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Sammanfattning 

Det här är en kvalitativ studie som undersöker och belyser unga kvinnors resonemang kring 

sexuellt våld. Utifrån detta har vi studerat hur unga kvinnor uppfattar begreppet sexuellt våld, 

vilka attityder och värderingar det framkallar, hur de upplever att mäns våld mot kvinnor 

påverkar deras vardagliga beteenden och känslor. Samt hur de resonerar kring upplevelser av 

sexuellt våld. För att göra detta möjligt har vi genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer där 

grupperna utgjort en grupp med fyra stycken artonåringar och en grupp med tre stycken 

tjugosexåringar. Resultaten visar att uppfattningen hos respondenterna är att det handlar om ett 

gränsöverskridande och en historisk syn på mäns makt i samhället. Det finns ingen speciell typ 

av våldtäktsman utan det kan vara vem som helst. Grupperna är upprörda över samhällets 

hantering av det sexualiserade våldet och hur kvinnor ständigt känner en vardagsrädsla då deras 

rörelsefrihet i det offentliga rummet hämmas. Det sexualiserade våldet har också blivit 

normaliserat bland respondenterna och skuldbeläggande och skam står i fokus. 
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Förord 
Först och främst vill rikta ett stort tack till de respondenter som valt att delta i studien, som 

bidragit till givande diskussioner, intressanta och värdefulla tankar. Utan dem hade denna uppsats 

inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka vår handledare, Hanna Bertilsdotter Rosqvist 

som under processens gång bidragit med konstruktiv kritik, motivation och hjälpt oss i vårt 

kritiska tänkande. Övrigt tack till personer i vår närhet som med kloka tankar och råd fått in oss 

på rätt spår igen, när hopplösheten varit nära. Slutligen måste vi även tacka varandra som 

samarbetspartners som stått ut med varandra i denna berg-och dalbana. 
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1. Introduktion 
Sexuellt våld mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem och riktar sig mot alla kvinnor 

oavsett ålder, etnicitet, sexualitet eller samhällsklass. I mass- såväl som i sociala medier har 

kvinnors brist på upprättelse uppmärksammats och att gärningsmännen sällan döms på grund av 

tvivelaktiga och tveksamma skäl ifrågasatts. Exempelvis beskrev Västerbottens kuriren hösten 

2013 den händelse där tre unga män åtalats för att ha våldtagit, hållit fast och filmat en ung 

kvinna, där en av männen även ska ha fört in en tom vinflaska i hennes underliv tills hon började 

blöda. Här menade Tingsrätten att det fanns tveksamheter kring om kvinnan ville eller inte. Ord 

stod mot ord och männen dömdes inte (Engström, 2013). Ett annat exempel skrevs det om i 

Dagens Nyheter samma år där sex tonårspojkar friades från en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka 

i Tensta, där Hovrätten menade att flickan inte befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och det 

saknades belägg för att hon var rädd (Säll, 2013).  

Ständiga förändringar och diskussioner kring sexualbrottslagstiftningen sker, bland annat har 

sedan 2005, i vad som tidigare ansågs vara sexuellt utnyttjande, nu rubricerats som våldtäkt. 

Därtill har begreppet “hjälplöst tillstånd” ersatts med “särskilt utsatt situation” sedan sommaren 

2013 (Prop. 2012/13:111). I skrivande stund förs också en kamp bland feministiska 

initiativtagare om att införa en lag om samtycke där en sexuell handling mot någon annan ska 

kriminaliseras om samtycke saknas. Situationer där våldtäkt möts med passivitet har trots 

ändringar, nämligen varit svåra att döma genom att lagstiftningen varit öppen för olika tolkningar 

(Secher, 2013). Nordenfors (2004, s.83-84) menar att det inte räcker att bevisa att det var ett 

övergrepp, att kvinnan inte ville, utan det ska också bevisas att mannen också insett att hon inte 

ville. Det skulle kunna jämföras med att en individ som utsätts för rån ska bevisa att hen inte vill 

bli rånad. Nej betyder nej, men vad händer i verkligheten? 

Det förklaras i medier att vi lever i en våldtäktskultur, där en vill framhäva hur kvinnan ständigt 

uppmanas hur hon ska röra sig, hur hon ska klä sig och hur hon ska bete sig. Det blir också 

kvinnans eget ansvar att inte utsättas för denna typ utav brott, eftersom skulden beläggs på henne, 

medan mäns sexualitet målas upp som något okontrollerbart vilket blir ohållbart för män såväl 

som kvinnor (Gustafsson, 2013). 

1.2 Forskningsbakgrund 
Det finns olika perspektiv och förklaringsmodeller gällande att förklara och förstå mäns våld mot 

kvinnor, där de två främsta rösterna i diskussionen kommer från två skilda sammanhang och står 

som motpoler till varandra, det ena aktörorienterat och det andra ur ett strukturalistiskt synsätt. 

Det ena har sin härkomst från ett individualpsykologiskt perspektiv, vilket har djupa rötter i vår 

kulturs syn på individer och mänskliga problem. Det andra har sitt ursprung från den moderna 

kvinnorörelsen som har grundats i motstånd mot det individualpsykologiska sättet att formulera 

förståelsen för våld mot kvinnor. Här ses istället sexuellt våld i relation till samhälleliga genus- 

och maktstrukturer (Hydén, 1995, s.25). 
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Den individualpsykologiska förklaringsmodellen är det perspektiv där mannen ses som enskild 

våldsutövare och förklaringen till våldet hittas i hans personlighet, i att han är sjuk, störd eller 

avvikande. Våldet betraktas i enstaka och avvikande händelser där förövaren är en onormal och 

speciell typ av man och där de utsatta kvinnorna på något sätt också är avvikande, med 

egenskaper som otillräckliga eller provocerande. Cullberg (1984 s. 448) beskriver i Dynamisk 

psykiatri att misshandel mellan man och kvinna kan förstås utifrån den bristande självkänsla 

mannen har till sin maskulinitet där kvinnan inte kunnat stödja hans sexualitet eller underordnat 

sig efter hur han behöver hävda sin könstillhörighet. Cullberg (1984, s.447) menar att 

misshandlande män kan delas in i fem olika grupper där ett genomgående samband kan hittas i 

att mannen var under alkoholberusning och där andra komponenter är att männen är kriminellt 

belastade, uppfattas av allmänheten som psykiskt störda, känslomässigt störda, utslagna eller 

hjärnskadade med psykopatisk karaktär. 

Det andra perspektivet är könsmaktsperspektivet där en menar att det varken hos man eller kvinna 

skulle föreligga något psykologiskt problem vad beträffar sexuellt våld, utan att detta snarare är 

ett exempel på kvinnoförtryck och manlig dominans (Hydén, 1995, s.34). Vid vidare förklaring 

att den könskultur vi lever i ständigt nedvärderar kvinnor och att mäns historiska makt i 

samhället ständigt förtryckt och förtrycker kvinnor ekonomiskt, sexuellt, via massmedia och i 

sociala positioner (Wikström 2001, s.13-15). Detta bidrar till överordning och återskapar synen 

på respektive kvinna och man (Lundgren et al, 2001, s.15). En av föregångarna till 

könsmaktsperspektivet och som behandlat sexualiserat våld är Susan Brownmiller (1976) som i 

”Against Our Will. Men, Woman and Rape” studerade våldtäkt ur en sociologisk förståelseram 

och som en upprätthållare och reflektion av det patriarkala samhället. Ett konstruerat fenomen, 

där kvinnan, män emellan, varit en egendom. Brownmiller (1976, s.14-15) menar att män som 

våldtar fördöms av andra män, men att alla män i sig tjänar på våldet i alla fall då de kan dra 

nytta av det i en medveten skrämselprocess och utgör ett av de extremaste kvinnoförtryck som 

finns i samhället. 

Ett annat strukturalistiskt perspektiv, inriktat mot klass och social utsatthet, är det 

socialorienterade perspektivet, utvecklat inom kriminologin, där det fokuseras på de män som 

blivit dömda, åtalade eller misstänkta för olika typer av våld eller sexualbrott. Här är det sociala 

förhållanden som alkoholproblem, arbetslöshet och fattigdom som tyngdpunkten läggs på och 

våldsanvändningen kan kopplas till mannens barndom. Det här perspektivet behandlas när det 

sociala arvet knyts till så kallad ”reviktimisering”, alltså att offret i framtiden eller efter brott som 

skett i barndomen ses ha större risk för att utsättas för liknande typ av brott igen (Lundgren et al, 

2001, s.14-15). 

Omfångsundersökningen Slagen Dam (Lundgren et al, 2001) är den första och största nationella 

granskning som har gjorts med mål att undersöka omfånget av mäns våld mot kvinnor i Sverige. 

Med hjälp av feministisk forskning om kvinnors våldsutsatthet menar författarna att denna studie 

har bidragit till ”ökade kunskaper om våldets omfattning, om kvinnors erfarenheter av våld, 

sambanden mellan olika våldstyper och om konsekvenser till våldet” (Lundgren et al, 2001, 



3 
 

s.11). Resultaten av studien visar sammanlagt att 67 % bland Sveriges kvinnor mellan 18-64 år 

efter sin 15 års dag utsatts och/eller trakasserats sexuellt av en man (Lundgren et al, 2001, s.10). 

