modell representerar vår syn på förhållandet mellan empiri, metod och teori. Pilarna illustrerar hur de olika delmomenten 
dels hänger samman och dels skänker struktur i tolknings- och analysprocessen.  

                                                 
81 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2001) sid. 313 
82 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) sid. 32 
83 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
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Utan en väl anpassad metod och teori blir det omöjligt att analysera befintlig empiri. Vi vill här 
ytterligare poängtera hur förhållandet mellan empiri, metod och teori ser ut för vår studie. Tre 
nivåer av teorier kommer här att ligga som utgångspunkt vid analys av empirin, det vill säga den 
fixerade bilden av våldtäktsdiskursen. På mikroteorinivå kommer vi att analysera hur individer 
agerar i våldtäktsdiskursen, vad sägs och på vilket sätt sägs detta? Därefter, på makronivå, 
undersöker vi vilka samhällsstrukturer ligger bakom dessa handlingar. På mesonivå ämnar vi 
skapa oss en förståelse för processen vilken genererar individers handlande på mikronivå utifrån 
de samhällsstrukturer vilka blev synliga på makronivå, alltså förklara samspelet mellan dessa två 
nivåer i relation till textuellt inflytande. Slutligen, på metanivå, undersöker vi de samlade effekter 
vilka förklarar hur individer uppfattar sin verklighet och utifrån detta skapar och omskapar denna 
verklighet. Med andra ord är vår ambition att se på de enskilda individernas handlande, uttryckt i 
text, i relation till våldtäktsdiskursen för att blotta de samhällsföreteelser vilka berör samt blir 
berörda av våldtäkt som fenomen. Vidare vill vi synliggöra hur våldtäktsdiskursen är med och 
präglar individers verklighetsuppfattning. Analysen sker alltså i enlighet med diskursanalys som 
metod genom tre steg kopplade till vardera teorinivå84. Det blir därmed för oss omöjligt att dels 
separera dessa metodologiska delar och dels förhålla sig till dessa som enskilda.   
 

Etiska reflektioner 
Vårt studieobjekt tar utgångspunkt i ett utav de värsta och mest integritetskränkande brotten en 
individ kan utsättas för. Få människor lämnas oberörda när de hör talas om våldtäkt eller om 
människor som blivit utsatta för sexualiserat våld av olika slag och ingen kan därmed bortse från 
att den här typen av våld frekvent har utövats mot kvinnor genom historien. Vidare tror vi att 
detta ämne väcker starka känslor för samhällsmedborgaren såväl som för de individer som möter 
våldtäktsoffer i sin vardagliga yrkesutövning. För att besvara vårt syfte krävs att vi möter 
sexualbrottsutredarnas vardag och genom interaktion lyckas bygga upp ett ömsesidigt förtroende 
för att vi därmed ska kunna få en fördjupad inblick i hur mötet mellan utredare och målsägande 
kan se ut. Vi eftersträvar även få ta del av vad utredarna upplever som svårigheter och 
problematiska situationer samt har vi förhoppning om att de kan förmedla den bild som inte 
visas genom media och statistiska kalkyler. Vi är medvetna om att vår studie kan, från utredarnas 
sida, uppfattas som kritik ”utifrån” där vi som utförare av denna studie kommer att syna deras 
arbetsinsats och prestation som yrkesutövare. Därför blir det viktigt för oss att revidera denna 
eventuella bild och framhålla en ödmjuk inställning när vi möter dessa utredare. Givetvis kommer 
vi i utformande av intervjuprotokoll samt inför intervjutillfället vara noga med att förhålla oss till 
och ta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktning. Dessa principer kan ses som 
riktlinjer vilka göra informant-intervjuarförhållandet tryggt och de behandlar information, 

                                                 
84 Vår metodologiska ansats har således inspirerats dels av diskursanalys och dels av Alan Bryman´s tre nivåer av 
teorianvändning. 
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nyttjande, samtycke och konfidentialitet85. Vi hyser en förhoppning om att våra informanter ska 
känna sig säkra i vetskapen av att de har blivit tydligt informerade om vad deras deltagande i 
studien innebär samt varför de är intressanta för studiens syfte. Om samtyckeskravet uppfylls, det 
vill säga om informanterna godkänner sitt deltagande i studien ämnar vi på ett tydligt sätt 
informera dem om hur materialet kommer att behandlas med största konfidentialitet och enbart 
nyttjas för studiens syfte. Det kommer även att bli nödvändigt att, inför intervjutillfället, utforma 
en kalkyl över de eventuella etiska ”risker” och utfall vilka kan komma att uppstå. 
 
Vidare är vår ambition att denna studie kommer att läsas med god behållning av representanter 
från den akademiska världen, allmänheten så väl som av företrädare för rättsväsendet. Vår 
förhoppning är att studien i det sistnämnda fallet inte kommer att betraktas som kritik gentemot 
personliga arbetsinsatser utan snarare som en fördjupad kunskap kring vilket värde en diskurs 
innehar samt vilken påverkan denna kan ha för hur individer skapar sin uppfattning om hur 
samhället är beskaffad. 
 

En analys av relationen mellan våldtäkt, texter och 
individer 

 

Våldtäktsdiskursen uppbyggnad 
Problematiken som presenteras i syftet är av komplex art varav vi tror att det först och främst 
krävs en presentation och definition av hur den aktuella diskursen är uppbyggd. Efter att ha tagit 
del av mängder av data så som tidigare forskning, debattartiklar och litteratur som diskuterar det 
aktuella ämnet har det blivit tydligt att våldtäkt som fenomen berör och sätter prägel på många 
delar av samhället. Fenomenet våldtäkt utgör den centraliserade platsen i diskursen och därmed 
definierar den innebörden av alla begrepp som kommer i kontakt med den86. Denna typ av 
begreppsinteraktion är en svårdefinierad process och vi vill därför ytterligare försöka förklara 
detta på ett mer lättöverskådligt sätt. Ponera att begreppet våldtäkt utgör stammen av en gammal 
ek där varje gren, grodd ur stammen, representerar ett begrepp av typen offer, rättsväsende eller 
kvinnosyn. Då trädet är gammalt har grenarna börjar växa in i varandra samt har nya grenar börjat 
växa ut från de gamla. Dessa begrepp (grenarna) är således i ständig rörelse och interagerar 
frekvent med varandra samt med huvudfenomenet våldtäkt (stammen), därmed bildas, växer det 
ut, mindre diskurser ur huvuddiskursen. Huvuddiskursen med alla dess tillhörande mindre 
diskurser och begrepp tror vi har effekter på en högre samhällsnivå, denna nivå skulle kunna 
liknas vid skogen som den gamla eken växer i. Med denna illustration önskar vi påvisa att 
                                                 
85 www.vr.se ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 2008-05-28 kl. 13,34 
86 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) kap. 2 
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diskursen således kan liknas vid en levande cell vilken är sprungen ur en fast kärna men ändå är i 
ständig rörelse, det vill säga den diskurs som individer har att förhålla sig till är av föränderlig och 
komplex art.87  
 

Representativa exempel för våldtäktsdiskursen 
För att kunna definiera och presentera diskursen kring våldtäkt, vilken vi anser präglar vårt 
samhälle och således skapar individers bild och förståelse av fenomenet, har vi gjort två nedslag i 
aktuella våldtäktsärenden vilka under senare tid fått stort utrymme i media samt kom att engagera 
stora delar av det svenska folket. I båda fallen ledde anmälan till åtal och fällande dom, dessa 
utgör med andra ord den låga procent som faktiskt får prövning i rätten. Trots att vårt syfte utgår 
från en förståelse för en obalans mellan antalet anmälda våldtäkter och antalet anmälningar som 
leder vidare till åtal, anser vi att dessa två specifika ärenden, vilka har lett till fällande dom, i lika 
hög grad formar diskursen kring våldtäkt. Samma beståndsdelar och mekanismer kan alltså 
utrönas i båda sammanhangen då de är betydelsefulla delar av samma diskurs samt återspeglingar 
av samhällets normer och värderingar.  
 
Våldtäktsärenden kan förekomma i vitt skilda sammanhang med olika gärningsmän och 
offerkonstellationer samt i varierande offentlighetsgrad. Trots detta, finner vi att det frekvent 
återkommer ett flertal gemensamma beröringspunkter i samhällsdebatten kring våldtäkt. Vi vill 
med detta motivera våra val av fall och samtidigt säga att vi lika gärna kunde ha valt fallet med 
Hagamannen eller ett mindre uppmärksammat våldtäktsfall för att beskriva diskursens formande 
då vi utifrån media tycker oss se återkommande beröringspunkter. 
 
Det första fallet är det som av media kom att kallas för Stureplansfallet. Den 25 mars 2007 
anmäls två unga män, vilka senare blev kända som Stureplansprofilerna, för våldtäkt på en 20-årig 
kvinna som följt med dem hem efter en utekväll på Stureplan. Den 4 maj 2007 frias männen från 
våldtäktsanklagelsen, domen överklagas dock och mot en bakgrund av livliga demonstrationer, 
protester och debatter omprövas fallet i Svea hovrätt och de båda männen döms den 16 oktober, 
till fyra års fängelse.88 Fallet blev dels uppmärksammat på grund av den känslokyla, brutalitet och 
våldsbenägenhet som de båda männen visat prov på under övergreppet samt dels för att 
rättsväsendets behandling av offret väckte stark opinion. Dessutom begicks detta brott i en miljö 
och av människor vilka vi föreställer oss att allmänheten sällan förknippar med den här typen av 
grov brottslighet. I det andra fallet anklagades och senare dömdes den internationellt 
framgångsrika operasångaren Tito Beltran för att ha våldtagit skådespelerskan Maria Lundqvists 
18-åriga barnflicka under en sommarturné 1999. Tito Beltran har idag överklagat domen som löd 

                                                 
87 Metaforen ”Den gamla eken” är utformad av oss med inspiration hämtad från Marianne Winther Jørgensen & 
Louise Phillips sätt att definiera och förklara diskursers uppbyggnad. (2000) sid. 32-33 
88 http://aftonbladet.se/nyheter/article873559.ab?service, 2008-02-21, kl. 14:03 
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två års fängelse.89 I det här fallet har utredningen försvårats på grund av att anmälan gjordes först 
åtta år efter att brottet inträffat.  
 
Följande presentation av våldtäktsdiskursen tar även utgångspunkt i litteratur, intervjuer och 
tidigare forskning som berör det aktuella ämnet. Således ämnar vi kunna presentera en 
heltäckande och representativ bild av vår tolkning av våldtäktsdiskursen utifrån studiens 
avgränsningar och kontext samt hur vi menar att denna har konstruerats. Vidare menar vi att det 
är denna, av oss presenterade, diskurs individer på något sätt har att förhålla sig till. 

 

Diskursens beståndsdelar 
För att redogöra för diskursen i sin helhet samt för att påvisa hur diskursen formas blir det 
nödvändigt att definiera, de av oss utkristalliserade beståndsdelarna. Dessa beståndsdelar är att 
betrakta som ett resultat av en kartläggning av frekvent förekommande begrepp vilka inte endast 
förklarar diskursen utan även är en del av formandet av denna. Kartläggningen av diskursens 
beståndsdelar har därmed utgjorts av den kunskap om våldtäkt som vi har tillägnat oss genom 
litteratur, medias rapporteringar och intervjuer.  Presentationen nedan kommer således att kretsa 
kring ett antal begrepp som samtliga gör sig gällande som delar av våldtäktsdiskursen. Denna 
presentation blir vidare ett sätt för oss att förmedla för hur vi upplever att dessa beståndsdelar tar 
sig uttryck och får sin plats samt betydelse i diskursen. I analysens huvuddel kommer dessa sedan 
att analyseras i relation till den valda teoretiska förankring, informanternas utsagor samt till 
medias rapporteringar. 

 

Trovärdighet 
I studerandet av fenomenet våldtäkt har vi funnit det omöjligt att förbise begreppet trovärdighet då 
det är starkt förknippat med flera av våldtäktsbegreppets aspekter och således en av de mest 
utmärkande och särpräglande beståndsdelarna i skapandet av diskursen. Trovärdighet är därmed i 
denna kontext ständigt en central fråga och den utgör frekvent källa för diskussioner och mycket 
uppmärksamhet har alltså riktats mot just detta begrepp. Vår analys pekar på att det förefaller 
omöjligt för individer att inte förhålla sig till begreppet då det uppmärksammas inom media, 
inom rättsväsendet samt av den allmänna opinionen. Diskussionerna har till stor del kommit att 
handla om ett kontinuerligt ifrågasättande och betvivlande av våldtäktsoffers trovärdighet medan 
gärningsmannens trovärdighet tycks passera relativt obemärkt och icke ifrågasatt. Vidare är frågan 
om trovärdighet något som får stort utrymme i forskningssammanhang och det gör sig ständigt 
påmint då det ställs i relation till olika sociala faktorer90. Det kan bland annat handla om hur 

                                                 
89 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=743271, 2008-02-21, kl. 14:31 
90 Ekström och Diesen diskuterar detta frekvent i tidigare nämna verk. 
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offer/gärningsman, socioekonomisk bakgrund och kön tycks ha inverkan på huruvida någon är 
att betraktas som trovärdig. Således indikerar analysen att det blir omöjligt att undersöka 
diskursen kring våldtäkt utan att ha begreppet trovärdighet och dess olika innebörder i åtanke 
som en del av formandet av våldtäktsdiskursen vilken även blir del i hur människor uppfattar 
denna. 
 

Miljö 
Inom våldtäktsdiskursen visar vår analys att begreppet miljö blir av betydelse ur skilda perspektiv. 
Det tycks dels handla om miljö som geografisk plats det kan då till exempel handla om en toalett 
på en fest, en mörk park eller den äktenskapliga sängen. Dels tycks det även komma att handla 
om en social miljö, det vill säga ett specifikt sammanhang präglat av särskilda sociala spelregler 
vilka skapar ett handlingsutrymme där ett särpräglat agerande blir legitimt. Ett exempel på denna 
typ av miljö skulle kunna vara Stureplan vilken dock är en fysisk plats men som främst får sin 
särprägel genom att den förknippas med en dekadent livsstil genomsyrat av stor alkohol- och 
drogkonsumtion samt korta och snabba sexuella förbindelser. Analysen pekar även på att dessa 
miljöer tenderar att spela en avgörande roll för hur brottet och offret bemöts av både 
rättsväsendet och allmänheten. Medias omgivningsbeskrivningar är av sådan art att det tydligt 
framgår att miljön är av intresse då fallet sedan värderas därefter och vidare skapar den grund 
som de inblandades trovärdigheten vilar på. På grund av att de inblandades trovärdighet präglas 
av den miljö de har befunnit sig anser vi därför att miljö är en viktig faktor i hur vi skapar vår 
förståelse om fenomenet våldtäkt. 
 

Rättsväsendet 
Rättsväsendet får naturligt en central betydelse då våldtäkt främst handlar om ett ytterst grovt och 
kränkande brott som har begåtts. I media och i övrig litteratur har rättsväsendet kommit att få en 
negativ återspegling och det riktas ständigt stark kritik mot detta. Rättsväsendet har i dessa fall 
gjort sig kända för att präglas av dåliga attityder, dålig kvinnosyn och ett dåligt bemötande samt 
en allmänt dålig hantering av dessa ärenden. Analysen pekar på att det ständigt rapporteras om 
hur kvinnor tvingas besvara kränkande utfrågning i rättssalen, hur polis och åklagare lägger ner 
ärenden i ett för tidigt stadie samt hur mannen gång på gång är den vinnande parten i 
våldtäktsärenden. Bilden som målas upp av rättsväsendet är härmed entydig och få hävdar 
motsatsen. Eftersom att det riktas en så pass officiell och tydlig kritik mot rättsväsendet så 
hamnar deras agerande under luppen. Rättsväsendets bemötande, hantering och rättstillämpning 
torde således få stort inflytande på hur allmänheten bygger upp sina föreställningar kring våldtäkt 
som fenomen och härmed blir rättsväsendet att betraktas som en del av formandet av den 
aktuella diskursen. 
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Kvinnosyn 
Vi har funnit att när man fördjupar sig i diskursen kring våldtäkt fördjupar man sig samtidigt i 
olika sätt att betrakta kvinnan. Oberoende av vad man läser eller tar del av kring ämnet så 
framgår det i analysen tydligt att diskursen genomsyras av samhällets kvinnosyn. Detta kommer 
till uttryck både genom opposition såväl som medhåll, oavsett om man hävdar att patriarkaliska 
strukturer är roten i problematiken eller om man menar att synen på kvinnan inte har något med 
våldtäkt att göra så tycks ändå begreppet kvinnosyn bli det intressanta att diskutera. Medan media 
uppvisar en bild av skilda sätt att betrakta kvinnan respektive mannen så presenterar litteraturen 
snarare olika kvinnosyner som bakomliggande strukturer av fenomenet våldtäkt, med andra ord 
uppvisas relativt skilda sätt att involvera kvinnosyn i diskursen våldtäkt. Dock blir båda 
perspektiv av likvärdigt intresse för vår analys samt har de genomslagskraft i formandet av 
våldtäktsdiskursen. 
 

Mannen 
I vår studie framträder en bild av mannen som främst gärningsman och förövare, dessa 
föreställningar om mannen gestaltar sig ur bilden av kvinnan. När kvinnan beskrivs, som en 
kvinna eller som offer, skapas samtidigt en föreställning indirekt om mannen som hennes 
motsats. Både man och kvinna som kategorier medför särskilda kännetecknande egenskaper, 
vilka ställs i motsatsförhållande till varandra likt dikotomin offer/gärningsman. Vi har funnit att 
bilden av mannen ger denne tolkningsföreträde i lag och rätt samt blir det även möjligt för 
mannen att bygga sin trovärdighet på kvinnans ovärdighet. Analysen pekar även på att ju mer det 
kvinnliga offret målas upp som avvikande från de samhälleliga föreställningar kring hur en kvinna 
bör vara ju mer trovärdig framstår mannen. Om kvinnan framställs som sexuellt frigjord och 
promiskuös blir detta genast en fördel för mannens person då dennes tillförlitlighet växer på 
bekostnad av kvinnan och därmed tycks målet vara att hans ord ska väga tyngst i rätten. Ur 
artiklar kring våldtäktsärenden framgår det ofta att denna strategi frekvent används av försvaret i 
rätten. 

 

Sexualitet 
I betraktandet av våldtäktsdiskursen blir det omöjligt att utesluta begreppet sexualitet som en 
faktor av stor betydelse då brottet kännetecknas av någon form av sexuell våldshandling91. Då 
syftet med denna studie inte är att undersöka hur brottet våldtäkt gestaltar sig utan snarare att 
undersöka strukturer och samband bakom individers sätt att förhålla sig till brottet blir det för oss 
intressant att studera de moraliska och normativa aspekterna av sexualitet. De mönster vi önskar 
                                                 
91http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}=0.33/30110&${HTML}=sfst_dok&${TRIPSHOW}
=format=THW&${THWURLSAVE}=33/30110, 2008-05-29 kl. 19,08 
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kartlägga framträder tydligt i vår empiri i form av moraliserande påbud och undermeningar om 
vilken sexualmoral en kvinna bör ha för att på så vis betraktas som en skyddsvärdig individ. 
Analysen pekar på att även synen på mäns sexualitet och sexuella preferenser blir framträdande i 
diskursen kring våldtäkt dock görs detta på så sätt att det blir tydligt att kvinnor respektive män 
har olika sexuella regler att förhålla sig till och agera utefter. Av denna anledning blir således detta 
en central beståndsdel i formandet av våldtäktsdiskursen. 

 

Skuld & Skam 
Skuld och skam är enligt vår tolkning av våldtäktsdiskursen två svårseparerade begrepp, de tycks 
ständigt stå i relation till varandra likt ett begreppspar. Begreppen är båda representanter för 
känslor vilka ofta förknippas med våldtäktsoffer. Dessa begrepp har vidare kommit att 
förknippas med fenomenet våldtäkt ända sedan 1800 talet, något som redogörs för i den 
historiska tillbakablicken. I den litteratur vilken vi tagit del av ägnas stora avsnitt åt att diskutera 
känslorna skuld och skam i relation till våldtäkt och det förefaller onekligen som att dessa känslor 
är synnerligen utmärkande för denna typ av sammanhang. En annan sida av begreppsparets 
innebörd kan ses ifrån allmänhetens sida då den bild som presenteras i media gör det enkelt för 
människor att fördöma och skuldbelägga offer som inte motsvarar bilden av en ”fin flicka”. 
Media tenderar att fokusera mycket på sexual- och alkoholvanor, miljöbeskrivningar och 
personporträtt där offer och gärningsman målas upp på ett förenklat sätt. Med andra ord blir det 
enkelt för läsare att ta till sig av de ”snaskiga” detaljerna i form av avvikande beteende vad det 
gäller alkoholvanor och antal sexpartners. Därmed anser vi att en skev uppfattning om dessa 
personer kan skapas vilken kan ta sig uttryck i att läsarna skuld- och skambelägger personen i 
fråga och således blir dessa begrepp synnerligen centrala i formandet av våldtäktsdiskursen. 
 

