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Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur kvinnor i text skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat 

våld i samband med me too-rörelsen med inriktning på vilket utrymme det sexualiserade 

våldet får, hur ansvaret beskrivs för utövandet av det samt motstånd gentemot det. Valet av 

studieområde har uppkommit utifrån att vi uppfattat en stor kunskapslucka gällande forskning 

om kvinnors egna skriftliga återberättelser om levda erfarenheter av sexualiserat våld. 

Studiens fokus på utrymme, ansvar och motstånd grundar sig i att Isdal (2017) anser att 

synliggörande av sexualiserat våld är en av den viktigaste komponenten i bekämpandet av 

det. Coates och Wade (2007) menar att ansvar för våld i stor utsträckning beskrivs på ett 

tvetydigt sätt och att offrets motstånd ofta döljs.  

 

Genom riktad och summerande innehållsanalys samt abduktiv ansats har texterna studerats. 

Resultaten visar att det sexualiserade våldet i genomsnitt ges 50 % av utrymmet i texterna, 

och att det verbala sexualiserade våldet är mest förekommande. Två typer av berättarstilar 

avseende hur skribenterna beskriver sina levda erfarenheter har noterats. I den första 

berättarstilen innehåller texterna längre beskrivningar kring bakgrund och följder av det 

sexualiserade våldet, medan den andra berättarstilen ger den levda erfarenheten av 

sexualiserat våldet en stor plats i texten i förhållande till övrigt innehåll. 

 

Gällande ansvaret för det sexualiserade våldet förmedlar texterna direkt och indirekt att det 

både ligger på skribenterna, på personen som beskrivs som förövare samt på utomstående. 

Detta görs bland annat genom skribenternas sätta att beskriva det sexualiserade våldet på ett 

ensidigt eller ömsesidigt sätt. I regel tillskriver skribenterna personen som beskrivs som 

förövare subjektsposition, medan de själva ibland framställs som objekt och ibland som 

subjekt. 

  

Motstånd mot det sexualiserade våldet skildras i 94 % av de analyserade texterna i form av 

fysiskt, psykiskt, intellektuellt och/eller spirituellt motstånd. De olika typerna av motstånd 

benämns 353 gånger, där det fysiska motståndet är mest förekommande. Trots detta 

innehåller många av texterna uttryck av att skribenten inte anser sig ha gjort motstånd. 

 

Samtliga texter synliggör mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Skribenterna säger ifrån 

genom att dela med sig av sina levda erfarenheter och synliggör på så sätt sexualiserat våld. 

 

Nyckelord: sexualiserat våld, utrymme, ansvar, motstånd, #metoo 

 

  



 2 

1. Inledning 

Att utsättas för våld är idag ett stort folkhälsoproblem och en kränkning mot mänskliga 

rättigheter, ändå har 35 % av alla kvinnor i världen utsatts för psykiskt eller sexualiserat våld 

(WHO, 2017). Dessa siffror kan dessutom vara låga utifrån att det rått en utbredd 

tystnadskultur kring sexuaiserat våld mot kvinnor. Med tystnadskultur menas i studien att de 

individer som varit utsatta för eller fått information om en annan individs utsatthet av 

sexualiserat våld väljer att inte uppmärksamma, eller t.o.m. tystar ner vad som inträffat. 

Nästintill alla sexualbrott i Sverige som rapporterats under 2016 begicks av män mot kvinnor 

(Brottsförebyggande rådet, 8 mars 2018). 

 

Hösten 2017 vällde me too-rörelsen fram som en våg genom sociala medier. Kvinnor enades 

globalt genom sina berättelser om utsatthet för sexualiserat våld under hashtagen metoo. 

Rörelsen fick under ett dygn en utbredd tystnadskultur att krackelera, vilket mynnat ut i 

diskussioner gällande sexualiserat våld, ansvar och hur vi skall gå vidare för att motverka 

våld. I samhällsdebatten förs diskussioner om att arbetsplatser bör prioritera att utbilda chefer 

i hanteringen av sexualiserat våld och prevention för att kvinnor ska vara trygga att våga 

berätta (TT Nyhetsbyrån, 2017, 26 dec). Den här studien undersöker hur kvinnor skildrar sina 

levda erfarenheter av sexualiserat våld i samband med me too-rörelsen genom att studera 

skribenters texter från boken “#metoo: 100 berättelser och 10 frågor som behöver besvaras”, 

av Colette van Luik (2017). 

 

Trots att sexualiserat våld mot kvinnor är ett utbrett problem menar Coates och Wade (2007) 

och Rung (2017) att det våld som män brukar mot kvinnor ofta döljs genom diskurser som 

förs, vilket medför att det får fortgå. Uppfattningen om vem som är ansvarig för våldet är 

dessutom ofta tvetydig i västerländsk kultur enligt Isdal (2017) och Rung (2017), eftersom 

ansvaret förflyttas från förövaren till offret. Vidare menar Scott (1990) att det endast är en 

begränsad del av det motstånd som offret gör som anses tillräckligt för att benämnas som 

motstånd i västerländska samhällen. Detta synsätt gällande offers motstånd mot våld innebär 

alltså i regel att offrets motstånd osynliggörs (Bursdow, 1992; Coates, 2002; Coates & Wade, 

2007; Scott, 1990, Wade, 1997).  

 

De personer som har tillgång till offentligt diskursutrymme förfogar över språket och 

använder därmed beskrivningar av personer, händelser och sociala relationer som kan få 

skillnader i exempelvis status, inflytande och social trygghet att verka rimliga och rent av 

nödvändiga (Coates & Wade, 2007). Chefer, journalister och jurister är exempel på personer 

med positioner som medvetet eller omedvetet får sin version av en händelse att framstå som 

rimlig. Det kan exempelvis röra sig om sexuella övergrepp som ursäktas, vilket påverkar hur 

händelsen tolkas. Det språk vi använder oss av kan därav aldrig vara neutralt, eftersom det 

skapar bilder av hur verkligheten ser ut (Bavelas & Coates, 2001; Foucault, 1980). Även om 

ett samhälle präglas av demokrati är alltså ett strategiskt språkbruk nödvändigt för att kunna 

uppnå och utöva makt (Focault, 1980). I Sverige har mäns sexualiserade våld mot kvinnor 

synliggjorts genom existerar feministiska rörelser (Florin & Niskanen, 2010), forskning 
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beträffande genus, sexualitet och våld (Esseveld, 2004), samt en svensk jämställdhetspolitik 

(se t.ex. Regeringen, 2014). 

 

Under bearbetningen av tidigare forskning uppfattades en stor kunskapslucka gällande 

kvinnors egna skriftliga återberättelser om levda erfarenheter av sexualiserat våld. Att ha 

kunskap om hur sättet vi pratar om våld och hur det kan påverka personer som utsatts för 

sexualiserat våld är enligt Coates och Wade (2007) av stor vikt inom socialt arbete, eftersom 

vi som professionella ansvarar för att formulera olika former av diskursiva handlingar såsom 

utredningsdokument och journaler, vilka får direkta konsekvenser för de berörda individerna. 

Isdal (2017) anser att den viktigaste komponenten i att bekämpa våld är att synliggöra det, 

samtidigt som Coates och Wade (2007) menar att det i dagsläget är tämligen vanligt att olika 

yrkesgrupper gör omskrivningar av våldshandlingar genom att använda sig av vardagliga 

beskrivningar av hemska handlingar.  

 

Mot bakgrunden ovan vill vi studera hur sexualiserat våld skildras i skribenters texter. Vi 

frågor oss hur kvinnor själva skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat våld kopplat till 

me too-rörelsen. Vad får utrymme i deras texter och hur beskrivs ansvaret för det? Finns 

något motstånd som respons gentemot sexualiserat våld i texterna? Genom frågeställningarna 

fördjupas studien i vad skribenterna ger utrymme till i sina texter, hur de beskriver ansvar för 

sexualiserat våld och vad de beskriver om motstånd mot sexualiserat våld. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor skildrar sina levda erfarenheter av 

sexualiserat våld genom att analysera texter som publicerats i boken “#metoo: 100 berättelser 

och 10 frågor som behöver besvaras”. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar ställts: 

- Vilket utrymme får det sexualiserade våldet i texterna? 

- Hur framställer skribenterna ansvaret för det sexualiserade våldet? 

- Vad berättar skribenterna om motstånd gentemot det sexualiserade våldet? 

2. Definition av centrala begrepp 

2.1 Våld 

Innan vi preciserar vad studien refererar till när sexualiserat våld benämns, beskrivs nedan 

hur våldsbegreppet definieras i denna studie. Definitionen inkluderar olika former av våld. 

Gärningen ses som en funktionell makthandling eftersom våldet utspelar sig mellan 

människor där makt är en central komponent samt att handlingens effekt påverkar andra 

människor (Isdal, 2017). 
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Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den 

vill. (Isdal, 2017, s. 34) 

 

Vi är medvetna om att våld är ett mångfacetterat begrepp, och att det är ofta främst associeras 

med fysiska handlingar (Åberg, 2014). Eliasson (2011) och Nationellt centrum för kvinnofrid 

(u.å.) menar dock att våldsamma handlingar grundar sig i en vilja att ta makt och kontroll 

över en annan individ. Detta gör begränsningen till det fysiska våldet problematisk, eftersom 

makt och kontroll kan utövas på många olika sätt. Genom definitionen ovan inkuderas alltså  

fler än fysiskt våldsamma handlingar som våld (Åberg, 2014). Därför anser vi att denna 

omfattande definition av begreppet lämpar sig för denna studie. 

2.2 Sexualiserat våld 

Denna studie utgår från Isdals (2017) definition av sexuellt våld. Isdal (2017) menar att det 

sexuella våldet inkluderar handlingar som sexuella trakasserier, sexuella påtryckningar, 

våldtäkt och sexuell tortyr. Vidare anser Isdal (2017) att det är viktigt att definitionen är bred 

för att omfatta de handlingar som innebär maktmissbruk, påtryckning, tvång, vållande av 

smärta samt hot. 

 

Sexuellt våld utgörs av alla handlingar som riktas mot en annan persons sexualitet, som genom att det 

smärtar, skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från 

att göra något den vill. (Isdal, 2017, s. 43) 

 

Enligt Bavelas och Coates (2001) är det dock viktigt att ifrågasätta grundantagandet om att 

våldets motivation är sexuellt snarare än att ta makt och kontroll genom våld. Att använda 

uttrycket sexuellt våld indikerar alltså att förövarens avsikter var sexuella, vilket är 

problematiskt eftersom förövarens avsikter och perspektiv inte bör ha företräde framför 

andras. Bavelas och Coates (2001) och Eliasson (2011) menar att sexualiserat våld är en mer 

neutral beskrivning av handlingen. Därav kommer Isdals (2017) definition att användas i 

studien, men istället benämnas som sexualiserat våld. 

2.3 Motstånd 

Studien utgår från att personer som utsätts för våld reagerar, och att det därmed parallellt med 

varje erfarenhet av våld finns en berättelse om motstånd (Wade, 1997). När begreppet 

motstånd används i studien menas de responser skribenterna medvetet eller omedvetet svarat 

med när de utsatts för sexualiserat våld.  

 

För att urskilja skribenternas motstånd har denna studien valt att utgå från Richardsons 

(2006) modell “The Medicine Wheel of Responses”, se figur 1, i denna studie översatt till 

motståndshjulet. Modellen baseras på uppfattningen av att människor är känsliga varelser 

som besvarar handlingar som förtryck snarare än att de enbart passivt drabbas av dem. 

Motståndshjulet innehåller en översikt av möjliga responser på förtryck på olika nivåer.  
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Figur 1. The Medicine Wheel of Responses - om responser på våld. 

Richardson, 2006. 

 

Motståndshjulet innefattar fyra olika former av sätt att utöva motstånd på. I den övre rutan till 

vänster beskrivs fysiskt motstånd. Det kan vara att berätta om våldet, att välja att inte berätta 

eftersom det kan leda till ytterligare våld, att springa iväg eller att gömma sig. Uppe till höger 

ges exempel på själsligt motstånd såsom att be, hoppas eller visualisera. I den nedre rutan till 

vänster finns det intellektuella motståndet, vilket innefattar analyser av säkerhet, planering 

eller att bedöma olika situationer. Nere till höger beskrivs det emotionella motståndet vilket 

kan vara att känna sig provocerad, arg eller ledsen, att bli deprimerad eller att sörja. Enligt 

Richardson (2006) syftar merparten av dessa former av motstånd till att hålla personen ifråga 

säker i en hotfull situation, vilka kan verka på en medveten nivå eller en mer instinktiv nivå. 

Trots att offret med dessa responser inte alltid hindrar våldsutövaren från att bruka våld är de 

ändå motstånd mot det förtryck de utsätts för (Richardson, 2006).  

2.4 Levd erfarenhet 

Beauvoir (2002) menar att ingen föds till kvinna utan att det är någonting en blir. Varken 

biologiska eller psykologiska förutsättningar bestämmer en kvinnas roll i livet, det är snarare 

någonting som samhället utformar. Beauvoir (2002) beskriver hur människans fysiska kropp 

endast ses som ett subjektivt redskap utifrån ett barnperspektiv, men att kvinnors kroppar 

redan från de första levnadsåren objektifieras, tillskrivs passivitet och förväntas användas för 

moderskap. Denna process där en människas själv genom livet formas av samhället kan 

benämnas som levd erfarenhet. Levd erfarenhet är det begrepp som kommer användas i 
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studien för att benämna vad skribenterna varit med om, eftersom det är ett sammanfattande 

begreppet för vad skribenterna skildrar i sina texter. 

3. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel presenteras kunskap som relaterar till studiens syfte och frågeställningar 

gällande våldets utrymme, ansvarsfördelning och offrets motstånd. I källorna beskrivs olika 

typer av våld på samhälls- och individnivå. Ambitionen var att lyfta in studier om hur kvinnor 

själva uttrycker sig om våld de utsatts för. När vi tog del av tidigare forskning fann vi dock 

endast enstaka studier för detta (se t.ex. Carstensen, 2004; Hydén, 1994). Av den anledningen 

har vi valt att ta in kunskap som berör utrymme, ansvar och motstånd men utifrån andra 

aktörers perspektiv.  