Studien belyser främst de kvinnor som blivit utsatta, hotade och tvingade fysiskt såväl som 

sexuellt både inom och utanför sexuella relationer. Författarna drog bland annat slutsatsen att när 

det gäller oro för att utsättas för våld, som att gå hem ensam om kvällarna, eller att våldtas av en 

främling, är siffrorna som högst bland ungdomar. I ålderskategorin 18-24 år är hela 85 % rädda 

för att utsättas för våld, vilket kan förklaras av att dessa kvinnor också är de som blir mest 

våldsutsatta (Lundgren et al, 2001, s. 43). 

Att kvinnor känner rädsla korresponderar således med en våldsam realitet och att ett samband 

mellan våldserfarenheter och oro för sexualiserat våld kan fastställas utifrån den aspekten att 

unga kvinnor både är den mest rädda och mest utsatta gruppen. I och med detta samband, menar 

författarna att man inte kan avskilja oron från våldet. Istället ”bör den ses i ett sammanhang med 

kvinnors erfarenheter av könsrelaterat våld”. Oron blir i det hänseendet så mycket mer än en 

oro, den blir en del av upplevelsen att våld förekommer som en verklighet i väldigt många 

kvinnors liv (Lundgren et al, 2001, s. 44). 

Liksom våldtäkt, typ… är en avhandling gjord av Stina Jeffner (1998) om ungdomars förståelse 

av våldtäkt och hur förhållandet ser ut mellan det som av ungdomar uppfattas som normalt, det 

vill säga deras föreställningar om och erfarenheter av kön och heterosexualitet. Studien vill också 

ge en förståelse för hur normerna ser ut kring våldtäkt genom intervjuer med killar och tjejer i 

högstadiets nionde klass (Jeffner, 1998, s.24). Här har Jeffner bland annat dragit slutsatsen att det 

bland informanterna på en principiell nivå inte fanns någon tvekan om att våldtäkt är ett 

gränsöverskridande som bland annat ska ge juridiska konsekvenser. Informanterna var även 

rörande överens om att våldtäkt är allt som sker efter att en tjej har sagt nej. Det sker dock en 

omtolkning av våldtäktsbegreppet bland informanterna beroende på vilka omständigheter som 

funnits vid händelsen. Att tjejen sagt nej är våldtäkt, men det handlar om på vilket sätt tjejen sagt 

det på, alltså om det skett på rätt sätt. I vad Jeffner (1998) benämner som ett 

förhandlingsutrymme mellan informanternas tolkning om vad som är en våldtäkt och bra sex 

finns där omständigheter som gör att det inte är en våldtäkt även om tjejen inte velat ha sex. 

Dessa är att tjejen är kär i killen även efteråt, om tjejen eller killen varit för berusade, om tjejen 

kan tolkas vara lösaktig, om killen anses vara avvikande eller om tjejen inte mår väldigt dåligt 

efteråt. Dessa komponenter gör att det inte längre är våldtäkt enligt informanterna (Jeffner, 1998, 

s.223-226). 

I Slå tillbaka! Om vardagsrädsla & systerskap (2003, s.11-15) beskriver Moa Elf Karlén och 

Johanna Palmström rädsla, trygghet och frihet utifrån tjejers egna berättelser om vardagsrädsla. I 

princip samtliga tjejer som tillfrågades om rädsla och trygghet ansåg sig inte vara särskilt rädda, 

men att de vid närmare eftertanke och diskussion faktiskt var det. Berättelserna är oftast väldigt 

lika och handlar om att göra riskbedömningar om vägar en väljer att ta, eller att inte ta och vilket 

färdmedel som är mest säkert. En del går genom parken ändå, andra inte, men samtliga förhåller 
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sig. De har alla olika strategier som att t.ex. ha 112 inslaget på mobilen när en går hem, 

nyckelknippan mellan fingrarna, vara redo med kroppen genom att ta upp handen ur fickan, 

fundera över vilket område en är i eller att harkla sig ifall de skulle behöva skrika. 

Vardagsrädsla handlar om tron att oron sitter inuti en själv, inte känna sig ledig, bekväm och att 

vänja sig vid det, ignorera det, men också om den värdering som sitter i andras blickar. Trygghet 

är inte ett grundtillstånd bland tjejerna och de berättar om skuggor som får liv, om att höra steg 

som inte finns, om att hålla koll på bilen som kanske bromsar in, att känna sig trygg när en tjej 

slår sig ner i sätet bredvid och om att fundera över när ställen stänger och var det rör sig 

människor. Livet bara är och begränsningen har en inte reflekterat över. Det har det blivit en 

nödvändighet för tjejer att lära sig analysera andra människors kroppsspråk och skapa en 

emotionell intelligens för att bemästra den här vardagsrädslan som finns (Karlén & Palmström, 

2003, s.19-23). 

Carina Listerborn (2002) har forskat kring kvinnors rädsla och stadsplanering i sin avhandling 

Trygg stad, där hon bland annat undersökt tillgången till de platser som för människor är 

gemensamma i samhället. Kvinnor och män uppfostras till att använda det offentliga rummet på 

olika vis, där kvinnan uppmanas till försiktighet och att ta ansvar för att något inte ska hända 

dem. Rädslan, menar Listerborn, ska tas på allvar och inte förringas då de flesta övergrepp sker 

mot kvinnor och att kvinnor har en reell hotbild mot sig. Samtidigt är den oroliga och vaksamma 

känslan större än överfallsantalet är. Viktigt att poängtera är även att rädslan inte finns där hela 

tiden för alla kvinnor, men rörligheten hämmas och riskbedöms så ofta att den längre inte 

uppmärksammas vilket utgör ett allvarligt problem (Listerborn, 2002, s.205-216). 

Med dessa perspektiv och tidigare studier i beaktande kan därmed sexuellt våld förklaras och ses 

på olika sätt. Utifrån detta finner vi ett intresse i att se hur unga kvinnor resonerar kring ämnet 

sexuellt våld. Deras röster är intressanta och värdefulla med bakgrund av att under deras uppväxt 

har media präglats av debatt gällande våldtäkt och sexuellt våld samt att ständiga förändringar 

skett gällande jämställdhet och i sexualbrottslagstiftningen. Att unga kvinnor tillhör den grupp i 

samhället som är mest utsatta och oroliga för att utsättas är även det en anledning till att vi valt 

att fokusera på de i studien. Vad som även är värt att poängtera är vår medvetenhet kring att 

sexuellt våld inte endast förekommer i heterosexuella relationer eller endast mot kvinnor, även 

hon kan vara förövare, och män och barn utsättas. Detta har vi valt att inte beröra i denna studie. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur unga kvinnor resonerar och diskuterar 

kring sexuellt våld.  
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Utifrån detta syfte är våra frågeställningar: 

- Hur uppfattar unga kvinnor begreppet sexuellt våld och vilka attityder och värderingar 

framkallar det hos unga kvinnor? 

 

- Hur upplever unga kvinnor att mäns våld mot kvinnor påverkar deras vardagliga beteende 

och känslor? 

 

- Hur resonerar unga kvinnor kring upplevelser av sexuellt våld? 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretiska utgångspunkter har vi valt att utgå från ett könsmaktsperspektiv på sexualiserat 

våld då det är av stor relevans för hur vi förstår de samhälleliga, kulturella och strukturella 

förutsättningar som ligger till grund för allt slags våld mot kvinnor. Därtill utgår vi från den 

teoretiska modellen om våldets normaliseringsprocess som påvisar den process som normaliserar 

mäns våld mot kvinnor, viktimiseringsideologin som leder till skuldbeläggande av offer, 

Goffmans teori om stigmatisering, både ur offer- och förövarperspektiv, samt om genus och 

sexualitet för att styrka samhällsstrukturens föreställningar om kön, sexualitet och våld.  

2.1 Våldets normaliseringsprocess 
Eva Lundgren, har i Våldets normaliseringsprocess från 2004 bejakat, verifierat, och legitimerat 

tjejers och kvinnors situation i dagens samhälle. Den teoretiska modellen om våldets 

normaliseringsprocess har starkt stöd från empiri som påvisar hur gränserna förskjuts i en 

relation där det extrema, utifrån sett, börjar förefalla normalt. Detta våld mot kvinnor kan alltså 

ses som en process. En process som är aktiv och rent farlig. En process där den manliga 

våldsutövningen förenas med en annan form av kontroll och där konsekvenserna blir ödesgiriga. 

När mäns våld mot kvinnor normaliseras, blir hans realitet hennes, och våldet internaliseras 

(Lundgren, 2004, s.10). 

Våldsprocessen är en del av, och tätt sammanbunden med, ett livssammanhang. I samhällets 

kulturella sammanhang ser vi varandra som kvinnor och som män, som könsvarelser. Ständigt 

cirkulerar föreställningar och bilder av kulturell karaktär runt om oss om vad som är manligt och 

kvinnligt i enlighet med hur vi bör leva och hur vi förväntas bete oss (Lundgren, 2004, s.14). Ett 

exempel på en djupt rotad sanning om kön är kvinnors tillgänglighet för män. Kvinnor ska både 

omsorgsmässigt och sexuellt finnas tillgängliga för männens skull, vilket kan benämnas som en 

maktobalans, som betonar den integrerade aspekten av denna kulturella normalitet. Manlighet 

företräder på många utstuderade sätt det överordnade, det som rättfärdigar status och makt. 