Diskurs som ram för mänskligt handlande- ett diskursanalytiskt 
perspektiv på våldtäkt 
Vi har ovan givit en presentation av de beröringspunkter vilka är de beståndsdelar som vi har 
utrönat som de mest särpräglande inslagen i våldtäktsdiskursen. Det blir nu intressant att studera 
hur det är möjligt att individer tillgodogör sig texter där dessa beståndsdelar är framträdande och 
hur de vidare utifrån dessa bildar den uppfattning vilken sedan utgör ett potentiellt 
handlingsutrymme. Med en specifik kunskapsbas av fenomenet våldtäkt blir det alltså för oss 
relevant att söka förståelse för hur individer handlar mot bakgrund av den, genom texter, 
förvärvade kunskapen. Följande avsnitt kommer att utgöras av en diskussion om texters 
inflytande på mänskligt handlande och tänkande, vi kommer här således att röra oss på det vi 
kallar för mikronivå. Detta kommer att ske genom att vi synliggör texters karaktär för att på så vis 
belysa det skrivna ordets betydelse för människors medvetande. Dock är det viktigt att ha i åtanke 
att individer som agerar, inte på något sätt står utanför diskursen utan är en del av den. Detta 
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betyder att individer inte blir ”pålagda” diskursen utan snarare kan de ses som aktörer då de 
handlar inom diskursen och mot bakgrund av denna, således blir de part av våldtäktsdiskursen. 
 

Vilken kvinna är trovärdig? 
I en artikel hämtad ur Aftonbladet från september 2007 återges delar ur rättegången av 
Stureplansfallet. Detta ärende kom att skapa våldsam debatt kring hur våldtäktsoffers 
trovärdighet ifrågasätts i rätten på bekostnad av hennes integritet. Under rättegången blev 
smutskastning av offrets trovärdighet försvarets stora trumfkort och detta gjordes genom en 
frekvent användning av stereotypa föreställningar kring hur en kvinna bör bete sig. Vidare 
ställdes dessa i relation till hur offret på olika sätt avvek från dessa föreställningar. Det handlade 
bland annat om att hennes sexuella historia och alkoholvanor ifrågasattes samt att hon vid ett 
tillfälle ombads att illustrera sina samlagsläten.92 Analysen pekar på att det förefaller vanligt 
förekommande att på olika sätt frekvent kullkasta kvinnors trovärdighet i rättssammanhang och 
detta tycks vara ett legitimt agerande i rättssalen. Det kan tänkas att det från försvarets sida 
handlar om ett tillvägagångssätt i syfte att söka sanningen, dock förmedlar och bekräftar detta att 
trovärdigheten baserat på samtliga inblandades person är av avgörande karaktär. Vi tycker oss 
dock se att det till stor del är målsägandes karaktär och trovärdighet som hamnar i blickfånget 
snarare än gärningsmannen och det brott denne har begått.  
 
I de artiklar som rapporterade om Stureplansrättegången, vilka vi har tagit del av, synliggjordes 
vid upprepade tillfällen hur denna typ av ”förhörstaktik” användes av försvaret vilket vidare ledde 
till att målsägandes trovärdighet ifrågasattes. I en artikel som publicerades i Aftonbladet under 
september 2007 citeras delar av rättegången där försvaret går hårt ut mot målsägandes person. I 
citatet nedan ”attackeras” det faktum att målsägande vid upprepade tillfällen har haft frivillig sex 
med de båda misstänkta93, detta faktum framställer kvinnan som promiskuös samtidigt som det 
minskar hennes trovärdighet. Om hon nu har haft sex med de misstänkta tidigare, ville hon då 
inte ha sex även denna gång? Målsägande blev vidare tvungen, inför rätten, åhörare, journalister 
och därmed allmänheten, att redogöra för antalet tillfällen som hon tidigare haft sexuellt umgänge 
med de båda åtalade. Med andra ord måste hon ställa sig upp inför alla och medge att hon är den 
sortens kvinna som har många sexuella förbindelser utan förpliktelser. 
 

 ”- Jag skulle uppskatta att jag haft sex 30-40 gånger med X (25-åringen) och 
med Y (21-åringen) ett 10-tal gånger. […] - En sexsituation var inte helt 
främmande i din värld? sa advokat Sandin. […] ”94  

 

                                                 
92 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-02-28 kl. 13:39 
93 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab  2008-05-29 kl. 19,14  
94 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-03-28 kl.13:17 
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När målsägande sedan beskriver hur hon grät, hur hon bad dem sluta och hur hon sedan försökte 
slå sig fri från våldtäkten, ställer advokaten en fråga av snarare konstaterande art: 
 

 ”Du säger att ni har haft sex under en och en halv timme. Vad gör ni hela 
tiden? Har ni haft några pauser till exempel?” 95 

 
Vi anser att dessa frågor framställer offret inte bara som avvikande utan även med ett, för en 
kvinna, onormalt sexuellt beteende. Det är även att betrakta som anmärkningsvärt att advokaten 
väljer att använda ordet sex i detta sammanhang då det uttrycket indikerar att samtycke har 
förelegat mellan parterna. I en annan artikel publicerad i samma tidning, följande dag kunde det 
konstateras att samma ”förhörstaktik” gjorde sig påmind vid ytterligare förhör med målsägande 
där det återigen kommer att läggas stor vikt vid målsägandes sexualvanor. Det kom nu ännu en 
gång att fokuseras på det faktum att kvinnan har haft sex med de åtalade samt med flera av deras 
vänner och att hon vid tillfälle även har deltagit i en trekant.96 
 

”- Du har haft sex med fem sex kompisar till X? Är det en stor del av kulturen 
på Stureplan att man har sex med olika personer?” frågar försvaret.97 

 
Ännu en gång pekar analysen på att det offentligt konstateras att kvinnan rör sig i en 
umgängeskrets där det inte är ovanligt att ha många, korta sexuella förbindelser med olika 
partners. Kvinnan har frivilligt vistats i dessa kretsar och tagit del av dess spelregler således skulle 
det kunna betraktas som icke trovärdigt att kvinnan denna gång fallit offer för en våldtäkt och 
inte som vid andra tillfällen frivilligt deltagit i de sexuella aktiviteterna. Denna fokusering på 
våldtäktsoffrets delaktighet i brottet kan ses som en kvarleva från 1600 talet då, som vi tar upp 
under det historiska avsnittet, det var då man började rikta uppmärksamhet mot offrets del i 
brottet. Journalisten på Aftonbladet lägger vidare värderingar i sin rapportering av fallet och tar 
explicit avstånd ifrån den här typen av kränkande hantering genom att anspela på ”gamla” 
normer som vi i vår samtid tycks ta avstånd ifrån. Med en sarkastisk ton iscensätter han 
stämningen under rättegången och ord som lösaktig kvinna används för att illustrera den stämning 
som råder98. Vi anser det rimligt att tro att artiklar av detta slag väcker sympatier för kvinnan hos 
allmänheten samt en avsmak för denna typ av rättslig behandling. Trots dessa känslor av 
sympatier och förakt tror vi att det också lämnas utrymme för individer att tolka, värdera och 
moralisera innehållet i dessa artiklar och således kvinnan då det uppenbara fokus som riktas mot 
hennes livsstil- och sexualvanor mycket väl kan väcka blandade känslor och vidare lämna avtryck 
i läsarnas medvetande.  
 

                                                 
95 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-05-28 kl. 14,07 
96 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-03-29 kl. 15,23 
97 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-05-28 kl. 14,08 
98 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-04-01 kl. 14,27   



 31

De frågor och kommentarer som ställs till målsägande vittnar alltså om en strategi för att minska 
målsägandes trovärdighet för att på så vis öka de åtalades trovärdighet. Denna strategi skulle 
enligt Simon Ekström, verksam på institutionen för etnologi vid Stockholms universitet och 
författare till doktorsavhandlingen Trovärdighet och ovärdighet, kunna grunda sig i att trovärdighet 
blir en förutsättning för att en kvinna i våldtäktsärenden ska uppfattas som skyddsvärdig. 
Trovärdigheten bygger vidare på de faktorer som synliggörs i exemplen ovan, en trovärdig och 
därmed skyddsvärdig kvinna bör alltså inte röra sig i gränslandet till vad som uppfattas som ett 
moraliskt riktigt beteende för en kvinna. Ekström menar således att en målsägandes trovärdighet 
grundar sig i huruvida hon lever upp till den konstruerade bilden av ”fina flickors” beteende. 
Författaren gör alltså ingen åtskillnad mellan en kvinnas trovärdighet och hennes karaktäristika då 
trovärdigheten bygger på hur kvinnan uppfattas som person. Det senare kommer dock i 
rättssammanhang att stå på spel snarare än det förra, alltså menar Ekström att det i slutändan är 
den målsägande kvinnans person som blir den avgörande faktorn.99 I vår empiri kring 
Stureplansfallet blir det uppenbart att offret i rätten inte var att betrakta som en ”fin flicka” då 
hon så uppenbart bröt mot flera av de föreställningar kring hur en sådan bör uppträda. Dessa 
föreställningar kretsar till stor del kring kvinnans sexualitet både vad det gäller antalet partners 
och den sexuella aktens innehåll men även kring alkoholvanor och hennes val av umgängeskrets 
Således pekar analysen på att kvinnan i detta ärende inte heller är att betrakta som skyddsvärdig, 
något som också diskuteras av Christian Diesen. Han menar att en tonårsflicka som varit berusad, 
utmanande klädd och som tidigare har haft sex med den misstänkte eller män i hans 
umgängeskrets saknar de förutsättningar som behövs för att driva ett ärende vidare, det är alltså 
kvinnans skyddsvärdighet som är avgörande för att hon ska få rättsordningens stöd.100. Ekström 
har i sin avhandling studerat hanterandet av kvinnors våldtäktsanmälan, i dessa utredningar har 
det tydligt framgått att kvinnor som ägnar sig åt sexuella utsvävningar utöver vad som anses som 
ett normalt kvinnligt beteende bryter mot de moraliska föreställningar vad det gäller kvinnlighet. 
Vidare tillskrivs en kvinna med detta beteende attribut som slampaktighet och lösaktighet och 
därmed är hon att bedömas som opålitlig i flera avseende men främst i rättssammanhang.101  Sara 
Larsson, medförfattare till antologin Den onda cirkeln, menar att alla de föreställningar kring ”fina 
flickor” som finns i samhället också återfinns i domstolar och hos lagstiftare, detta resulterar i att 
lagstiftningen kommer att präglas av dessa värderingar kring vad som anses vara ett godtagbart 
kvinnligt beteende102. 
 
Mot bakgrund av denna teoretiska diskussion, vilken uppvisar en relation mellan trovärdighet, 
skyddsvärdighet och kvinnligt beteende i rättssammanhang, tyder analysen på att det blir tydligt 
att detta mönster återfinns i våldtäktsdiskursen. Således blir det rimligt att anta att detta 

                                                 
99 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet - rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 
1946-1950, (Gidlunds förlag 2002), sid. 159 ff. 
100 Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm & Tove Pettersson, Likhet inför lagen (Köping 2005) sid. 220 
101 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet - rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott i Stockholm 
1946-1950, (Gidlunds förlag 2002), sid. 84 
102 Görel Granström (red.) Den onda cirkeln – om brottsoffer, genus och rätten, (Uppsala 2004) sid. 131 
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förhållande blir en av flera faktorer vilka blir synliga i diskursen och som individen vidare måste 
förhålla sig till. Med andra ord, på grund av att kvinnans person får en central roll i dessa artiklar 
så reproducerar detta samtidigt en förståelse hos läsaren om att offrets trovärdighet, grundat på 
hennes karaktär, är relevant att ifrågasätta i våldtäktsärenden för att på så vis utröna huruvida ett 
brott har förelegat och om kvinnan i så fall är värd att beskydda. Detta sätt att, ur en diskurs, 
tillägna sig förståelse kring ett specifikt samband kan enligt oss te sig problematiskt då det likt ett 
cirkelförlopp producerar, reproducerar och i värsta fall cementerar synen på att endast kvinnor 
med specifika karaktärsdrag är värda att tro på och med lagens hjälp således bör beskyddas.  
 

Den manliga trovärdighetens tolkningsföreträde 
Utifrån det tydligt riktade fokus på kvinnans trovärdighet, vilket analysen pekar på, blir det 
intressant att studera den bild som uppvisas i media kring mannens relation till begreppet 
trovärdighet. I de fall som har studerats har vi noterat att frågor av samma art inte tycks ha ställts 
till de anklagade männen, deras sexuella historia samt alkoholintag ifrågasätts inte explicit och 
därmed tycks deras trovärdighet ur detta perspektiv inte betraktas som särskilt avgörande. Vi har 
inte noterat att man någonstans har rapporterat om Stureplansprofilernas sexuella historia, hur 
många olika kvinnor har de haft sex med? Hur länge pågick de sexuella aktiviteterna och hur 
mycket sprit har de för vana att dricka under en utekväll på Stureplan? I och med att detaljer om 
männens privatliv inte rapporteras lika frekvent i media som kvinnans anser vi att det inte heller 
ges allmänheten möjlighet att skapa sig en uppfattning om och värdera männens karaktär i 
samma utsträckning som detta möjliggörs i kvinnans fall. Återigen uppvisar vår analys bevis på att 
det i våldtäktsärenden blir offret som hamnar i strålkastarljuset både i rätten och i medias 
rapportering. I Ekströms avhandling har han funnit att det existerar ett problem i 
våldtäktsutredningar där gärningsmannen överskuggas av ett kontinuerligt ifrågasättande av offret 
och dess trovärdighet103. Ekströms iakttagelse berör främst rättssammanhang, vi vill dock hävda 
att samma tendenser återfinns i media då vi ständigt får läsa om offrets privatliv och därmed 
hennes karaktär. Som kontrast till denna fokus står Beltrans fall där hans kvinnohistorier snarare 
är att betraktas som goda meriter för dennes trovärdighet snarare än, som i kvinnornas fall, en 
reduceringsfaktor av trovärdigheten. I en artikel från Expressen publicerad i januari 2008 talar 
Beltran ut om sina kvinnoaffärer: 

 
 – Jag har haft många sexäventyr […].– Jag älskar kvinnor och kvinnor älskar mig, 
säger Tito. […] – Jag kan gå in på vilken pub eller restaurang som helst och träffa 
en kvinna. Jag behöver inte våldta någon. […] – […] jag kan erkänna att jag har 
haft många kvinnor. […] – Jag var på turné och var otrogen. Turnélivet kan ibland 
vara ganska vilt, säger han. […]104 

 

                                                 
103 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet - rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott i Stockholm 
1946-1950, (Gidlunds förlag 2002), sid. 168 
104 http://www.expressen.se/1.1011738, 2008-04-02, kl. 14,40 
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Då Beltran så uppenbart, på eget initiativ, går ut och berättar om sina eskapader anser vi att detta 
tyder på att helt andra spelregler gäller för män respektive kvinnor när det kommer att handla om 
sexualitet och moral i våldtäktsärenden. Våldtäktsoffer, vanligtvis kvinnor, får oftast stå till svars 
och förväntas skämmas för sina tidigare sexuella förbindelser då dessa läggs fram som underlag 
för att betvivla hennes moraliska karaktär och därigenom hennes trovärdighet. Däremot kan en 
man självmant uppenbarligen gå ut i offentligheten och lätta sitt hjärta vad det gäller sexuella 
meriter. Analysen visar därmed att i detta fall kunde Beltrans åtråvärdhet ses som en faktor vilken 
snarare ökar hans trovärdighet då en sådan eftertraktad man knappast skulle behöva våldta en 
kvinna. Denna tendens skulle kunna ha sitt ursprung i tanken om att ”fina flickor” inte kan 
våldtas och att ”fina” pojkar inte våldtar. Detta är något som diskuteras i Stina Jeffners 
avhandling Liksom våldtäkt typ där hon har gjort en omfattande intervjustudie med ungdomar i 
syfte att förstå hur de tolkar fenomenet våldtäkt. Ungdomarna i hennes studie diskuterar 
ingående om hur en flicka/kvinna med ett rykte om sig att vara ”lösaktig”, det vill säga att hon 
klär sig utmanande och umgås med mycket pojkar/män, till stor del får skylla sig själv om hon 
blir våldtagen samt att en sådan flickas trovärdighet oftast bör ifrågasättas, hon ljuger säkert. För 
att en pojke/man ska tros vara en våldtäktsman bör han uppfattas som socialt avvikande på 
något sätt, en snygg och populär kille behöver inte våldta och det är således otroligt att han skulle 
begå detta brott.105  
 
Vi anser att det även är att betrakta som en svårighet att våldtäktsdiskursen till stor del formats 
med hjälp av förlegade normer och värderingar kring kvinnor och mäns sexualitet och moral. 
Denna svårighet vilar i vår uppfattning om det faktum att de texter som formar diskursen aktivt 
reproducerar dessa gamla normer då de kontinuerligt fokuserar på karaktärerna snarare än på 
brottet. Detta sätt att tillägna sig diskursen kan förstås som naturligt då individer ständigt tolkar 
sin omgivning genom historiska - och kulturella tolkningsramar. Mats Börjesson menar att detta 
sätt att skapa sin förståelse kring en diskurs innebär att verkligheten och världen alltid ”tolkas 
genom kulturellt schabloniserade raster”106. Då dessa tolkningsramar enligt Börjesson är djupt 
förankrade i vårt samhälle betyder det att offret i Stureplansfallet hade alla odds emot sig. Det är 
relevant att notera att trots att kvinnans dokumenterade skador var så pass omfattande både 
invärtes och utvärtes dömdes inte männen i tingsrätten. Vi kan spekulera kring huruvida detta 
berodde på att hennes trovärdighet som både person och offer var att betraktas som låg då det 
framgick att hon så uppenbart bröt mot alla normer vilka ligger till grund för hur trovärdighet 
värderas. Det är anmärkningsvärt att just detta fall slutligen ledde till fällande dom efter att 
Tingsrättens beslut överklagades och återupptogs i Svea hovrätt.  
 

                                                 
105 Stina Jeffner, Liksom våldtäkt typ – om ungdomars förståelse av våldtäkt, (Stockholm 1998) sid.200-219  
106 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner – en sorts metodbok, (Lund 2003) sid. 25 
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Ett trovärdigt offer 
Vår analys uppvisar ytterligare en dimension av trovärdighet vilken även den bygger på kvinnans 
karaktär, här läggs dock fokus på trovärdighet baserad på hur kvinnan lever upp till bilden av ett 
våldtäktsoffer. I boken Flickan och skulden har Katarina Wennstam intervjuat åklagare och 
advokater i syfte att få en bild av vad som enligt dem kännetecknar ett perfekt våldtäktsoffer. Det 
ideala våldtäktsoffret har varken varit berusad eller påverkad av något, hon ska ha en god 
socioekonomisk bakgrund, gärna vara gift och ha barn, och överfallet ska ha skett utomhus av en 
för henne okänd gärningsman. Efter överfallet ska hon omgående anmäla brottet samt uppsöka 
läkarvård för dokumentation och bevisstyrkning, hon ska vidare kunna uppvisa skador både på 
kroppen och på kläder, hon ska även vara i så pass bra skick att hon klarar av att lämna en 
utförlig redogörelse för vad hon har råkat ut för dock måste hon ändå uppvisa tecken på 
förtvivlan, gråta lagom mycket.107 Vi anser att denna bild uppvisar samtidigt hur ett våldtäktsoffer 
inte bör vara och bete sig samt lämnar bilden inget utrymme för individuella sätt att hantera 
trauman. I vår samlade empiri uppvisas en bild av att det finns en vedertagen föreställning om 
hur ett våldtäktsoffer bör konstituera sig. I en artikel, skriven av debattören Martin Schori i 
Aftonbladet från februari 2008, uppvisar han hur det på olika internetforum har diskuterats 
huruvida den unga kvinna som våldtogs av Stureplansprofilerna är att betraktas som ett värdigt 
offer. Någon av kommentatorerna påpekade där att ”hon var ute och roade sig igår- hur pallar 
hon det om hon nu blev våldtagen?” 108 Någon annan ställde sig frågande till hur denna kvinna 
hade haft mage att resa till en annan svensk stad trots att hon hade blivit våldtagen ett par 
månader tidigare109. Även i fallet med Tito Beltran blev våldtäktsoffret utsatt för ifrågasättande då 
hon valde att vänta åtta år innan hon anmälde brottet. Detta ifrågasättande kan grunda sig i 
föreställningen om att det perfekta våldtäktsoffret anmäler våldtäkten direkt efter att den ägt rum. 
Vår analys ger tydliga tecken på att offret i Stureplansfallet därmed har blivit utsatt för att 
trovärdigheten har ifrågasatts dels på grund av hennes person och livsstil och dels på grund av att 
hennes agerande efter våldtäkten avvek ifrån vad som bedöms som ett förväntat beteende efter 
en våldtäkt. I Beltranfallet blev offrets trovärdighet ifrågasatt på grund av hennes oförmåga att 
leva upp till bilden av ett ”riktigt” och därmed trovärdigt våldtäktsoffer då hon väntade så pass 
många år med att anmäla brottet. 
 