3.1 Våldets utrymme 

På samhällsnivå har mäns våld mot kvinnor osynliggjorts länge eftersom det hört till maktens 

och utövarnas intresse (Hollway, 1984; Isdal, 2017). I västerländska samhällen döljs det våld 

som män brukar mot kvinnor i stor utsträckning genom den diskurs som förs (Coates & 

Wade, 2007), och Isdal (2017) menar att det är först nyligen som området blivit föremål för 

politiska diskussioner. Ett uttryck för detta i Sverige kan exempelvis vara 

daghemsverksamheten, fri aborträtt samt kvinnors rätt att arbeta på samma villkor som män 

(Granlid, 2010). Enligt Hedenus, Björk och Shmulyar Gréen (2015) har feministiska utopier 

och feministisk teoribildning skapats utifrån relationen till kvinnors frigörelse och utökade 

inflytande i samhället. De beskriver att de politiska kvinnorörelser som drivit den här 

utvecklingen har varit centrala för den teoribildning som kom att kallas feministisk, och 

därmed har också teoriutvecklingen hängt samman med vilken sorts frågor som drivs 

politiskt. Med inspiration av teoriutveckling av liberala idéer men också av marxistiskt 

tänkande har debatten handlat om rätten att rösta, utbilda sig och arbeta under 1800-talet. 

Under 1960-1970 drevs debatten av rasdiskriminering och sedan 1990-talet och framåt har 

feminismen tagit avstamp i kritiken mot fasta kategorier, genom t.ex. pronomenet hen och 

frågan om vilkas erfarenheter som synliggörs (Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen, 2015). 

 

Det ofta grova och fruktansvärda våld män brukar mot kvinnor reduceras ofta genom ett 

användande av få, övergripande och vardagliga ord såsom bråk eller kyssar, istället för att 

beskriva det ingående, vilket gör att det framstår som mindre allvarligt (Coates & Wade, 

2007). Exempelvis används termerna lägenhetsbråk och familjetragedi av polis och 

massmedia, när det i själva verket rört sig om misshandel eller mord (Eliasson, 2011). Det 

förekommer att företrädare för samhället, exempelvis politiker, döljer det genom att inte 

beskriva våldets omfattning eller art samt att domare inom rättsväsendet får våld att framstå 

som mildare genom att beskriva våldet med vardagligt språkbruk (Coates & Wade, 2007). Ett 

politiskt synliggörande av mäns våld mot kvinnor kan dock vara regeringens mål för 

jämställdhet, där det sjätte delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringen, 

2014). Enligt regeringens nationella strategier för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

https://www.studentlitteratur.se/#person/275972/Oksana+Shmulyar+Gr%C3%A9en
https://www.studentlitteratur.se/#person/275972/Oksana+Shmulyar+Gr%C3%A9en
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kvinnor måste samhället aktivt verka för att öka upptäckten av våld, vilket dessutom skulle 

innebära en stor ekonomisk vinst eftersom mäns våld mot kvinnor orsakar stort lidande och 

omfattande kostnader (Socialdepartementet, 2016).  

 

Avsaknad av dialog kring ett ämne på samhällsnivå kan leda till att möjligheten att tala om 

det begränsas, vilket kan göra att bortträngning och internalisering av denna tabubeläggning 

av ämnet kan ske på individnivå och på så vis blir en del av människans dialogiska 

omedvetna (Billig, 2011). Inom psykoanalysen anses människans psyke innehålla en 

omedveten del som är onåbar för det medvetna, men ändå påverkar individens beteende 

(Karlsson, 2017). Det omedvetna formas främst under barndomen, men även under resten av 

livet genom social interaktion (Karlsson, 2017). Billig (2011) sammankopplar således 

människans diskursiva förmåga med psykoanalysen genom att internalisera språkets del i 

formandet av det omedvetna. Genom att osynliggöra våldet låter vi det fortgå, därför anser 

Coates och Wade (2007) och Isdal (2017) att synliggörandet av våldet är den viktigaste 

åtgärden för att bekämpa det. På så sätt kan tabubeläggningen brytas, och därmed kan även 

offrens verklighet erkännas och förstås (Isdal, 2017). 

 

Forskning beträffande genus, sexualitet och våld har dock förekommit inom flera discipliner, 

exempelvis inom sociologin sedan början av 1900-talet (Esseveld, 2004). Under 60- och 70-

talen har dessutom kvinnorörelsen internationellt lyft fram kvinnors situation i samhället, 

exempelvis genom att belysa frågor om kvinnors kroppar och sexualitet med inriktning på 

bland annat sexualiserat våld (Florin & Niskanen, 2010). Kvinnorörelsen har fortsatt i 

Sverige och nya feministiska grupper har bildats, vilket inneburit kunskapssökande, 

diskussioner på olika nivåer och studier i ämnet. Det har resulterat både i genusforskning där 

kön ses som samhälleligt och kulturellt konstruerat (Florin & Niskanen, 2010), och 

feministisk debatt som handlar om att uppmärksamma mäns generella förtryck av kvinnor 

(Björk, Hedenus & Shmulyar Gréen, 2015). Decennier av feministisk forskning och 

genusvetenskap skulle kunna ses som ett synliggörande och ifrågasättande av 

osynliggörandet av mäns våld mot kvinnor. 

3.2 Ansvar 

Samtidigt som våld är ett socialt beteende är det också ensidigt, eftersom handlingen utförs 

av en eller flera individer mot en eller flera andra, mot den eller de sistnämndas vilja och till 

men för personen eller personernas välbefinnande (Coates & Wade, 2007). En uppfattning 

om vem det är som bär ansvaret för det våld som utövas är ofta oklar enligt Isdal (2017). 

Vidare menar Isdal att utövaren teoretiskt sett ofta anses bära ansvaret för våldet, men att 

hållningen i praktiken är tvetydig. Detta sätt att tänka, som bottnar i historien där våld varit 

knutet till rättigheter och positioner, lever till viss del kvar än idag (Isdal, 2017). Om någon 

utmanar makten anses våld därav vara en logisk följd, vilket leder till att ansvaret för våldet 

förflyttas från utövaren till offret (Isdal, 2017). Enligt Gottzén (2013) förekommer det att 

manliga våldsutövare förväntar sig att bli kritiserade av sin omgivning såsom av familj och 

vänner när dessa får kännedom om våldet. Dock responderar de sällan så negativt som 

https://www.studentlitteratur.se/#person/275972/Oksana+Shmulyar+Gr%C3%A9en
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männen trott, utan omgivningen frånskiljer ofta mannens person från det våld han utövat 

(Gottzén, 2013). 

 

Genom att namnge utövaren av en handling tilldelas ansvaret för handlingen via språket . Att 

inte sammankoppla handlingen med förövaren leder till att offrets smärta saknar någon som 

kan skuldbeläggas (Lamb, 1991). Förövarens ansvar för våldet reduceras även genom att 

exempelvis beskriva våldet som oöverlagt genom att biologiska, psykologiska eller sociala 

krafter överväldigat förövaren och på så vis tvingat personen att utöva våldet (Coates & 

Wade, 2007; Hollway, 1984; Isdal, 2017). Detta menar Carstensen (2004) att kvinnor som 

utsatts för sexualiserat våld kan uttrycka genom att beskriva hur män inte kunnat “hålla sina 

tassar i styr” med förklaringen att männen inte kunde rå för vad de gjorde på grund av sin 

sexualitet. Partiska beskrivningar förekommer alltid i ojämlika maktförhållanden, vilket 

vilseleder och bidrar till medlidande för förövaren och oförståelse för offren (Coates & Wade, 

2007; Foucault; 1980). Enligt Bavelas och Coates (2001) kan ett sätt att uppmärksamma detta 

vara att granska förekomsten av ensidiga och ömsesidiga beskrivningar av våldet. Samma 

handling kan genomföras antingen ensamt eller tillsammans (Bavelas & Coates, 2001). 

Exempelvis menar Coates och Wade (2007) att sex och kyssar är ömsesidiga handlingar där 

bägge parter är överens, medan våldtäkt och att trycka ned sin tunga i någon annans hals är 

ensidiga handlingar, där det finns en gärningsman och ett offer. Ett användande av mer 

vardagligt språkbruk för att beskriva brutala handlingar är alltså inte bara ett sätt att uttrycka 

sig finkänsligt, utan bidrar aktivt till att vilseleda och att missrikta fokus från det 

sexualiserade våldet (Bavelas & Coates, 2001). Ett sådant användande av språket riskerar att 

normalisera handlingen (Bavelas & Coates, 2001). Ömsesidigheten antyder dessutom att 

offret delvis också bär skulden samt döljer det faktum att våldsamt beteende är ensidigt och 

att det är förövarens ansvar (Coates & Wade, 2007). 

 

Otydliga formuleringar av ansvarsfördelningen gällande sexualiserat våld förekommer sedan 

länge frekvent i västerländska samhällen (Bavelas & Coates, 2001; Berns, 2001; Coates & 

Wade, 2007; Hollway, 1984; Lamb, 1991; Todd, 2007). Berns (2001) påvisar hur politiker 

genderaliserar skulden, vilket görs genom att beskriva skulden som kvinnlig istället för 

mänsklig eller mannens. Kvinnor uppmanas att hitta lösning till detta sociala problem inom 

sig själva genom exempelvis terapi (Berns, 2001). Dessutom degenderaliserar politikerna 

mäns våld mot kvinnor genom att beskriva våldet som ett mänskligt problem istället för 

manligt trots att majoriteten av utövarna är män (Berns, 2001).  

 

I rättsväsendet förekommer beskrivningar av sexualiserat våld med ömsesidighetsskapande 

språkbruk, vilket visats ha direkt påverkan på domarna i målet (Bavelas & Coates, 2001). 

Psykiatriker kan dessutom reducera förövarens ansvar för det sexualiserade våldet genom att 

externalisera sexdriften från förövaren, och på så sätt lägga ansvaret på en biologisk instinkt 

samt skuldbelägga offren genom att beskriva dem som passiva objekt. Terapeuter kan 

dessutom omvandla förövarna till offer för det faktiska offrets psykologiska brister genom att 

beskriva de våldsutsatta kvinnorna som huvudaktör för våldet - att hon skulle söka upp 

förövare med en inre önskan att bli kränkt (Coates & Wade, 2007).  
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Ansvarsförflyttandet från förövaren används i stor utsträckning både av våldsutövare (Coates 

& Wade, 2007; Todd, 2007) och offer, men av olika anledningar (Coates & Wade, 2007). 

Män som utövar våld försöker aktivt att manipulera, främja sin version och undgå ansvar 

(Coates & Wade, 2007; Isdal, 2017). Det förekommer även att män hävdar att de fått black-

outs och därmed inte haft någon kontroll över vad som skett (Hydén, 1994), eller genom att 

förklara att offret provocerat fram våldshandlingen (Coleman, 1989; Lamb, 1991; Todd, 

2007). Genom narrativa metoder likt dessa distanserar sig förövaren från handlingen (Adams 

& Penn, 1981) samt gör sig själv begriplig (Gottzén, 2013). Genom social identitetsteori ses 

människors kognitiva processer förändras i gruppsituationer (Phillips & Winther Jørgensen, 

2000). Ens självuppfattning baseras på gemensamma idéer om gruppen. För att trivas med sig 

själv ska individen trivas i gruppen. Resultatet blir att människor favoriserar sin egen grupp 

och diskriminerar andra. Genom att använda sig av ett språk som gynnar män stärker de sin 

egen grupp och diskriminerar kvinnor, sk. out-group discrimination. (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000). I de fall offret använder sig av ansvarsförflyttning handlar det snarare om 

att undkomma ytterligare våld, försöka hålla kontroll över situationen samt undvika 

dömanden och sociala påtryckningar från omgivningen (Coates & Wade, 2007; Hydén, 

1994). Att bryta tystnaden innebär alltså att offret riskerar att utsättas för 

misstänkliggöranden och själv problematiseras, vilket får konsekvenser av en tystnadskultur. 

 

Hur människor kommunicerar om våld kan vara påverkat av traumatiska upplevelser. Ett 

trauma innebär att någonting oförutsett och plötsligt inträffat som för individen upplevs som 

ett hot mot individens existens, identitet eller trygghet (Cullberg, 1992). Det personen minns 

och har förmåga att berätta om från en traumatisk upplevelse kan vara påverkat av att 

personen kan ha utvecklat tre olika medvetanden. Det första benämns som 

traumamedvetandet, vilket är starkt påverkat av traumat. Det andra, överlevarmedvetandet, 

hjälper personen att hålla reaktioner på trauma borta från sitt medvetande genom att 

exempelvis kontrollera sig själv eller undvika sådant som triggar i gång traumat. Det tredje 

benämns som det sunda medvetandet, vilket består av positiva minnen (Ruppert, refererad i 

Schlytter & Rexvid, 2016). Trauma är starkt förankrat med skam. Genom att inte förstå sina 

skamkänslor kan individer rikta skam och förakt mot sig själv. Att se tillbaka på en händelse 

och analysera vad en borde gjort annorlunda kan vara förknippat med skam över traumat och 

förakt över sig själv (Ruppert, refererad i Schlytter & Rexvid, 2016). 

 

En faktor som kan påverka personer att återberätta levda erfarenheter med ett vardagligt 

språkbruk är kognitiv dissonans, där människor som känner obehag när två eller flera 

kognitioner inte stämmer överens försöker reducera detta glapp genom att ändra sina attityder 

till den levda erfarenheten (Bavelas & Coates, 2001; Isdal, 2017; Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000). Kognitiv dissonans kan exempelvis vara anledningen till mångtydiga och 

motsägesefulla beskrivningar av levda erfarenheter av sexuelliserat våld. Detta menar 

Carstensen (2004) kan förekomma genom att kvinnor giltiggör problematiken kring 

sexualiserat våld, men placerar den långt ifrån sig själv. Att kvinnor distanserar sig från 

sexualiserat våld genom resonemang om att det skulle pågå någon annanstans samt att det är 

en viss typ av kvinnor som utsätts - en annan typ än de själva, och att de därför inte ser sig 

själva som utsatta (Carstensen, 2004). Detta resonemang anser Carstensen (2004) kan tolkas 
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som att kvinnor som trakasserats tar på sig en del av skulden genom att själv ha skickat ut 

sexuella signaler till män. Enligt Isdal (2017) är det ofta viktigt för våldsutsatta att få en 

bekräftelse på att de blivit utsatta för våld. Genom giltiggöranade av våldet kan den som 

utsatts för det förstå att de handlingar hon utsatts för är våld (Isdal, 2017). 