Kvinnlighet representerar motsatsen, underordningen och tillgängligheten (Lundgren, 2004, 

s.19). 
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Lundgren (2004, s. 16) beskriver alltså hur det finns ett samband mellan normaliseringen av våld 

och dessa könsnormer där uppfattningen om våldet hänger mycket tätt ihop med kön, makt och 

sexualitet. Hon menar att det i vår kultur inte är möjligt att förstå kön utan att se män och kvinnor 

i förhållande till bilder av makt och sexualitet, vilket de våldsutövande männen i otroligt hög 

grad observerar. Ett viktigt led i normaliseringsprocessen är, som Lundman (2004, s.17) betonar, 

hur våldet upplevs som något vanligt, och efterhand som något som är normalt, vilket är kopplat 

till samhällets djupt rotade normer för kön. 

2.2 Genus & Sexualitet   
Görel Granström skriver i Den onda cirkeln, om brottsoffer, genus och rätten (2004) om hur 

samhällets rådande fördomar och föreställningar om kön, sexualitet och våld återspeglas hos 

politiker och jurister. Hon menar att samhällets lagstiftning avspeglar och inverkar på samhällets 

attityder och värderingar samtidigt som individers föreställningar återspeglar och influerar 

samhällets lagar och rättstillämpning. Föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och 

manligt, är ett exempel på hur detta hör samman, där lagstiftningen företräder och reflekterar 

samhällets accepterade konstruktioner och värderingar om kön. Här, menar Granström, blir rätten 

ett maktmedel (Granström, 2004, s.131). 

I samhällsstrukturen existerar alltså flera olika föreställningar och myter om mäns och kvinnors 

sexualitet, vilka ligger till grund för hur samhället förstår och tolkar vad en våldtäkt är. Dessa 

föreställningar om sexualitet och kön kan bidra till att vad som faktiskt är en våldtäkt kan 

bedömas som ett utlopp för “normal” sexuell interaktion. En vanligt förekommande föreställning 

är att kvinnan som en del av den sexuella leken, hetsar upp mannen genom att säga nej när hon 

egentligen menar ja. Denna myt, att ett nej egentligen betyder ett ja, ger mannen rätt att använda 

tvång för att tillfredsställa sina behov, och bidrar till hur rättsystemet bedömer sexuellt våld. En 

annan föreställning om kvinnors sexualitet är att hon, som offer, alltid kan förhindra en våldtäkt 

genom att slåss och skrika om hon verkligen skulle vilja förhindra att den sker. Dessutom finns 

föreställningar om att det bara är en särskild typ av kvinnor som blir sexuellt utsatta, där fina 

flickor inte blir våldtagna. Gällande myter om mäns sexualitet är en vanlig föreställning att mäns 

lust målas upp som okontrollerbar, där kvinnor anses ansvariga för att inte framkalla denna kraft i 

fel situation. Därför ställs också kvinnor som ansvariga för att bli våldtagna, det är hennes eget 

fel, eftersom det beror på hennes beteende, klädsel och språkbruk osv., vilket ursäktar förövarna 

att inte ta ansvar för sina handlingar (Granström, 2004, s.144-145).  

2.3 Viktimiseringsideologi 
Bo Nilsson (2005, s.1-3) menar att det inom viktimiseringsideologin finns en mängd idéer om 

definitionen av offer och uppfattningar om detsamma. Sarnecki (2009) beskriver att den tidiga 

formen av viktimologisk ansats studerat interaktionen mellan gärningsman och offer vilket ledde 

till ett skuldbeläggande av offret, så kallad blaming the victim. En annan förklaring är att det 

inom viktimiseringsideologin studeras hur bemötandet är till brottsoffren och hur de behandlas i 

olika sammanhang (Nilsson, 2003, s.27). Det är även av relevans inom detta område att försöka 
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förstå varför vissa människor har större och vissa mindre benägenhet att vända sig till samhällets 

professionella system (Nilsson, 2003, s.31-33).  

Nilsson (2005) beskriver vidare att en idealisk form av offerskap väcker medkänsla och empati 

hos människor och en tanke om att denne varit med om någonting hen inte kan rå för vilket också 

befriar offret från ansvar. I den här så kallade rena offerpositionen ställs brottsoffret inte till svars 

för sina egna handlingar och individen tillåts att vara passiv och känna rädsla. Det finns här inget 

krav på att hen ska vara utåtriktad till en början och det finns en förståelse för att hen också till 

viss del kan ha förlorat tilliten till omvärlden. Dock kan det uppstå ett problem hos allmänheten 

när den här föreställningen om hur ett offer reagerar inte gör det och inte heller agerar utifrån de 

uppfattningar som är kännetecknande för hur föreställningen av vad ett offer är och gör. Det kan 

utgöra problem då den som blivit utsatt för våldtäkt eller andra typer av sexuellt våld kan bli 

misstrodd angående sina upplevelser om denne inte möter offerskapet i enlighet med hur det 

förväntas. Speciellt i egenskap av kvinna, där hon redan innan tillskrivs vara sexuellt återhållsam 

och ansvarsfull. 

När en individ varit med om ett grövre brott bör det, enligt viktimiseringsideologin, bemötas med 

allvar och de psykologiska konsekvenserna räknas vara bland andra inbundenhet, i kris och 

förändring av sin egen livsstil. En kan reagera på det viset, men det finns också reaktioner där 

brottsoffret av omgivningen blir mer oförsiktig, uppför sig som vanligt, umgås med förövaren, 

inte tar övergreppet på allvar eller att det inte existerar en synlig återhämtningsfas med tydliga 

tecken på ett offerskap. Hur allmänheten ser på och tillskriver ett brottsoffer dessa egenskaper 

utgör problem i den mening att hon inte längre blir trodd och att hon får skylla sig själv som inte 

tar ansvar för sin sexualitet, när hennes reaktion kan vara ett tecken på en vilja att ta kontroll och 

inte underordna sig den passiva identitet hon tillskrivs. Handlingsutrymmet begränsas för den 

individ som utsatts och viktimiseringsideologin skuldbelägger också den drabbade och 

offerskapet placeras i förgrunden och får således dominera dennes liv fortsättningsvis (Nilsson, 

2005, s.1-3). Brottsoffer för olika typer av brott tilldelas på det här viset olika sorters status där 

upplevelsen hos kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt är att vittnesmål möts med tvivel och 

misstro (Nilsson, 2003, s.32).  

2.4 Stigmatisering 
Erving Goffman skildrar i Stigma, den avikandes roll och identitet från 2010 den 

undantagsstämpel som ”normala” individer placerar på psykiskt, socialt och fysiskt avvikande 

individer, där han klarlägger sambandet mellan samhällets normer och den situation, i konflikt 

eller kamp, som de avvikande individerna tvingas in i. Stigmatiseringen ses som en politisk akt, 

och handlar om ”den situation som drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att 

vinna fullt socialt erkännande” (Goffman, 2010, s.7). 

Goffman (2010, s.11-12) beskriver hur varje samhälle fastställer vilka medel som används för att 

kategorisera människor, och vilka egenskaper och karaktärsdrag som anses vara vanliga och 

naturliga för individerna inom varje kategori. Det är vår sociala miljö som bestämmer vilka 
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kategorier av individer som vi troligtvis kan möta. Goffman menar att när vi möter en främling 

räcker själva åsynen av denna för att vi ska föreskriva egenskaper och kategorisera personen och 

dennes sociala identitet och status. Dessa första intryck utgår vi sedan ifrån när vi omformar dem 

till normativa förväntningar. När denne främling befinner sig i vår omgivning, kan mindre värda 

egenskaper som gör hen avvikande från övriga individer i samma kategori hen placerats i, 

uppenbara sig. Vilket leder till att vi reducerar hen från en helt normal människa till en kastmärkt 

och utstött individ, vilket innebär att stämplas med ett stigma. 

Sammantaget handlar det om en individ som negativt avviker från samhällets förväntningar, en 

individ som annars skulle ha accepterats i den sociala kontexten, men som har ett drag, en 

egenskap som inte går att undgå och som gör att ”normala” individer vänder sig ifrån denne 

(Goffman, 2010, s.14). 

3. Metod   
Enligt Pope & Mays (2006) brukas en kvalitativ metod då en vill undersöka hur människor 

uppfattar världen och vilken mening de ger den. Det är respondenternas perspektiv som är viktig 

i en sådan studie, för att få en djupare förståelse för det fenomen som valt att studeras. Då syftet 

med studien var att undersöka hur unga kvinnor resonerar kring sexuellt våld har därför en 

kvalitativ ansats bedömts som mest lämplig.Vidare är den metod vi har valt för att kunna besvara 

syftet kvalitativa intervjuer, i form av fokusgrupper, en metod som är användbar för att 

undersöka och belysa individers föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar inom ett 

givet ämne (Wibeck, 2010). 

Bryman (2011, s.341) beskriver hur kvalitativ forskning har sin grund i en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. För forskaren innebär detta att det är individernas kunskap och tidigare erfarenheter 

om sin sociala verklighet som är avgörande för hur de sedan tolkar den. Samtidigt vilar denna 

forskningsstrategi ofta på en socialkonstruktivisitisk ontologisk ståndpunkt, vilket betyder att alla 

individer tolkar sin omgivning subjektivt i relation till varandra. Därmed kan ingen ställa sig 

utanför den sociala kontexten och tolka dess företeelser objektivt. Detta innebär att de resultat 

som vi finner i denna studie angående sexuellt våld inte kommer att vara generaliserbara till en 

bredare population, men att de ändå kommer kunna bidra till en ökad förståelse för och 

medvetenhet om ämnet. 