Studiens resultat pekar på att i rättssammanhang, såväl som i allmänhetens ögon, blir det alltså 
viktigt att ett våldtäktsoffer uppträder i enlighet med de föreställningar som finns för att således 
bli erkänd och bemött som ett offer och vidare betraktas som ett trovärdigt sådant. Denna typ av 
kategori-internalisering har bäst förklarats av Ian Hacking i boken Social konstruktion av vad? 
Hacking menar att det som påstås vara socialt konstruerat är en idé om någonting som befinner 
sig i en social infattning, matris, där denna idé eller begrepp formas genom sociala bruk och 
institutioner. Denna idé skapar en kategori med vilken tillhörande egenskaper följer och således 
                                                 
107 Katarina Wennstam, Flickan och skulden, (Stockholm 2002) sid. 95 
108 http://www.aftonbladet.se/debatt/articel1850586.ab, 2008-02-26 kl. 13,23 
109 http://www.aftonbladet.se/debatt/articel1850586.ab, 2008-02-26 kl. 13,46 
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skapas förväntningar från omgivningen om ett visst beteende grundat på kategorins art. För en 
individ som kommit att kategoriseras kan denna kategori bli viktig och i vissa fall även avgörande. 
Individer kan växelverka med den kategori de har blivit tillskrivna och genom denna medvetenhet 
kan de därför anpassa sitt beteende därefter, Hacking benämner dessa som interaktiva kategorier.110 
I detta sammanhang framgår det hur kvinnan i dessa ärenden tillskrivs kategorin våldtäktsoffer 
och således förväntas agera på ett visst sätt, något som offret i Stureplansfallet i viss grad inte 
lever upp till då hon både har festat och rest till en annan svensk stad vid något tillfälle. Det blir 
tydligt hur både rättsväsendet och allmänheten förväntar ett visst beteende från denna socialt 
konstruerade kategori, när detta beteende inte helt och hållet uppvisas blir offret utsatt för 
betvivlan. Huruvida det har skett en växelverkan mellan kvinnan och hennes kategori framgår 
inte i vår empiri dock kan vi anta att då denna kategori tycks vara förknippat med starka normer 
och värderingar torde det vara svårt för henne att inte växelverka med sin kategori. Vidare pratar 
Lotta Nilsson och Anette Wallqvist i boken Vägen vidare efter våldtäkt om det faktum att våldtäkt är 
ett oerhört starkt begrepp och förknippat med normer för hur våldtäktsoffer bör känna, reagera 
och bete sig. Om en kvinna upplever att hon inte kan leva upp till dessa föreställningar kan detta 
utlösa starka känslor av skuld och skam. Författarna poängterar dock att bilden av ett 
våldtäktsoffer inte alltid stämmer överrens med alla våldtäktsoffer då dessa är olika individer med 
olika sätt att hantera och bearbeta det de råkat ut för.111 
 
Våra resultat pekar på att i dessa ärenden blir det även framträdande att det inte enbart är i 
rättssalen som kvinnans trovärdighet som offer ifrågasätts utan den betvivlas också av 
allmänheten, således döms hennes trovärdighet bort i folkmun. Här blir den diskursiva praktikens 
inflytande påtaglig då enskilda läsare av dessa artiklar skapar en uppfattning om offrets person 
och liv och att denna således blir den sanna uppfattningen producerad av media, reproducerad av 
läsarna. Här blir relationen mellan textproducenten (media) och textkonsumenten (läsaren) tydlig 
och vi kan då koppla detta till Fairclough´s tredimensionella modell112. Det blir synligt hur denna 
relation skapar en diskursiv praktik genom att läsaren tillägnar sig ”kunskap” hämtad ur medias 
”sanning” och vidare skapar uppfattningar om dessa kvinnors trovärdighet samt trovärdighetens 
betydelse i våldtäktsärenden och därmed även i våldtäktsdiskursen. Denna diskursiva praktik 
genererar även en social praktik vilken tar sig uttryck i allmänhetens sätt att bedöma och fördöma 
kvinnors trovärdighet i våldtäktsärenden. Genom denna praktik kan vi således se hur diskursen 
formas både av och med begreppet trovärdighet som en viktig beståndsdel. 

 

                                                 
110 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 2000) sid. 24-26, 49-50 
111 Lotta Nilsson, Vägen vidare efter våldtäkt – att bryta tystnaden (Stockholm 2007) sid. 60-63  
112 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
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Sociala miljöer och spelregler 
Medias rapporteringar kring dessa två våldtäktsärenden genomsyras av utförliga 
miljöbeskrivningar, således blir det intressant att studera varför dessa beskrivningar får en så pass 
framträdande roll i våldtäktsdiskursen samt vilka effekter denna rapportering medför. Varför är 
miljön av så stort intresse? Vad säger den oss om de inblandade parterna och deras liv? Spelar 
den i sådant fall någon roll i huruvida dessa parter är att betraktas som trovärdiga? Och, vilka 
signaler sänder dessa miljöbeskrivningar ut till allmänheten? 
 
Sturefallsärendet är ett tacksamt exempel för att illustrera hur denna tydliga miljöfokus tar sig 
uttryck. Till att börja med är det värt att notera att ärendet faktiskt är uppkallat efter den 
geografiska plats det är förknippat med samt att de båda gärningsmännen, av media, kom att 
döpas till Stureplansprofilerna, även de uppkallade efter denna geografiska plats. Dock är det inte 
Stureplan som geografisk plats som är intressant att diskutera utan snarare dess egenskaper som 
en social miljö vilken på många sätt har satt sin särprägel på just detta ärende. Denna, av oss, 
gjorda åtskillnad mellan å ena sidan social miljö och å andra sidan geografisk plats har sin 
utgångspunkt i en tanke om att samma värderingar inte läggs i den geografiska platsen, till 
exempel en buske i en ödslig park som i den sociala miljön, Stureplan. Den sociala miljön tycks 
lägga grund för fler, och i detta fall, mer avgörande värderingar. 
 
Vi anser att det är rimligt att anta att den allmänt vedertagna bilden som presenteras av media om 
Stureplan är den som en plats präglad av pengar, lyxiga fester, ett rikt champagneflöde och en 
genomgående glamorös sfär där korta, snabba sexuella förbindelser avlöser varandra med 
ömsesidig tillfredsställelse. Å andra sidan uppvisar de artiklar som vi har tagit del av, vilka 
rapporterar om det specifika våldtäktsärendet, en motsatsbild vilken snarare kännetecknas av en 
särpräglad dålig kvinnosyn, känslokyla, meningslöst festande och god tillgång till droger. I en 
artikel publicerad i Aftonbladet i slutet av september 2007 beskriver journalisten hur den unga 
kvinnan som föll offer för Stureplansprofilerna rörde sig i en miljö vilken var allt annat än 
glamorös113. Citaten är delvis ett axplock av det som sades under rättegången. 

 
[…] kvinnan (har) kallat sig själv för ”drinkhora” i sin blogg på internet […] 
man får många drinkar gratis. Det är (dock) skillnad på att vara drinkhora och 
hora, svarade 19åringen.  […] det tuffa språkbruk som männen använde mot 
kvinnan är vanlig jargong kring krogarna på Stureplan. […]114 
 
hon berättade om det andefattiga, trista festande kring Stureplan, där 
Stockholms halvvärld inbillar sig att de lever livets glada dagar. […] Det som 
lämnade en beskare(are) eftersmak var den allmänna bilden av livet runt 

                                                 
113 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-01-23 kl. 13,31 
114 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article880158.ab, 2008-02-15 kl. 09,21 
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Stureplan. Var fanns glädjen? Var fanns ömheten hos dessa unga 
människor?115 

 
Vidare rapporterar Aftonbladet att även det sexuella livet kring Stureplan är att betraktas som 
hårt och känslolöst med flera tillfälliga partners. 

 
Han menade (advokaten Björn Sandin) att kvinnan och männen tidigare haft 
”tufft sex” med varandra och att det inte var någon skillnad den kvällen då 
kvinnan menar att hon våldtogs. […] Smisk på rumpan. Lätta örfilar. Spott i 
ansiktet. ”Fula ord”. Du har haft sex med fem sex kompisar till X? Är det en 
stor del av kulturen på Stureplan att man har sex med olika personer?116 

 

I citaten ovan förmedlar journalisterna bilden av Stureplan som en känslomässigt depraverad miljö 
där dess aktörer bör vara medvetna om vilka slags sociala spelregler som de har att agera efter. Vi 
anser att de omnämnda miljöbeskrivningarna signalerar att om man vill vistas i de här miljöerna 
måste man även anpassa sig efter dess regler och det förefaller svårt att misstolka dessa. Därmed 
skapas en situation där de som befinner sig i Stureplansmiljön helt enkelt får spelets regler tåla. 
Om en kvinna som vistas i dessa sociala miljöer och som vidare har deltagit i det sociala spelet 
anmäler en våldtäkt, kommer hon med stor sannolikhet få sin trovärdighet betvivlad av såväl 
rätten som allmänheten, detta blir synligt ovan där advokat Björn Sandin uttrycker misstro mot 
kvinnan. Denna misstro mot kvinnans trovärdighet skulle därför kunna grunda sig i det ansvar 
som tycks läggas på henne att själv undvika de platser som uppenbart är förknippade med fara. 
Soile Pohjonen, en av medförfattarna till antologin 13 kvinnoperspektiv på rätten, menar att då 
kvinnor ofta är väl medvetna om vilka platser och situationer som ger hot om våldtäkt läggs hela 
ansvarsbördan på henne då hon råds undvika dessa platser. Om hon nu inte följer dessa råd och 
sedan bli våldtagen är det möjligt att hon till viss del skuldbeläggs för det inträffade.117 
 
Analysen pekar på att på grund av denna, av media producerade, framställning av Stureplan skapas 
en reviderad bild om dels den befintliga miljön och dels om de individer som rör sig i denna. Nu 
uppvisas en bild som tycks vilja krossa de illusioner människor har om Stureplan och det blir då 
istället synligt att bakom den vackra fasaden är det inte alls så glamoröst som det kan verka. De 
negativa attribut som där förknippas med Stureplan blir särskilt intressanta för läsaren att ta del av 
då de appliceras på en miljö vilken både är mytomspunnen och till viss del eftersträvansvärd på 
grund av den glamorösa och extravaganta livsstil som präglar platsen. Således har den 
konstruerade kategorin om Stureplan, vilken tidigare kännetecknades av lyx och överflöd, 
reviderats och den tillskrivs nu även karaktärsdrag vilka präglas av känslokyla och dålig kvinnosyn. 
Vi menar att individer nu alltså kan ha en något förändrad bild av Stureplan som miljö att förhålla 
sig till. Därmed tyder vår analys på att våldtäkter i denna miljö präglas av föreställningar och i viss 

                                                 
115 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-04-02, kl. 14,36 
116 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-04-02, kl. 14,46 
117 Gudrun Nordborg (red.), 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 218-219 
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grad av fördomar om att det är ”dåliga flickor” som våldtas av känslokalla män med dålig 
kvinnosyn.  Vi ser här prov på att en kategori har skapats på samma sätt som hos Jeffners 
ungdomar där föreställningar om att ”fina pojkarna” inte kan vara våldtäktsmän var den allmänna 
uppfattningen. När det gäller kategorin Stureplan tror vi att det alltså har skett en förskjutning av 
hur man betraktar människorna där, då det kan tänkas att man förut trodde att fina människor inte 
sysslar med ”fula” saker, är det nu troligt att man istället misstänker alla unga män på Stureplan för 
att vara potentiella våldtäktsmän. För att förtydliga denna kategoribildande process och för att 
ytterligare visa på hur nya kategorier skapas inom en omgivande matris blir det här nödvändigt att 
använda Hackings teori om sociala konstruktioner. Det Hacking benämner som idé kan i denna 
kontext liknas vid begreppet Stureplan, som i den omgivande matrisen ska komma att anta sin 
form och därmed sin betydelse. Utformandet av kategorin Stureplan sker således i en matris vilken 
består av sociala bruk och institutioner. Dessa sociala bruk och institutioner utgörs av de specifika 
sociala spelregler som förknippas med den aktuella platsen och där den allmänt rådande 
institutionen om kärlek och tvåsamhet kullkastas. I denna matris blir även media som 
informationskanal och opinionsbildande framträdande. Dessa faktorer interagerar med varandra 
och således utvecklas idén om Stureplan till en socialt konstruerad kategori med tillhörande 
egenskaper. Vi vill hävda att media i detta fall inte enbart är en del av skapandet av kategorier utan 
även utgör en informationskälla för allmänheten. Alltså fungerar media här delvis som underlag för 
individers uppfattningar. Detta tyder på att, uttryckt med Fairclough´s teoretiska begrepp, den 
diskursiva praktiken förutsätter den sociala praktiken i betydelse då texter ger tydliga signaler om 
sociala fenomen118. Man skulle kunna hävda att de signaler som sänds ut gällande relationen mellan 
våldtäkt och miljö till viss grad är missvisande då stort fokus läggs på en specifik plats. I en 
debattartikel av Martin Schori, publicerad i Aftonbladet, hävdar han att pressens granskning av 
kvinnosynen på Stureplan flyttar fokus från grundproblemet när det gäller våldtäkt. Debatten kring 
våldtäkt som ett utpräglat samhällsproblem försvinner då reportagen istället kommer att handla 
om bakåtslickat hår, helrör och känslokalla brats som utnyttjar unga tjejer. Han menar vidare att 
denna orimliga fokus gör att fel part skuldbeläggs119.  
 

Tjejer våldtas ju överallt – inte bara på Stureplan men det gör det lättare för alla 
som står utanför denna extremt lilla värld att avfärda våldtäkterna som ett 
problem bland osnutna brats med skev kvinnosyn istället för att se våld mot 
kvinnor som det samhällsproblem som det egentligen är.120 

 
Schori säger att grundproblemet skjuts åt sidan och man bortser därmed från att män – ”oavsett 
om de bor i Borås, Umeå eller Stockholm – anser sig ha rätt att förgripa sig på kvinnor. Med detta 
vill han säga att kvinnosynen inte på något sätt skulle vara sämre på Stureplan än till exempel i 
Ängelholm utan att kvinnoföraktet i Sverige inte känner till några gränser”121. Istället hävdar han 
                                                 
118 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
119 http://www.aftonbladet.se/incoming/article582504.ab?, 2008-04-03 kl. 12,23  
120 http://www.aftonbladet.se/incoming/article582504.ab?, 2008-04-03, kl. 11,34 
121 http://www.aftonbladet.se/incoming/article582504.ab?, 2008-04-05, kl. 09,01 
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att det för media har blivit en utmärkt taktik att sälja lösnummer genom att slänga in begreppet 
”Stureplan” i var och varannan artikel. 122 Martin Schori gör här flera intressanta och viktiga 
iakttagelser när det gäller medias ”vinkling” och texters inflytande på människors uppfattningar. Vi 
delar Schoris åsikter då denna onödiga miljöfokus kan medföra att individer får uppfattningen om 
att våldtäkter endast sker i vissa typer av miljöer. Det kan då lätt bli onödigt fokus på krog- och 
festmiljö och att det då glöms bort att många våldtäkter begås i det egna hemmet och av för offret 
bekanta män. Dock tror vi även att rapportering av dessa slag kan medföra positiva effekter då 
människor ges utrymme att kritiskt reflektera över sociala kategorier och dess tillhörande 
egenskaper. Att det genom media uppvisas en mångfacetterad bild av en specifik miljö gör det 
därmed möjligt för individer att ifrågasätta schabloniserade bilder av till exempel lyxmiljöer som 
Stureplan.   
 

Rättsväsendet – boven i dramat? 
Då denna studie bygger på vår föreställning om att det råder en obalans mellan antalet anmälda 
våldtäkter och antalet våldtäkter som faktiskt leder till åtal blir det naturligt att lägga visst fokus på 
rättsväsendet som delaktig i formandet av våldtäktsdiskursen. Dessutom har det från olika håll 
riktats stark kritik mot deras hantering av just dessa ärenden. Som vi tidigare har nämnt visar vår 
analys på att det finns många åsikter kring att obalansen är ett resultat främst av den förlegade 
kvinnosyn och de dåliga attityder vilka tycks prägla rättsväsendet. Det har också vid en rad 
tillfällen påpekats att förundersökningarna tenderar att läggas ned i ett för tidigt stadie, att 
kvinnor generellt inte blir trodda och att de tvingas utstå genomgående kränkningar under 
rättsprocessen. I en artikel publicerad i Dagens nyheter går Christian Diesen hårt ut mot det 
svenska rättsväsendet. Han säger att målsäganden utsätts för kränkande korsförhör och att de får 
tåla att kallas ”hora” av försvaret. Diesen menar vidare att det finns en lucka mellan de ärenden 
som polisen lägger ner på grund av att de är omöjliga att utreda och de ärenden där den 
misstänkte mannen kommit med en samtyckesinvändning. De ärenden som läggs ned i spektret 
mellan dessa båda faktorer grundas till stor del på att polisen betvivlar kvinnans trovärdighet och 
därmed anses hon inte vara skyddsvärd utan helt enkelt får skylla sig själv.123 Det är inte bara i 
artiklar som det framgår åsikter om att rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden är under all 
kritik, dessa åsikter ventileras friskt i böcker och avhandlingar som behandlar ämnesområdet. 
Ulrika Anderssons avhandling Hans (ord) eller hennes? tar utgångspunkt i denna föreställning. Hon 
observerar också den häftiga kritik som hanteringen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp har 
utsatts för. Andersson menar att allt för stort ansvar läggs på offret samt att hennes klädsel och 
beteende är utsatt för granskning på ett irrelevant sätt.124 Analysen tyder på att i artiklarna från 
kvällspressen, vilken utgör delar av vår empiri, utpekas representanter från rättsväsendet som näst 

                                                 
122 http://www.aftonbladet.se/incoming/article582504.ab? 2008-04-03, kl. 11,34 
123www.dn.se ”Helfalsk polisstatistik om våldtäkter” 2008-04-03, kl. 15,03  
124 Ulrika Andersson, Hans (ord) eller hennes? – en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, 
(Malmö 2004) sid.13   
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intill känslokalla robotar vilka med en brist på empati attackerar våldtäktsoffren med 
integritetskränkande frågor. På detta sätt utmålas försvaret som näst intill lika ”onda” som 
gärningsmännen. Vidare blir det tydligt att det i dessa typer av rapporteringar lämnas mycket litet 
utrymme för diskussionen om vikten av att förstå vad som faktiskt hände och huruvida 
bevisningen i ärendet är tillräcklig för en fällande dom. Till rättsväsendets försvar är det därför 
viktigt att poängtera den tyngd bevisningen har i dessa ärenden samt upprätthållandet av 
rättssäkerheten, både för målsägande och åtalad, främst då detta brott har långa straffpåföljder. 
Detta är något som våra informanter återkommer till då de understryker hur viktigt det är att 
bevisning ska kunna styrka målsägandes utsaga. Följande citat belyser en diskussion av informant 
1 där denne beskriver svårigheter i bevisprövningen när målsägande inte helt och hållet minns 
händelsen och således inte kan redogöra för exakt vad som har hänt.   
 

[…] Då är det ju bara ord mot ord så att det är svåra situationer när man väl 
kommer så långt att man kanske ska väcka åtal så där fallerar ju en hel del då för 
att man anser från åklagarhåll att man inte har tillräckligt mycket för att gå upp då 
och driva den här processen. […] ett antal ärenden där tjejen egentligen inte 
riktigt vet vad som har hänt men de säger till sig själva att jag kan inte ha varit 
med på det här så jag måste blivit våldtagen och då har vi jättestora problem med 
en gång att kunna bevisa vad som egentligen har skett. 