 

Hollway (1984) har identifierat diskursiva mönster gällande mäns och kvinnors sexualitet, 

vilka kan påverka mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Hon beskriver att mäns sexualitet ses 

vara biologiskt driven, vars funktion är att säkerställa reproduktion av arten. Genom detta 

förväntas de naturligt vara sexuellt inkontinenta och utom kontroll. Män projicerar därför en 

ständigt närvarande sexualitet på kvinnor, medan kvinnors egna sexualitet ses som bristfällig 

och endast närvarande för modersinstinkt och reproduktion. Diskursen leder till att kvinnors 

sexualitet ses som någonting som måste kontrolleras. Hollway beskriver att för att attrahera 

män kan kvinnor ta positionen som objekt för mäns sexuella behov, där kvinnor ofta ses som 

att de "lurar" män genom sina befogenheter av sexuell attraktion. Enligt Carstensen (2004) 

kan kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier ta på sig en stor del av ansvaret för våldet 

genom uttryck som indikerar att mannens sexualiserande av henne har att göra med hennes 

eget agerande mot honom.  

 

Positioner som är tillgängliga i könsdifferentierade diskurser ger makt genom att undertrycka 

andra. Mannen hamnar då i maktposition och kvinnan att behaga mannens sexualdrift. 

Genom att sätta kvinnor som objekt och diskursen om manlig sexualdrift som subjekt blir det 

möjligt för mannen att anspela på sex och få vad han vill ha utan att erkänna sina behov eller 

riskera exponering (Hollway, 1984). Carstensen (2004) menar att denna diskurs kan återses i 

kvinnors sätt att uttala sig genom att de kan hänvisa till en naturlig könsordning, och på så 

sätt normalisera mäns sexualisering av kvinnor. 

 

Rung (2017) beskriver att det kvinnan varit utsatt för grundar sig ofta i att kvinnan blivit 

fråntagen sin makt genom att mannen oskadliggör kvinnan genom att exempelvis kalla henne 

hora eller utan samtycke ta på hennes kropp. Genom att skam- och skuldbelägga offret 

fråntas hon makten och hennes trovärdighet, vilket resulterar i att diskurser kring sexualiserat 

våld inte rör männen som begår övergreppen, då skulden och ansvaret ligger hos kvinnan. 

Hon beskriver det som vanligt i samhället att se sexuella övergrepp som något som kvinnor 

ansvarar för att undvika, vilket t.ex. kan ses i både hemmet och domstolar där kvinnor 

utfrågas om vad de hade på sig vid övergreppet, eller varför de följt med mannen hem. 

Kvinnor tar på sig ansvaret för handlingen och skäms över att t.ex. ha varit för förförisk 

(Rung, 2017).  

3.3 Motstånd 

Begreppet motstånd är en central komponent i konversationer kring våld eftersom det 

förtydligar våldets ensidighet. Begreppet har även en etablerad betydelse inom 

psykoanalysen, där det syftar på människors förmåga att forma ett psykologiskt försvar mot 

hot (Coates & Wade, 2007).  
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Enligt den allmänna dialogen som ofta förs i västerländska samhällen anses inte en person ha 

gjort något motstånd om hen inte gjort fysiskt motstånd, vilket är problematiskt eftersom det 

utesluter många andra former av motstånd (Scott, 1990). Denna vanligt förekommande 

uppfattning gällande det motstånd personer som utsatts för våld gör innebär alltså i regel att 

offrets motstånd döljs (Bursdow, 1992; Coates, 2002; Coates & Wade, 2007; Scott, 1990, 

Wade, 1997). Ofta nämns inte motståndet överhuvudtaget, vilket leder till att offren framstår 

som passiva deltagare, villiga eller till och med som orsak till det våld de utsätts för (Coates 

& Wade, 2007). När kvinnliga offer för mäns våld själva berättar om övergreppet berättar de 

främst om våldsbrottet, men även om starka känslor, vilket synliggör deras motstånd (Hydén, 

1994). Dock kan offret även dölja sitt motstånd taktiskt för att skydda sig från att utsättas för 

ytterligare våld (Wade, 1997). Carstensen (2004) beskriver även hur kvinnor kan uttrycka 

missnöje över att själva inte varit tillräckligt tydliga eller inte ha sagt ifrån ordentligt. 

Förövarens beskrivningar döljer däremot motståndet genom att inte nämna det, beskriva 

våldet som bråk och genom att fokusera på sina egna känslor istället för offrets (Coates & 

Wade, 2007; Hydén, 1994).   

 

Inom litteratur som berör psykoterapins teori och praktik förbises i regel detta motstånd 

(Wade, 1997), likaså kan psykiatrikers texter dölja offers motstånd genom att exempelvis 

blanda ihop våldtäkt med sex eller genom att inte nämna motståndet alls (Coates & Wade, 

2007). Det förekommer även att politiker (Coates & Wade, 2007) samt domare inom 

rättsväsendet döljer offers motstånd genom att inte nämna det (Bavelas & Coates, 2001; 

Coates, 2002; Coates & Wade, 2007). Vad som dessutom ofta undanhålls i samtal om våld är 

enligt Scott (1990) det förtryck personen som är utsatt för våld befinner sig under, där 

motstånd t.ex. kan innebära ytterligare eller grövre våld från våldsutövaren. Därför gör offret 

ofta en säkerhetsanalys gällande vilken typ av motstånd som lämpar sig i stunden, och på det 

sättet skyddar sig själv från ytterligare våld (Scott, 1990). Hur offret gör motstånd beror alltså 

på kombinationen av risker och möjligheter i den specifika situationen. Därför är det fysiska, 

öppna motståndet den minst vanligt förekommande typen av motstånd (Coates & Wade, 

2007; Scott, 1990). Detta gör att det kan vara svårt att identifiera motstånd mot sexualiserat 

våld, eftersom den diskurs som ofta förs gällande motstånd inom den västerländska kulturen 

bygger på en föreställning om likartade styrkeförhållanden mellan parterna (Bavelas & 

Coates, 2001). Exempelvis vet ofta en anställd som behandlats illa av en överordnad på 

arbetsplatsen att invändningar kan leda till avsked eller hinder i karriären (Wade, 1997). Att 

endast erkänna offrens motstånd om det leder till att våldsutövarens handlingar upphör eller 

hindras är därav oerhört problematiskt (Coates & Wade, 2007).  

4. Metod 

Under detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för studien. Hur materialet valts ut i 

förhållande till syftet, och hur materialet analyserats för att besvara studiens frågeställningar. 

Kapitlet innehåller även en etisk reflektion samt en metoddiskussion.  
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4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att besvara studiens frågeställningar valdes ett empiriskt material bestående av texter 

kvinnor skrivit för att dela med sig av sina levda erfarenheter av sexualiserat våld. 

Innehållsanalysen fokuserar på att tolka och förstå innehåll i texter genom att försöka uppnå 

förståelse av världen från studieobjektets synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys är fokus att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll (Lundman & Hällgren Graneheim , 2017). För att 

analysera empirin har studien använt både ett riktat och summerande perspektiv på den 

kvalitativa innehållsanalysen. Den riktade analysen präglas av en strukturerad process där den 

inledande kodningen görs utifrån tidigare forskning (Hsieh & Shannon, 2005). Den 

summerande innehållsanalysen fokuserar på att identifiera och kvantifiera förekomsten av 

specifika innehåll i texter i syfte att förstå den kontextuella användningen av dessa ord inom 

texterna (Hsieh & Shannon, 2005). Detta har studien använt sig av vid bearbetningen av 

materialet utefter vanligt förekommande innehåll samt beräkningar av motståndets frevens i 

texterna för att skapa en fördjupad analys med fokus på underliggande meningar. Vi har även 

använt oss av vår förkunskap när materialet bearbetats för att försöka förstå det som beskrivs. 

Förkunskapen består av den presenterade kunskapsöversikten, teoretisk kunskap inom ramen 

för socionomprogrammet samt erfarenhetsbaserad kunskap i form av arbete med personer 

som är eller har varit utsatta för våld i nära relation, utredningsarbete inom socialtjänsten 

samt kvinnofridsarbete och kvinnofridssamverkan i en medelstor kommun i Norrbotten.  

4.2 Urval 

Eftersom vi uppfattat en stor kunskapslucka gällande forskning kring kvinnors levda 

erfarenheter av sexualiserat våld i skrift valde vi att hämta empiriskt material till studien från 

en bok innehållande texter kopplad till me too-rörelsen. Texternas längd varierar mellan 42 

till 543 ord, med en medellängd på ca. 90 -120 ord vilket är en halv sida i boken. Valet att 

utgå från en bok grundar sig i att materialet finns sparat, att skribenterna har samtyckt till 

publicering samt att empirin är begränsad till skillnad från att använda sig av inlägg från 

sociala medier. Att materialet finns sparat gör att studien är möjlig att kontrollera och även 

reproducera. En fråga som väcktes för studiens urval var ifall texterna är opåverkade. Vi 

sökte efter publicerat material av samlingar med texter från #metoo, och fann två böcker av 

svenska författare. När vi tog del av dessa material insåg vi snabbt att studiens 

frågeställningar inte kunde besvara med hjälp av texterna i boken “me too - Så går vi vidare: 

Röster, redskap och råd” (Pascalidou, 2017), då dessa texter uppfattades innehålla svar på 

frågor ställda av redaktören. Dessutom var flertalet av skribenterna personer som med stor 

sannolikhet kan vara kända för läsaren. Därav ansågs texterna inte var tillräckligt naturliga 

kopplat till studiens syfte.  

 

När vi vände blicken mot boken “#metoo: 100 berättelser och 10 frågor som behöver 

besvaras” (Van Luik, 2017) insåg vi att dessa texter skilde sig från den första boken eftersom 

de konkret beskrev levda erfarenheter av sexualiserat våld. Materialet uppfattades mer 
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naturligt och i mindre omfattning påverkat av redaktören. Texterna var skrivna för att 

återberätta det sexualiserade våld skribenterna utsatts för. Av den anledningen ansågs 

materialet användbart som data för studien. Materialet finns dessutom sparat och källorna går 

att kontrollera, vilket gör materialet transparent för läsaren. Vissa frågetecken dök upp kring 

hur och i vilket syfte materialet hade samlats in, om kvinnorna bakom texterna hade samtyckt 

till att medverka och vem som låg bakom boken. Vi kontaktade därför förlag, redaktör och 

redaktion för att få svar på dessa frågor. 

 

Via mailkontakt med bokens redaktör Colette van Luik har vi fått information om att texterna 

är skrivna av kvinnor som under november 2017 delade med sig av sina levda erfarenheter av 

sexualiserat våld till antologin “#metoo: 100 berättelser och 10 frågor som behöver besvara”. 

Texterna samlades in av Colette van Luik och skribenterna är kvinnor som bor eller vistas i 

Sverige. De är i varierande åldrar, med olika yrken och socioekonomisk status. Boken har 

getts ut av bokförlaget Max Ström i samarbete med stiftelsen AllBright. Colette van Luik är 

journalist och har arbetat bland annat på Sveriges Television, stiftelsen Berättarminesteriet - 

för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden och Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks). Syftet med boken var att i första hand kunna 

spridas och användas som diskussionsunderlag på skolor och arbetsplatser, för att undvika 

ytterligare trakasserier och övergrepp, berättar van Luik i en intervju med Expressen (Asplid, 

2017, 15 nov). Därför var målet att den skulle vara billig för att de skulle ha råd att köpa in 

stora mängder och kunna använda den i undervisning och på utbildningar (Colette van Luik, 

personlig kommunikation, 18 mars 2018). Amanda Lundeteg arbetar för Allbright och tillhör 

redaktionen för boken. Hon beskriver via mail att hennes och AllBrights roll främst har 

handlat om att sprida boken till arbetsgivare och riksdagsledamöter (Amanda Lundeteg, 

personlig kommunikation, 15 mars 2018). 

 

Colette van Luik gjorde efterlysningar på sociala medier, kontaktade kvinnor i sina nätverk 

och bad även dem att kontakta sina vänner för att samla in materialet. På så vis spreds hennes 

efterlysning, och redan inom ett par dagar hade hon fått in texter från hundratals individer. 

Totalt tog insamlandet av material fem dagar. I efterlysningen informerades individerna om 

att hon sökte olika sorters berättelser om erfarenheter som platsade under #metoo och att de 

skulle publiceras i en bok (Colette van Luik, personlig kommunikation, 18 mars 2018). 

Vidare har vi via mailkontakt med Colette van Luik fått veta att hon systematiskt valde ut 

texterna grundat på spridning gällande ålder, geografi och yrken bland individerna. Genom 

kontakter i olika delar av Sverige uppnåddes målet med spridning. När Colette van Luik 

noterade att många av händelserna ägt rum lång tillbaka i tid samt på fritiden skickades 

ytterligare en efterlysning ut för att få fler texter om händelser i nutid samt på arbetsplatser 

eller i skolor.  

 

De kvinnor vars texter valdes ut kontaktades av redaktören för godkännande. Samtliga 

kvinnor vars berättelser finns publicerade i boken har lämnat sitt samtycke. Individerna valde 

själva om de ville vara anonyma eller om deras namn skulle publiceras (Colette van Luik, 

personlig kommunikation, 18 mars 2018). Bokens totala sidantal är 144 sidor, innehållande 

100 berättelser från kvinnor och tio frågor som besvaras av experter som är engagerade och 
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insatta på de olika ämnena som rör frågorna. I studien har de texter där kvinnor skrivit om 

sina levda erfarenheter av sexualiserat våld analyserats, vilket är sidorna 7 - 119. 