I följande avsnitt kommer vi presentera undersökningens metodologiska utgångspunkter och 

uppläggning, mer utförligt om datainsamlingsmetoden, urvalet och intervjuerna. Därefter följer 

en beskrivning om hur vi bearbetat och analyserat datan för att sedan övergå till forskningsetiska 

reflektioner, metodreflektioner och ansvarsfördelning.  

3.1 Fokusgrupper som datainsamlingsmetod 
I Jan Trost Kvalitativa intervjuer från 2011 beskrivs flera metoder för att genomföra kvalitativa 

intervjuer. Han beskriver en typ av gruppintervju som benämns som fokusgruppsintervjuer, vilka 
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karakteriseras av att det är deltagarna i intervjun som för ett samtal och diskuterar fritt med 

varandra, men intervjuaren styr och observerar samtidigt (Trost, 2011, s.44). Det handlar således 

om en form av gruppintervju där antalet närvarande deltagare är flera stycken, där 

intervjufrågorna rör ett relativt väl avgränsat ämne, och där gruppens samspel och den 

gemensamma betydelsekonstruktionen är i fokus (Bryman, 2011, s.447). 

Vidare beskriver Alan Bryman (2011, s, 446) i Samhällsvetenskapliga metoder att många 

författare särskiljer på gruppintervju och fokusgruppintervju, utifrån några olika skäl. Den mest 

distinkta, och kanske mest avgörande för vår del, handlar om vilken ingång och betoning som 

forskaren gör. Gruppintervjuer bevakar olika frågeställningar, medan tonvikten i fokusgrupper 

läggs på ett särskilt ämnesområde eller tema som forskaren ämnar fördjupa sig i. 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur unga kvinnor resonerar kring 

sexuellt våld, anser vi att fokusgrupper är den mest lämpliga metoden att använda. Ytterligare 

skäl till att använda denna typ av teknik är att den gör det möjligt för forskare att förstå varför 

individer har de åsikter som de har (Bryman, 2011, s.449), det ger utrymme för interaktion som 

kan ge större insikt hos den enskilde och för dennes egna åsikter och bevekelsegrunder samt att 

respondenterna får chans att bygga vidare på varandras idéer och uppslag (Trost, 2011, s. 46), 

vilket är av stort intresse i vår studie. 

3.2 Urval 
Vi har valt att göra två stycken fokusgruppsintervjuer med unga studerande kvinnor bosatta i 

Umeå kommun. Enligt Wibeck (2010, s.66) planeras sammansättningen av fokusgrupperna 

genom ett strategiskt urval, där deltagarna utses och sammansätts utifrån studiens syfte, för att få 

djup, insikt i och förståelse för vad en viss grupp har för värderingar. Kriterierna för detta 

strategiska urval har för oss varit studerande kvinnor som ingår i två olika åldersgrupper, där ena 

gruppen omfattar 18-åriga kvinnor från en gymnasieskola i Umeå och den andra gruppen 

omfattar kvinnliga studenter från Umeå universitet i 26-års ålder. Beträffande de utvalda 

åldersgrupperna har vi valt respondenter från 18 år och 26 år för att få en någorlunda bred 

ålderskillnad som representerar gruppen unga kvinnor och även för att undersöka om det 

föreligger någon skillnad kring resonemang och tankesätt angående sexuellt våld. Då vi 

eftersöker liknande egenskaper i grupperna har urvalet även grundats i att samtliga respondenter 

är studerande samt att vardera åldersgrupp sedan tidigare är vänner, detta för att få ett djup i 

diskussionerna och en insikt i hur en som grupp resonerar kring ämnet. Vi har även haft i åtanke 

vid urvalet att det enligt omfångsundersökningen Slagen Dam (2001) är den yngre åldersgruppen 

den som är mest utsatt och känner mest oro för sexuellt våld. 

För att få deltagare till studien har vi använt oss av kontaktpersoner, en ofta förekommande 

strategi när det gäller rekrytering till fokusgrupper, då dessa kontaktpersoner kan användas för att 

informera om lämpliga gruppmedlemmar som är passande till ämnet och studien (Wibeck, 2010, 

s.80-81). Därmed kontaktade vi, för oss, tidigare bekanta personer i respektive åldersgrupp via 

telefon och informerade om studien och dess syfte. Dessa personer upplyste i sin tur sedan oss 
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om respondenter (fyra stycken 18-åringar och tre stycken 26-åringar) som skulle kunna vara 

givande för undersökningen samt vara intresserade av att delta i fokusgruppsintervjuerna. Med 

ett informationsbrev om studiens ämne samt tillvägagångssättet för gruppintervjuerna hörde vi av 

oss till respektive deltagare via mail, vilket resulterade i att vi sedan bestämde tid och plats för 

intervjuerna, då samtliga respondenter var villiga att delta.  

3.3 Om intervjuerna  
Valet av intervjuform som utformades i en intervjuguide innan fokusgruppssessionerna ägde 

rum, var semi-strukturerade intervjuer. Bryman (2001, s. 127) beskriver att semi-strukturerade 

intervjuer i stort sett handlar om en situation där en som intervjuare har en mängd frågor, ungefär 

som ett frågeschema, men att följden på frågorna inte alltid måste se likadana ut. Frågorna brukar 

vara allmänt formulerade och intervjuaren har också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. 

Efter rekryteringen av intervjupersoner och färdigställandet av en intervjuguide ägde respektive 

fokusgruppssession rum i enskilda grupprum på stadsbiblioteket i Umeå. Då vi valt att använda  

semi-strukturerade intervjuer där vi i vårt frågeschema hade ett antal frågor om det berörda temat, 

sexuellt våld, öppnade vi upp med breda frågor. Detta för att få ett så fritt diskussionsforum som 

möjligt, där respondenterna hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, och vi kunde med 

med enkelhet ställa uppföljningsfrågor om någonting var oklart eller av extra intresse. 

Inledningsvis frågade vi om samtycke för inspelning av intervjun, vilket samtliga godkände, där 

vi utifrån detta sedan kunde agera moderatorer och som någon typ av samtalsledare. Detta 

angreppssätt valdes då vi ville ha en lättsam stämning i rummet och varvade därför de olika 

frågorna och uppföljningsfrågorna emellan oss på ett avslappnat sätt och båda kunde delta i att 

observera gruppen. Intervjuerna pågick i ca. en timme vardera där respondenterna till stor del 

diskuterade väldigt fritt och avslappnat med varandra och vi som moderatorer höll oss så mycket 

som möjligt i bakgrunden, utan värderingar och vidare kommentarer.  

3.4 Bearbetning av data 
Fokusgruppsintervjuerna transkriberades allt eftersom intervjuerna var genomförda, ord för ord 

enligt nivå II som Wibeck (2010) beskriver det, där samtliga identifierbara förekomster av ord, 

paus, skratt och felstarter togs i beaktande. Detta för att ha möjlighet att sedan kunna analysera 

olika skiftningar i känslor och resonemang, då ett skratt eller en paus exempelvis kan tolkas som 

ett tecken på nervositet eller skam enligt Wibeck (2010). 

Efter att transkriberingen av intervjuerna var färdigställda påbörjades bearbetning av dessa i 

förhållande till varandra. Wibeck (2010, s.100) framhåller hur det i kvalitativ innehållsanalys av 

fokusgruppsdata handlar om att sortera in det empiriska materialet i enheter och finna mönster 

och trender. Följaktligen sammanställde vi vardera transkriberad intervju, sorterade in det 

empiriska materialet i tre övergripande kategorier utifrån intervjuguidens frågeområden där vi 

sedan kunde identifiera mönster och trender att analysera. Dessa kategorier som korrelerar med 

uppsatsen frågeställningar, benämnde vi som: 



11 
 

1. Respondenternas allmänna syn på sex och sexuellt våld. 

2. Respondenternas egna ageranden, förhållningssätt och strategier utifrån deras syn på sexuellt 

våld. 

3. Respondenternas egna upplevelser och förväntade ageranden och reaktioner om de skulle råka 

ut för sexuellt våld. 

Under denna process valdes material som gick utanför dessa kategorier bort, till exempel när 

diskussioner berörde ämnen som föll utanför uppsatsens egentliga syfte.  

3.5 Forskningsetiska reflektioner 
Vid kvalitativa intervjuer är det extremt viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter som rör 

anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet, eftersom respondenterna har rätt till sin 

egen värdighet och integritet under och efter forskningens process (Bryman, 2011, s.131-132). 