 
Båda informanterna understryker dock att det vid de flesta fall inte handlar om en misstro 
gentemot kvinnorna utan att bevisningen ibland kan vara så pass svag att det blir omöjligt att 
pröva fallet i rätten. Informant 2 säger: ”Det viktigaste är att vi får fram att vi tror på det hon har 
gått igenom men det kanske inte räcker hela vägen ut”. Alltså utgör bevisningen en central roll i 
våldtäktsärenden och således blir det omöjligt att bortse från den roll som bevisningen spelar i 
den obalans som existerar mellan våldtäktsanmälningar och åtal. Dock är frågan om 
bevisprövning inte något som vidare kommer att ägnas fördjupning dels då vår empiri är 
begränsad och dels för att vårt intresse ligger i att studera våldtäktsdiskursens inflytande på 
individ och samhälle. 
 
Vad blir då effekterna av att individer får denna negativa och ensidiga bild av rättsväsendet 
presenterad för sig? Vi tror att det kan tänkas att då rättsväsendet tillskrivs en ”boven i dramat - 
roll” blir det möjligt att en misstro till rättsväsendet skapas. Vidare skulle detta kunna leda till att 
kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkter inte tror sig få något stöd av rättsväsendet och därför 
inte anmäler brottet. Även informant 2 har en föreställning om att medias endimensionella 
rapportering kan bidra till att kvinnor slutar anmäla våldtäkter då ”allt man läser är sant”. 
Informant 1 säger vidare att: ”jag har en känsla av att många känner att det spelar ingen roll om 
jag anmäler för det leder inte vidare i all fall, jag har en känsla av att den uppfattningen kan finnas 
bland en hel del unga tjejer.” Vi anser att då så få av dessa brott leder till åtal och fällande dom 
kan konsekvensen av detta bli att individer börjar ifrågasätta brottets art. I förlängningen finns 
det alltså risk för att gränserna för vad som betraktas som våldtäkt suddas ut något, det vill säga 
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gränserna kan tendera att uppfattas som flytande. Det finns ju uppenbarligen så många 
förmildrande omständigheter, hon var full, hon befann sig i en ”farlig” miljö, hon var utmanande 
klädd och hon hade ett rykte om sig att vara promiskuös. Denna förhandling om våldtäktens 
gränser kan liknas vid den förhandling som ungdomarna i Jeffners avhandling gör när de 
definierar vad som är en våldtäkt. Här diskuterar de huruvida det är en våldtäkt om: tjejen har 
sagt nej men inte tillräckligt tydligt, om hon ändrar sig i sista sekund, om hon har rykte om att 
vara lösaktig eller om hon var full.125 I ljuset av denna diskussion kan vi således här ana hur 
medias ensidiga rapportering om rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden kan få 
konsekvenser för hur individer uppfattar dels våldtäkt som brott och dels rättsväsendets förmåga 
att beskydda brottsoffer. 
 
Vi har här kunnat påvisa hur individer, genom textproduktion och textkonsumtion, tillägnar sig 
texter och därmed hur en diskursiv praktik tar sig form. Genom den diskursiva praktikens 
inflytande på individers tankar och handlingar skapas en social praktik vilken bestämmer hur 
samhälleligt liv konstituerar sig. Hur kan då texter få så stort inflytande över individer att de 
vidare kan utgöra grund för deras handlingsutrymme? Vi har funnit mönster som tyder på att 
texter i detta sammanhang befäster vissa strukturer och normsystem vilka djupt präglar vårt 
samhälle och att de tillsammans med ytterligare faktorer (sociala bruk och institutioner) tenderar 
att vara av påtvingande karaktär för individer. 
 

Individer och det textuella inflytandet   
Vi vill i detta avsnitt söka förklara texters inflytande på individer genom att titta på sociala 
faktorers medverkan i den process som bidrar till att kollektiva föreställningar skapas och vidare 
reproduceras i texter. Med andra ord anser vi att texter i denna kontext är att betrakta som 
återspeglingar av de kollektiva föreställningar vilka existerar som en produkt av djupare 
samhällsstrukturer och normsystem. Då detta avsnitt kommer att fungera som en brygga vilken 
länkar samman mikro- och makronivån är det således detta vi benämner som meso. 
 
Vi stöder oss mot Hackings teori om att vi lever i ett socialt konstruerat samhälle, det vill säga ett 
samhälle som skapats genom människors sociala existens och samspel126. På grund av vår 
teoretiska position kan vi tillämpa författarens teoretisering om hur socialt konstruerade fenomen 
uppstår inom matrisen då vi försöker skapa förståelse kring hur individen internaliserar diskursen 
och handlar utifrån denna som direktiv. Vi menar att en idé (våldtäktsdiskursen) föds och formas 
genom interaktionen med sociala faktorer (sociala bruk och sociala institutioner). De sociala 
faktorerna grundar sig i de kollektiva normer och värderingar vilka existerar i vårt samhälle och 
således utgör dessa våra samhällsstrukturer. Idén kommer till uttryck i texter vilka konsumeras av 

                                                 
125 Stina Jeffner, Liksom våldtäkt typ – om ungdomars förståelse av våldtäkt, (Stockholm 1999) sid. 170-226 
126 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 200) 
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individer och vidare möjliggör ett tänkbart handlingsutrymme för dessa. Texten är således en 
återspegling av idén med dess omgivande matris. Alltså blir det rimligt att säga att den bild som 
individer förhåller sig till när de skapar sin förståelse kring ett specifikt fenomen tar sin 
utgångspunkt ur sociala bruk och institutioner. Därmed blir det viktigt att vi här lyfter fram dessa 
sociala bruk och institutioner samt att vi förklarar dess härkomst och hur det är möjligt att de har 
ett så pass starkt inflytande på individer. Émile Durkheim är att betrakta som en av de stora 
tänkarna när det kommer till att förklara de sociala institutionernas påverkan på individer. I 
skriften Sociologins metodregler säger Durkheim att de sociala institutionerna förmedlar sätt att 
handla, tänka och känna och att de vidare utövar en tvingande makt på individen, det vill säga 
begränsar denna makt individers handlingsutrymme. De sociala institutionerna utövar vidare sin 
makt genom att uppenbara sig som kollektiva vanor vilka uttrycks mellan individer från mun till 
mun och således överförs genom uppfostran och socialisation och sedan befästs i skrift.127 Vi 
anser att de sociala institutionerna kan här förstås som grundade i mer utbredda och djupgående 
samhälleliga värdegrunder vilka uttrycks i allmängiltiga normer och värderingar. Dessa normer är 
starkt påtvingande och styr därmed individers handlingar. Den amerikanske sociologen Talcott 
Parsons talar även han i termerna av gemensamma föreställningar, grundade i normer vilka 
påvisar hur människor bör handla. De normer och handlingsregler som ligger bakom de sociala 
institutionernas uppkomst är alltså starkt normativa och individer upplever därmed dessa som 
gällande och lägger vidare dessa till grund för sina handlingsmönster. Skulle individen bryta mot 
dessa kollektivt förankrade normer gör omgivningen allt för att återföra och inordna denna i 
systemet. Den grund vilken utgör de handlingsanvisningar som finns tillgängliga för individer 
bygger enligt Parsons på värden vilka kan organiseras i mer eller mindre sammanhängande 
system. Människors handlingar stabiliseras därmed av ett normsystem vilket är gemensamt för 
hela samhället.128 Vår analys pekar på att mot bakgrund av detta skapas alltså en arena för 
individers handlande där de sociala institutionerna blir kollektiva spelregler vilka möjliggör 
formandet av sociala fenomens betydelse. Texter utgör, i denna kontext, det medel för vilket 
kollektivet förmedlar de normsystem som individer förväntas att handla utifrån. I texter som 
behandlar våldtäktsoffer ur olika perspektiv förmedlas en bild, sprungen ur de sociala 
institutionerna och således ur de kollektiva normsystemen, av hur kvinnor förväntas agera i 
samband med en våldtäkt. Dessa baseras vidare på de föreställningar som finns om kvinnor och 
kvinnlighet. Denna bild konsumeras av en läsare där denne får möjlighet att värdera bilden i 
enlighet med de rådande sociala normsystemen för att vidare agerar utifrån dessa. Då detta 
agerande grundar sig i dessa normsystem reproduceras samtidigt normerna och föreställningarna 
om hur kvinnor som våldtäktsoffer bör agera befästs således.  För att använda Durkheims termer 
handlar det inte om att individer ges möjlighet att värdera utifrån ett givet normsystem, de har 
egentligen inget val att agera på annat sätt då dessa normsystem är av tvingande art. Denna 
påtvingande makt kan vara en förklaring till texters inflytande på individer då dessa kan förstås 
som en återspegling av grundläggande samhälleliga normsystem. Däremot är det inte sagt att 
                                                 
127 Émile Durkheim, Sociologins metodregler (Göteborg 1978) sid. 22-24 
128 Talcott Parsons, The social system (London 1991) sid. 38 ff 
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individer inte har förmåga att ifrågasätta dessa sociala system och vidare handla i en riktning 
vilken motsvarar den roll individen har. Parsons menar att skilda förväntningar på handling 
kopplas till individers skilda roller, det vill säga en individ förhåller sig till ett socialt fenomen 
beroende på vilken roll denne är iklädd.129 Med hjälp av Parsons teori om roller och 
förväntningar blir det möjligt att förstå att beroende på vem läsaren är och vilken roll denne är 
iklädd förhåller sig också han/hon på olika sätt till textens innehåll. Detta betyder inte att läsaren 
står utanför de samhälleliga normsystemen utan snarare att han/hon förhåller sig till texten och 
således till normerna utifrån sina olika roller. Därmed kan det tänkas att en man som både är 
jurist, far till en tonårstjej och golfentusiast förhåller sig till de artiklar som utgör del av vår empiri 
på olika sätt beroende på vilken roll han bär upp. Som jurist är det möjligt att mannen tolkar 
artiklarna utifrån sin yrkesroll medan han som familjefar kanske snarare ser de mer emotionella 
aspekterna av unga kvinnor och sexualbrott. 

                                                

 
Med hjälp av ovanstående analys kan vi härmed konstatera att texter i sin egenskap som 
återspeglingar av samhälleliga normsystem har inflytande på individer men de lämnar även 
utrymme för olika tolkningsmöjligheter beroende på vem läsaren är. Trots dessa 
tolkningsmöjligheter blir det viktigt att understryka att oavsett roller så måste individer på ett eller 
annat sätt alltid förhålla sig till de rådande normsystemen vårt samhälle genomsyras av. 

 

Samhälleliga strukturer och normativa föreställningar 
Vi vill i följande avsnitt blottlägga de normsystem och strukturer vilka ligger till grund för sociala 
faktorer och som vidare tar sig uttryck i texter. Vi tror att i förlängningen är det möjligt att dessa 
även influerar individers handlande och således samhället vi lever i. Dessa strukturer utgör 
därmed även grund för att skapa förståelse för sociala fenomen så som våldtäkt. Detta avsnitt 
kommer alltså ägnas åt att lokalisera de strukturer och normsystem vilka ligger till underlag för 
beståndsdelarna kvinnosyn, mannen, sexualitet och skuld & skam. Vidare är dessa beståndsdelar starkt 
sammanlänkade med de tidigare nämnda beståndsdelarna vilka tillsammans är med att forma 
våldtäktsdiskursen och således individers uppfattning om våldtäkt som fenomen. Då vi här 
kommer att röra oss på ett samhällsplan är föreliggande avsnitt det som av oss har benämnt som 
makronivån. 
 

Kvinnosynens dualistiska karaktär 
Analysen visar att det har framgått att våldtäkt som brott har ett tydligt könsperspektiv vilket 
saknar motstycke i övrig brottslighet. Vi kan se detta, inte minst på den övertydliga fokusering 
som görs på kvinnan och hennes roll i våldäktskontexten. I texter och artiklar hamnar kvinnan 
som person och offer ständigt i blickfånget där hennes trovärdighet, livsstil och sexualvanor 

 
129 Talcott Parsons, The social system (London 1991) sid. 38 ff 
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rapporteras, diskuteras och debatteras på ett sätt som överskuggar brottet såväl som 
gärningsmannen. Vi menar att det således inte råder några tvivel om att den bild som individer 
har att förhålla sig till när det handlar om våldtäkt, är en bild som uppvisar detta fenomen som ett 
kvinnoproblem och som därmed blir kvinnornas ansvar. Informant 1 säger att han anser att det 
största problemet idag är ” att alkohol är så tillgängligt för unga tjejer då så att de råkar illa ut”. 
Det är anmärkningsvärt att betoningen här läggs på att unga tjejer råkar illa ut i samband med 
alkohol och inte att unga killars alkoholvanor kan vara en bidragande faktor till att unga råkar illa 
ut. Frekventa miljöbeskrivningar och rapportering om alkoholkonsumtion, internetdejter och 
droger i drinkar tycks alla indirekt ha till syfte att uppmana kvinnor att undvika dessa faktorer och 
därmed är det upp till kvinnan att undvika våldtäkter. Även rapportering som berör hur 
våldtäktsärenden läggs ned på grund av att kvinnan inte kunnat styrka brottet leder även det till 
uppfattningen om att kvinnor har ansvaret för att gärningsmannen ska bevisas skyldig. Dagligen 
möts vi således av en bild av våldtäktsärenden som något som främst berör kvinnor och därmed 
blir våldtäkt att betraktas som ett kvinnoproblem istället för det samhällsproblem det faktiskt är. 
Soile Pohjonen lyfter fram det faktum att våldtäkt är ett brott där kvinnan blir offer uttryckligen 
på grund av sitt kön. Detta brott följer vidare de traditionella könsrollerna där mannen som 
gärningsman uppfattas som subjekt medan kvinnans roll som offer gör henne till objekt. Det blir 
även uppenbart att våldtäkt som brott är en direkt återspegling av samhällets syn på kvinnor, 
kvinnlighet och könsroller. Pohjonen understryker vikten av att det inte bara bör ligga i kvinnors 
intresse att våldet mot dem reduceras eller utplånas helt utan att detta bör ligga i hela samhällets 
intresse.130 
 
Vi finner det intressant att, mot bakgrund av dagens samhälles stoltserande av sin goda kvinnosyn 
och jämställdhet, lyfta fram hur det i artiklar framgår att normer och värderingar om kvinnan 
fortfarande gör sig gällande och således skapar en plattform för sexualiserat våld mot kvinnor. 
Följande citat är hämtat från en rapportering i Aftonbladet från Stureplansrättegången. Här 
framgår det dels hur kvinnan själv upplever det brott som begåtts mot henne och dels den 
brutalitet som präglar brottet: 
 

[…] Jag skulle inte vilja kalla det våldssex utan dominant sex där jag gjort saker 
som de velat göra. Det har jag gjort för att göra dem glada. […] En 
läkarundersökning dagen efter dokumenterade tecken på våld mot ansikte, 
huvud, armar, ben, bål, underliv och ändtarm. […]131 
 
 – Det känns tråkigt att de kunde göra så här mot mig. Jag trodde jag var mer 
värd än så, sa kvinnan i rätten.132 

 

                                                 
130 Gudrun Nordborg (red.), 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 199-200 
131 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-01-23, kl.10,41  
132 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article880158.ab, 2008-04-08, kl. 11,46 
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Det intressanta i ovanstående citat är att det blir möjligt att skönja två viktiga aspekter av vad som 
tycks prägla dagens kvinnosyn. För det första framgår det att respekten mot kvinnan i detta fall är 
näst intill obefintlig, att männen inte bara har våldfört sig på henne utan även brukat ett extremt 
våld tyder på någon form av kvinnoförakt. För det andra uppvisar kvinnan i detta fall hur hon 
själv har tagit till sig av denna kvinnosyn då hon som objekt tidigare har underkastat sig männens 
viljor. Maria-Pia Boëthius talar i boken Patriarkatets våldsamma sammanbrott om hur patriarkatet, det 
vill säga männen, genom tiderna har använt sig av strategier för att underkasta sig kvinnorna och 
för att behålla dem i denna position. Dessa strategier har handlat om allt från att hålla kvinnor 
utanför arbetsmarknaden, förvägra dem rösträtt och bestämmandet över sin egen individ samt att 
på senare år har detta även skett genom att reproducera manliga och kvinnliga roller i våldsporr, 
våldsromantik och sado-maso. Således har männen alltid haft makten över kvinnorna och det är 
denna maktuppdelning som konstituerar mäns våld mot kvinnor och därmed även fenomenet 
våldtäkt.133 Mot bakgrund av Boëthius teori vittnar detta citat om hur ovanstående förfarande kan 
liknas vid en typ av manlig förtryckarstrategi, där grovt sexuellt våld blir medlet för att 
underordna sig kvinnor. Citatet uppvisar även hur kvinnan i sin vardag anser det som naturligt att 
böja sig för männens vilja och lustar, hon sätter därmed männens tillfredsställelse före sin egen. 
Vi ser här även prov på hur könsroller reproduceras i och med att mannen utövar sin makt som 
dominant medan kvinnan underkastar sig denna. En av Judith Butlers mest framstående teorier, 
den om performativitet, handlar om att könsroller inte är något man är utan något man gör. Ingen 
föds till man eller kvinna utan görs till man eller kvinna. Vidare kan dessa könsroller medvetet 
eller omedvetet göras rätt eller fel. Då de flesta spelar sin roll i enlighet med de genusnormer och 
föreställningar som finns blir detta en garanti för att dessa normer inte bara upprätthålls utan 
också förstärks.134 Vår syn på kvinnan är således präglat av starka föreställningar kring hur hon 
förväntas uppträda och det blir därmed viktigt för henne att ikläda sig rollen som just kvinna. Då 
kvinnan förväntas att se det som sin stora livsuppgift att på olika sätt behaga mannen så blir 
kvinnans beteende i citatet naturligt att förstå. Boëthius slår fast att det är en allmänt vedertagen 
åsikt att kvinnans största uppgift i livet är att vara vacker, åtråvärd och att genom sin skönhet 
behaga mannen135. Således pekar analysen på att det blir tydligt att kvinnan förringas till enbart ett 
objekt för mannens njutning och att kvinnan i citatet även kan komma att spela rollen som detta 
objekt. Det tycks därmed finnas en bild av kvinnan som objekt och vidare underordnad mannen 
och på grund av denna kategorisering tillskrivs hon även ett handlingsutrymme vilket för övrigt är 
begränsat i jämförelse med mannens. Kategorin kvinna ter sig dessutom vara av dualistisk art då 
den å ena sidan kännetecknas av de behagfulla attribut som Boëthius talar om och å andra sidan 
förknippas med oskuldsfullhet och kyskhet. Sara Larsson menar att kvinnor på samma gång är 
”bärare av det lägsta onda och det högsta goda”, att de är både ärbara och syndiga i samma 
kropp. Denna bild är således omöjlig att leva upp till både då den är orealistisk och oförenlig.136 

                                                 
133 Maria-Pia Boëthius, Patriarkatets våldsamma sammanbrott & varför våldtäkt finns (Stockholm 1990) sid. 13, 37 
134 Judith Butler, Könet brinner! (Stockholm 2005) sid. 16 
135 Maria-Pia Boëthius, Patriarkatets våldsamma sammanbrott & varför våldtäkt finns (Stockholm 1990) sid. 30 
136 Görel Granström (red.), Den onda cirkeln - om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 143 
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Detta skapar då paradoxalt nog ett tvetydigt handlingsutrymme för kvinnan då hon å ena sidan 
ska locka en man men å andra sidan inte bör försätta sig i en situation där mannen inte kan 
kontrollera sina lustar. Om en kvinna följer förväntningarna och iklär sig rollen som objekt får 
hon räkna med att risken att bli våldtagen finns och att hon därefter får stå till svars för sitt 
agerande. Hon får helt enkelt skylla sig själv. Det går därmed att ställa sig frågan om en kvinna 
bör spela någon annan roll än den som ”fin flicka”. Här ser vi alltså prov på hur kvinnors 
handlingsutrymme begränsas om de ska leva upp till bilden som ”fin flicka” då de tvingas avstå 
från särskilda miljöer, situationer och umgängen.   
 