4.3 Kodning och kategorisering  

Med viss teoretisk och erfarenhetsbaserad förförståelse lästes materialet igenom en första 

gång och ansågs rimligt utifrån studiens syfte. Därefter förhöll vi oss teoridrivet till materialet 

när läste igenom det på nytt. Med frågeställningarna som bakgrund läste vi texterna och 

placerade delar av citat som kategorier kopplat till teman för utrymme, ansvar och motstånd. 

De olika kategorierna diskuterades gemensamt för att kunna gå vidare med hur dessa 

kategorier skulle tolkas och brytas ned till koder. Den ena av oss fokuserade sedan på 

texterna på sidorna 7-65, medan den andra fokuserade på sidorna 66-119. När det uppstod 

oklarheter för hur texterna skulle tolkas, eller om nya fynd upptäcktes längst vägen 

kontaktade vi varandra för att föra en diskussion kring detta. Efter ytterligare genomläsningar 

av materialet skapades koder utifrån dessa kategorier. Kodningen gjordes manuellt och 

färgmarkeringar användes för att urskilja de olika temana samt olika nyansskillnader i 

färgerna för att separera kategorierna i texten. Kodningen genomfördes enskilt för att sedan 

gemensamt diskutera och sammanställa respektive kodning. 

 

I texten nedan finns flera teman, koder och kategorier. Under kommande underrubriker 

beskrivs hur vi valt att koda och kategorisera detta citat. 

 

Jag var cheerleader på ett jippo där två gymnasieskolor drabbade samman dagtid. Killarna från 

motståndarskolan störde sig på att vi tjejer retades och stojade när det gick dåligt för deras lag. Jag var 

lite modigare och kom för nära. Plötsligt hade jag åtta - tio killar över mig. Jag var hjälplös. De höll fast 

mig och jag sprattlade som en fisk, tänkte: ‘Nu blir jag våldtagen. Är det så här det känns?’ De våldtog 

mig inte, men jag fick skrapsår och stora blåmärken som jag sminkade över med teatersmink på 

studenten två dagar senare. S. 25 

4.3.1 Våldets utrymme 

Inom ramen för frågeställningen kring våldets utrymme har vi kodat den del av texten som 

innehåller beskrivningar av det sexualiserade våldet. Kategoriseringen för koderna kring 

utrymme gjordes genom att markera de meningar som innehåller redogörelser för sexualiserat 

våld. Därefter räknades meningarna, och det totala antalet meningar i texterna för att beräkna 

dess procentsats i förhållande till den övriga texten. Procentsatsen avrundades till närmaste 

fem- eller tiotal. Under beräkningen av det sexaliserade våldets utrymme fördes diskussioner 

kring var gränsen skall dras för vad som räknas som sexualiserat våld. Vi har förhållit oss till 

definitionen av Isdal (2017), vilken redovisas i studiens kapitel 2.2, och diskuterat hur 

tolkningen skall göras både inom studiegruppen och via handledning. Resultatet visar siffror 

på där skribenten skildrar den levda erfarenheten av sexualiserat våld. När skribenten t.ex. 

beskriver var hon befann sig, eller hur hon ser på sexualiserat våld i framtiden anser studien 

inte beröra den levda erfarenheten. 
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Genom den kvalitativa innehållsanalysens möjlighet att beskriva variationer i textinnehåll har 

studien även kunnat noterat på vilket sätt skribenterna berättar om den levda erfarenheten 

samt vad som får utrymme förutom den levda erfarenheten av sexualiserat våld. På det sättet 

kan hela texterna till viss del ses som koder under temat utrymme, men med olika kategorier. 

Genom att studera hela textmaterialet har studien gjort det möjligt att avläsa om det finns 

specifika mönster som skribenterna använder för att beskriva sexualiserat våld, samt vad 

skribenterna aktivt väljer att dela med sig av inom ramen för frågeställningen. Utifrån tidigare 

forskning och förkunskap har detta kunnat analyseras och kategoriseras för att sedan förstås 

och förklaras. 

 

För tidigare nämnda citat har följande typ av kodning gjorts. För temat utrymme har studien 

beräknat den del i texten som innehåller våld. “Plötsligt hade jag åtta - tio killar över mig. Jag 

var hjälplös. De höll fast mig och jag sprattlade som en fisk”. Denna kod beräknades som 3 

meningar av totalt 8. 37,5% avrundades till 40%. 

4.3.2 Ansvar 

Inom temat ansvar har koder bildats genom att studera hur skribenterna beskriver 

ansvarsfördelning för det sexualiserade våldet i sina texter. Detta gjordes dels genom att 

studera användandet av ensidiga och ömsesidiga beskrivningar, ifall handlingarna beskrivs 

ensamt, där det finns en gärningsman och ett offer eller ifall handlingarna beskriva 

tillsammans, där bägge parter varit överens. Vi studerade även på vem skribenten lägger 

ansvar för sexualiserat våld och hur skribenten beskriver sig själv i förhållande till personen 

som beskrivs som förövare. Det sistnämna har vi valt att studera genom att studera hur 

skribenten beskriver relationen till förövaren samt skribenternas tilldelning av subjekts- och 

objektspositioner. I de texter där skribenten beskriver hur hon anser att vi ska gå vidare efter 

me too-rörelsen har vi analyserat och bildat koder kring hur diskussionen ser ut gällande 

vidare ansvar för detta. 

 

För tidigare nämnda citat har följande typ av kodning gjorts. Under temat ansvar finner vi i 

denna text koden “Jag var lite modigare och kom för nära”. Koden beskriver ett ansvar som 

skribenten tar genom att beskriva att hon kommit för nära. Kategorin för ansvar blir eget 

ansvar. I texten studerades även skribentens ordval och bildade kategorin ensidiga 

beskrivningar, t.ex. genom koden “de höll fast mig”, där handlingen beskriver någonting 

skribenten inte varit överens om, utan som hon blivit utsatt för av förövarna. Skribenten 

beskrivs lägga ansvaret på personerna som beskrivs som förövare genom sin beskrivning. 

4.3.3 Motstånd 

Det motstånd som beskrivs i texten har gjorts till koder, som sedan kategoriserats efter 

motståndshjulet (Richardson, 2006) för att definiera vilket form av motstånd som beskrivs. Vi 

har studerat vilket motstånd som beskrivs i texterna i form av fysiskt-, intellektuellt-, 

emotionellt- och själsligt motstånd som reaktion på det sexualiserade våldet.  
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Formerna av motstånd som förekommer i de olika texterna har sedan räknats och 

sammanställts i två olika diagram. I den första sammanställningen tas ingen hänsyn till ifall 

en typ av motstånd förekommer flera gånger, utan endast om det förekommer 

överhuvudtaget. Den andra sammanställningen redovisar i vilken frekvens de olika typerna 

av motstånd förekommer. De olika formerna av motstånd per text har då räknats för sig, och 

sedan antalet gånger varje motstånd nämnts i texten. 

 

För tidigare nämnda citat har följande typ av kodning gjorts. I texten finner vi koder för temat 

motstånd: “jag sprattlade som en fisk”, “tänkte: ‘Nu blir jag våldtagen. Är det så här det 

känns?” och “sminkade över med teatersmink på studenten två dagar senare”.  I den första 

koden beskriver skribenten motstånd genom att sprattla som en fisk, vilket vi tolkade under 

kategorin för fysiskt motstånd. Den andra koden beskriver hur skribenten tänker under tiden 

hon blir utsatt för sexualiserat våld, detta bildade enligt motståndshjulet kategorin emotionellt 

motstånd. Den tredje koden beskriver hur skribenten gjort motstånd genom att täcka över sina 

skador. Detta kan enligt motståndshjulet ses som “adjusting physical appearance”. Vilket 

bildade kategorin för fysiskt motstånd. 

4.4 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska forskningsdeltagare informeras och samtycka till 

medverkan när en studie ska genomföras. Att inte informera de individer som delgett sina 

levda erfarenheter av sexualiserat våld medför risker med studien. Materialet som använts i 

studien är en sekundärkälla. Skribenterna i boken är inte medvetna om att en studie görs på 

deras texter, hur studien genomförs eller vad studien kan bidra med. Av den anledningen har 

de varken möjlighet att delta frivilligt eller avbryta sin medverkan i studien. Detta skulle 

kunna leda till negativa konsekvenser för de berörda skribenterna i form av obehag på lång 

eller kort sikt, med anledning av att studien analyserat deras texter, vilket även kan ses som 

ett integritetsintrång. Eftersom de inte informerats om studien har de heller inte möjlighet att 

lämna sitt samtycke, och kan därav inte självständigt välja om eller på vilka villkor de deltar. 

Även detta skulle kunna upplevas obehagligt eller kränkande för dem.  

 

Eftersom det materialet som studerats är tillgängligt för allmänheten kan vi inte garantera 

konfidentialitet. I en del av texterna har skribenten valt att uppge för- och efternamn, vilket 

gör att utomstående kan söka upp information om vilka som lämnat ut materialet till studien. 

För att skydda dessa skribenter har vi i den mån det är möjligt valt att avidentifiera dem 

genom att inte uppge deras namn, vilket är väsentligt enligt Vetenskapsrådet (2017). Däremot 

är det fortfarande möjligt för utomstående kan söka upp information om vilka som lämnat ut 

materialet till studien. Att urvalet dessutom endast baseras på en källa underlättar för de som 

tar del av studien att identifiera skribenterna. Negativa konsekvenser som detta kan medföra 

för dem är upplevt integritetsintrång samt psykiskt obehag på lång eller kort sikt. Det finns 

även en eventuell risk att tredje person upplever obehag eller stigmatisering, i detta fall 

främst de personer som beskrivs som förövare i texterna. Genomgående i texterna finns inga 

namn utskrivna på personerna som beskrivs som förövare, och de blir på det sättet mindre 

förankrade till skribenterna. Begreppen “förövare” och “gärningsman” är rättsliga begrepp. 
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Eftersom det inte går att avläsa ifall personerna som beskrivs som förövare i texterna är 

rättsligt dömda kommer studien förtydliga att det är skribenternas beskrivning av 

gärningsmannen som är utövaren av det sexualiserade våldet.  

 

Det vetenskapliga värdet med studien, att undersöka hur kvinnor skildrar sina levda 

erfarenheter av sexualiserat våld, anser vi väger upp riskerna som beskrivits ovan genom att 

det bidrar till att synliggöra våld, ansvarsfördelning och motstånd. Kunskapen om hur 

kvinnor skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat våld kan komma till användning både 

på individ-, grupp- och samhällsnivå, vilket presenteras vidare i kapitel 6.5. Det syfte 

skribenterna som berättat om sina levda erfarenheter av sexualiserat våld haft kan tänkas vara 

just att nå ut till så många som möjligt, kanske för att uppnå en förändring. På så sätt kan 

studien ses som någonting positivt för dessa kvinnor. Tanken med studien är inte att 

skuldbelägga offren, utan att istället lyfta fram och stärka en förtryckt grupp. Genom att 

benämna våldet för vad det är kan det hjälpa individer att förstå vad de utsatts för och varför 

de reagerat som de gjort (Isdal, 2017). Att undersöka beskrivningen av ansvar och lyfta fram 

motståndet kan de individer som utsatts för sexualiserat våld stärkas, och kunskapen kan på 

så sätt bidra till att minska deras lidande och förbättra deras livskvalitet. Även utövarna av det 

sexualiserade våldet kan ha nytta av att detta synliggörs, eftersom de då eventuellt kan ta 

ansvar för sina handlingar och förändra dem, exempelvis genom behandling, diskussion, 

uppmärksammande av andras beteende eller att anordna killmiddag - där ambitionen är att ge 

män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle 

(Rutgersson & Östensson, 2018). Detta skulle dessutom förebygga att fler kvinnor utsätts för 

sexualiserat våld, dels genom att förändra egna handlingsmönster men också genom att 

kunskap och insikt sprids till andra män som kan vara förebilder både för vuxna och barn.  

4.5 Metoddiskussion 

Genom syftet valdes materialet ut för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar. 

Nackdelen med att använda sig av ett färdigskrivet material kan vara att det blir omöjligt för 

forskaren att ställa följdfrågor, läsa av kroppsspråk, tonläge eller göra någon uppföljning. 

Däremot skapar ett sparat material där forskningspersonen inte haft kontakt med 

undersökspersonen en möjlighet att bearbeta ett material som inte blivit påverkade av 

forskningspersonens intervjuguide eller åsikter (Börjesson & Palmblad, 2007; Phillips & 

Winther Jørgensen, 2000). Genom användandet att boken #metoo: 100 berättelser och 10 

frågor som behöver besvaras har skribenterna fritt fått berätta om sina levda erfarenheter, och 

studien blir lätt att reproducera eftersom materialet är offentligt. 

  

Till en början var tanken med studien att använda en diskursanalytisk metod för att bearbeta 

det språkbruk och diskurser som skribenterna använde. Under bearbetandet av texterna 

uppfattades, genom handledning, resultaten inte vara lämpade för en diskursanalytisk studie. 

Utmaningen uppstod där studien tydde på resultat av en och samma diskurs, och inte skilda 

diskurser som skribenterna använder sig av.  
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För vårt material och de upptäckter som gjorts utefter studiens frågeställningar lämpar sig 

kvalitativ innehållsanalys som metod, vilket syftar till att tolka och förstå innehåll i texter 

(Bryman, 2008; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Den kvalitativa studien försöker 

uppnå förståelse av världen ur studieobjektets synvinkel och utveckla innebörden av 

människors erfarenheter. Styrkan är att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar 

eller upplevelser, och ge bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld (Kvale & 

Brinkmann (2014).  

 

En abduktiv ansats möjliggör användandet av vår förkunskap när materialet öppet bearbetas, 

vilket underlättar för tolkningarna i texterna. Svårigheten har bestått av gränsdragning för det 

summerande perspektivet. T.ex. att avgränsa utrymmet för var de levda erfarenheterna av 

sexualiserat våld börjar och slutar. Även viss typ av motstånd har varit svårplacerat för 

bedömning om vilken typ av motstånd skribenten beskriver då det är omöjligt att läsa av ironi 

eller kroppsspråk. Vid dessa tillfällen har den övriga texten varit vägledande för tolkningen 

av skribentens beskrivna motstånd. Det summerande perspektivet har även varit en styrka då 

det i viss mån gjort det möjligt att förhålla sig till texten och kvantifiera förekomsten av 

specifika innehåll utan att påverkas av egna tolkningar, och låtit förståelsen för innehållet 

komma efter beräkningen. 