För att klargöra detta och påvisa hur vår studie är etisk försvarbar tog vi hänsyn till de individer 

som deltog i fokusgrupperna. Till en början informerade vi grupperna om undersökningens syfte 

utan att påverka deras diskussioner, samt att vi poängterade för dem att det var frivilligt att delta, 

att samtliga frågor var frivilliga att svara på samt att de hade möjlighet att avbryta intervjun under 

tidens gång. Vidare fick vi samtycke av respondenterna att spela in intervjuerna och informerade 

dem om att de insamlade materialet endast kommer att användas för det specifika 

forskningsändamålet, samt att inga namn eller personuppgifter kommer att nämnas i uppsatsen 

eller finnas tillgängliga för obehöriga. Vi valde därmed att avidentifiera samtliga deltagare 

genom att namnge grupperna som 18- och 26-åringarna i resultatet. På så sätt behandlades 

samtliga uppgifter med konfidentialitet, och vi uppfyllde informationskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet i enlighet med Brymans (2011, s.131-132) forskningsetiska principer. 

3.6 Metodreflektioner 
När det gäller fokusgrupper som intervjumetod tillkommer ytterligare dilemman vi måste ha i 

åtanke. Dessa är bland andra att vi tog i beaktande att det ämne som skulle diskuteras, sexuellt 

våld, kan sätta igång känslor och tankar hos respondenterna vilket gjorde att vi ansåg det viktigt 

att vara beredda i tanken om någonting skulle hända under intervjun. Det var därför också viktigt 

att vi var tydliga med vårt syfte och upplägg, så ingen kände att hon sa för mycket i förhållande 

till vad som är rimligt i situationen. Ingen av respondenterna skulle behöva känna ånger efteråt 

över vad hon berättat eller sagt. Sinsemellan avgav vi därför ett förtroendelöfte, som skapade en 

tillit mellan gruppdeltagare såväl som mellan oss som intervjuare. Vidare kan det i en 

gruppkonstellation lätt ske att någon pratar mer än en annan, eller att deltagare i en sådan 

intervjumodell eventuellt samlas kring en åsikt som är lämplig i situationen.  

I de två grupper vi konstruerade kände personerna varandra väl i vardera grupp, vilket vi såg som 

fördelaktigt, då vi såg en enkelhet för personerna att öppna upp och diskutera på ett lättsamt sätt. 

Det var ingen som dominerade allt för mycket i någon av intervjuerna, men när så skedde, gick vi 
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som samtalsledare in och gav plats för den som inte talat så mycket. Gruppdeltagarna var inte 

alltid ense i sina diskussioner, hade de olika åsikter belyste de det, vilket vi ser som ett tecken på 

att ingen kände att de blev påverkade av någon annan i gruppen. Däremot rådde oftast konsensus 

i gruppernas attityder och värderingar då de till största del höll med varandra och spann vidare 

kring varandras tankar och idéer, vilket vi tolkar som att de kände igen sig i varandras berättelser. 

Gällande svaren på mer känsliga frågor som berör respondenternas egna upplevelser av sexuellt 

våld har vi funderat om de svar vi fick berodde på situationen eller om de helt enkelt inte ansåg 

sig ha varit utsatta. Funderingar kring sådana dilemman berörs närmare i resultatdelens analys. 

Övriga reflektioner vi gjort har varit om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Där vi anser att 

trovärdigheten går att styrka genom att vi hämtat empiri från verkligheten och varvat dessa med 

teori och tidigare forskning inom fältet. Vi har analyserat datan och problematiserat den utan att 

dra slutsatser som inte kunnat stödjas från respondenternas egna berättelser. Därmed blir studien 

både trovärdig och tillförlitlig. 

3.7 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen under processens gång har inneburit ett samarbete oss emellan med 

samtliga delar. Vi har samarbetat med datainsamlingen, bearbetning, analys och diskuterat fram 

studiens syfte. Utöver det har vi i den mån det varit möjligt delat upp arbetet inom avsnitt som 

forskningsbakgrund, metod och teoretiska utgångspunkter, men har båda varit delaktiga genom 

att vi läst igenom varandras texter, haft åsikter och förbättrat varandras språkliga innehåll för att 

nå ett så bra resultat som möjligt, inom samtliga avsnitt. Vi har även gemensamt analyserat och 

diskuterat med varandra och utifrån det skrivit resultatdelen och slutdiskussionen tillsammans. 

Fördelningen av arbetet har på det här sättet varit jämnt fördelat och samarbetet fungerat väl, då 

vi båda bidragit lika mycket. Vårt samarbete har bidragit till att vi kunnat motivera varandra på 

ett positivt sätt, men har även varit ett givande utbyte med tanke på att vi skrivit en uppsats som 

både ska ha relevans för socialpsykologisk såväl som för socialt arbete. Trots att vi båda varit 

involverade i samtliga delar så har vi delat upp uppsatsens olika avsnitt i ansvarsområden. Maja 

Strandgren ansvarar över: Stigmatisering, Våldets normaliseringsprocess, Metod, Resultat och 

Analys 4.1 (Allmänt om sex och sexuellt våld) och Diskussion. Petra Hedberg ansvarar över: 

Introduktion, Forskningsbakgrund, Viktimiseringsideologin, Genus & sexualitet, Resultat och 

analys 4.2 (Vardagsrädsla) och 4.3 (Upplevelser, ageranden och reaktioner) och Slutsatser. Syfte 

och frågeställningar ser vi ett gemensamt ansvar i, då det är utgångspunkten för hela arbetet och 

bearbetats flertalet gånger under processens gång. 

4. Resultat och analys 
 Nedan kommer vi att presentera de empiriska resultaten under tre kategorier - Allmänt om sex 

och sexuellt våld, Vardagsrädsla och till sist Upplevelser, ageranden och reaktioner. Under 

respektive kategori har vi sedan delat upp materialet under mer precisa frågor och sedan 

analyserat detta utifrån vårt teoretiska material efter varje underrubrik. 
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4.1 Allmänt om sex och sexuellt våld 
Under denna kategori ämnar vi att behandla respondenternas allmänna syn på sex och sexuellt 

våld i olika underrubriker som berör deras definition av begreppet, varför de tror att sexuellt våld 

förekommer samt hur deras bild av en våldtäktsman är. 

4.1.1 Vad är sexuellt våld? 

När vi bad grupperna att definiera och beskriva vad sexuellt våld innebar för dem var samtliga 

eniga att det handlar om när en gräns överskrids, att någonting i ett sexuellt sammanhang gått 

mot den enes vilja, antingen i en relation eller i kontakt med en mer eller mindre främmande 

person. Enligt den äldre gruppen såg definitionen annorlunda ut, beroende på om det var en 

pojkvän eller en främling. Både 18-åringarna och 26-åringarna associerade först och främst till 

våldtäkt och våld mot kvinnor, men ju mer de diskuterade kom de fram till mer och mer som 

kunde innefattas i begreppet. Dessa var att det exempelvis kan innebära både psykiskt och fysiskt 

våld. De 26-åriga respondenterna diskuterade också huruvida det kan handla om kontroll och 

makt från den andra parten, dvs. mannen. 

Hur grupperna tolkar när en våldtäkt begåtts och hur de tolkar vad sexuellt våld är, går att likna 

med hur ungdomarna i Jeffners studie (1998) beskriver det som ett gränsöverskridande och allt 

som sker efter att en tjej har sagt nej. Även hur de gör en omtolkning kring vissa omständigheter 

som funnits i situationen. Det är svårt att vara konsekvent i definitionen av vad som är sexuellt 

våld, då vissa omtolkningar kan göras beroende på vad en har för relation till förövaren enligt 

respondenterna. Sexuellt våld är fortfarande sexuellt våld, men det är inte enkelt att definiera 

gränserna för vad som är godtagbart i en sexuell situation i förhållande till vilken relation som 

finns mellan parterna. Gällande diskussionen om kontroll och makt som respondenterna förde, 

tolkar vi det som att de ser på sexuellt våld som ett uttryck för manlig dominans i förhållande till 

kvinnlig underordning, det vill säga de äldre har ett genusstrukturalistiskt förståelsesätt. 

4.1.2 Varför förekommer våld mot kvinnor? 

Det var tydligt i båda grupperna att de syftade på våld mot kvinnor när de definierade vad 

sexuellt våld innebär för dem. Därmed ställde vi som följdfråga varför de tror att våldet är mest 

förekommande mot kvinnor och i båda grupperna fick vi ett tydligt svar, att det handlar om den 

historiska synen samhället har på män och kvinnor. Den yngre gruppen diskuterar hur män har 

haft större makt i samhället och hur män målas upp som mer sexuellt villiga och okontrollerbara. 

”Ah! Typ att killar inte kan kontrollera sig typ, att de bara måste ha sex! Det borde väl killar 

kunna göra lika bra som tjejer kan. Det är bara en syn i samhället eller vad man ska säga.” /18-

åring 

 26-åringarna diskuterar på likande sätt och de tror inte att det hör till männens natur att vara råa 

eller elaka på något vis. Gruppen diskuterar vidare hur TV, böcker och filmer påverkar, att 

normen ser ut som den gör, hur män och kvinnor framställs och hur maskuliniteten förknippas 

med makt. En respondent i gruppen har hört men ”vet inte om det stämmer”, att män skulle ha en 
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djurisk instinkt som inte kvinnor har, men för å andra sidan bland annat resonemanget om att det 

skulle vara “...en historisk grej. Man och kvinna. Jag tror också att det är lite det här nånstans 

att det är någonting som funnits med oss och är en sån grej som i generation till generation till 

generation som är väldigt svår att skala bort.” 