(Gärnings)mannen – som föreställning och verklighet 
Av studiens resultat framgår tydligt att kvinnan hamnar i blickfånget när det gäller 
våldtäktsärenden och att hon därmed ställs in för orealistiska förväntningar på hur hon ska vara 
och inte vara. Då återstår frågan vilken roll mannen, vanligen gärningsmannen, spelar? Det är 
rimligt att anta att det alltid finns två eller fler parter i ett våldtäktsärende därmed blir det 
anmärkningsvärt att det i högsta grad endast fokuseras på en av dessa parter. Således finner vi det 
intressant att lyfta fram och definiera hur mannen framställs i dessa ärenden samt vilken roll han 
spelar i våldtäktsdiskursen. Samtidigt som bilden av kvinnan tar form med hjälp av 
föreställningar, normer och värderingar har vi funnit tecken på hur det samtidigt skapas en 
motsatt bild av mannen där han tillskrivs de attribut vilka står i direkt motsatsförhållande till 
kvinnans. Den värdiga mannen förutsätter en ovärdig kvinna, ett icke - trovärdigt offer 
förutsätter en trovärdig man. Soile Pohjonen menar att alla de förväntningar som ställs på 
kvinnan bidrar till att en snedvriden kvinnobild skapas och att det i motsats till denna alltid finns 
en snedvriden mansbild137. Till denna bild hör egenskaper som att mannen ska vara stor, stark 
och handlingskraftig. Han är orädd och tar för sig och hans väsen präglas av en stark och 
omättlig sexualitet vilken han är fri att disponera, med andra ord är han allt som inte kvinnan 
tillåts att vara. På samma sätt som kvinnan tillskrivs attribut att förhålla sig till är även mannen att 
betrakta som en social konstruktion. Boëthius menar att en man, för att bli en man, måste 
förneka ett stort antal egenskaper vilka genom sociala processer har öronmärkts som ”kvinnliga”. 
En riktig man har som sin skyldighet att inte odla och utveckla dessa typiska egenskaper.138 
Denna flitiga stereotypa kategorisering skulle kunna förklaras med hjälp av Boëthius teori om 
manliga förtyckarstrategier där mannen respektive kvinnan har tilldelas olika positioner i 
samhället i syfte att skapa en samhällelig hierarki med mannen i toppen. Det är således dessa 
stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt som vi, genom tiderna och än idag, förhåller 
oss till.139 Mot bakgrund av denna stereotypifiering av mannen och manlighet blir det intressant 
att titta på vilken roll gärningsmannen som föreställning har.  
 

                                                 
137 Gudrun Nordborg (red.) 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 218 
138 Maria-Pia Boëthius, Patriarkatets våldsamma sammanbrott & varför våldtäkt finns (Stockholm 1990) sid. 12 
139 Ibid. 
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Simon Ekström menar att för att en man ska vara att betrakta som en tänkbar våldtäktsman 
måste han diskvalificeras i rollen präglad av mannens normalitet. I rättssammanhang måste 
kvinnan leva upp till förväntningarna på henne som respektabel och måttfull samtidigt som 
mannen inte får ses som sexuellt onormal eller sjukligt våldsam. Således blir alltså mannens såväl 
som kvinnans karaktär och trovärdighet vägda och mätta. Dock är det svårare för en kvinna att 
bli ett betrott våldtäktsoffer än vad det är för en man att kvalificera sig som en tänkbar 
våldtäktsman. 140 Vi kan här ana att det existerar schablonbilder dels av mannen och dels av 
våldtäktsmannen. Dessa båda bilder tycks dock vara oförenliga, dessutom anser vi att det finns en 
problematik i hur våldtäktsmannen gestaltas i förhållande till mannen. Medan en riktig man är att 
betrakta som stark och modig ses våldtäktsmannen som avvikande från denna bild såväl som från 
samhället då han framställs som sexuellt missanpassad, våldsamt och därmed lågt stående i den 
sociala hierarkin. Det är uppenbart att denna schablonbild inte heller är förenlig med 
verklighetens våldtäktsmän då han lika gärna kan vara en man som väl spelar rollen som en riktig 
man likväl som den avvikande våldtäktsmannen. Christian Diesen menar att de schablonbilder 
som existerar av män och kvinnor blir till normbildande mönster även i rätten. Om en man åtalas 
som våldtäktsman måste han stämma med schablonbilden av en våldtäktsman och om kvinnan 
ska få upprättelse som våldtäktsoffer måste hon stämma med bilden av ett sådant.141 Denna 
problematik tar sig även uttryck i det faktum att dessa stereotypa schablonbilder reproduceras i 
texter. I citatet nedan, hämtat från Expressen, görs en presentation av Tito Beltran i samband 
med att det rapporteras från rättegången mot honom. 
 

Här (i Sverige) tvingades han börja om från noll. Därifrån har hans liv utvecklat 
sig till ett drama med strålande succéer (och) kvinnohistorier. […] Tito Beltran är 
internationellt berömd som operasångare, talar fem språk flytande och har sjungit 
i flera av Europas största operahus. […] Ryktet om den svenskchilenske tenoren 
spreds snabbt – och Tito Beltran sjöng snart på världens stora operascener. 1997 
klev han upp på den scen som kanske betraktas som den finaste av dem alla – 
stadsoperan i Wien.142 

 
Detta citat är inte det enda där Beltran framställs som världsvan, sofistikerad och som en 
kvinnotjusare. Flera artiklar vittnar på detta sätt om hur Beltran definitivt avviker från 
schablonbilden som våldtäktsman. Han beskrivs bland annat i termer av en kvinnokarl, berömd 
och framgångsrik. Denna beskrivning av Beltran uppvisar en direkt motsatsbild av hur Informant 
1 definierar en våldtäktsman, han säger att det är: ”Nån man som har nån sjuk böjelse att lägga 
under sig en kvinna på nåt tokigt sätt”. Denna definition förefaller helt rimlig mot bakgrund av 
den schablonbild som finns av en våldtäktsman och därmed skulle det kunna vara möjligt att 
denna bild även är att betrakta som allmänt vedertagen. Således står vi här med två 

                                                 
140 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet - rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 
1946-1950, (Gidlunds förlag 2002) sid. 162 
141 Christian Diesen, Claes Lernestedt, Torun Lindholm & Tove Pettersson, Likhet inför lagen (Köping 2005) sid. 217 
142 http://www.expressen.se/1.1011738, 2008-04-09 kl. 16,40 
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schablonbilder, en av en riktig man och en av en riktig våldtäktsman. Analysen pekar på att en riktig 
man borde alltså inte kunna vara en riktig våldtäktsman då dessa schablonbilder tycks 
motsägelsefulla. Verkligheten är dock mer komplex och då Tito Beltran faktiskt blev fälld anser vi 
att det är rimligt att anta att han också var skyldig till våldtäkt. Härmed ser vi att någon som 
betraktas som en riktig man också kan vara en våldtäktsman. Våra föreställningar kring män och 
våldtäktsmän kullkastas härmed och vi kan då säga att medias framställning av män som Tito 
Beltran i detta sammanhang lämnar utrymme för ifrågasättande och omvärdering av dessa 
traditionella schablonbilder.   
 

Det sexualiserade samhället 
Våldtäkt är som vi tidigare nämnt ett brott som riktar sig mot kvinnor, detta sker uttryckligen 
mot kvinnan både i egenskap av kön och som sexuell varelse. Man har således på olika sätt önskat 
kontrollera den kvinnliga sexualiteten och män har genom tiderna framfört vitt skilda 
uppfattningar om denna. Kvinnan har både upplevts som översexuell och asexuell, men 
framförallt har hennes sexualitet alltid representerat den avvikande sexualiteten. Män har vidare 
gjort allt i sin makt för att kontrollera kvinnans sexualitet och även kvinnan som individ.143 
Simone de Beauvoir talar i Det andra könet om hur kvinnan genom alla tider alltid fått sin betydelse 
utifrån mannen som norm. Detta gäller även den kvinnligt sexualiteten, då mannen har stått för 
det normativa sexuella har kvinnans sexualitet förpassats åt ett kyskhetsideal, detta är att betrakta 
som ett resultat av den patriarkaliska kulturen. Denna sexuella hierarkiska ordning har gjort det 
tillåtet för män att öppet erkänna och tillfredsställa sina sexuella begär medan kvinnas är hänvisad 
till den äktenskapliga sängen.144 Vi kan i våra artiklar se prov på hur dessa gamla normer om 
kvinnas sexualitet gör sig gällande än idag. I citatet nedan uppvisas prov på den omdiskuterade 
utfrågning som försvaret utsatte den unga kvinnan i Stureplansfallet för. Det är uppenbart att 
hennes sexualitet är något som används emot hennes trovärdighet som kvinna och som 
våldtäktsoffer. 
 

Vid de tillfällen du och X har haft sex, eller när du haft sex med någon 
annan, låter du på något visst sätt då? Kan du ge oss en beskrivning? 
Kan du ge höga läten ifrån dig? Kan du stöna högt? […] – Jag är inte 
tyst… svarade 19åringen. […] 145 
 

I en annan artikel tycker vi oss se hur kvinnan försöker försvara sig genom att säga ” – Jag 
stönade inte-jag skrek Det är skillnad på när jag stönar under sex och när jag skriker för att jag 
har ont, svarade hon”.146 Det var denna typ av utfrågningar som gjorde att Stureplansfallet kom 
att bli ett av de mest uppmärksammade våldtäktsärendena under senare år. Citatet tyder på att 

                                                 
143 Gudrun Nordborg (red.) 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 217 
144 Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm 1999) sid. 227 
145 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-04-10 kl. 14,30 
146 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article880158.ab, 2008-04-10 kl. 15,25  
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försvaret spelade på de förlegade värderingar Beauvoir nämner. Analysen pekar på att deras syfte 
tycks således vara att påvisa att hennes beteende är anmärkningsvärt och vidare avvikande från 
det som anses vara kvinnligt uppträdande. Att hon för det första har sex och har haft det med 
flera olika partners och för det andra tycks njuta av det då hon uttrycker detta genom ljud 
indikerar att detta beteende inte tillhör vanligheten. Frågorna fortsätter därefter i samma anda: 
”Har du aldrig någonsin varit öm i slidan efter frivilligt sex? Har du och X och Y tidigare haft 
oralsex med varandra? Det innebär att det som förekom den här natten i och för sig förekommit 
tidigare också?”147 I jämförelse med Beltrans uttalande om hur han älskar kvinnor och att 
kvinnorna också älskar honom samt hur han vidare är känd för sin stora sexuella aptit kan vi nu 
se hur manlig och kvinnlig sexualitet framställs på vitt skilda sätt. Sexualitet blir i denna kontext 
starkt kopplat till kön. Hur kommer det sig då att dessa gamla normer fortfarande har plats i 
2000-talets sexliberala svenska samhälle? Genom tv-program, tidningar, film och reklam uppvisas 
en bild av att tjejer och killar har lika mycket rätt till sin sexualitet. Program som till exempel 
Fråga Olle på kanal 5 framhäver gärna hur allt inom den sexuella sfären är normalt och värt att 
prova, både för killar och för tjejer. Det ska vara analt, oralt och vaginalt sex med så många eller 
så få partners som möjligt, när som helst och var som helst utan att några negativa värderingar 
ska läggas i detta beteende. Informant 1 har även han uppmärksammat dessa tendenser: 
 

[…] tillgängligheten av sex överlag är ju jättestor idag. Bara du sätter på 
tv:n idag med de kanaler som finns och vad som visas också då på sena 
kvällar och nätter. Och det är ju klart att det är mera pang på bonka 
bonka så möjligen kan det ju finnas sånt som inte stämmer med våran 
bild över hur en relation mellan man och kvinna (ska vara). Och det är 
klart att såna saker kan påverka ungdomar till att tro att det här är 
någonting som ah, det är så här det ser ut. Så att sånt kan ju givetvis 
påverka unga killar så att de helt enkelt tror att det är så här det ska vara 
i umgänget mellan kille och tjej och gärna (att) det kan va flera stycken 
[…].   

 

Informant 2 är inne på samma resonemang och säger: 
 

[…] jag tror faktiskt i mångt och mycket att som ni säger att det färgas 
av media, filmer, böcker, rock n´ roll alltså sexiga tjejer som sjunger och 
det anspelas på sex hela tiden. Om man lyssnar på texter så är det ju 
hela tiden mycket sex hit och dit och det har väl inget med känslobiten 
att göra. När jag växte upp med de här gubbarna då var det jag älskar 
dig och idag är det jag pippar dig! Det är sjukt alltså man formar sig ju 
efter sitt samhälle och sin omgivning som man växer upp i och det är 
klart, gruppvåldtäkter vad kommer det av? 

 

                                                 
147 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article880158.ab, 2008-04-10 kl. 15,25 
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Sammanfattningsvis kan vi här konstateras att sex och sexualitet tycks genomsyra vårt samhälle 
och således blir det en del av vår vardag. Även tillgängligheten av sex är stor idag och vi tvingas 
dagligen att förhålla oss till vår egen sexualitet. I artiklarna fokuseras det mycket på det sexuella 
livet på Stureplan och detta framställs som starkt präglat av våld och kvinnoförtryck. När 
Aftonbladet i en artikel redogör för offret och Stureplansprofilernas versioner av vad som hände 
den aktuella kvällen framgår det att deras sexuella historia tycks vara influerat av ”hårda tag”.  
 

Kvinnan: ”Jag blev jättechockad och rädd när han slog mig så hårt i 
ansiktet.” 
Männen: ”Det är fula ord, man smiskar varandra, man drar i håret, man 
kan spotta på varandra, lite hårdare tag liksom.” 
Kvinnan: ”Jag har haft sex med de här två förut. Men den här gången 
var inte som någon annan.”148 

 

Pohjonen menar att våld mot kvinnor har blivit en del i vår kultur och främst har den erotiserats 
och blivit en del av den naturliga sexualiteten. Att kombinera sexualitet och våld har blivit ett sätt 
att förtrycka kvinnor och således kan man se hur makthierarkin mellan könen upprätthålls.149 En 
reporter i Aftonbladet reflekterar i en annan artikel över detta och säger då:  
 

Var fanns glädjen? Var fanns ömheten hos dessa unga människor? Där 
satt 19-åringen, lika mycket flicka som kvinna, och sa: - X sa vid något 
tillfälle att han hade känslor för mig… vilket 25-åringen senare 
dementerade: - Inte från min sida men det var trevligt att träffas och ha 
sex.150 

 
Det blir i båda ovanstående citaten från Aftonbladet möjligt att urskilja tecken på att den nya 
synen på sexualitet har fått effekter på människors handlande. Individer har således börjat agera i 
enlighet med denna nya liberala syn på sexualitet. Informanterna påpekar även att de tycker sig se 
tecken på att individer, särskilt ungdomar, formas utifrån sin omgivning och därmed även på det 
sexuella planet. Det är möjligt att vår friare syn på sex med vissa våldsinslag skulle kunna medföra 
svårigheter med gränsdragningar av vad som är sexuella övergrepp och av vad som är ”hårdare 
tag”. Boëthius menar att det är fullkomligt absurt att vi i och med att vi nu har en friare syn på 
sex även har en liberalare syn på sexuella övergrepp. En liberal attityd till sexualitet måste ju 
innebära en större respekt för människors integritet och därmed noll tolerans mot sexuellt 
tvång.151 I dagens rättssamhälle återfinner vi dock att detta inte efterlevs. Det blir uppenbart att 
sådant inte är fallet när vi i ovanstående citat ser hur en kvinnas sexualitet ifrågasätts och används 
emot henne i våldtäktsärenden. Vi kan därmed konstatera att sexualiteten är dubbeltydig och att 
män och kvinnor har olika sexuella handlingsutrymmen att agera inom. 

                                                 
148 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article873559.ab, 2008-03-25 kl. 10,27 
149 Gudrun Nordborg (red.), 13 kvinnoperspektiv på rätten (Uppsala 1995) sid. 201 
150 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article883374.ab, 2008-04-10, kl. 16,06 
151 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv – en bok om våldtäkt (Uddevalla 1981) sid.41 
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Relationen mellan sexualitet och våldtäkt 
Hur hänger då egentligen begreppet sexualitet och ett brott som våldtäkt ihop inom 
våldtäktsdiskursen? Är de ens förenliga över huvudet taget. Våra informanter hävdar att så inte är 
fallet. Informant 1 säger: 
 

Sexualitet alltså på nåt vis så våldtäkt det är inte sexualitet för mig, det 
är nånting annat. Alltså det är nån man som har nån sjuk böjelse att 
lägga under sig en kvinna på nåt tokigt sätt. Alltså det är inte sexualitet 
över huvudet taget för mig.  

 

Informant 2 är rörande enig med informant 1 och säger att: ”Det (våldtäkt) är en slags erövring 
bara av en lågt stående person. Det finns ingen sexualitet i det, grym erövring, barbarisk […]”. 
Det är uppenbart att båda informanterna tar starkt avstånd från att våldtäkt skulle ha någonting 
med sex eller sexualitet att göra. De hävdar bestämt att det är en sjuk böjelse hos sjuka män som 
drivs av en slags läggning att ”lägga under sig en kvinna”. När vi dock går in djupare på 
diskussionen om sexualitet i vår samhälleliga kontext framgår det att informanterna har 
uppmärksammat att det idag finns något sorts behov av att uttrycka sex och sexualitet i form av 
musiktexter, musikvideos, reklam och film. Frågan om våldtäkt som ett sexuellt brott är något 
som flitigt debatterats av feminister och teoretiker. Vi har tidigare lyft fram en diskussion som 
förts mellan Foucault och representanter av feministisk teoribildning där Foucault å ena sidan 
hävdar att sexualitet och könet får en oförtjänt särställning dels i våldtäktsdiskursen och dels i 
samhället i stort. Feministerna å andra sidan diskuterar våldtäkt ur antingen våld- eller 
maktperspektiv.152 Även om Foucault och feministerna har olika utgångspunkter i sin analys av 
våldtäkt blir begreppet makt en gemensam faktor för dem båda. Dock betraktas maktbegreppet 
ur olika perspektiv. Feministerna menar att makten alltid är ett medel av patriarkatet medan 
Foucault hävdar att det inte handlar om att söka efter vem som har makten i sexualitetens värld 
och inte, utan att det snarare handlar om att söka de mönster vilka i den diskursiva praktiken 
upprätthåller särskilda maktstrukturer mellan könen153. Foucaults perspektiv gällande 
överfokusering av sexualitet blir intressant att relatera till informanternas utsagor då de delar 
denna åsikt om att det tenderar att överfokuseras på sex i dagens samhälle. Vicki Bell, en av 
författarna till antologin Foucault – namnet på en modern vetenskaplig problematik, menar att Foucault 
förespråkar en avsexualisering av samhället och av våldtäkt, detta skulle ske genom att man 
fråntar könet sin särskilda position och därmed betraktar våld mot könet (våldtäkt) som våld mot 
vilken annan kroppsdel som helst. Författaren anser att samma vikt bör ligga vid ett slag mot 

                                                 
152 Kenneth Hultqvist & Kenneth Peterson (red.) Foucault – namnet på en modern vetenskaplig problematik. Texter om 
maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik. ( Stockholm 1995) sid. 301 
153 Michel Foucault, Sexualitetens historia - band 1: Viljan att veta (Göteborg 2004) sid. 108 
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huvudet som en penetrering av någons könsorgan.154 Det förefaller svårtolkat att förstå Foucaults 
syfte med denna avsexualisering i samhället, dock är det möjligt att spekulera kring olika tänkbara 
effekter av detta. Mot bakgrund av feministiska ståndpunkter skulle denna avsexualisering av 
könet kunna medföra att könets särställning mattas ut och således torde inte könet längre 
betraktas som en symbol för patriarkal könsordning och maktutövande. I förlängningen är det 
möjligt att våldtäkt, betraktat ur ett patriarkalt maktperspektiv, inte längre skulle behöva existera 
som brott.  
 
Vi anser att det förefaller komplicerat att förstå förhållandet mellan sexualitet och våldtäkt. 
Analysen pekar dock på att det i texter blir tydligt att sexualitet är en del vilken är med och 
präglar våldtäktsdiskursen dels genom att sexualitet har kommit att bli en stor del av individers 
vardag och dels genom att sexualiteten får stort utrymme i rättshanteringen av våldtäktsärenden. 
Det har även framgått att sexualiteten är starkt präglat av könsroller där män och kvinnor tilldelas 
olika spelregler att agera utifrån. Vi, liksom informanterna, tror inte att den enskilda våldtäkten 
har något med sexuellt umgänge att göra däremot anser vi det vara omöjligt att bortse från det 
faktum att en våldtäkt tar sig uttryck genom någon form av sexuell handling. Sammanfattningsvis 
blir det tydligt att, mot bakgrund av den framträdande sexualfokusen i samhället samt mäns och 
kvinnors olika spelregler, se hur sexuella handlingar har blivit medel för patriarkatets 
våldsutövning mot kvinnor och därigenom upprätthållande av den makthierarki vilken präglar 
samhället. Det är således möjligt att dessa strukturer reproduceras och vidmakthålls genom den 
textproduktion och textkonsumtion vi tidigare har diskuterat. 
 