 

Vad som är tillräcklig spridning för att representera alla målgrupper är svårt att besvara. Det 

intersektionella perspektivet utgår ifrån att köns-, sexualitets-, klass-, och etnicitetsstrukturer 

är sammanvävda och komplexa och som genom samhällets maktstrukturer bidrar till att 

förtryck och ojämlikhet upprätthålls och återskapas (Mattson, 2015). Vi anser att även 

funktionsvariationer är viktigt att ha med för detta perspektiv. Intersektionalitet och kritisk 

reflektion kan enligt Mattson (2015) öka medvetenheten om hur vi bidrar till att upprätthålla 

maktstrukturer och förtryck. Det intersektionalistiska perspektivet benämns inte i boken eller 

i de texter som analyserats i studien. Relationen av överordning och underordning uppfattar 

vi är ett heteroperspektiv där kvinnor utsatts av sexualiserat våld av män. Spridningen har 

fokuserats på ålder, geografi och yrke. Kvinnornas funktionsförmåga, sexualitet, etnicitet, 

klass eller religion nämns inte. 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat, vilka presenteras under rubriker våldets 

utrymme, ansvar för det sexualiserade våldet och motstånd gentemot det sexualiserade våldet. 

Rubrikerna motsvarar de tre teman som studien utgår ifrån. Under respektive rubrik finns 

underrubriker vilka motsvarar de kategorier som framkommit. Där presenteras dessutom ett 

urval av de citat som fungerat som koder under genomförandet av studien.  

 

I studien benämns det skrivna empiriska materialet som texter. Författarna som skrivit 

texterna i boken benämns som skribenter. I vissa hänseenden används berättelser och 

beskrivningar i studiens resultat, vilket syftar till innehållet som skribenten beskriver i sina 

texter. Berättelser för vad texten innehåller, och beskrivningar för hur skribenten berättar. För 

att förtydliga resultaten kommer citat användas som exempel. Citaten är hämtade från 
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studiematerialet och innehåller olika skribenters texter. När sidnummer presenteras för citat 

är det genomgående från van Luiks (2017) bok “#metoo: 100 berättelser och 10 frågor som 

behöver besvara” studien refererar till. I detta kapitel kommer skribenterna att numreras i 

löpande följd för den ordning de förekommer i texterna. 

5.1 Våldets utrymme 

Genom att studera det utrymmet för det sexualiserade våldet i texterna har en beräkning 

gjorts på samtliga 100 texter. En bok där skribenter beskriver sina levda erfarenheter av 

sexualiserat våld, kan lätt leda tankarna till att det sexualiserade våldet upptar huvuddelen av 

utrymmet. Studiens resultat indikerar dock att det sexualiserade våldet tar en avsevärd del 

men inte hela utrymmet. Resultatet för den procentsats som vigts åt det sexualiserade våldet 

har ett medelvärde på 40,5%. Den högsta procentsatsen är 100% vilket en text uppnår. Den 

lägsta procentsatsen är 10%, vilket omfattar fyra texter. Det sexualiserade våldets utrymme i 

texterna har en median på 50% där verbalt sexualiserat våld är mest förekommande.  

 

I texterna beskrivs liknande typ av sexualiserat våld på olika sätt. Flera av texterna i studien 

innehåller längre redogörelser för våldet, vilket ger det sexualiserade våldet en större plats i 

texten, medan andra texter sammanfattar det sexualiserade våldet i ett fåtal ord.  

 

Vi sitter i en taxi. Jag försöker tänka klart. Vi passerar en hotellreception. Jag tänker att jag ska prata med 

receptionen och be om hjälp, fråga vad som händer. Plötsligt är vi i hissen. Ville jag följa med honom? 

När bestämdes det? Vi är på hotellrummet. Det snurrar i huvudet. Han är inne i mig. Det gör ont. Jag 

stöter bort honom. Jag blöder. S. 100. Skribent 1 

 

Tre killar från gänget följer efter mig. En av dem, som vi kan kalla ‘K’, tränger sig in i hytten när jag 

öppnar dörren. Han misshandlar och våldtar mig grovt medan de två andra killarna står utanför och 

vaktar. Ca. 20 minuter senare kommer min vän in i hytten. S. 94. Skribent 2 

 

Första gången som jag blev utsatt för en mans övergrepp vad jag ett litet barn. Jag hade känt honom så 

länge jag kan minnas, han såg till att bli min vän. Berättade hur söt, fin och bra jag var. När jag var nio år 

förgrep han sig på mig. S. 80. Skribent 3 

 

Ovan citeras tre olika delar ur texter som alla beskriver en våldtäkt, vilket studien markerats 

med kursiv stil. Skribent 1 ger en längre redogörelse av det sexualiserade våldet genom att ge 

läsaren en bild av flera delar av våldtäkten. Skribent 2 benämner våldtäkten som både 

misshandel och grov våldtäkt vilket hjälper till att synliggöra det sexualiserade våldet genom 

valet av de ensidiga orden “misshandlar” och “våldtar”. Samtidigt ges inte någon närmare 

beskrivning av våldtäkten. Detta resulterar i att det sexualiserade våldet får en liten plats i 

texten i förhållande till den övrig text. Skribent 3 beskriver istället det sexualiserade våldet 

med  de ensidiga beskrivningarna “övergrepp” och “förgrep”. Beskrivningen är samtidigt 

övergripande eftersom förklaring av dessa handlingar inneburit saknas. Trots detta får det 

sexualiserade våldet i citatet stor procentuell del av texten då texten i sig är kort. Resultat av 

varierande beskrivningar av levda erfarenheter visar på att variationen av beskrivningar 

bidrar till vilket utrymme det sexualiserade våldet får i texterna, men att detta inte talar för att 
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mycket utrymme i texten automatiskt betyder en noggrann redovisning av det sexualiserade 

våldet. 

 

Eftersom skribenternas texter innehåller mer än endast beskrivningar av det sexualiserade 

våldet har studien granskat vad som får utrymme i texterna utöver det sexualiserade våldet. 

Utifrån detta har två mönster uppmärksammats i skribenternas sätt att berätta. Majoriteten av 

texterna följer eller delvis följer dessa mönster. Det är möjligt att det finns fler berättarstilar, 

men nedanstående är de två som huvudsakligen observerats i studien. 

5.1.1 Berättarstil 1 

Det som utmärker den första berättarstilen som observerats är att skribenten berättar mycket 

kring bakgrund och följder för det sexualiserade våldet. Texten inleds med en beskrivelse av 

bakgrunden till det sexualiserade våldet. Genom bakgrundsbeskrivningarna förmedlar 

texterna kontexten för händelsen, exempelvis var det sexualiserade våldet ägt rum och vilken 

relation skribenten haft till personen som texten beskriver som förövare. Därefter beskrivs 

som regel våldet skribenten blivit utsatt för: både sexualiserat, fysiskt, och/eller psykiskt. 

Avslutningsvis innehåller texterna beskrivningar om individuella följder av det sexualiserade 

våldet såsom känslor, tankar, psykiskt mående samt andras reaktioner till följd av det 

sexualiserade våldet. I somliga fall beskriver texterna även egna insikter som dykt upp efter 

övergreppet, och vad de anser att de bör ha gjort och/eller kommer att göra annorlunda i 

framtiden. I nedanstående citat har merparten av det sexualiserade våldet inte tagits med då 

exemplet syftar till att visa på beskrivningar av det som inte rör det sexualiserade våldet. 

 

SOMMAREN 2015 ÅKTE JAG på roadtrip i Sverige med min bästa vän. En av kvällarna tog vi oss 

regnblöta i jeans och tröja till Harrys i Karlskrona för lite mat och ett glas vin. Det blev en helkväll med 

flera glas vin, många nya härliga möten med tidigare främmande människor och framförallt mycket dans 

på dansgolvet …. Tankarna som snurrade i mitt huvud var inte vad han hade utsatt mig för, utan jag 

började istället ifrågasätta och skuldsätta mig själv. Dansade jag för inbjudande? Hade jag fel kläder på 

mig? Efteråt har jag reflekterat över detta, att jag inte i första hand la skulden där den hörde hemma utan 

att jag tog på mig den själv. Händelsen kommer alltid att leva kvar inom mig. S. 21. Skribent 4 

 

JAG VAR 24 ÅR, pluggade i Lund och var engagerad i universitetets student-TV. När en av landets då 

mest kända medieprofiler kom till Lund var det en stor händelse för oss. Jag skulle få intervjua honom för 

den lokala kanalens räkning, och jag beundrade hans arbete enormt mycket. Efter intervjun år vi middag 

med styrelsen för student-TV och sedan gick vi alla ut och tog en öl. Efter några öl föreslog medieprofilen 

att vi två skulle fortsätta festa på hans hotellrum …. ‘Glöm inte att det är DU som utnyttjar MIG.’ Det 

upprepades som ett mantra. Inte förrän år efteråt insåg jag orsaken till varför han sa så. Jag minns också 

hur mycket jag skämdes när jag passerade hotellreceptionen fem på morgonen. Jag kände mig smutsig. 

Som att jag på något sätt vilselett honom och att jag fick skylla mig själv. När jag ett knappt decennium 

senare mötte honom i en korridor på vår då gemensamma arbetsplats, gick han bara rakt förbi mig utan att 

hälsa. S. 37. Skribent 5 

 

Jag praktiserar på ett kontor. En anställd man är på mig hela tiden … Jag är så inställd på att jag ska göra 

bra ifrån mig för att öka chanserna till vidare jobb och goda referenser. När jag arbetar vid en arbetsbänk 

kommer han bakifrån, tar upp en linjal och snärtar mig på stjärten. Ingen reagerar. Vi sitter och fikar 

tillsammans med ett trettiotal andra. Hela tiden tar han på mig, jag vill inte …. En kvinna som sitter på 
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andra sidan kontorslandskapet säger till slut högt på fikarasten: ‘Vad du är på Elin hela tiden.’ De 

närmaste kollegorna är tysta. I efterhand är jag glad att någon i alla fall sa ifrån. s. 107. Skribent 6 

 

Här beskriver skribenterna kontexten kring händelsen, och vilken relation offret haft till 

personen som texten beskriver som förövare. Det finns en variation av följder av det 

sexualiserade våldet i citaten genom beskrivningar av egna tankar, känslor samt andras 

reaktioner när de fått till sig det sexualiserade våldet. 

5.1.2 Berättarstil 2 

I den andra berättarstilen innehåller texterna, i jämförelse med tidigare nämnda berättarstilen, 

korta eller frånvarande beskrivningar av bakgrund och egna reflektioner kring det 

sexualiserade våldet. Känslor beskrivs sällan och det ges inte utrymme för en närmare 

beskrivningar av personen som texten beskriver som förövare eller relationen till denne, utan 

personen benämns snarare som exempelvis “mannen i fönstret”. Här får det sexualiserade 

våldet som skribenten berättar att hon har blivit utsatt för en stor plats i texten i förhållande 

till övrigt innehåll.  

 

JAG HAR FRILANSAT i 15 år som sångerska. Är med på en releasefest på ett svensk skivbolag. Känd 

svensk pianist sätter sig mittemot mig, skålar och säger: ‘Det är så sexigt och spännande med er 

sångerskor. Ert verktyg är läppar och tunga. Man kan se på er sångteknik om ni är bra på blow-jobs. Du är 

ju klart en stjärna. Mjuka fylliga och starka läppar, avslappnad käke och fin färg på tungan. Väldigt 

inspirerande!’ Klappar mig på kinden, skålar i mitt glas och går. S. 42. Skribent 7 

 

Den gången jag tågluffade och vaknade av att den okände mannen hade tryckt upp sina båda händer 

genom shortsens ben. Händer som grävde i mitt kön. Männen på spårvagnar och bussar som tryckt upp 

sina erigerade könsorgan mot min rygg. .... Kollegan i taxin på väg från företagsfesten som förde upp sin 

hand under min blus och försökte knäppa upp min behå. S. 67. Skribent 8 

 

Texten är antingen kort i förhållande till övriga texter i boken och innehåller en specifikt 

berättelse om sexualiserat våld som det första exemplet ovan. Eller så är texten lång i 

förhållande till övriga texter i boken och innehåller flera korta berättelser om olika tillfällen 

för sexualiserat våld, så som det senare exemplet. Det senare citatet innehåller fler korta 

berättelser som inte valdes att tas med i exemplet.  

5.2 Ansvar för det sexualiserade våldet 

Under detta tema har skribenternas beskrivning av ansvarsfördelningen för det sexualiserade 

våldet i texterna undersökts. Det handlar om vem som skribenten beskriver som direkt 

ansvarig för det sexualiserade våldet. Resultatet innehåller även en djupare granskning 

gällande på vilket sätt skribenterna indirekt beskriver ansvarsfördelningen. Detta har gjorts 

genom att studera hur personen som beskrivs som förövare framställts samt hur skribenten 

beskriver sig själv i förhållande till denne. Studiens resultat visar att skribenterna i sina texter 

berättar om ansvar för sexualiserat våld kopplat till både skribenten själv, personen som 

beskrivs som förövare och utomståendes ansvar och deras responser. 
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5.2.1 Ansvar på skribenten själv 

Genom att analysera skribenternas texter finns beskrivningar av ett eget ansvar för utsatthet 

av sexualiserat våld. Skribenterna beskriver ett ansvarstagande för sexualiserat våld och 

bekämpandet av det. Resultaten visar på att skribenterna beskriver ett ansvar att berätta om 

sina levda erfarenheter för att förhindra sexualiserat våld och för att läka. Studien visar även 

mönster av ömsesidiga beskrivningar, vilka kan tolkas som att handlingen varit 

överenskommen samtidigt som förövarens ansvar på så vis reduceras.  

 

Resultaten visar även ett skifte till insikter av sina levda erfarenheter och ansvar för 

framtiden. Enligt studiens resultat kan skribenternas anledning till att berätta om sina levda 

erfarenheter av sexualiserat våld vara ett sätt att ta ansvar över att förhindra sexualiserat våld 

genom att synliggöra förekomsten av det, men även för att ta ansvar för sin egen 

läkningsprocess.  