Vill en tjej inte ha sex och inte är tillräckligt tydlig med det, vilket många tjejer kan ha svårt med 

menar den yngre gruppen, kan det vara så att killen inte noterar det även om tjejen anser sig ha 

visat det. Killar är mer “pushiga” och “tjatar sig lättare till sex”, medan en tjej kanske skulle ta 

illa upp och be om ursäkt för sitt beteende om han inte skulle vilja. De menar att en kille gärna 

provar en gång till, även om tjejen sagt nej, att killen är tydligare och tjejen mer rädd för att säga 

ifrån. 

”Det är därför man måste vara tydlig och säga nej och så.” /18-åring 

18-åringarna lyfter fram hur killar pratar om sex på ett skämtsamt, skrytsamt och överlägset sätt 

genom att säga ” jag la omkull henne”. Även som att det bara skulle vara killen som njöt av det 

och som att tjejen skulle vara ett offer. Medan 26-åringarna gör en liknande beskrivning genom 

att beskriva hur killar pratar om tjejer “på ett förnedrande och nedsättande sätt”.      

”Killar har typ rätt att göra grejer som inte tjejer har rätt till, som är sexuellt kränkande eller 

vad man ska säga.”  /18-åring 

”Dom är ju inte heller stereotypen av att vara utsatta i samhället och då blir det ju typ som 

lite..om en kille typ frågar fem gånger fast man inte vill nåt, så blir det ju som att tjejen tar det 

mer personligt. Eftersom vi är den utsatta i dom flesta fallen, så blir det ju kanske att vi tar det 

lite på ett annat sätt än vad killar gör, om ni förstår vad jag menar.” /18-åring 

Att grupperna först och främst är inne på samhällets maktstrukturer och föreställningarna om 

könen är givet. Respondenternas uppfattningar om sexuellt våld hänger tätt samman med kön, 

makt och sexualitet, liksom Eva Lundgrens (2004) föreställning om våldets 

normaliseringsprocess, där hon förklarar hur vi i samhällets kulturella sammanhang ser varandra 

som könsvarelser. Respondenterna resonerar kring de föreställningar och bilder som cirkulerar 

runt om oss om vad som är manligt och kvinnligt i enlighet med hur vi bör leva och bete oss, där 

de ser ett samband mellan normaliseringen av våld och samhällets föreställningar om kön. 

Gällande mäns sexualitet för de ett resonemang kring hur mäns lust målas upp som något 

okontrollerbart, likt de myter som Granström (2004) lyfter fram. Här menar respondenterna att 

det handlar om samhällets syn och att män lika mycket som kvinnor kan kontrollera sig. Det 

råder konsensus i grupperna om att de inte ser på våld mot kvinnor som något psykologiskt 

problem hos någon av parterna, utan att det är mäns historiska makt i samhället som ständigt 

förtryckt och förtrycker kvinnor (Hydén, 1995) vilket upprätthåller våldet. Vad som däremot kan 

diskuteras är där en av respondenterna uttrycker att det möjligtvis skulle kunna handla om att 

män skulle ha en mer djurisk instinkt och därmed vad vi tolkar som om män skulle ha större 



15 
 

sexuell lust än kvinnor. Det här är ett av få tecken som hittats på att respondenterna skulle förstå 

sexuellt våld ur ett individualpsykologiskt perspektiv (Cullberg, 1984).  

4.1.3 Vem är våldtäktsman? 

Vi ställde frågan om hur grupperna skulle definiera vem som är den typiske våldtäktsmannen, för 

att kunna se vilket perspektiv de tänker utifrån. Hos 18-åringarna talas det till en början om 

utmärkande drag där en respondent menar på att han skulle vara schizofren eller som en annan 

uttrycker sig:  

”Ja för man kan ju inte ändra våldtäktsmannen för dom har ju någonting konstigt i hjärnan men 

det blir ju liksom tjejerna som ska behöva vara dom som passar sig och aktar sig...” /18-åring 

En annan menar att det ofta handlar om en alkoholberusad person, en som egentligen är snäll 

men när alkoholen blandas in “tappar han greppet”.  

”Ja för du följer ju inte med en kille hem från krogen om han är helt dum i huvudet. Du följer 

med för att du kanske tycker att han är trevlig och charmig.”  /18-åring 

26-åringarna är tydligare då de menar att det inte finns någon typisk våldtäktsman, det finns 

ingen definition, det kan vara vem som helst, men att den största faran egentligen är mannen i 

förhållandet. En tråkig följd enligt gruppen är att misstanken om varenda man finns där “alla 

män blir potentiella våldtäktsmän”. 

”Asså det känns ju som, man tappar tron alltså typ, direkt du går ensam och det kommer fram en 

främling till dig, du bah ”whoooa, aldrig!” och man blir ju så jävla skeptisk. Mot alla.”  /26-

åring 

Synen på ”den typiska våldtäktsmannen” ser förhållandevis olika ut i grupperna. De olika 

perspektiven växlar och de talar på ett sätt, där det sedan lyser igenom och kan förstås på ett 

annat. Att 18-åringarna menar på att det skulle handla om en schizofren eller alkoholberusad 

person går att härleda till hur Cullberg (1984) och det individualpsykologiska perspektivet förstår 

vem som begår våldtäkt. Alltså, att det skulle vara en speciell typ av man, att det handlar om 

enskilda handlingar och att det går att härleda till en viss typ av personlighet. Hos den äldre 

gruppen ser dock synen annorlunda ut, där de drar parallellen att det skulle kunna vara vem som 

helst, mest troligt den man en lever med, vilket åter kan stödjas mot könsmaktsperspektivet 

(Lundgren, 2004).  

Vidare kan vi tolka det 18-åringarna anser en våldtäktsman är, som en person med utmärkande 

negativa karaktärsdrag och som negativt skulle avvika från samhällets förväntningar, någon som 

en “normal” individ skulle vända sig ifrån. Goffman (2010) skulle mena på att detta är att 

stigmatisera. Denna stigmatisering skulle även kunna sättas i ett större sammanhang hos den 

äldre gruppen där vi tolkar det som en stämpling av en bredare massa, det vill säga gruppen män. 

Slutligen kan vi utröna gruppernas resonemang som att 18-åringarna skulle utgå från ett 
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aktörsperspektiv, där enskilda män är de som begår våldtäkt, medan 26-åringarna menar att det 

skulle handla om ett strukturellt problem.  

4.1.4 Attityder och värderingar 

Båda grupperna är väl insatta i ämnet och hur det skrivs om det i olika medier och de diskuterar 

främst orättvisa domar, om killar som inte blir fällda och hur det ofta handlar om vad den som 

blivit utsatt haft på sig eller hur mycket hon druckit. De talar även om att det kanske inte skulle 

vara någon idé att anmäla, då de ställer sig tveksamma till om de skulle bli trodda. 

Respondenterna tycker att detta är fel, ett nej är ett nej. 

”Det spelar ingen roll om jag har kort kjol eller typ polotröja liksom.” /18-åring 

De andra i den yngre gruppen håller med och diskuterar hur skulden alltid läggs på offret, och 

inte på förövaren. De diskuterar även hur det blir som en oskriven regel, att följer en tjej med från 

krogen så tolkas det automatiskt som att tjejen vill ligga med honom och en av respondenterna 

menar att hon skulle känna sig “halvt tvingad”. 

Liknande uttalanden kommer från den äldre gruppen, då de pratar om innebörden av att säga nej, 

och hur en då som tjej skulle uppfattas: 

”...ja men under sex då är det inte alla som har viljan att eller styrkan att säga nej, man vill bli 

accepterad, tycka att man är het typ, ställer upp...” /26-åring 

Vad gäller samtalet om att skulden läggs på offret, tveksamheten i att de skulle bli trodda, att de 

känner att de skulle behöva försvara klädval och dryckesintag, går att förstå utifrån vad Bo 

Nilsson (2005) förklarar med viktimiseringsideologin samt vad Görel Granström (2004) skriver i 

Den onda cirkeln. När det kommer till sexualbrott möts brottoffret ofta med tvivel och misstro då 

det finns en uppfattning hos allmänheten att kvinnan ska ta ansvar för sin sexualitet. Detta leder 

till ett skuldbeläggande av offret, och inte hos den som begått brottet, så kallad blaming the 

victim (Nilsson, 2005) inom viktimiseringsideologin. 

Med detta går därför resonemanget om att det vid sidan om föregående förklaring även kan 

förstås utifrån samhällsstrukturens existerande föreställningar om män och kvinnors sexualitet, 

som ligger till grund för hur samhället förstår och tolkar en våldtäkt. Granström (2004) för ett 

resonemang kring den växelverkan som sker mellan samhällets individer och samhällets 

lagstiftning i de rådande föreställningarna om kön, sexualitet och våld, vilket kan bidra till att vad 

som faktiskt är en våldtäkt bedöms i utlopp för normalt sexuellt samspel. Dessa komponenter tror 

vi påverkar respondenterna i deras resonemang kring att anmäla eller inte bli trodda. Myterna om 

att en kvinnas motstånd nödvändigtvis inte betyder att hon är motvillig till sexuell aktivitet, och 

att det är hennes eget fel om hon blir utsatt eftersom hon retat mannens lust på grund av hennes 

beteende och klädsel verkar till synes uppröra respondenterna. Samtidigt som det upprör faller de 

ändå under normerna, i och med att de vill uppfattas på ett särskilt sätt, genom att vilja “ställa 

upp” och genom att känna sig “halvt tvingad”.  
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4.2 Vardagsrädsla 
Denna kategori berör respondenternas egna ageranden, förhållningssätt och strategier utifrån 

deras syn på sexuellt våld, där vardagsrädslan tas i beaktning. De olika underrubrikerna innefattar 

vad de tänker och känner när de går hem ensamma, vad de implicit är rädda för ska hända och till 

sist vilka strategier de har för att undvika dessa situationer. 