Skuld & skam – den kvinnliga bördan 
Studiens resultat pekar på att våldtäkt och andra former av sexualiserat våld mot kvinnor tenderar 
att präglas av ett frekvent skuldbeläggande av offret. Att föra diskussioner kring huruvida offret 
på något sätt varit delaktig i våldtäkten och att hon således ”fick vad hon förtjänade” är ett 
resonemang som kommit att genomsyra otaliga våldtäktsärenden. Detta tar sitt ursprung i 
förlegade föreställningar om att en kvinna som är berusad, lättklädd eller flörtig provocerat sin 
gärningsman.155 Boëthius citerar i boken Skylla sig själv Ulf Linderholm156 teori om parternas 
delaktighet i våldtäktsärenden. Linderholm uttrycker att ”skulden är troligtvis jämt fördelad, då 
brottet inte skulle kunna ske utan den andres medverkan.”157 Trots att citatet skrevs för 35 år 
sedan och kan förefalla absurt och mycket gammalmodigt tyder mycket på att undertoner i 
samma anda gör sig gällande än idag. Det faktum att Katarina Wennstams bok Flickan och skulden 
blev en av de mest omdebatterade böckerna 2003 visar på hur kontroversiellt diskussioner kring 

                                                 
154 Kenneth Hultqvist & Kenneth Peterson (red.), Foucault – namnet på en modern vetenskaplig problematik. Texter om 
maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik. ( Stockholm 1995) sid. 301 
155 Görel Granström (red.), Den onda cirkeln – om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004) sid. 146 
156 Värt att notera är att Linderholms studie (1973) var vidare det enda material som sexualbrottsutredningen tog 
fram när det gällde våldtäkt inför ett nytt lagförslag. 
157 Mia-Pia Boëthius, Skylla sig själv – en bok om våldtäkt (Stockholm 1981) sid. 42 
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kvinnor, våldtäkter och skuldbeläggande är. Wennstam blottlägger hur kvinnor ständigt skuld- 
och skambeläggs som om de vore de skyldiga till brottet som begåtts mot dem158. Samtliga citat 
och referat från de artiklar vilka utgör del av vårt empiriska material vittnar alla om hur olika 
strategier frekvent används för att skuld- och skambelägga våldtäktsoffer. Analysen har uppvisat 
prov på hur kvinnan skambeläggs för sin livsstil där hon främst får stå till svars för sin 
alkoholkonsumtion och sexualvanor. Vidare sker kontinuerligt ett skuldbeläggande för hennes 
delaktighet i brottet. Det blir alltså tydligt hur känslor som skuld och skam är kopplade till 
kvinnan i våldtäktsärenden och således inte till den man som faktiskt har begått brottet. 
Informanternas utsagor gällande skuld- och skambeläggning är att betrakta som högst relevanta 
då de i sitt yrke kommer i kontakt med både män och kvinnor vilka har dessa färskt i sina 
medvetanden. Informant 2 säger: 
 

[…] Visst är det så att de (kvinnorna) känner skuld och skam. Som jag 
sa att de här kvinnorna som råkar ut för det här dömer sig själva i 
mångt och mycket. Att: varför gjorde jag så, varför gjorde jag si, det är 
mitt fel. […] Så är det så att de (männen) försöker förringa och säger att 
nä, skuld och skam är väl det att de tycker synd om sig själva att de 
sitter här. Att de känner sig orättvist behandlade inte mot offret det är 
väl mest om sig själva och sin omgivning. 

 
Citatet ovan visar hur känslan av skuld är starkt förknippade med kvinnan medan mannen mest 
tycks tycka synd om sig själv för att han befinner sig i denna situation. I ett citat från informant 2 
kan vi vidare se hur känslor av skam reproduceras inte bara av kvinnan själv utan också av 
omgivningens förväntningar av dessa känslor.  
 

Skuld och skam ja, de har jag träffat på då och det är ju nåt som är 
ganska naturligt egentligen då att många som är drabbade av sexuellt 
övergrepp känner själva att de har del i det här som ägt rum på grund av 
att de kanske från krogen följde med den här mannen hem då så de 
belastar sig själva då och det är ganska vanligt då. 

 

Vi anser att det som är intressant att notera är informantens betoning av ordet naturligt i detta 
sammanhang då detta indikerar att det är allmänt vedertaget att känslor av skuld och skam i 
praktiken bör upplevas av ett våldtäktsoffer. Således är det ingen som finner det anmärkningsvärt 
att dessa känslor upplevs av en kvinna i samband med detta. Analysen tyder alltså på att dessa 
begrepp är framträdande och även del i formandet av våldtäktsdiskursen.  
 
Vad är då innebörden av begreppen skuld och skam? Nilsson och Wallqvist menar att skuld är 
förknippat med känslor av att man på något sätt har låtit det inträffande hända. Kvinnan känner 
härmed skuld för då hon anklagar sig själv och känner sig delaktig i att våldtäkten kunde ske. 

                                                 
158 Katarina Wennstam, Flickan och skulden (2003 Stockholm) kap. 4 
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Känslan av skam är snarare starkt kopplad till att ha blivit nedsmutsad och även att ha agerat mot 
bättre vetande genom att till exempel följa med en främmande man hem.159 Flera definitioner av 
begreppen talar om hur de, trots sin status som begreppspar, ändå bör hållas isär något rent 
betydelsemässigt. I Promemorian av Sexualbrottsofferutredningen från 2004  talas skuld åter igen 
om i termer av självanklagelse. Frågor som: ”varför blev jag full, varför hade jag den korta kjolen 
på mig och varför följde jag med honom i bilen” är utmärkande för de kvinnor som råkat ut för 
sexuella övergrepp. Skammen är förknippad med den tabu som finns om att tala om sexuella 
övergrepp samt med det faktum att synen på manlig respektive kvinnlig sexualitet går isär.160  
Denna uppdelning av begreppen kan illustreras med hjälp av citaten ovan hämtade från 
intervjuerna där informant 2 påvisar hur kvinnan dömer sig själv som delaktig i brottet på grund 
av sina handlingar och således skuldbelägger sig själv. I citatet från informant 1 kan vi istället se 
prov på hur skamkänslor utlöses på grund av att kvinnan bryter mot de handlingsanvisningar hon 
är tilldelad, då hon följer med en främmande man hem. Ann-Sofie Ohlander, professor i historia 
och välbekant profil inom kvinnoforskning, menar att begreppen skuld och skam är ett resultat 
av latenta strukturer av våld och att dessa medför att offret upplever att hon är skyldig. På detta 
sätt överförs skammen och skulden från brottslingen till offret. Detta resulterar i att känslor av 
skuld och skam legitimerar det sexuella våldet och en bestämd samhällelig hierarki cementeras 
således. Det vill säga det är ett paradoxalt fenomen att det i våldtäktsärenden är offret som 
känner skuld och skam och inte förövaren. Detta är vidare en företeelse vilken accepteras och 
förstärks av omgivningen.161 Vi anser att det är rimligt att anta att de normer och föreställningar 
som existerar om kvinnligt beteende i hög utsträckning uttrycks i texter så som artiklarna och 
vidare förstärks genom att individer reproducerar dessa. Således ser vi här hur känslor av skuld 
och skam är ett resultat av de normativa föreställningar som finns om kvinnan. Genom att 
våldtäktsoffer skuld- och skambeläggs av både sig själv och sin omgivning bekräftas samtidigt 
dessa normativa strukturer. 
 

Av analysens slutsatser kan vi nu konstatera att patriarkala maktstrukturer och förtryckarstrategier 
gör sig synliga som normbildande system. Dessa system kännetecknas av snedvridna 
föreställningar om kvinnligt respektive manligt där särskilt handlingsutrymme tillskrivs i enlighet 
med dessa föreställningar. För att spela rollen som kvinna eller man är det viktigt att man 
tillämpar de spelregler som finns angivna inom respektive handlingsutrymme, att avvika ifrån 
dessa innebär konsekvenser. Vidare har dessa normsystem resulterat i att kvinnan underordnats 
mannen och att hennes karaktärsdrag och sexualitet tillskrivs en lägre status. Slutligen är det 
möjligt att fastställa att de patriarkala maktstrukturerna genomsyrar samtliga beståndsdelar i 
våldtäktsdiskursen vilken vidare reproduceras som en diskursiv praktik. Mot bakgrund av denna 

                                                 
159 Lotta Nilsson (red), Vägen vidare efter våldtäkt – att bryta tystnaden (Stockholm 2007) sid. 60ff  
160 Regeringskansliet, Anmälan och utredning av sexualbrott – förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv (Stockholm 
2005) sid.47 
161 Ann- Sofie Ohlander, En latent struktur av våld – kriminalisering av offret exemplifierad ur svensk rättshistoria i 
Manliga strukturer och kvinnliga strategier – en bok till Gunhild Kyle (Göteborg 1987) sid. 225ff 
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diskursiva praktik blir det nu intressant att undersöka hur det är möjligt att skapa förståelse för 
hur den sociala verklighet vi lever i konstrueras utifrån den diskursiva praktiken kring våldtäkt. 
 

Samhällsmedborgare på lika villkor – diskursiv 
verklighetsuppfattning 
Vi har tidigare diskuterat hur individer tillgodogör sig texter och hur dessa vidare får inflytande 
över mänskligt tänkande och handlande. Med andra ord har vi försökt att skapa förståelse för hur 
individer agerar utifrån, den genom texter, förvärvade kunskapen om sociala fenomen. Vi har 
även lokaliserat och definierat olika beståndsdelar vilka utgör våldtäktsdiskursen och som 
individen därmed måste förhålla sig till när denne skapar sin förståelse om fenomenet våldtäkt. 
Att skapa sig förståelse, via texter, om sociala fenomen kan liknas vid ett cirkelförlopp där 
specifika uppfattningar produceras, reproduceras och även kan cementeras. Vidare har vi kunnat 
påpeka hur individer genom textproduktion och textkonsumtion tillägnar sig texter och att det 
därmed skapas en diskursiv praktik162. Den diskursiva praktiken utgör inflytande på individers 
tankar och handlingar och således skapas en social praktik vilken fastställer hur samhälleligt liv 
konstituerar sig. Det har även konstaterats att texter i sin egenskap av samhälleliga återspeglingar 
har stort inflytande på individer. Dessa individer måste alltid på ett eller annat sätt förhålla sig till 
de rådande normsystem som samhället genomsyras av. I förlängningen kommer dessa 
normsystem utgöra inverkan på individers handlande och således på samhället vi lever i. 
 
Mot bakgrund av denna bild vilken uppvisar relationen mellan individer, texter och samhälleliga 
normsystem vill vi närmare studera hur individer skapar sin förståelse av den sociala verkligheten. 
Vi önskar även skapa en uppfattning om hur våldtäktsdiskursen positionerar sig i den sociala 
verkligheten samt hur denna är en del i skapandet av en plattform för mänskligt handlande. När 
vi nu rör oss relativt högt i abstraktionsgrad har vi således kommit till det avsnitt som av oss har 
kallats metanivån.                                                
 

Sociala konstruktioner 
Denna studie har kontinuerligt präglats av ett synliggörande av hur sociala fenomen och 
samhälleligt liv är resultat av sociala processer och hur dessa således kan förstås som sociala 
konstruktioner.  Dessa har uppstått genom individers interaktion där normer, värderingar och 
föreställningar fungerar som handlingsanvisningar och således sätter prägel på individers vardag 
och vidare möjliggör samexistens. I analysen av denna studie har alltså nutidens våldtäktsdiskurs 
framträtt som en social konstruktion vilken har uppstått dels ur historiska och kulturella 
processer och dels genom interaktionen mellan text och individ. I den avslutande delen av 
studien blir det här intressant att skapa förståelse för våldtäktsdiskursens betydelse för individers 
                                                 
162 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
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sociala verklighetsuppfattning. Det vill säga hur individer kan komma att uppfatta sitt liv och sin 
omgivning med diskursen som del i dessa.  
 
Ian Hacking, professor i filosofi vid Torontos universitet, är författare till en rad 
uppmärksammade böcker vilka flera har kommit att betraktas som klassiker inom sina områden. I 
boken Social konstruktion av vad? framträder Hacking som en stor förespråkare av den 
socialkonstruktionistiska skolan. Som titeln på boken indikerar har Hacking gjort det till sin 
uppgift att inte bara konstatera att fenomen är social konstruerade utan också vad det är som har 
konstruerat dessa. Vidare menar han att socialkonstruktionismens primära användning har varit 
att öka medvetandet kring specifika fenomen.163 Med Hackings teorier om vilka strukturer som 
konstruerar sociala fenomen blir det möjligt för oss att studera hur texter distribuerar kunskap 
om samhället och dess sociala aktörer. Vi kan vidare med hjälp av Hacking öka medvetenheten 
om de beståndsdelar som formar diskursen och vidare människors förståelse för specifika 
fenomen. Vi kan utifrån detta konstatera att våldtäkt som fenomen och således även 
våldtäktsdiskursen är socialt konstruerat samt att individer skapar sin förståelse kring detta 
fenomen genom bland annat texter. Hacking poängterar att trots att ett fenomen är socialt 
konstruerat utesluter inte detta faktum att fenomenet i sig inte är verkligt164. Denna tes kan i den 
här kontexten förstås som att handlingen där en kvinna utsätts för sexuellt våld och/eller tvång är 
högst verklig dock är det det faktum att vi benämner det som våldtäkt och tillskriver det 
tillhörande egenskaper och attribut som här kan betraktas som en konstruktion av 
våldtäktsbegreppet. Samtidigt tillskrivs även aktörerna, vilka rör sig inom ramen för detta 
konstruerade begrepp, särskilda egenskaper. Det blir möjligt att se att våldtäkt som fenomen 
konstrueras samt att aktörerna också kan förstås som sociala konstruktioner då det läggs vissa 
förväntningar på deras beteende. Därmed blir det nödvändigt för aktörerna att själva förhålla sig 
till sin tillskrivna karaktär. På detta sätt sker det Hacking kallar för växelverkan165, vilket 
introducerades i avsnittet om våldtäktsoffer, mellan den konstruerade kategorin och aktör, det vill 
säga kan aktörerna medvetet förhåller sig till kategorin och därmed anpassar sitt beteende 
därefter. Denna växelverkan gör sig i denna studie synlig genom de allmängiltiga samhälleliga 
förväntningar som finns om bland annat våldtäktsoffer, gärningsmän och kvinnligt respektive 
manligt beteende. 
 
Vivien Burr, psykologilektor vid University of Huddersfield, poängterar språkets betydelse genom 
att säga att det är hjärtat i alla sociala konstruktioner. Hon menar vidare att människors 
erfarenheter, identiteter och personligheter är alla effekter av språkliga processer vilka sker genom 
individers interaktion i allt från konversationer, brev och böcker. Denna process blir slutligen ett 
sätt för individer att konstruera och rekonstruera sig själva. För att finna förklaringar till hur den 
sociala världen är konstruerad oavsett om det handlar om vad individer känner och gör eller om 
                                                 
163 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 2000) 
164 Ibid. sid. 159 
165 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 2000) sid. 50 
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det handlar om grupper, klasser, samhällen ska man inte söka svaren inifrån individen utan 
fokusera på det lingvistiska utrymme vilket existerar mellan individer.166 I denna studie har detta 
lingvistiska utrymme fått huvudfokus då studiet av texter som bärare av ”handlingsanvisningar” 
och kunskap om sociala fenomen har varit det som studerats. Genom att definiera dessa har det 
således blivit möjligt att nu se hur dessa texter slutligen kan ha inverkan på individers 
verklighetsuppfattning.  
 

Demokratiska värden 
I analysen av denna studie har vi funnit att våldtäktsdiskursen medför effekter på individen i 
samhället vilka kan liknas vid hot mot de grundvärderingar vi lever utifrån i ett demokratiskt 
samhälle. Vi har bland annat uppvisat hur likhet inför lagen tenderar att fallera, hur medlemmar 
av samhället tillskrivs olika handlingsutrymmen, hur kön ständigt utgör en källa till orättvisa samt 
hur samhället misslyckas med att hålla individer trygga dels inom rättsapparaten och dels inom 
det offentliga rummet. I en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), där syftet är att 
beskriva det allmänna förtroendet för rättsväsendet i Sverige, diskuteras på vilka grundvalar ett 
demokratiskt samhälle bör vila. Här uppvisas förtroende som det allra viktigaste värdet då det är att 
betrakta som ett grundläggande kitt vilket håller ihop ett demokratiskt samhälle. För att fungera 
bör alla samarbeten och relationer bygga på en ömsesidig tillit mellan individer där alla kan känna 
sig trygga med att överenskommelser hålls och att individer agerar som de lovat. Detta gäller 
såväl i familjelivet och i vänskap som i affärsvärlden och övriga samhällslivet. Skulle förtroendet 
brista kan detta leda till att mänskliga och samhälleliga handlingar och processer fungerar 
sämre.167 Vi vill även hävda att ömsesidigt förtroende är en av de viktigaste grundstenarna i ett 
samhälle och vi vill även lyfta fram hur förtroende kommer till uttryck i flera av de demokratiska 
värdena och således blir något som var individ bör värna om och arbeta för. Det förefaller som 
om det finns en brist på förtroende och att det även i vissa fall har blivit sviket, där av det 
påstådda hotet mot de demokratiska värdena. 
 

Rädsla för våld som livsvillkor 
Vi vill påstå att en av de mest utmärkande egenskaperna för ett demokratiskt samhälle är att 
individer har rätt att känna sig trygga både i det privata och offentliga rummet. Om ett samhälle 
brister i sin förmåga att förmedla detta förtroende tror vi att det i förlängningen kan rucka på de 
demokratiska värdena om delar av befolkningen tvingas leva med en inneboende rädsla. Maria 
Wendt Höjers doktorsavhandling Rädslans politik behandlar rädsla som livsvillkor. Hon menar att 
kvinnors rädsla för mäns våld utgör en viktig roll i att en ojämlik könsordning ska kunna 
upprätthållas och att denna rädsla även utgör påverkan på kvinnor som inte utsätts eller har blivit 

                                                 
166 Vivien Burr, Social constructionism, (Routledge 2003) sid. 46-54 
167 BRÅ, (2007:9) sid. 6 ff. 
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utsatta för våld.168 Vi kan här återknyta till det Boëthius säger om hur patriarkatet använder sig av 
våld för att vidmakthålla könsmaktordningen där männen är i toppen och kvinnorna i botten169. 
Dessa typer av maktstrukturer, vilka frekvent tjänar som förklaringsmodell för bakgrunden till 
sexualiserat våld, förefaller orimliga i ett demokratiskt samhälle och torde således inte ha någon 
plats där. Ändå framgår det tydligt hur kvinnor ständigt drabbas av dessa typer av våldsbrott. Till 
samhällets försvar påstås det att utsatta kvinnor har rört sig i fel miljöer och med fel typ av 
umgänge, det blir härmed synligt hur samhället ser på kvinnans roll i det våld som riktats mot 
henne. Således blir det upp till henne att undvika detta våld. Wendt Höjer menar att kvinnor 
ägnar mycket energi åt att finna strategier för att känna sig trygga. Då det offentliga rummet utgör 
hot om sexuella övergrepp, våld och sexuella trakasserier uttrycker många kvinnor obehag för att 
vistas i detta. På grund av detta hot tvingas alltså kvinnan att anpassa sig genom att uppföra sig 
enligt mäns sociala regler. Detta kan återigen uttryckas med att män som grupp vidmakthåller sin 
överordnade position gentemot kvinnor.170 I vår studie blir det möjligt att förstå hur den sociala 
verkligheten kan upplevas mot bakgrund av våldtäktsdiskursen. Vi kan konstatera att språket i vår 
empiri, i sin egenskap av återspeglingar av samhället, kan utgöra grund för hur kvinnor skapar sin 
förståelse för sina möjligheter att röra sig i det offentliga rummet och således även hur hon kan 
undvika våldtäkt. Genom att man tillägnar sig kunskap utifrån texter och vidare låter dessa ha 
inverkan på det dagliga handlandet har det således skett en, enligt Hacking, växelverkan mellan 
idén och individen171. Med andra ord kan idén om våldtäkt fungerar som handlingsanvisningar 
och vidare blir individens ”anpassade” handlingar den kraft vilken reproducerar idén om 
våldtäktsdiskursen. Detta sätt att agera kan förstås som den sociala praktik vilken blir en produkt 
av den diskursiva praktiken. Därmed blir det synligt hur textens makt även kan utgöra inflytande 
på kvinnor som inte varit direkt drabbade av våldtäkt. 
 
Vi kan mot denna bakgrund även se hur förtroendet mellan könen brister då den generella 
rädslan för våldtäkt tar sin utgångspunkt i att alla män således är att betrakta som potentiella 
våldtäktsmän. Ett demokratiskt samhälle bör vara präglat av möjligheten av en harmonisk 
samexistens mellan könen. Detta kan förefalla svåruppnåeligt så länge patriarkala maktstrukturer 
existerar då rädsla riktas mot ett helt kön och alla dess representanter även de välbärgade och 
berömda. Vad innebär det då att kvinnor känner sig otrygga med att möta män i det offentliga 
rummet? Hur passar det in i ett demokratiskt samhälle? 
 