 

SOM EN FLODVÅG väller berättelser fram …. Kraften är enorm och när jag läser händer något i min 

egen kropp. Egna, förträngda historier som nu letar sig upp till ytan och den personliga flodvågen 

omvandlas till svett och tårar …. #metoo handlar om svaghet och könsmaktsordning mer än om sex. Må 

det vara slut på den eran nu när miljontals kvinnor skriver historia. S. 96. Skribent 9 

 

JO DÅ #METOO. Det var lite av ett AA-möte över detta. Men när alla andra berättar vaknar mina egna 

minnen …. S. 35. Skribent 10 

 

Det gör ont. Det är äntligen verkligt. Jag är verklig. Detta hände mig. Varken mer eller mindre. Vi ska 

läka och förändra. Men nu gör det ont S. 67. Skribent 8 

 

I citaten ovan beskriver skribenterna hur me too-rörelsen har fått dem att komma till insikt 

över tystnadskulturen kring det sexualiserade våldet. Skribenterna beskriver ett ansvar att 

berätta om sina levda erfarenheter för bearbeta vad de varit utsatta för och uppnå förändring. 

Detta kan ses som att skribenterna genom berättandet genomgår en läkningsprocess. 

 

Genom att studera skribenternas sätt att beskriva sexualiserat våld återkommer användandet 

av ömsesidiga beskrivningar. Dessa kan göra att läsaren tolkar det sexualiserade våldet som 

ömsesidigt, och att skribenten till viss del lägger ansvaret indirekt på sig själv. I den första 

berättarstilen har skribenterna i majoriteten av fallen använt sig av ömsesidiga beskrivningar 

av det sexualiserade våldet.  

 

Efter några öl föreslog medieprofilen att vi två skulle fortsätta festa på hans hotellrum. Väl där började 

han plötsligt kyssa mig…. Trots att jag inte ville ledde det till sex. Jag minns att han under hela akten sa: 

‘Glöm inte att det är DU som utnyttjar MIG.’ Det upprepades som ett mantra. S. 37. Skribent 5 

 

Citatet ovan är samma citat som tidigare användes som exempel för den första berättarstilen, 

men här granskas skribentens beskrivning av ansvarsfördelningen. I citatet skildras 

skribentens egna tankar kring det som hon utsatts för, vilket hon benämner med de 

ömsesidiga orden “kyssa” och “sex”, vilket markerats med kursiv stil i citaten. 
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Genom att studera skribenternas sätt att beskriva sig själv i förhållande till förövaren 

upptäcktes ingen majoritet av beskrivningar för subjekts- och objektspositioner eller något 

genomgående mönster för dessa. 

 

Dessa resultat har rört sig om levda retrospektiva erfarenheterna kring sexualiserat våld. Men 

även prospektiva beskrivningar av ansvar har noterats. En del texter innehåller ett skifte av 

ansvarstagandet, där skribenterna beskriver att de tidigare tagit ansvar för det sexualiserade 

våldet som de utsatts för, men att de idag tänker annorlunda. Genom att studera hur 

skribenterna beskriver ansvar för sexualiserat våld i framtiden har resultaten dock visat att 

vissa skribenter indirekt fortsätter att lägger ansvaret på sig själv för att förhindra att det 

inträffar igen. 

  
Det har dessvärre varit en bedömning att det inte är värt att dra igång en hel process för en sån 

händelse. Karriär har fått gå före rättvisa. Men det är dags att sluta le och sluta skämta bort. S. 86. 

Skribent 11 

 

När jag på olika arbetsplatser om och om igen möter män som tar sig rätten att ta och tafsa på min 

kropp kände jag skam. Idag vägrar jag vara tyst. S. 80. Skirbent 3 

 

Jag hade inte verktygen då, visste inte vad jag skulle svara. Jag hoppas att tjejer idag är mycket tuffare 

och svarar något riktigt slagkraftigt om de utsätts för liknande beteende. S. 71. Skribent 12 

 

Dessa citat beskriver hur skribenterna ifrågasätter sitt eget handlande och i framtiden bör 

“våga”, “sluta”, “vägra” eller vara “tuffare”. Detta tyder på att skribenterna bakom texterna 

fokuserar på att den som utsätts ska agera för att försvara sin rätt till ett samhälle fritt från 

sexualiserat våld. Ansvaret för eventuellt framtida sexualiserat våld riktas då mot skribenten 

själv.  

5.2.2 Ansvar på personen som beskrivs som förövare 

I skribenternas texter finner studien även beskrivningar av ansvarsfördelning av det 

sexualiserade våldet. Resultaten visar ett mönster av ensidiga beskrivningar, där det 

sexualiserade våldet kan tolkas som någonting skribenten blivit utsatt för, vilket förmedlar att 

handlingen inte varit överenskommen. Studien visar även resultat ett skifte genom 

beskrivningar av egna insikter som fördelar ansvar på personen som beskrivs som förövare. 

 

Genom att undersöka hur skribenten beskriver det sexualiserade våldet visar studiens resultat 

att det förekommer ett användande av ensidiga ord, vilket tydliggör att handlingen inte varit 

överenskommen. Denna typ av beskrivningar är mest förekommande för berättarstil två, som 

till stor del beskriver det sexualiserade våldet och utelämnat mycket av känslor och 

situationer. 

 

Den gången jag tågluffade och vaknade av att den okände mannen hade tryckt upp sina båda händer 

genom shortsens ben …. Männen på spårvagnar och bussar som tryckt upp sina erigerade könsorgan mot 

min rygg …. Kollegan i taxin på väg från företagsfesten som förde upp sin hand under min blus och 

försökte knäppa upp min behå. S. 67. Skribent 8 
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Citatet ovan är samma citat som tidigare användes som exempel för den andra berättarstilen 

under temat utrymme, men här har skribentens beskrivning av ansvarsfördelningen granskats. 

I citatet har skribenten beskrivit flera skilda tillfällen där hon utsatts för sexualiserat våld. 

Skribenten använder ensidiga beskrivningar för att skildra utövarens våldshandlingar genom 

att beskriva hur personerna som beskrivs som förövare “tryckt upp” eller “fört upp” sina 

händer eller könsorgan. Dessa har markerats med kursiv stil i studien. På så sätt tydliggör 

skribenten att förövaren utövade dessa handlingar utan att hon varit delaktig i genomförandet 

av dem. Personerna som beskrivs som förövare gestaltas som subjekt i relation till 

handlingarna de utövar, likt citatet ovan. 

 

Som nämnt under kapitel 5.2.1 innehåller flera texter ett skifte av ansvarstagandet, där 

skribenten skriver att hon tidigare tagit ansvar för det sexualiserade våldet som hon utsatts för 

men idag tänker annorlunda. Genom det prospektiva berättandet kring ansvar har vissa av 

texterna inkluderat ett skifte till att se sig själva som offer för det sexualiserade våldet, och att 

lägga ansvaret för eventuellt framtida sexualiserat våld på personen som beskrivs som 

förövare. 

 

‘FÖRR VAR JAG MER RÄDD och skamsen. Nu är jag bara förbannad. Inte bara på alla killar och 

gubbar som tittat, hånat och tagit på mig trots att jag sagt ifrån. Utan också på alla chefer som sett och 

hört men inte gjort något alls. Men nu skiter jag i allt ni gjort fel. Bara ni sätter igång och gör rätt!’ S. 

119. Skribent 13 

 

Citatet ovan skildrar hur skribentens tidigare sätt att ta ansvar för sina handlingar har skiftat 

till att lägga över ansvaret på personen som beskrivs som förövare. Hon beskriver att 

personerna som beskrivs som förövare måste börja ta ansvar. I somliga citat i materialet 

beskriver inte skribenten uttryckligen att ansvaret ska läggas på förövaren men genom en 

djupare analys kan studien visa på skribenters beskrivningar av att komma till insikt med att 

vara offer.  

 

Jag sa nej, men ändå hade han sex med mig. Det tog flera år för mig att inse att jag hade blivit våldtagen. 

S. 24. Skribent 14 

 

Jag är sexton. En äldre kille som jag inte känner kommer in i rummet där jag ska sova och trycker ner sitt 

kön i min hals. Jag känner mig som fastfrusen och tror att jag inte har rätt att protestera. S. 70. Skribent 

15 

 

I det första citatet ovan beskrivs samma levda erfarenhet på olika sätt. Skribenten beskriver 

det sexualiserade våldet först med det ömsesidiga ordet “sex”, men när hon senare beskrivit 

att hon kommit till insikt om det hon varit utsatt för beskrivs det sexualiserade våldet istället 

med ett ensidigt ord, “våldtäkt”. “Våldtäkt” tydliggör att handlingen inte varit 

överenskommen och på det sättet överlämnas ansvaret från sig själv till personen som 

beskrivs som förövare. I det senare citatet skriver skribenten att hon tidigare trott att hon inte 

haft rätt att protestera. Personen som beskrivs som förövare framställs som ett aktivt subjekt, 

medan skribenten beskrivs som ett objekt. Genom den ensidiga beskrivningen att någon 

annan tryckt ner sitt kön i hennes hals förmedlar skribenten att handlingen inte varit 
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överenskommen och framhäver på så sätt förövarens ansvar. Därav tydliggörs gränsen mellan 

vem som är förövare och vem som är offer. 

5.2.3 Utomståendes ansvar och responser 

I vissa texter framkommer en placering av ansvar för sexualiserat våld på individer som 

skribenterna valt att delge sin levda erfarenhet av sexualiserat våld för. Flera texter innehåller 

beskrivningar av att skribenterna berättat för en högre chef, vilket kan ses som ett sätt att 

lägga över ansvaret till en person med makt att agera. Texterna innehåller samtidigt 

beskrivningar om hur de utomstående personerna då lägger tillbaka ansvaret på offret, vilket 

kan tolkas som att texterna skildrar en tystnadskultur. Vissa skribenter kopplar ansvaret för 

det sexualiserade våldet till förövarens position i förhållande till offret, exempelvis en chef 

eller kollega. Det återkommer texter med berättelser om manliga kollegor som får arbeta kvar 

medan kvinnan får lämnar arbetsplatsen. Studien visar även resultat på sexualiserat våld utan 

aktör, där skribenter inte beskriver någon utövare som ansvarig för de handlingar de utför.  

 

Ensamma där inne höll han fast mig i ett skruvstäd och kramade sedan mina bröst så hårt att jag 

skrek …. På produktionsbolaget förfasade sig folk, men inget hände. S. 26. Skribent 16 

 

Strax innan jag skulle kliva ut bilen undrade jag om han inte hade dåligt samvete. ‘Över att ha en 

älskarinna, menar du?’ sa han och tog samtidigt med handen rätt mellan benen på mig. Jag rusade ur 

bilen och berättade genast för närmaste chef. Han agerade på en gång men de högre cheferna frågade 

senare om jag skulle ha samarbetssvårigheter med fotografen eftersom vi skulle jobba ihop under 

sommaren. Inget mer hände. S. 40. Skribent 17 

 

Efter middagen försökte chefen för leverantörsföretaget tränga sig på och kyssa mig, men då slängde jag 

mig ut taxin …. Min chef berättade efteråt att det inte var första gången. Men varför i all världen 

skickades jag då ut på detta? S. 11. Skribent 18 

 

I det första citatet skildras brist på ansvar från ledningen genom att skribenten gjort ett 

försök till att få dem att ta ansvar, men som istället resulterat i att det sexualiserade 

våldet inte leder till några konsekvenser för personen som beskrivs som förövare. I de 

två senare citaten ovan beskrivs hur skribentens chef vet om risken för att skribenten 

kan bli utsatt för sexualiserat våld, men där chefen ändå utsätter henne för situationer 

där detta kan ske. Samtliga tre citat kan ses som en skildring av medlöperi där kvinnor 

sekundärt utsätts för våld och där deras berättelser inte tas på allvar. Skribenterna 

skildrar även en brist på ansvarstagande för att motverka sexualiserat våld från den som 

fått informationen till sig.  

 

Skribenterna skildrar återkommande ett upprätthållande av våldet genom att 

utomstående skuldbelägger skribenten för det sexualiserade våldet, som exempelvis av 

vänner, partners och släktingar likt citaten nedan. Det sista citatet beskriver medlöperi 

som ett “upprätthållande av systemfel” och hur me too-rörelsen får en tystnadskultur att 

upplösas 
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En vecka senare säger min tjejkompis som känner Författaren, att det var dålig stil av mig att inte komma. 

Författaren hade blivit jätteledsen, han tyckte verkligen om mig och trodde att vi hade bestämt. Han hade 

väntat och väntat. Jag skämdes, allt var mitt fel … S. 13. Skribent 19 

 

Jag minns att min dåvarande pojkvän frågade mig, när jag berättade vad som hänt, hur jag egentligen 

hade betett mig för att den här killen skulle kunna tro att han fick tafsa på mig. S. 36. Skribent 20 

 

Jag berättar om händelsen för mina kollegor, de ber mig att inte reagera så mot gästerna, det är viktigt att 

de inte blir arga på oss…. En släkting sa senare att det berodde på att jag var för trevlig …. Jag berättar 

för mina kollega, hon säger att kocken är snuskig. Vi pratar inte mer om det. S. 106. Skribent 21 

 

I ett fåtal texter saknar det sexualiserade våldet någon person som utövare av våldet, och 

våldet kan då uppfattas som att någon “utomstående kraft” bär ansvaret istället för mannen 

ifråga. 

 

Främmande händer som gjort oväntade och ovälkomna påhälsningar på olika kroppsdelar. S. 22. 

Skribent 22 

 

När jag sträckte mig fram för att nå några glas kom klappen. En bestämd klapp på min rumpa, snabbt 

följd av ett hårt nyp. S. 32. Skribent 23 

 

Tre olika händer klämmer på min rumpa på den tio meter korta sträckan. S. 60. Skribent 24 

 

I det första och i det tredje citat ovan beskrivs de ansvariga subjekten som “händer”. En 

person som beskrivs som förövare saknas, vilket får händerna att framstå som bärare av 

ansvaret för det sexualiserade våldet. I det andra citatet saknar verbet “klapp” och “nyp” både 

något ansvarigt subjekt eller någon person som ansvarig utövare för det. 