4.2.1 Att gå hem ensam 

Vid frågan om det finns några tankar och känslor som uppstår när kvinnorna ska gå hem från en 

vän svarar en av respondenterna att hon aldrig varit rädd, men att det antagligen beror på att 

hennes mamma alltid skjutsar henne. Dock säger hon att den första tanken inte är att hon ska bli 

våldtagen, det är mörkret som skrämmer, att någon ”skum person” ska följa efter och att hon inte 

vet ”vad den är kapabel till”. En av 26-åringarna uttrycker sig på följande sätt: 

 “Det känns som att färdas man på en gata som liksom är hyfsat trafikerad så trampar man på 

som vanligt. Men direkt när det kommer en liten mörk dunge, det är en lampa som är släckt 

någonstans, så höjs ju pulsen på en gång för man känner bara att här är inte jag säker, här kan 

det hända någonting. Och det… jag tycker att det är ganska skrämmande att man ska måsta 

känna så…” 

Majoriteten av 18-åringarna menade på att de var väldigt “godtrogna” förut, men att aktuella 

händelser som skett i Umeå fått dem att tänka till och känna ett större obehag än tidigare. De 

ansåg att mycket av rädslan berodde på var de befinner sig och hur mycket folk som är i rörelse, i 

stan känner de sig tryggare där det är mer folk. Om de däremot ska gå hem och ingen är ute, 

kommer tankarna och rädslan om att någonting ska hända dem och säger: 

- “Jag är ju som ganska mycket på min vakt hela tiden.” /18-åring 

 En av 26-åringarna uttrycker sig på följande vis: 

”Jag tror att jag brottas lite med det här att jag känner att fan det här är min jävla stad, jag går 

för helvete hur jag vill, vilken tid på dygnet jag vill och när jag vill. Jag ska inte behöva vara 

rädd. Jag kan kämpa med den känslan, att ah, nu går jag igenom här idioter. Liksom…men å 

andra sidan har jag ändå i bakhuvet att va försiktig, att man liksom inte ska utmana ödet.” 

I båda grupperna förklarar de att de vill att vännen ska höra av sig när hon kommit hem, de 

vaktar på varandra, det som beskrivs som något obligatoriskt och tryggt både för den som går och 

är hemma, eftersom en aldrig kan vara säker. De tydliggör också att de gör en skillnad om det är 

en tjejkompis eller en killkompis som ska ta sig hem, vid det senare reflekterar de inte ens över 

det. Samtidigt som det är fel att säga att tjejen får skylla sig själv när hon blivit utsatt menar de 

att en som tjej ändå måste tänka på att inte gå hem ensam. 

”Så man har ju ett ansvar själv, men det är ju som inte... Man vill ju som inte sitta hemma bara 

hela tiden heller.” /18-åring 



18 
 

I respondenternas berättelser om hur känslorna och tankarna är kring när de ska gå hem, ligger 

uppfattningen att de vid första anblick inte är rädda, men att ju mer de reflekterar över det 

faktiskt är det. Det här påminner om vad som beskrivs i Slå tillbaka! (2005) där samtliga tjejer 

som tillfrågats inte heller anser sig vara rädda, men att de vid närmare eftertanke faktiskt är det. 

Att respondenterna till stor del är påverkade av de händelser som skett i deras omgivning som gör 

att de blir mer rädda styrker det Lundgren (2001) har kommit fram till i Slagen dam, det vill säga 

att den rädsla kvinnor känner svarar mot den våldsamma verklighet de lever i, samt att den unga 

gruppen kvinnor är de mest rädda och utsatta. Därför bör respondenternas oro ses i ett 

sammanhang av det sexuella våld som händer runt omkring dem. 

De anser sig inte vara speciellt rädda, men de begränsningar de gör, har i vår tolkning inte 

respondenterna reflekterat över såsom Elf Karlén och Palmström (2005) skulle menat, för att det 

blivit en del av kvinnors liv. Det bara är och blir normalt, vilket Lundgren (2004) skulle benämnt 

som en del i våldets normaliseringsprocess. Även Listerborn (2002) korresponderar detta med att 

rörligheten hämmas och riskbedöms så ofta att den längre inte uppmärksammas vilket gör att 

problemet inte tas på allvar. 

4.2.2 Rädslan 

En 18-åring berättar att hon tycker att tunnlar är det som är mest obehagligt och att hon oftast 

tvingas gå igenom en då hon bor på andra sidan av en. I stadens centrum, infinner sig inte samma 

rädsla, även om det ”kanske är där man borde vara rädd”. När vi frågar om vad de är rädda för 

ska hända och vad det är som de undviker berättar gruppen 18-åringar att det är att okända 

människor ska komma fram och vara ”allmänt obehagliga”, prata med en, kanske sätta sig 

bredvid en på bussen och vara påträngande, vilket ofta också händer, enligt respondenten. Även 

om det kan vara ”världens snällaste person” så finns rädslan för att bli våldtagen där, enligt 

tjejerna.  

”Ja men man blir ju rädd om det kommer en man och går, då blir man ju rädd automatiskt. Ja 

men man blir ju rädd typ, ja men…att han ska våldta en.” /18 åring 

26-åringarna pratar om en ovisshet, att vara beredd, men också att behöva kallprata med någon de 

inte känner, om ”nån som börjar snacka konstigt”. Det som en 26-åring instinktivt svarar på 

frågan om vad de är rädda för är dock att ”få uppleva någon slags våld överhuvudtaget”. En 

annan i samma grupp berättar att det inte är i första hand våldtagen som hon primärt är rädd för 

utan att en full person ska komma fram och bete sig obehagligt och att hon därefter i nästa steg 

funderar kring vad den människan ska göra – råna eller våldta. Det finns däremot en skillnad 

anser gruppen om det skulle vara en främmande tjej eller om det skulle vara en främmande kille 

som kommer fram när en är på väg hem. Vid kvinnligt sällskap skulle det vara ”trevligt 

sällskap” eller ”jobbigt att behöva kallprata”, men med en främmande man blir de mer 

skeptiska. Vad är killen kapabel till att göra? 
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I bägge grupperna är de eniga om att det är på kvällen och natten som det är värst att gå hem 

själva, under dagtid har de inte de här tankarna. En 26 åring säger att en tisdag klockan tolv på 

natten kan vara läskigare än en lördag klockan tolv, då färre människor ger mer rädsla och 

obehag ”Och någonstans vet man ju det också, alltså, att det inte är så många, att majoriteten 

som står ute och väntar liksom och håller utkik inte är så stor”. Alla respondenter anser sig 

känna sig som mest trygga när de går med en man de har en relation till eller med ett gäng tjejer, 

tre eller fler. 

Bland 26-åringarna uppkommer frågan om vad de kommer säga till sina egna barn om och när de 

ska gå hem själva och frågar sig vad det är deras föräldrar menar att de ska akta sig för. Någon 

uttrycker att det ”sitter i ryggmärgen att inte prata med främlingar”. 

”Ja men skillnaden är ju också - föräldrar säger: ”prata inte med okända människor”, men 

egentligen är det ju ”prata inte med okända män.”  /26-åring 

18-åringarna kommer också de in på ämnet om föräldrars påverkan och berättar att deras 

föräldrar brukar möta, hämta eller ringa då de ska hem sent. 

”Föräldrar skrämmer ju typ upp en. Fast det kanske är bra ändå.”  /18-åring 

Det respondenterna berättar om de uppmaningar de får av sina föräldrar, motsvarar vad 

Listerborn (2002) hävdar i Trygg stad, att kvinnor uppfostras till att använda det offentliga 

rummet på ett begränsande vis. Uppmaningen om att som kvinna vara försiktig och att ta ansvar 

för att något inte ska hända, ser vi i respondenternas berättelser om hur deras föräldrar påverkar 

deras vaksamhet och rädsla. Föräldrarna gör det enligt respondenterna på ett uppskrämmande sätt 

och det har gjort att det sedan barnsben “sitter i ryggmärgen” att vara vaksam och akta sig för 

främlingar. De beskriver att det kan finnas en nödvändighet i föräldrarnas uppmaningar, dock 

anser de sig också tycka att rädslan till viss del kan vara obefogad, då vaksamheten och oron är 

större än antalet överfall är, vilket även Listerborn menar på.  