Kvinnors begränsade sociala medborgarskap 
Vi anser att som analysen pekar på när det gäller kvinnor som kan tvingas leva med en 
inneboende rädsla att denna rädsla till slut kan komma att utgöra del i kvinnors livsvillkor. 

                                                 
168 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik – våld och sexualitet i den svenska demokratin (Malmö 2002) sid. 8 
169 Maria-Pia Boëthius, Patriarkatets våldsamma sammanbrott & varför våldtäkt finns (Stockholm 1990) 
170 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik – våld och sexualitet i den svenska demokratin (Malmö 2002) sid.  9-11 
171 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm 200) 
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Genom att leva med denna oro tvingas kvinnor inte enbart att begränsa sitt handlingsutrymme 
utan också sitt livsutrymme. Detta tror vi i förlängningen innebär att kvinnor även begränsas i sitt 
sociala medborgarskap och på så vis kan det sägas att de till viss del stängs ute från den 
samhälleliga gemenskapen. Vi är medvetna om att hållas utanför den sociala sammanhållningen 
kan låta hårddraget i dagens svenska samhälle dock är det faktum att om individer tvingas leva 
med en rädsla och vidare låter denna rädsla påverka sitt sociala handlingsutrymme torde man 
kunna påstå att denna individ också är att betraktas som begränsad i sitt sociala medborgarskap. 
Denna begränsning kan vidare uppfattas som brist på förtroende för att samhället kan erbjuda 
den trygghet och skydd vilket vi anser kännetecknar en gemenskap i ett demokratiskt samhälle. 
Tom Bottomore, professor i sociologi och statsvetenskap, lyfter i boken Citizenship and social class, 
fram två definitioner av samhälleligt medborgarskap. Det formella medborgarskapet kännetecknas av 
ett nationellt medborgarskap. I denna studie har vi däremot främst intresserat oss för det 
medborgarskap som han kallar för substantivt. Detta medborgarskap skulle även kunna kallas för 
ett faktiskt medborgarskap då det kännetecknas av alla de rättigheter en individ har rätt att hävda, 
politiska, civila och sociala.172 Mot bakgrund av vår tolkning av våldtäktsdiskursen anser vi att 
kvinnor begränsas i möjligheten att tillgodogöra sig de sociala rättigheterna. Detta då en rädsla 
begränsar dem i det offentliga rummet, rätten till den egna kroppen tycks vara förhandlingsbar, 
ansvaret att skydda sin kropp mot våld ligger hos den enskilda kvinnan samt är jämställdheten 
mellan könen bristfällig i rättssammanhang. Även om en kvinna innehar det formella 
medborgarskapet innebär inte detta att hon samtidigt är att betrakta som en individ med 
substantivt medborgarskap, det vill säga hon har inte möjlighet att nyttja de faktiska rättigheter 
hon är berättigad till. 
 
R.W. Connell, framträdande profil inom genusforskning och författare till boken Om genus, menar 
att individer intar den plats i genusordningen de har tilldelats utifrån kön och detta sker genom 
hur de uppträder i det vardagliga livet. På detta sätt kan man säga att genus framför allt utgörs av 
de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. För att förtydliga detta resonemang 
handlar genus om hur samhället förhåller sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta 
får i det privata livet såväl som för samhället, med andra ord om hur individer iklär sig könsroller 
utifrån sociala interaktioner.173 Denna rådande genusordning blir synlig i de texter vi har tagit del 
av i arbetet med denna studie. Vi har där sett hur män och kvinnor tillskrivs skilda egenskaper 
vilka vidare begränsar dem inom specifika handlingsutrymmen där kvinnans förefaller vara 
snävare. Detta framträder bland annat i studerandet av mäns respektive kvinnors sexualitet, 
trovärdighet och möjligheterna till ett rättvist bemötande i rättssammanhang. I texterna har det 
även framgått hur kvinnor och män aktivt förhåller sig till de tillskrivna könsrollerna samt hur de 
spelar rollen som man respektive kvinna. Vi kan bland annat se detta i citatet där kvinnan bortser 
från sin egen njutning för att vara mannen till lags, där blir växelverkan mellan individ och 
kategori tydlig. Även genom att kvinnor ”anpassar” sin vardag mot bakgrund av hot om våld 
                                                 
172 T.H. Marshall & Tom Bottomore, Citizenship and social class (London 1992) sid. 66 
173 R.W. Connell, Om genus (Göteborg 2003) sid. 15-21 
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innebär detta att hon samtidigt inrättar sig i den rådande genusordningen. Således framträder hot 
om våld som en del av kvinnors verklighetsuppfattning och vidare blir det naturligt och 
nödvändigt för henne att inta sin position som kvinna. Connell fortsätter och menar att den 
moderna demokratiska staten definierar män och kvinnor som likvärdiga medborgare men att 
den allmängiltiga sexuella koden definierar män och kvinnor som en dikotomi. Kvinnor måste 
kämpa för att få utnyttja sina medborgerliga rättigheter.174 Slutligen vill vi påstå att den rådande 
genusordningen kan förstås som en fara för de demokratiska värdena då individer, på grund av 
sitt kön, måste kämpa hårdare för att få ta del av de sociala rättigheterna vilka borde vara 
tillgängliga för alla. Detta utanförskap kan betraktas som en exkludering av kvinnors sociala 
medborgarskap. Ruth Lister, professor i socialpolitik, talar i boken Citizenship om att 
gränsdragningar och särskiljande processer kontinuerligt inkluderar och exkluderar människors 
medborgarskap. Dessa gränser kan förstås som strukturella och symboliska barriärer vilka 
opererar på ett särskiljande plan.175 I denna kontext tycker vi oss se prov på hur kvinnor 
exkluderas från den sociala gemenskapen på grund av sin könstillhörighet där genusordningen 
kan liknas vid det Lister benämner som strukturella och symboliska barriärer vilka opererar 
särskiljande. 
 

Misstro till rättsapparaten 
Vi är av den åsikten att rättsväsendets uppgift i vårt samhälle är att upprätthålla lag och ordning 
och således även att värna om individers trygghet. I dagens demokratiska samhälle är denna 
uppgift något som väl utförs dock har rättsväsendet kommit att kritiseras oerhört hårt i samband 
med våldtäktsärenden. I de texter vi har tagit del av tycks en misstro gentemot rättsväsendets 
förmåga att skydda de utsatta kvinnorna genomsyra stora delar av debatten. Vi vill hävda att ett 
starkt förtroende gentemot rättsväsendet är en av de viktigaste grundstenarna i ett demokratiskt 
samhälle. I BRÅ-rapporten, refererad till ovan, diskuteras allmänhetens förtroende för 
rättsväsendet som en av de absolut viktigaste beståndsdelarna både för dess legitimitet som 
upprätthållare av lag och ordning och för dess möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt. Om 
medborgarnas förtroende för polismakten minskar skulle detta innebära att färre brott anmäls 
och att det således inte skulle finns några målsäganden och vittnen under utredningar och 
rättegångar. Detta skulle medföra stora svårigheter för rättsväsendets möjligheter att fylla sitt 
syfte. Om förtroendet för någon del av rättsväsendekedjan är bristande riskerar även kedjan som 
helhet att försvagas. Mot denna bakgrund blir det relevant att hävda att medborgarnas förtroende 
för rättsväsendet uppfattas som centralt för ett samhälle.176 Våra informanter måste dagligen 
förhålla sig till att deras viktiga roll som yrkesmän håller på att förlora delar av individers 
förtroende. Informant 2 uttrycker en oro angående tidningars ”vinkling” i rapporterandet av 
rättsväsendets arbetsinsatser. 

                                                 
174 Ibid. sid. 79 
175 Ruth Lister, Citizenship – feminist perspectives (New York 1997) sid. 43-44 
176  BRÅ, (2007:9) sid. 6-8 
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Jag tror att de tycker att de tycker att det som står i tidningarna är sant, 
det tror jag att folk tror på, det tror jag och visst kan det ju både ha en 
bra och en negativ klang för det kan ju slå tillbaka om vi inte får in 
tipsen, om förtroendet för polisen sjunker […]. 

 
I ovanstående citat framgår det hur informanten tror att texter kan utöva en så stor makt på 
individers verklighetsuppfattning att de således omvärderar synen på rättsväsendet utifrån 
tidningsartiklar. Informant 1 menar att detta minskande förtroende i värsta fall kan leda till att 
unga kvinnor inte anmäler våldtäkter då de tvivlar på rättsväsendet. ”Jag har en känsla av att 
många känner att det spelar ingen roll om jag anmäler för det leder inte vidare i alla fall”. Vi kan 
här se hur föreställningen om att det råder en obalans mellan anmälan och åtalsfrekvens kan 
komma till uttryck i kvinnors medvetande då denne föreställning blir en anledning till att inte 
anmäla våldtäkt. Analysen uppvisar tydligt hur den obalans, vilken har legat som utgångspunkt 
för denna studie, kan komma att få effekter för individers verklighetsuppfattning och vidare ta sig 
uttryck genom en misstro mot rättsväsendet. Vi menar att detta samband mellan texters 
inflytande och kvinnors ovilja att lita på rättsväsendet förefaller problematiskt i en demokratisk 
rättsstat dels då detta samband kan utgöra en fara för de demokratiska värdena och dels för att 
detta skulle kunna leda till att det blir lättare för män att komma undan med våldtäkt. Informant 2 
avslutar intervjun med att yttra en förhoppning om den framtida relationen mellan individer och 
rättsväsendet. 
 

Jo, jag vill jobba för att få tillbaka trovärdigheten, att inte känna rädsla 
eller skam och skuldkänsla att anmäla en våldtäkt. Att även om 
situationen är kaotisk, att man ska känna sig trygg här, att inte bli 
ifrågasatt. […] vi måste vara mer tydliga i vårt agerande när vi pratar 
med brottsoffer, det kanske vi inte har varit men vi är på god väg att bli 
det. Det är min förhoppning. 

 
 

Slutligen 
Vår analys uppvisar hur våldtäktsdiskursen, uttryckt i text, har onekligen visat prov på att utgöra 
inflytande dels över hur individer agerar och dels på hur de upplever sin verklighet. 
Verklighetsuppfattningen formas därmed bland annat av diskursen och det förefaller rimligt att 
hävda att de uppfattningar vilka är sprungna ur denna kan liknas vid faror mot de demokratiska 
värdena. Vidare menar vi att dessa kan ses spänna över både individer och samhället då förtroende, 
dels mellan individer och dels mellan individer och olika samhällsinstitutioner, blir nyckelordet i 
strävan efter ett fulländat demokratiskt samhälle. Då rättsväsendet utgör en central roll i vårt 
samhälle blir det återigen av vikt att lyfta fram hur individers förtroende för detta hotas. Analysen 
indikerar även att detta hot kan ta sig uttryck genom att individer uppfattar det som att 
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rättsväsendet inte står på kvinnans sida när hon behöver det. I kölvattnet av detta uppfattade svek 
hamnar obalansen mellan anmälan och åtal i blickfånget och kan därmed bli till en faktor för det 
minskade förtroendet. Hur kan vi då börja närma oss ett fulländat demokratiskt samhälle sett ur 
våldtäktsdiskursens kontext? Vi anser att det är väsentligt att uppmärksamma media för den kraft 
de utövar på individers sätt att forma sin verklighetsuppfattning. Vidare bör språket förmedlat i 
texter även betraktas som kärnan i alla sociala konstruktioner då det fungerar som verktyg för att 
förmedla normativa strukturer och värderingar177. Vi är medvetna om att media endast är en av 
flera faktorer vilka kan komma att forma individers förståelse för sin sociala omgivning. Dock 
anser vi att det är angeläget att poängtera vikten av ett reflexivt förhållningssätt gentemot medias 
rapporteringar och vidare vara medveten om hur media enkelt kan reproducera normativa 
föreställningar och vidare cementera dessa i vårt tänkande. 
 
Vi menar att det är nödvändigt att ha i åtanke att medias rapportering av en händelse ofta är 
förenklad och sällan uppvisar den mångfacitet ett socialt fenomen så som våldtäkt är präglat av. 
Men det kan också sägas om media att de innehar makten att ge individer utrymme att omvärdera 
och ifrågasätta gamla normsystem och samhälleliga värdestrukturer. Analysen har uppvisat prov 
på det genom att den rapportering som skett var relativt ”naken” då man på ett kritiskt sätt har 
granskat miljöer och grupper av människor som tidigare förefallit glorifierade. Båda av de fall 
vilka har legat som utgångspunkt för analysen i denna studie har faktiskt lett till fällande dom. 
Det kan i detta spektrum diskuteras huruvida detta var ett resultat av hur media ihärdigt 
rapporterade och således fick individer att öppna ögonen och engagera sig i någonting som vidare 
borde betraktas som ett samhällsproblem. Individer gavs möjlighet att ifrågasätta sina för-givet-
tagna sanningar. Kan detta vara ett tecken på att vinden håller på att vända? Är det så att 
individer nu kan börja omvärdera sin bild av våldtäkt som brott och därmed också den förlegade 
kvinnosyn vilken utgör stor grund i våldtäktsdiskursen? 
 

Avslut 

 

Sammanfattning 
Denna studie har tagit sin utgångspunkt i vår föreställning om att det finns en problematik i att 
endast 11 % av 147 anmälda våldtäkter år 2006 i Östergötland har lett vidare till åtal178. Det vill 
säga, endast 16 stycken våldtäktsärenden fick sitt fall prövat i rätten. Denna problematik 
resulterat i att rättsväsendet har utsatts för hård kritik och anklagats för att inneha en förlegad 
kvinnosyn, dåliga attityder samt ett missriktat fokus i utredningsarbetet med sexualbrott. Mot 
bakgrund av denna bild finner vi det viktigt att hålla diskussionen kring våldtäkt vid liv och 
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ständigt aktuell genom att fördjupa oss i den problematik som vilar i ämnesområdet. Vårt intresse 
ligger i att se hur denna problembild uttrycks i texter och hur den vidare kan få effekter ur ett 
individ- och samhällsperspektiv. Syftet med denna studie blir således att, med obalansen mellan 
antalet våldtäktsanmälningar och åtal som bakgrundsproblematik, skapa förståelse för de effekter 
som våldtäktsdiskursen har på individer i samhället. 
 
Vid angripandet av detta problemområde vilket är att betraktas som både komplext och 
mångfacetterat då det får effekter för både individ och samhälle, har vi ansett att det är lämpligt 
att tillämpa en metod vilken motsvarar problematikens dimensioner. Valet av metod har således 
fallit på diskursanalys179 då vi menar att denna metod väl lever upp till de krav vilka vi ställer på en 
metods förmåga att generera den förståelse vi avser uppnå. Vår förhoppning har varit att, genom 
detta metodval, inte enbart konstatera att verkligheten är en social konstruktion utan vi avser 
även att skapa förståelse kring hur denna konstruktion uppstår samt vilka dess effekter är. Mot 
bakgrund av denna ambition förefaller det naturligt för oss att denna studie vilar på en 
socialkonstruktionistisk grund. Vidare har vi funnit hur diskursen har blottlagt en sambandskedja 
vilken spänner över hela samhället och därmed består av tre nivåer med skiftande 
abstraktionsgrad, således bör den kopplas till teorier anpassade efter dess olika nivåer. Därmed 
vilar analysen på en tredelning vilken förklarar problemområdena ur olika aspekter, mikronivå, 
makronivå och metanivå. De teorier som vi har använt oss av har samtliga, oavsett teorinivå, haft 
anknytning till genus, makt o feminism. Som komplement till de empiriska textkällorna har vi 
även utfört en mindre intervjustudie. Vår ambition var att, genom att intervjua yrkesverksamma 
inom rättsväsendet, få en fördjupad inblick i obalansen mellan våldtäktsanmälningar och åtal samt 
att skapa en dialog med dessa för att öka förståelsen kring deras arbete och arbetssituation i 
förhållande till våldtäktsdiskursen. 
 
För att det skulle bli möjligt att definiera och presentera våldtäktsdiskursen, vilken präglar vårt 
samhälle och således skapar individers förståelse för fenomenet, gjorde vi två nedslag i aktuella 
våldtäktsärenden. Dessa två ärenden är de som kom att kallas för fallet med Stureplansprofilerna 
och fallet med Tito Beltran. Vi anser att dessa båda fall väl kan uppvisa de beståndsdelar och 
mekanismer vilka är med och formar diskursen samt är de delar av diskursen och således 
återspeglingar av samhällets normer och värderingar. För att redogöra för diskursen i sin helhet 
och för att påvisa hur denna formas blev det nödvändigt att utkristallisera och definiera åtta 
beståndsdelar vilka samtliga gör sig gällande som delar av våldtäktsdiskursen. Dessa beståndsdelar 
utgörs av begreppen; trovärdighet, miljö, rättsväsendet, kvinnosyn, mannen, sexualitet och skuld & skam. 
Analysen visar att begreppet trovärdighet är starkt förknippat med flera av våldtäktsbegreppets 
aspekter och är således ett av de mest utmärkande och särpräglade begreppen. Diskussioner kring 
trovärdighet har till stor del kommit att handla om ett kontinuerligt ifrågasättande och 
betvivlande av våldtäktsoffers trovärdighet. Miljö förekommer i diskursen ur två skilda perspektiv 
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både som geografisk plats eller som en social miljö. Miljön tenderar att spela roll för hur både 
brottet och offret bemöts av rättsväsendet såväl som av allmänheten. Rättsväsendet får naturligt 
en central betydelse för våldtäkt. I denna kontext har det främst blivit framträdande på grund av 
dåliga attityder, dålig kvinnosyn samt ett dåligt bemötande av våldtäktsoffer. Analysen tyder även 
på att när man fördjupar sig i diskursen kring våldtäkt fördjupar man sig samtidigt i olika sätt att 
betrakta kvinnan. Oberoende av vad man läser eller tar del av ämnet framgår det tydligt att 
diskursen genomsyras av samhällets kvinnosyn. Som en motsatsbild av denna kvinnosyn 
framträder även en bild av mannen där föreställningarna om honom gestaltar sig ur bilden av 
kvinnan. När kvinnan beskrivs som offer skapas samtidigt en föreställning om mannen som 
hennes motsats, alltså som gärningsman. I betraktandet av våldtäktsdiskursen blir det omöjligt att 
utesluta begreppet sexualitet som en faktor av stor betydelse då brottet kännetecknas av någon 
form av sexuell våldshandling180. Analysen av detta begrepp kretsar främst kring studerandet av 
de moraliska och normativa aspekterna av sexualitet. Begreppen skuld & skam är båda 
representanter för känslor vilka ofta förknippas med våldtäktsoffer. Våra resultat har påvisat att 
inom våldtäktsdiskursen är de att betrakta som två svårseparerade begrepp då de ständigt tycks 
stå i relation till varandra likt ett begreppspar.  För att analyser dessa beståndsdelars roll och 
innebörd har de vidare placerats in under tillhörande teorinivå där de har kommit att utgöra 
analysens kärna. 
 