5.3 Motstånd gentemot det sexualiserade våldet 

Genom att studera vad skribenterna berättar kring motstånd gentemot det sexualiserade våldet 

har motståndshjulet (Richardson, 2006) använts, se figur 1, för att definiera vilken form av 

motstånd som skildras i texterna. När resultatet presenteras nedan kommer det motstånd som 

skribenten beskriver att hon gjort mot det sexualiserade våldet hädanefter bara benämnas som 

“motstånd”.  

5.3.1 Former av motstånd och motståndets frekvens 

Nedan presenteras två olika sammanställningar av motståndet som beskrivs i texterna. Den 

första sammanställningen visar vilka former av motstånd som förekommer i texterna. I det 

första diagrammet (figur 2) där de olika formerna av motstånd redovisas har det inte tagits 

hänsyn till om en form av motstånd förekommer flera gånger i samma text, utan endast vilka 

olika typer av motstånd som förekommer i texten. I sex av de 100 texterna beskrivs inget 

motstånd, alltså synliggörs motstånd  i 94% av texterna. 
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Till den andra sammanställningen (figur 3) beräknas motståndets frekvens. Här räknas hur 

många gånger varje typ av motstånd förekommer. Totala antalet nämnda motstånd i de 100 

analyserade texterna är 353 st. 

 

Jag svarade snabbt att jag tyvärr måste sova …. Jag blev fruktansvärt äcklad …. Kanske av rädsla... S. 

33. Skribent 25 

 

Jag kämpade förtvivlat emot, sa med eftertryck: ‘Gå härifrån, ut ur mitt hem.’ …. Jag skrek: ‘Nu får du 

faktiskt lägga av, gå bort från mig. S. 48. Skribent 26 

 

I det första av de två citaten ovan räknas alltså att texten beskriver emotionellt och fysiskt 

motstånd för uträkningen av vilka former motståndet har. För motståndets frekvens beräknas 

den första koden innehålla fysiskt motstånd en gång samt emotionellt motstånd två gånger. På 

samma sätt innehåller den andra koden en form av motstånd - fysiskt samtidigt som 

frekvensen för motståndet beskriver fysiskt motstånd tre gånger.

 
Figur 2. Vilka former av motstånd mot det sexualiserade våldet som 

förekommer i texterna, utifrån motståndshjulet (Richardson, 2006). Totalt 

antal nämnda motstånd är 164.  
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Figur 3. I vilken frekvens förekommer motstånd i texterna, utifrån 

motståndshjulet (Rickardson, 2006). Totalt antalet nämnda motstånd är 

353 st. 

 

Det mest förekommande motstånd som texterna skildrar är att inte våga berätta, eller att 

berätta för någon skribenterna känner förtroende för. Att inte berätta kan ses som ett fysiskt 

motstånd i de tillfällen där personer väljer att vara tyst för att behålla sin värdighet under det 

sexualiserade våldet. Men i de hänseenden där skribenten efter övergreppet väljer att inte 

berätta på grund av rädsla för andra följder ses det som ett intellektuellt motstånd - en strategi 

för sin egen säkerhet, på samma sätt som att berätta för andra i syfte om att få råd, stöd eller 

att få gärningsmannen straffad kan ses som en strategi för att inte bli utsatt igen. Det själsliga 

motståndet har beskrivits exempelvis genom att skribenten distanserat sig från rädslan, att 

kroppen förlamats samt att skribenten haft återkommande mardrömmar till följd av det 

sexualiserade våldet. Dock är det själsliga motståndet det som skribenterna nämnt lägst antal 

gånger. 

5.3.2 Förminskande av utövat motstånd 

Ett mönster som noterats är att många texter innehåller beskrivningar om att skribenten själv 

inte anser sig gjort något motstånd, trots att texterna återkommande enligt given definition 

lyfter motstånd som skribenten utövat. 

 

Till middagen fick jag placering längst in vid ena långsidan, min sambo mittemot och vid min vänstra 

sida fick jag mannen från det andra inbjudna paret. Mitt under middagen kände jag hans hand på mitt 

vänstra lår, smekande. Jag flyttade omedelbart båda benen så långt jag kunde åt höger men han fortsatte 

tafsa på mig. Det slutade med att jag satt med överkroppen rakt fram och benen i 90 grader åt motsatt 
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håll. Jag kommer inte ihåg mycket av samtalet under middagen…. Jag är akademiker och har ett högt 

uppsatt jobb, men vågade inte säga något. Hur är det möjligt? S. 102 - 103. Skribent 27 

 

Stämningen var hotfull och jag var rädd. Tänkte att nu våldtar de mig …. Jag försökte skoja bort 

det hela, hålla dem på gott humör. Samtidigt brann skammen inom mig för att jag inte sa ifrån 

ordentligt, men jag vågade inte. S. 110. Skribent 28 

  

Ovanstående citat redogör för både fysiskt, emotionellt och intellektuellt motstånd. Skribent 

27 gör fysiskt motstånd när hon flyttar sina ben. Skribent 28 gör emotionellt motstånd genom 

att känna rädsla, och intellektuellt motstånd genom att läsa av stämningen som hotfull och 

fysiskt när hon försöka skoja. Samtidigt beskriver skribenterna att de inte anser sig ha gjort 

tillräckligt motstånd eftersom de skriver att de inte vågat göra mer. 

 

6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till den förförståelse och kunskap 

som presenterats i kunskapsöversikten för att besvara de frågeställningar som ställts. Vidare 

lyfts nya frågor som väckts för framtida forskning samt studiens slutsats. Avslutningsvis 

redovisas en metodologisk reflektion kring studiens kvalitet och kunskapstillskott.  

6.1 Våldets utrymme  

Coates och Wade (2007) och Isdal (2017) beskriver att en av de viktigaste åtgärderna för att 

bekämpa våld är att synliggöra det. Detta kan förstås som att berättande av levda erfarenheter 

bäst synliggörs genom långa och detaljerade redogörelser av våldshandlingar. Studiens 

resultat tyder på att detta inte går att förutsätta för skribenternas texter. 

  

I berättarstil 2 innehåller majoriteten av texterna beskrivningar som synliggör att 

handlingarna inte varit ömsesidiga genom att benämna våldet som ensidigt t.ex. “tafsa” eller 

“våldtäkt”. Detta belyser våldet, och lämnar ute detaljer. Samtidigt används delvis 

övergripande ord, som för visso definierar handlingarna, men som samtidigt beskriver det 

sexualiserade våldet mindre ingående och med få ord. Med dessa resultat visar studien att 

texterna kan vara korta, men beskrivningarna synliggörande. På samma sätt kan långa texter 

av levda erfarenheter av sexualiserat våld begränsa synliggörandet av våldet genom att 

använda mycket detaljer kring omständigheterna för våldet, samt genom beskrivningar av 

våldet på ett sätt som kan tyda på att våldet varit ömsesidigt, likt berättarstil 1. Enligt Hydén 

(1994) är det vanligt att kvinnors återberättelser till stor del fokuserar på våldshändelsen. Det 

är möjligt att den diskurs som till stor del förs i västerländska samhällen med avsaknaden av 

diskursutrymme för sexualiserat våld (Coates & Wade, 2007) kan ha påverkat skribenternas 

förmåga att återberätta. Ett sätt att förstå detta kan vara att skribenterna internaliserat denna 

tabubeläggning liksom Billig (2011) menar, med anledning av den begränsade dialogen i 

samhället om sexualiserat våld (Isdal, 2017). 

  

Denna studie kan peka på att det är av vikt att prata om det sexualiserade våldet och 

förtydliga hur det på bästa sätt ska synliggöras. Studiens resultat visar att det sexualiserade 
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våldet tilldelats strax under hälften av textens utrymme. Om andelen är stor eller liten är svårt 

att avgöra, eftersom vi inte funnit någon liknande studie att jämföra resultatet med. Enligt vår 

uppfattning tyder detta på att det behövs mer forskning i ämnet. 

 

En annan möjlig aspekt som kan ha påverkat skribenternas förmåga och vilja att återberätta 

kan vara att det sexualiserade våldet kan tänkas väcka känslor av skam även vid 

återberättandet. Många skribenter uttalar dessutom skam kopplat till det sexualiserade våldet 

de utsatts för. Enligt Schlytter och Rexvid (2016) kan berättandet om övergrepp återuppliva 

traumatiska känslor, samtidigt som det kan medföra skam kopplat till vad hon tänker att hon 

skulle gjort annorlunda. Som tidigare beskrivits gällande individer som utsatts för trauma, 

bildas olika medvetanden där en del utav medvetandet håller reaktioner av trauman borta från 

medvetandet, vilket kan resultera i förminskande av den traumatiska händelsen (Ruppert, 

refererad i Schlytter & Rexvid, 2016). 

 

Att själv ta på sig ansvar för våld kan handla om att undvika risken för ytterligare våld genom 

att avhålla sig från t.ex. dömanden och sociala påtryckningar från omgivningen (Coates & 

Wade, 2007; Hydén, 1994). Trots att texter innehåller beskrivningar av känslor av skam och 

eget ansvar för det sexualiserade våldet har alla dessa skribenter valt att gå emot vanligt 

förekommande diskursiva mönster där våld osynliggörs (Coates & Wade, 2007). De har valt 

att bryta tystnaden genom att berätta om sina levda erfarenheter i det offentliga rummet och 

på så vis utökar det diskursiva utrymmet för sexualiserat våld. Detta kan ses som ett stort steg 

i kvinnors relation till förtryckande patriarkala strukturer som begränsats av en 

tystnadskultur. Även det verbala sexualiserade våldet har synliggjorts i skribenternas texter. 

Detta kan tolkas som att skribenterna inspirerats av feministiska rörelser som sedan 1990-

talet stridit för synliggörande av alla individers erfarenheter (Björk, Hedenus & Shmulyar 

Gréen, 2015) samt att forskning beträffande genus, sexualitet och våld (Esseveld, 2004), och 

svensk jämställdhetspolitik (se t.ex. Regeringen, 2014) har underlättat för kvinnor att berätta 

om sina levda erfarenheter. 

6.2 Ansvar 

Ett resultat som noterats avseende ansvar rör de två olika berättarstilarna. I berättarstil 1 har 

skribenter tilldelat bakgrund och följder av våldet stort utrymme i texten. Resultatet visar att 

skribenterna för denna berättarstil till större del använder sig av ömsesidiga beskrivningar av 

det sexualiserade våldet. Ömsesidiga beskrivningar kan tolkas som att handlingen varit 

överenskommen, och gör att det blir en otydlig gräns mellan att ha samtyckt till det som skett 

eller att vara offer för våld. Detta kan leda till att läsaren uppfattar det sexualiserade våldet 

som en handling offret och personen som beskrivs som förövare varit överens om. På så vis 

riskeras bägge parter att ses som ansvariga för handlingen. Trots att många texter innehåller 

stycken där skribenten konkret skriver att ansvaret ska läggas hos förövaren, skildras alltså 

ibland själva övergreppet ömsesidigt. Kan sambandet mellan berättandet om 

omständigheterna och de ömsesidiga beskrivningarna av det sexualiserade våldet innebära att 

skribenten lagt en del av ansvaret hos sig själv? Detta kan jämföras med texterna i berättarstil 

2, vilka till större del avsaknar skildringar om omständigheterna, och beskriver det 
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sexualiserade våldet på ett ensidigt vis genom att tydliggöra att handlingen genomförts av 

personen som beskrivs som förövare mot skribenten och hennes vilja. Detta skulle kunna 

tolkas som att skribenterna bakom texterna i berättarstil 2 till större del placerat ansvaret hos 

förövaren. 

 

En anledningen till att texterna för berättarstil 1 innehåller redogörelser av omständigheterna 

kan vara att skribenterna är varse om det synsätt Hollway (1984) och Rung (2017) nämner 

förekommer i samhället. Detta synsätt innebär att mannens sexualitet ses som någonting 

naturligt som de inte har kontroll över, och att det därav är kvinnans skyldighet att inte lura 

männen att begå sexuella handlingar (Hollway, 1984; Rung, 2017). Redogörelserna av 

omständigheterna kring det sexualiserade våldet skulle kunna tolkas som att skribenterna 

lyfter ansvaret från sig själva genom att förmedla att de inte lurat männen att begå dessa 

handlingar. Användandet av de ömsesidiga beskrivningarna skulle kunna förstås som ett sätt 

att skapa dissonans, eventuellt mellan skribentens självbild som en stark kvinna och den 

delen av henne själv som utsatts för sexualiserat våld. Kan det vara så att skribenterna kan ha 

svårt att identifiera sig med en kvinna som utsatts för sexualiserat våld och därav skapat en 

kognitiv dissonans, liksom Carstensen (2004) menar ofta förekommer när kvinnor utsatts för 

sexualiserat våld?  

 

Ett fåtal skribenter har beskrivit sexualiserat våld utan koppling till någon utövare. Enligt 

Lamb (1991) befrias då förövaren från sitt ansvar. Dock beskriver nästintill samtliga texter en 

aktör för handlingen, vilket sammankopplar förövare och ansvar. Det framgår på så vis att 

personen som beskrivs som förövare i texten ansvarar för handlingen de utfört. Enligt Coates 

och Wade (2007) reduceras ofta förövarens ansvar genom att biologiska, psykologiska eller 

sociala krafter överväldigat förövaren, vilket får förövaren att framstå som oansvarig. 

Dessutom menar Gottzén (2013) att utomstående ofta frånskiljer mannens person från det 

våld han utövat. En fråga detta resultat väcker är hur det kommer sig att skribenterna inte 

följer denna vanligt förekommande diskurs. Kan det vara ett tecken på att offren själva ser 

individen som utövat det sexualiserade våldet som ansvarig för det, men att förklaringar från 

utomstående leder till att förövaren undgår ansvar?  