Mikronivån utgörs av en diskussion om texters inflytande på mänskligt handlande och tänkande. 
Detta sker genom att vi synliggör texters karaktär för att på så vis belysa det skrivna ordets 
betydelse för människors medvetande. På denna nivå synliggör analysen en relation mellan 
trovärdighet, skyddsvärdighet och kvinnligt beteende i rättssammanhang. Detta mönster återfinns 
således i våldtäktsdiskursen och det blir därmed rimligt för oss att anta att detta förhållande blir 
en av flera faktorer vilka läsarna måste förhålla sig till. Ytterligare en dimension av trovärdighet är 
även den ett underlag för hur kvinnans karaktär värderas, här läggs dock fokus på trovärdighet 
baserad på hur kvinnan lever upp till bilden som ett våldtäktsoffer. I och med att detaljer om 
männens privatliv inte lika frekvent rapporteras som kvinnan får inte heller allmänheten samma 
möjlighet att värdera mannens karaktär. Det har även blivit uppenbart att olika spelregler gäller 
för män respektive kvinnor när det kommer att handla om sexualitet och moral i 
våldtäktsärenden. Med detta som utgångspunkt är det att betrakta som en svårighet att 
våldtäktsdiskursen till stor del formas av förlegade normer och värderingar kring dessa aspekter. 
Texter som aktivt formar diskursen reproducerar dessa förlegade normer då de kontinuerligt 
fokuserar på personers karaktär snarare än brottet. Att således tillägna sig diskursen kan förstås 
som ett naturligt sätt för individer att tolka sin omgivning genom historiska - och kulturella 
tolkningsramar181. Att individer tolkar utifrån dessa perspektiv kan även medföra att man bortser 
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ifrån att män – oavsett vilka miljöer de befinner sig i – anser sig ha rätt att förgripa sig på kvinnor 
och att grundproblemet således skjuts åt sidan till förmån för de föreställningar som finns kring 
exempelvis särskilda miljöer182. Dock tror vi ändå att människor samtidigt ges utrymme att 
kritiskt reflektera över sociala kategorier och dess tillhörande egenskaper. Att det genom media 
uppvisas en mångfacetterad bild av till exempel en specifik miljö eller mansroll tror vi gör det 
möjligt för individer att ifrågasätta schabloniserade bilder. Vilka blir effekterna av att 
rättsväsendet inom våldtäktsdiskursen tillskrivs en ”boven i dramat - roll”? Våra resultat tyder på 
att risken finns att det skapas en misstro till rättsväsendet och att kvinnor som blivit utsatta för 
våldtäkt inte tror sig få något stöd och därför inte anmäler brottet. Vi anser även att en 
konsekvens av att vi, genom media, blir varse om den låga åtalsfrekvensen i förlängningen kan 
medföra att individer börjar ifrågasätta våldtäktsbrottets art. Det finns alltså här risk för att 
gränserna för vad som uppfattas som våldtäkt kan tendera att bli något flytande då det finns så 
många förmildrande omständigheter att förhålla sig till. På mikronivå kan vi påvisa hur individer, 
genom textproduktion och textkonsumtion, tillägnar sig texter och därmed tar en diskursiv 
praktik form. Genom denna diskursiva praktiks inflytande på individers tankar och handlingar 
skapas vidare en social praktik vilken bestämmer hur samhälleligt liv konstituerar sig.183 

                                                

 
Under avsnittet vi benämner som Meso strävar vi efter att skapa en övergång mellan mikronivån 
och makronivån. I detta avsnitt söker vi förklara texters inflytande på individer genom att titta på 
sociala faktorers medverkan i den process som bidrar till att kollektiva föreställningar skapas och 
vidare reproduceras i texter. Mot denna bakgrund betraktas texter som återspeglingar av de 
kollektiva föreställningar vilka vidare existerar som en produkt av djupare samhällsstrukturer och 
normsystem 
 
På makronivån definieras de normsystem och strukturer vilka ligger till grund för sociala faktorer 
och som vidare tar sig uttryck i texter. I förlängningen är det möjligt att dessa även kan influera 
individers handlande och således samhället vi lever i. I vår analys har det tydligt framgått att 
våldtäkt är ett brott med ett könsperspektiv vilken saknar motstycke i övrig brottslighet. Dagligen 
möts vi av en bild som uppvisar att våldtäktsärenden främst berör kvinnor och att våldtäkt 
således betraktas som ett kvinnoproblem snarare än ett samhällsproblem. Vi kan konstatera att 
kategoriseringen av kvinnan är av dualistisk art. Å ena sidan bör hon vara kysk och underordnad, 
å andra sidan ses hon som en fresterska och objekt. Utifrån denna kategorisering uppkommer 
olika problem så som exempelvis ett reviderat handlingsutrymme. Även mannens roll är att 
betrakta som dualistisk då föreställningen om en riktig man inte är förenlig med föreställningen 
om en gärningsman. Vi tror därmed att detta skulle kunna leda till att det blir svårt att tro att 
”vanliga” män också kan vara våldtäktsmän. I våldtäktsdiskursen är relationen mellan könen fylld 
av motsättningar så som maktstrukturer, förtryckarstrategier och patriarkala hierarkier. Relationen 
mellan sexualitet och våldtäkt kan förstås som tämligen svårdefinierad. Å ena sidan har den inte 

 
182 http://www.aftonbladet.se/incoming/article582504.ab, 2008-02-03 kl.10,42 
183 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge 1992) kap. 3 
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på något sätt likheter med sexuellt umgänge, å andra sidan blir det omöjligt att bortse från att 
brottet i sig tar sig uttryck genom en sexuell våldshandling. Mot bakgrund av dagens sexualiserade 
samhälle kan vi också konstatera att kvinnan ändå inte tycks innefattas i denna liberaliserade syn 
på sex då hennes sexualitet ständigt används emot henne i rättssammanhang. Mot bakgrund till 
detta påvisar vår analys att det är rimligt att anta att de normer och föreställningar som existerar 
om kvinnligt beteende i hög utsträckning uttrycks i texter så som artiklarna och vidare förstärks 
genom att individer reproducerar dessa. Således har vi sett hur känslor av skuld och skam kan 
förstås som ett resultat av de normativa föreställningar som finns om kvinnan. Genom att 
våldtäktsoffer skuld- och skambeläggs av både sig själv och av sin omgivning bekräftas samtidigt 
dessa normativa strukturer. 
 
Mot bakgrund av bilden vilken uppvisar relationen mellan individer, texter och samhälleliga 
normsystem vill vi, på metanivån, närmare studera hur individer skapar sin förståelse av sin sociala 
verklighet. Vi avser även skapa en uppfattning om hur våldtäktsdiskursen positionerar sig i den 
sociala verkligheten samt hur denna är en del i skapandet av en plattform för mänskligt 
handlande. I denna studie har alltså nutidens våldtäktsdiskurs framträtt som en social 
konstruktion vilken har uppstått dels ur historiska och kulturella processer och dels genom 
interaktionen mellan text och individ. Analysen tyder på att våldtäktsdiskursen medför effekter på 
individen i samhället vilka kan liknas vid hot mot de grundvärderingar vi lever utifrån i ett 
demokratiskt samhälle. Dessa effekter utgörs av tre värden vilka starkt tycks påverka vårt 
samhälle och de utgörs av teman som hur kvinnors rädsla blir till livsvillkor, hur kvinnors sociala 
medborgarskap förefaller begränsat i förhållande till mäns och hur misstro mot rättsapparaten hindrar kvinnor 
att åberopa rättsligt skydd. Vidare kan vi konstatera att likhet inför lagen tenderar att fallera, att 
medlemmar av samhället tillskrivs olika handlingsutrymmen, att kön ständigt utgör en källa till 
orättvisa samt att samhället misslyckas med att hålla individer trygga dels inom rättsapparaten och 
dels inom det offentliga rummet.  
 
Slutligen vill vi mena att det möjligt att fastslå att våldtäkt fortfarande är ett högst aktuellt ämne, 
detta efter att ha varit ett omdiskuterat fenomen genom århundraden. Även om diskussionerna 
har tett sig olika över tid kan vi ändå konstatera att den genomgående frågan alltid har gällt i 
vilken utsträckning kvinnan har varit delaktig i det brott som har begåtts mot henne184. Då vi har 
kommit fram till att denna problematik vilar i djupt förankrade samhällsstrukturer och 
normsystem, är det att betrakta som en svår uppgift att komma till rätta med denna. Dock måste 
man vara medveten om att förändring tar tid och således är det viktigt att hålla debatten vid liv 
och ständigt aktuell.  
 

                                                 
184 Jmf med 1600-talets syn på deltagande vid våldtäkt i Synen på våldtäkt ur ett historiskt perspektiv 



 67

Avslutande reflektioner 
Denna studie bygger på analyserandet av våldtäktsdiskursens uppkomst, formande och effekter. 
Det empiriska materialet vilket har legat till grund för denna analys är hämtad ur 
våldtäktsdiskursen. Alltså har vi producerat en text vilken kan ses som ett bidrag till 
våldtäktsdiskursen, formad av våldtäktsdiskursen. Det kan förefalla problematiskt att vår analys 
bygger på en redan diskursivt formad praktik då vår del i studien kan diskuteras ur en 
objektivitetssynvinkel. Vi ställer oss frågande till huruvida vårt resultat kan komma att ha 
påverkats av dessa villkor. Det förefaller svårt att analysera diskursen med hjälp av material som 
är hämtat utanför denna då ett sådant material inte skulle kunna spegla diskursen och då inte 
heller kunna säga något om den. Ett sådant material skulle kunna utgöras av texter vilka berör de 
dimensioner av sexuella övergrepp som vi har valt att exkludera i denna studie. Det skulle då 
bland annat kunna handla om sexuella övergrepp mot barn och trafficking vilka även dessa kan 
definieras som våldtäkter men det är rimligt att dessa brott är förankrade i så många fler och 
särpräglande strukturer. Trafficking skulle kunna förknippas med bland annat någon form av 
ekonomisk drivkraft eller maktförhållanden mellan öst och väst medan pedofili och incest 
förmodligen innefattar psykologiska dimensioner. Därmed har vi funnit det nödvändigt att hålla 
oss inom ramen för den aktuella diskursen och i enlighet med våra avgränsningar för att kunna 
studera våldtäkt som fenomen. Det förefaller omöjligt att utesluta möjligheten att våra resultat i 
någon mening är färgade av diskursen då vi ständigt har befunnit oss inom den. Dock vill vi lyfta 
fram frågan huruvida det finns någon studie vilken inte är färgad av den diskurs som har 
studerats då forskaren är en del av diskursformandet. Winther Jørgensen & Philips säger att 
forskarens kunskapsproduktion skapar verkligheten samtidigt som den avbildar den och den blir 
då produktiv i likhet med all annan diskurs.185 Med andra ord har vi genom denna studie 
presenterat vår version av hur vi upplever våldtäktsdiskursen samtidigt är det möjligt att vi har 
bidragit med en utökad upplaga av den befintliga föreställningen kring ämnet. Vidare menar 
Winther Jørgensen & Philips att varje forskningsresultat således bara är en historia eller avbildning 
av verkligheten och att den därmed blir en bland många andra möjliga186. 
 
Kritik har riktats mot diskursanalys som metod då det påstås att de samhällsförhållanden som 
forskaren ämnar synliggöra och förändra egentligen bara är uttryck för dennes egna kontingenta 
mening187. Vi har tidigare resonerat kring huruvida vårt forskningsområde är en problematik 
konstruerad av oss. Dock anser vi att den problematik som vilar kring våldtäkt varken är ny eller 
saknar nutida förankring och därmed är detta problemområde inte endast ett uttryck för våra 
personliga uppfattningar. Som svar på den kritik som har riktats mot diskursanalysen kan det 
hävdas att detta är en metod vilken väl lämpar sig till att definiera hur betydelser fixeras och 
naturaliseras på bestämda sätt i en given kontext188. Med hjälp av diskursanalys som metod har 

                                                 
185 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 200) sid. 148  
186 Ibid. sid. 149  
187 Ibid. 
188 Ibid. sid. 151 
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det blivit möjligt att skapa förståelse för hur en diskurs kan formas, hur dennes beståndsdelar får 
betydelse, fixeras och slutligen hur dessa blir en naturlig del av hur individer betraktar våldtäkt 
som fenomen. Det blir även möjligt att förstå texters inflytande på denna process och hur språket 
därmed är att betraktas som en stark kraft i den socialkonstruktionistiska kontexten. 
 
Vad kan då sägas om denna studies begränsningar? Vi inser att det är omöjligt att göra anspråk på 
att veta exakt hur en individ handlar mot bakgrund av en text då det finns fler faktorer som 
påverkar individers handlande och förståelse av specifika fenomen. Däremot kan vi förmedla en 
bild av hur ett specifikt fenomen framställs i texter samt hur det kan tänkas vara rimligt att 
individer orienterar sitt handlande i enlighet med denna bild. Dessa antagen grundar sig i vår 
förståelse för texter som återspeglingar av djupt rotade samhällsstrukturer och normsystem och 
därav texternas kraft och inflytande. Med detta sagt gör vi alltså inga anspråk på att uttala några 
universella sanningar eller sakförhållanden utan vi har presenterat vår bild av våldtäktsdiskursen 
vilken vi tycker oss se genomsyra vårt samhälle. 
 
Det är möjligt att spekulera kring huruvida en mer omfattande studie med samma utgångspunkter 
skulle kunna närma sig mer giltiga antaganden om individers handlingsmönster utifrån textuellt 
inflytande. Dock tror vi att det skulle krävas dels ett oerhört omfattande empiriskt textmaterial 
och dels en kompletterande större intervjustudie i syfte att finna samband mellan text och 
handling. 
 

Vidare forskning 
Under studiens gång har vi från fler håll kommit i kontakt med att det tycks råda en debatt kring 
falska våldtäktsanmälningar. Denna debatt handlar om hur det tycks finnas en föreställning om 
att kvinnor använder sig av falska våldtäktsanmälningar för att hämnas eller för att dölja en 
otrohetsaffär. Under intervjutillfällena lyftes denna tendens fram och diskuterades som ett 
problem för utredningsarbetet då alla utredningar av våldtäkt utgår ifrån skarpt läge. Det vill säga, 
våldtäktsanmälningar har alltid hög prioritet och om det då skulle visa sig att anmälan var falsk 
har onödig tid och resurser tagits ifrån ”riktiga” våldtäkter som behöver utredas. Detta är givetvis 
ett förståeligt argument men vad som förefaller intressant är hur något så sällsynt förekommande 
som falska våldtäktsanmälningar kan tyckas vara ett så pass utbrett problem. Claes Borgström, fd 
JämO, diskuterar att en våldtäktsrättegång är en process som är oerhört påfrestande och 
smärtsam för en kvinna och att det är att betrakta som befängt att dessa faktorer ska ställas i 
relation till mannens risk att bli falskt anklagad189. Mot denna bakgrund blir det svårt att föreställa 
sig hur en kvinna frivilligt skulle utsätta sig för denna process enbart för att hämnas på en man. 
Vi kan spekulera i huruvida denna problematik handlar om att det faktiskt är mäns rättigheter och 
rättsliga skydd som kommer att hotas och att det därmed betraktas som ett stort problem. Att en 

                                                 
189 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=272764, 2008-04-17, kl. 12,26  
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man blir oskyldigt dömd och fängslad för våldtäkt ställs därmed i relation till att en kvinna får 
leva sitt liv medveten om att hon blev våldtagen och att gärningsmannen friades i rätten. Det är 
för oss omöjligt att sympatisera med det ena eller det andra scenariot dock är det dessa två som 
kan ses utgöra problematikens kärna. Enligt Ekströms forskning tycks männens rättssäkerhet 
vara viktigare än kvinnors rättsskydd i våldtäktsärenden. Ett stort antal avskrivningar och ett litet 
antal lagföringar och fällande domar visar att de misstänka männen nästan alltid kom att få 
företräde i rättssalen och detta skedde på bekostnad av förpliktelserna mot de anmälande 
kvinnorna.190 Återigen ser vi prov på hur kön framställs som att stå i motsatsförhållande till 
varandra och att det därmed uppstår en kamp där det ena måste dominera det andra. Denna 
problematik skulle vara intressant att studera ur flera aspekter. Till att börja med blir det av vikt 
att ta reda på hur utbrett detta problem egentligen är då vi inte kan hitta någon statistik som 
uppvisar siffror på hur frekvent förekommande falska våldtäktsanmälningar är. Trots denna 
statistiska avsaknad utgår vi ifrån att det ändå finns fog för att betrakta detta som ett problem då 
det annars inte skulle ha uppmärksammats. Vidare skulle det vara intressant att studera kön i 
relation till denna problematik för att därigenom skapa förståelse kring könets betydelse för 
rättssäkerheten. 

                                                 
190 Simon Ekström, Trovärdighet och ovärdighet – rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 
1946-1950 (Stockholm 2002) sid. 160 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
Presentation av studiens syfte 
Denna studie är en magisteruppsats på 30 poäng vilken sträcker sig från höstterminen 2007 med 
beräknad examination i maj 2008. Magisteruppsatsen utgör examensarbete på det fyraåriga 
programmet Samhälls- och kulturanalys vid institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier på 
Linköpings universitet. 
 
Vi har funnit att det råder en komplex problematik i sambandet mellan den höga 
anmälningsstatistiken och den låga åtalsfrekvensen i våldtäktsärenden. Det tycks råda en obalans i 
förhållandet mellan dessa två stadier i den rättsprocessliga kedjan. Således blir det intressant och 
väsentligt att, med diskursanalys som metod, studera våldtäktsdiskursen för att där finna ledtrådar 
till varför denna obalans existerar. Genom denna studie har vi förhoppningar om att finna och 
synliggöra de bakomliggande faktorer vilka torde kunna blottlägga samband för att på så vis skapa 
en helhetsbild av de komplexa strukturer som genomsyrar vårt samhälle. Denna studie kommer 
därmed att ta sin utgångspunkt i vår uppfattning om denna obalans. Vårt syfte blir härmed att 
skapa förståelse om vilka effekter denna obalans har för individ och samhälle. Detta syfte är 
sprunget ur en tanke om att denna, idag relativt ouppmärksammade, problematik får stora och 
oanade effekter ur ett samhällsperspektiv vilket vidare präglar vår verklighetsuppfattning kring 
våldtäkt som fenomen. 
 
Etiska riktlinjer 
Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet har formulerat fyra forskningsetiska 
principer vilka anger hur forskaren bör förhålla sig under hantering av intervjuer och 
informantkonfidentialitet. Dessa fyra forskningsprinciper kommer att genomsyra vår studie, från 
intervju till sammanställning av det slutgiltiga resultatet. De forskningsetiska principerna är alla 
utformade för att garantera informanten total och absolut konfidentialitet; konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet. Slutligen vill vi särskilt framhålla att 
dina åsikter enbart kommer att betraktas som individuella och således inte som representativa för 
polisen i Östergötland. 
 
Stort tack för din medverkan! 
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Informantens bakgrund 
- Kan du beskriva din nuvarande tjänst? 
- Hur ser din karriärmässiga bakgrund ut? 
- Hur länge har du arbetat med din nuvarande tjänst? 
- Hur trivs du med din tjänst? 
 
Arbetsbeskrivning 
- Hur ser den rättsprocessliga kedjan ut? (Från anmälan till eventuellt åtal.) 
- Vilken roll utgör du i denna kedja? 
- Kan du beskriva eventuella svårigheter med denna roll? (Jobbigt, tungt, givande.) 
- Kan du beskriva några saker som du anser är viktiga att tänka på i ditt arbete i mötet med 
anmälare. 
 
Presentation av den officiella bilden av rättsväsendets hantering av 
våldtäktsärenden  
1. Professor i processrätt vid Stockholms universitet, Christian Diesen, riktar i både artiklar och 
böcker stark kritik mot rättsväsendet. Han uppvisar en bild av rättsväsendet som präglas av dåliga 
attityder och skepticism mot kvinnor som anmäler våldtäkt. Vidare menar han att poliser och 
åklagares fördomar är kvarlevor från medeltiden där kvinnan betraktades som mannens 
egendom. 
 
2. Katarina Wennstam, journalist och författare, till de uppmärksammade böckerna Flickan och 
skulden och En riktig våldtäktsman, kallar rättsprocessen för den andra våldtäkten. Detta då 
offret ofta blir så illa bemött att det är att betraktas som ytterligare en kränkning. 
 
3. Rättsprocessen har kommit att kallas för en ond cirkel där ständiga kränkningar av offret blir 
synliga. 
 
Denna bild möts vi av varje dag och utifrån denna bild skapar människor sin uppfattning om hur 
ni inom rättsväsendet arbetar. 
 
Varför tror du att denna bild är så negativ? 
Stämmer den? 
Hur förhåller man sig till denna bild som yrkesman? 
Påverkar den dig i din yrkesroll? 
Hur tror du att den här bilden uppfattas av andra utanför rättsväsendet? 
Vilka signaler sänder denna bild ut när det gäller våldtäkt som brott? 
Hur kan man tänka sig att människor i samhället kan påverkas av bilden av våldtäkt? 
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Beståndsdelar 
I arbetet med att försöka definiera våldtäktsdiskursen har vi kommit i kontakt med åtta begrepp 
vilka vi tror sätter sin prägel på och formar diskursen kring våldtäkt. Vi vill be dig att titta på 
dessa begrepp och förklara vad du tänker kring dem utifrån kontexten våldtäkt. Observera att 
definieringen av våldtäktsdiskursen fortfarande är pågående vilket innebär att dina åsikter rörande 
begreppens innebörd är av stort intresse. 
 
Trovärdighet 
 
Miljö 
 
Skuld & skam 
 
Kvinnosyn 
 
Mannen 
 
Rättsväsendet 
 
Sexualitet 
 

 
Tänkbara åtgärder 
Kan rättsväsendet bli bättre på hanteringen av våldtäktsärenden? 
Hur? (Förslag, tankar, idéer.) 
Får ni någon form av kompetensutveckling? 
Hur ser denna ut? 
Är den tillräcklig, givande? 
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