 

I texterna tillskrivs i regel personerna som beskrivs som förövare som subjekt, medan offren 

ibland framställs som subjekt och ibland objekt. Hollway (1984) menar att män ofta 

framställs eller framställer sig själva som objekt såtillvida att de skildras eller skildrar sig som 

sådana som drivs av en biologisk instinkt. Studiens resultat pekar delvis åt ett annat håll, 

eftersom ingen av skribenterna framställer personen som beskrivs som förövare som driven 

av en biologisk instinkt. Däremot innehåller vissa texter beskrivningar av att personen som 

beskrivs som förövare samt chefer sluppit ta ansvar för det sexualiserad våldet, genom att 

framställa sig själva eller andra som objekt för denna diskurs.  

 

Alla dessa berättelser visar på män som tar sig friheten att kränka kvinnors integritet, utsätta 

dem för övergrepp, behandla dem, även i professionella relationer, som objekt. Kan det vara 

så att dessa män behandlar kvinnorna som objekt för att tillfredsställa mannens eget sexuella 

begär eller maktbegär? En ytterligare fråga som texterna väcker är om det finns män som inte 
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utsätter kvinnor för sexualiserat våld. Vilka är de i så fall och vad karaktäriserar dem? Detta 

tyder på ett behov av vidare forskning på området som skulle kunna vara av nytta för att 

förebygga sexualiserat våld. 

6.2.1 Medlöperi 

Studiens resultat visar på hur skribenterna beskriver att utomstående, såsom kollegor och 

chefer, upprätthåller sexualiserat våld genom medlöperi. Rung (2017) beskriver att samhället 

formar sätt att framhäva kvinnor bär ansvar för övergrepp de utsatts för, vilket kan tydas i 

skribenternas beskrivningar av andras reaktioner på det sexuliserade våldet. Isdal (2017) 

beskriver att våld kan ses som en logisk följd för den som utmanar personer i maktpositioner, 

vilket förflyttar ansvaret för våldet från utövaren till offret. Wade (1997) beskriver att en 

anställd som behandlats illa av en överordnad på arbetsplatsen ofta vet att invändningar kan 

leda till avsked eller hinder i karriären. Studiens resultat visar att skribenternas mest 

förekommande form av motstånd är att berätta för en person som skribenten känner 

förtroende för. Detta har ofta varit en chef som besitter högre makt i jämförelse med 

skribenten. Genom resultatet har det även framkommit att i de fall kvinnor berättat för sina 

chefer har dessa i vissa fall valt att ägna sig åt medlöperi och lagt tillbaka ansvaret på 

skribenten. Varför läggs ansvaret för det sexualiserade våldet på offret? Är det inte 

förövarens ansvar att sluta utöva sexualiserat våld? 

 

Påtryckningar att exempelvis bibehålla organisationens rykte eller olika maktpositioner kan 

ligga till grund för förminskningar av sexualiserat våld och att skuldbelägga kvinnan. 

Texterna synliggör diskurser som kan föras kring våld (se t.ex. Coates & Wade, 2007) där 

språket används för att förminska det våld som utövas. På så vis nyttjar personen som 

beskrivs som förövare eller chefen ifråga språket strategiskt för påverka skribentens eller 

utomståendes bild av verkligheten, vilket Focault (1980) menar krävs för att bibehålla makt.   

Skribenterna kan också vara påverkade av detta sätt att skildra våld där offret skuldbeläggs 

genom att många av skribenterna beskriver ett behov av att i framtiden “våga” och “vara 

tuffare”. Det belyser en sorts maktkamp som skribenterna kan se som nödvändig för sin rätt 

till ett samhälle fritt från sexualiserat våld. Ansvaret för att bekämpa sexualiserat våld läggs 

då återigen på kvinnan, vilket stämmer överens med Berns (2001) påstående om att kvinnor 

är lärda att hitta egna lösningar på sociala problem inom sig själva.  

 

Att män enas i diskurser där makt används för att förtrycka kvinnor och ansvar för mäns våld 

läggs på kvinnor kan ses som en grupprocess där diskursen används för att stärka sin egen 

mansgrupp och diskriminera kvinnor, sk. out-group discrimination (Phillips & Winther 

Jørgensen, 2000). I studiens resultat har det framkommit att dessa diskurser resulterar i 

skuldbeläggande av kvinnor, och att det lett till konsekvenser såsom uppsägning av den 

utsatta kvinnan.  

6.2.2 Skifte 

Personerna som beskrivs som förövare kan tyckas ha försatt skribenterna i ett obehagligt 

psykologiskt tillstånd där kvinnans bild av sig själv inte går ihop med det hon blivit utsatt för. 
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Exempelvis visar materialet att det finns en dubbelhet i att ha en bild av sig själv som en stark 

kvinna och samtidigt som ett offer för sexualiserat våld. Kvinnorna kan ses ha använt sig av 

kognitiv dissonans för att reducera den spänning som uppstår genom att förminska 

övergreppet, så att bilden av sig själv blir konsistent igen. I studiens resultat har det 

framkommit ett skifte avseende detta, där skribenterna kan ses lämna denna kognitiva 

dissonans genom att integrera dessa två skilda bilder av sig själva. Detta kan ses klarast i det 

resultat som belyser att kvinnor använder me too-rörelsen som en läkningsprocess, men även 

för de resultat där skribenterna lägger över ansvaret på förövaren - en form av insikt av att 

sexualiserat våld kan drabba alla och inte bör vara skambelagt för offret, utan för förövaren. 

För många våldsutsatta är bekräftelsen på att de handlingar hon blivit utsatt för är våld en 

viktig del i läkningsprocessen (Isdal, 2017). Resultatet tyder på att me too-rörelsen har 

bidragit till att minska skammen för sexualiserat våld för flera av skribenterna. Detta hjälper 

kvinnor att synliggöra sexualiserat våld genom att våga berätta om det och förstå att det dem 

utsatts för är våld. 

6.3 Motstånd 

I de texter som studerats har hela 94% synliggjort motstånd genom att skribenterna beskrivit 

motstånd de gjort mot det sexualiserade våldet. Det är enligt Hydén (1994) vanligt 

förekommande i kvinnors berättelser om våld att motstånd upptar en stod del av 

återberättelserna av erfarenheter av sexualiserat våld. I västerländska samhällen råder 

diskurser kring sexualiserat våld som ofta osynliggör offers motstånd genom att inte benämna 

det (Bursdow, 1992; Coates, 2002; Coates & Wade, 2007; Scott, 1990, Wade, 1997). Genom 

motståndet görs det tydligt att handlingen inte var överenskommen och att det skribenten 

utsatts för är våld. Studiens resultat visar på att skribenterna själva synliggör det motstånd de 

gjort, men att detta motstånd osynliggörs av andra. Hur kan det komma sig att det motstånd 

kvinnor utövat när de utsatts för sexualiserat våld osynliggörs av utomstående? Detta resultat 

kan vara en fråga för framtida forskning på ämnet. 

 

I redovisningen av resultat avseende motstånd framkom det att de olika formerna av motstånd 

som synliggörs respektive dess frekvens procentuellt liknar varandra, se figur 2 och 3. 

Skribenterna beskriver statistiskt sett samma typ av motstånd nästintill lika ofta och lika 

mycket. Den form av motstånd som beskrivs mest frekvent av skribenterna är det fysiska 

motståndet, vilket utövats genom att antingen berätta eller att inte våga berätta. Enligt Scott 

(1990) är dock det fysiska motståndet det minst förekommande, men beskriver att den 

allmänna uppfattningen är att en person anses inte ha gjort något motstånd om hen inte gjort 

fysiskt motstånd. Vissa skribenter skriver att de inte anser sig gjort motstånd, eller att det inte 

varit tillräckligt, trots att de enligt studiens definition gjort det på flera sätt. Detta beskriver 

även Carstensen (2004) som vanligt förekommande i kvinnors återberättelser om sexualiserat 

våld. Det resultatet kan innebära att skribenterna kan ha internaliserat uppfattningen om vad 

som är motstånd, men att texterna ändå inte döljer motstånd. Det näst vanligaste motståndet 

som beskrivs i studiens resultat är det emotionella, vilket även Hydén (1994) menar 

förekommer frekvent i kvinnors återberättelser av våld de utsatts för av män. Det tredje 

vanligaste motståndet är det intellektuella, och det minst förekommande är enligt resultatet 
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det själsliga. En fråga som uppkommit är om denna rangordning av formerna för motstånd 

skulle återkomma om studien genomfördes i andra delar av världen. Kan det vara så att det 

motstånd som utövas och synliggörs är präglat av den kontext kvinnan lever i? 

 

Kvinnor blir subjekt exempelvis genom sitt motstånd. Motstånd mot sexualiserat våld kan 

tolkas som ett uttryck för ett nytt skede i kvinnors frigörelseprocess som del av kampen mot 

patriarkala strukturer. I Sverige har kvinnor till stor del lyckats bryta patriarkala barriärer 

inom många områden (Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen, 2015). Det som varit känsligt, 

näst intill tabubelagt, har varit kvinnors utsatthet för sexualiserat våld. Att kvinnor nu tar 

klivet ut i offentligheten med texter om levda erfarenheter av sexualiserat våld kan ses som 

motstånd mot patriarkala strukturer, inte bara på individuell nivå i form av motstånd mot en 

förövare, utan även på övergripande samhällsnivå. 

6.4 Slutsats 

De texter som granskats har till viss del liknat varandra, men även innehållit många olikheter. 

Vissa av dem innehåller långa ingående skildringar av vad skribenten utsatts för, medan 

andra skribenter använder korta, övergripande beskrivningar av övergreppet. Ansvaret för det 

sexualiserade våldet porträtteras av somliga på ett ömsesidigt sätt, medan andra använder sig 

av ensidiga beskrivningar. Likaså uppmanar vissa av skribenterna utsatta kvinnor att säga 

ifrån, medan andra fokuserar på att förövare ska ändra sitt beteende. Majoriteten av texterna 

framställer dessutom utövat motstånd gentemot det sexualiserade våldet, även om några 

skribenter skriver att de inte anser det vara tillräckligt. Vad som ändå förenar dem alla är att 

de väljer att synliggöra mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Kanske bär skribenterna till 

viss del på en normaliserande syn av mäns våld mot kvinnor, men det finns också möjligheter 

för att en mångårig feministisk kamp ändå främjat till protest gentemot det. Skribenterna 

säger ifrån genom att dela med sig av sina levda erfarenheter och synliggör på så sätt 

sexualiserat våld, vilket är ett första steg i att bekämpa det.  

6.5 Metodologiska reflektioner 

Denna studie är utförd genom att analysera texter från en bok, där redaktören tillsett att 

materialet haft en geografisk spridning över stora delar av Sverige. Studiens resultat pekar 

mot att skribenternas beskrivningar av sexualiserat våld verkar vara påverkade av diskurser 

som förs kring sexualiserat våld i Sverige, men även av andra diskurser som berör sexualitet 

och makt. Detta tycks ha betydelse för hur kvinnor beskriver sina levda erfarenheter av 

sexualiserat våld. De texter som analyserats är sammanställda av redaktören Colette van 

Luik, och det finns möjlighet att texterna kan ha redigerats. Texter kan ha kortats ned, vilket 

kan ha betydelse för studiens resultat för samtliga frågeställningar. Det skulle exempelvis ha 

kunnat funnits texter där personen som beskrivs som förövare varit möjlig att identifiera 

genom texterna, där redaktören valt att avidentifiera dem. En redigering kan på så vis även 

ses som positiv för studien, då materialet inte riskerar att utsätta skribenterna eller personerna 

som beskrivs som förövare för obehag eller stigmatisering i lika stor utsträckning. 

 

https://www.studentlitteratur.se/#person/275972/Oksana+Shmulyar+Gr%C3%A9en
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Förhoppningsvis kan studien bidra till att fler individer väljer att ta avstånd från eller aktivt 

motverka förekomsten av sexualiserat våld, och på så sätt minska folkhälsoproblemet kring 

det samt öka kvinnors mänskliga rättigheter. Personer som utövar sexualiserat våld kan dra 

nytta av studien eftersom den kan leda till större insikt om hur handlingarna kan påverka 

andra. På exempelvis arbetsplatser kan kunskapen bidra till att kollegor och chefer har större 

möjlighet att uppfatta det sexualiseade våldet och därmed möjliggöra att åtgärder vidtas. För 

kvinnor som utsatts för sexualiserat våld skulle kunskapen kunna bidra till minskat lidande 

genom ökad förståelse för vad de utsatts för och varför de reagerat som de gjort.  

 

Enligt Gouws (2018) kan erfarenhet inte ensamt vara en politik, men genom den kan politiker 

informeras, särskilt i frågor om sexualiserat våld. Politiskt sett kan kunskapen om det lidande 

mäns våld mot kvinnor skapar leda till en ekonomisk vinst på längre sikt genom att förebygga 

och bekämpa våldet, förutsatt att åtgärder vidtas (Socialdepartementet, 2016). Denna studie 

kan bidra till en ökad förståelse för hur kvinnor som utsatts för sexualiserat våld skildrar sina 

levda erfarenheter. Enligt Coates och Wade (2007) är detta nödvändigt eftersom den diskurs 

som ofta används, och därmed ses som objektiv, begränsar vårt språkbruk gällande våld 

genom att dölja våldet, fördunkla förövarnas ansvar, osynliggöra offrets motstånd samt 

sjukförklara och skuldbelägga offren. Detta skulle kunna ses som strukturer i en 

tystnadskultur. 

 

Genom en förförståelse för hur kultur och samhälle ser ut i Sverige kan studien ses som 

generaliserbar inom landet, men att den skulle kunna överföras till samhällen i andra delar av 

världen är mindre troligt. Levda erfarenheter och skribenters sätt att berätta om dem kan vara 

påverkade av exempelvis ekonomisk utsatthet, korruption och politiskt skilda styren. Med 

stor sannolikhet skiljer sig de generella uppfattningarna och de diskursiva mönstren om 

kvinnors sexualitet och mäns våld mot kvinnor i olika delar av världen. Det krävs vidare 

forskning på de erfarenheter och åsikter som förs i olika samhällen för att kunna dra samband 

mellan dessa. I studien har ändå 100 texter som beskriver levda erfarenheter av sexualiserat 

våld undersökts. Trots att resultatet inte är statistiskt generaliserbart skulle det kunna ha en 

analytisk överförbarhet till likartade områden, såsom diskussioner om mäns våld mot kvinnor 

eller våld i nära relationer. 
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