Enligt Elf Karlén och Palmström (2005) riskbedöms rörligheten så ofta att den inte längre 

uppmärksammas och menar vidare att kvinnor inte har ett grundtillstånd av trygghet på grund av 

denna vaksamhet och oro. Respondenterna berättar om hur de egentligen hela tiden förhåller sig - 

“det kanske är där man borde vara rädd” eller hur de förklarar de skumma och främmande 

personer de misstänkliggör vid ett eventuellt möte när de ensamma är på väg hem. Vad som där 

är värt att belysa är hur komplext det är att respondenterna är rädda för män och stigmatiserar 

(Goffman, 2010) dessa främlingar med särskilda karaktärsdrag och möjliga handlingar de skulle 

kunna utföra. De främmande männen tillskrivs på så sätt egenskaper de med största sannolikhet 

inte besitter. De möter också helst en främmande kvinna men trots detta är det samtidigt en man 

de känner sig som mest trygg att gå hem med.  
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4.2.3 Strategier 

Gruppen 26-åringar talar om strategier och om att cykla är en sådan, men att de då egentligen inte 

heller kan vara riktigt säkra eftersom en är ganska utsatt - en kan bli puttad, låst, det går inte att 

vända om. De vill helst inte åka taxi själva, men spekulerar kring att en kan ta bild på 

taxichaufförens id-kort eller taxibilens registreringsskylt. En 26 årig respondent berättar att hon 

alltid tänker i förväg vilken väg hon ska ta genom att kalkylera över vilken väg som är mest 

upplyst och var det är minst skogspartier. 18-åringarna förklarar hur de alla brukar låtsas prata i 

mobilen, eller ha den redo i handen. De talar också om att de oftast går ”jättefort” och tittar 

bakom sig. Det är vanligt förekommande bland tjejerna att hålla koll på om de finns andra 

människor i närheten så att de inte är ensamma. 

”Men det är ju det, man är ju skeptisk i grunden, bättre att vara övertydligt skeptisk typ…synd 

att det ska va så.” /26-åring 

Det handlar om att göra riskbedömningar om vilka vägar och färdmedel som är mest säkra, precis 

som de tjejer i studien Slå tillbaka! (2005) berättar. De berättar hur de samtliga förhåller sig till 

vissa strategier de gjort upp. Strategier som liknar varandras och de som tjejerna som intervjuats i 

Slå tillbaka! (2005) beskriver. Det är tämligen intressant att de förklarar dessa på samma eller 

liknande sätt, trots att tjejerna i de olika grupperna aldrig talat med varandra om det. Varför 

kvinnor behöver strategier går att förstå, eftersom de naturligtvis vill undvika rädslan och 

obehaget de beskriver i den mån det går, men också för att de uppfostras till att skapa sådana, då 

bilden av att de själva ansvarar för att inte bli utsatta hela tiden finns där. 

4.3 Upplevelser, ageranden och reaktioner 
Den sista kategori behandlar respondenternas egna upplevelser som orsakat rädsla och obehag 

samt förväntade ageranden och reaktioner om de skulle råka ut för sexuellt våld, vilka tankar och 

känslor de har kring en ponerad händelse, hur de tror att de skulle reagera och agera om de blev 

utsatta, samt vilka tankar de har om att polisanmäla en sådan händelse.  

4.3.1 Upplevelser som orsakat rädsla och obehag 

Ingen av respondenterna menar att de har varit med om någon särskild sexuellt utsatt händelse, 

när de får frågan, men under diskussionerna kommer fler och fler berättelser fram som lyfter 

fram motsatsen. 

En av 18-åringarna som jobbar på en krog i Umeå, berättar om hur fulla äldre män ofta slänger ur 

sig kommentarer, beter sig äckligt och påträngande mot henne, vilket gör att hon är mycket mer 

försiktig och rädd när hon ska hem sent om natten än vad hon varit innan. En av de andra yngre 

respondenterna berättar om en händelse som gjort att hon är mer på sin vakt nu än tidigare. Hon 

berättar om en fredagkväll när hon skulle hem från stan och var tvungen att passera ett 

övergångsställe och tunnel för att ta sig hem. Tre killar gick framför henne och när de skulle gå 

över övergångsstället började killarna att sakta in vilket gjorde att hon även hon saktade in 

eftersom hon ansåg att tunneln i sig var ganska obehaglig. Killarna gick ner i tunneln och när hon 
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kikade ner såg hon att de stannat där nere och väntat. Respondenten valde då att ta en annan väg 

eftersom hon inte kunde vara säker på vad de skulle göra med henne. 

En respondent bland 26-åringarna berättar om att hon vant sig vid att det står blottare i skogen, 

men att hon ”trampar på jättefort”, en annan svarar med att hon börjat acceptera att de står där. 

Den äldre gruppen pratar om att gränsen är väldigt individuell, och att det är svårt att avgöra när 

en gräns egentligen nåtts. De berättar om hur killarna kan ha utnyttjat situationen då de varit 

fulla, men att det blir så svårt, då det är någonting de tänkt på långt efteråt. 

”Jag var ju med på det, men är det inte att utnyttja en situation?” /26-åring 

”Jag har också kommit på efteråt att det här var fan inte okej alltså! Ehh, men det är ju inte så 

mycket att göra åt nu liksom.” /26-åring 

Två av respondenterna i den äldre gruppen berättar att de har varit med om att killar har tagit 

stryptag på dem under akten, att de sagt till och att de sedan har fortsatt ha sex, vilket har fått 

dem fundera över vad som hade kunnat hända, och om det verkligen kändes okej för dem själva 

att fortsätta. De berättar: 

”Jag har varit med om att två killar har tagit stryptag, alltså mitt under tiden, båda gångerna 

har jag ju tagit bort händerna, alltså så, och det har ju varit liksom, de kanske har tänkt på det 

och de har ju slutat och så, men jag tyckte inte om det då och sen så har jag tänkt vad hade jag 

gjort om de inte hade slutat eller lyssnat liksom på min reaktion, jag ville inte.” /26-åring 

”Men, det var ju också någonting som ja, det hände. Men det blev inte värre än så. Jag tog bort 

handen, no big deal liksom. Men det är ju, inte vet jag, tyckte inte det var nå kul liksom.“ /26-

åring 

I båda respondenternas fall kom strypgreppen från personer som de inte kände så bra, och de 

antog att killarna i fråga testade gränserna lite grann och att de kollat för mycket på porrfilm. 

Gruppen menade dock att det värsta är att en efter en sådan händelse känner sig ”lite löjlig” för 

att de sa ifrån. 

Låt oss återgå till könsmaktsperspektivet och vad det är som gör att dessa kvinnor accepterar att 

dessa händelser sker, låter det passera eller känner sig rent utav löjliga då de säger i från. Alla 

dessa händelser har det gemensamt att de ger en obehaglig känsla, men att det under stunden och 

efteråt accepteras av respondenterna. Även att de påstår att de inte har varit med om några sådana 

upplevelser, trots dessa berättelser, kan tolkas bland annat som att de inte har en känsla av att de 

blivit utsatta för sexuellt våld eller att de inte kände att det var rätt forum att berätta om sådana 

saker i. Alltså, att de vid en direkt fråga inte ville berätta, men att det under intervjuerna kom 

fram i alla fall. Är de accepterande eller är det frågan i sig som blir obehaglig? Vi tolkar det som 

att det beror på att de inte reflekterat över att deras upplevelser skulle kunna tolkas som egna 

scenarion som skulle härröra från sexuellt våld, men också att de kanske har fler berättelser som 
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inte kommer fram i stunden. Detta, i sig ser vi som ett tecken på att upplevelserna faktiskt är 

normaliserade bland kvinnorna, genom att de tänker att det “är någonting man får ta” vilket för 

in oss på könsmaktsperspektivet och dess föreställningar om hur män och kvinnor förväntas vara 

och bete sig (Brownmiller 1976; Granström 2004; Lundgren 2004). För att poängtera dömer vi 

inte respondenterna det vill säga att det är deras fel att de accepterar, låter det passera och känner 

sig löjliga utan vi ser det snarare som en effekt av den patriarkala strukturen vi lever i.  

4.3.2 Fiktiva situationer 

När vi bad grupperna tänka sig in en situation där de blivit utsatta för någon form av sexuellt våld 

av en främling pratades det mycket om skuld. Alla i den yngre gruppen var eniga om att de 

troligtvis skulle ta på sig skulden för händelsen. Kanske skulle en skylla på hur en klätt sig, 

fundera på om en gjort någonting fel eller gett förövaren falska signaler. 

”Det är ju inte alla som vågar säga nej.”. /18-åring 

Gruppen tror att anledningen till att en som tjej lägger skulden på sig själv handlar om oskrivna 

regler, att kvinnan alltid varit mannens egendom och att detta synsätt hänger kvar. 

”Att tjejen inte ska gå hem ensam och tjejer ska inte klä sig så och tjejer ska inte...och asså så.” 

/18-åring 

Någon nämner också att skuldbeläggningen kan handla om att en försöker hitta en anledning till 

att någonting har hänt, särskilt om en känner killen i fråga. 

”Då blir det ju ännu mer att han kan ju inte ha gjort så. Hur ska jag berätta det här? Jag kan ju 

inte gå och säga till hans kompisar att han är en våldtäktsman.” /18-åring 

Den äldre gruppen anser att det är svårt att säga hur de skulle reagera om de skulle bli utsatta och 

att en gärna vill säga att en skulle ha reagerat på ett sätt, som att slå sig loss, skrika och ta 

signalementet, men att verkligheten kanske skulle se annorlunda ut. Även de är inne på 

skuldbeläggandet, valet av kläder och allmänhetens åsikter. En berättar att kläderna inte skulle 

göra att hon tvivlade, däremot om hon varit: “full, dum och gick ensam”. 

”Och det är ju dumt att gå själv. Även om det inte rättfärdigar någonting men. Jag tror ändå att 

jag hade känt att fan vad dum jag var som gick själv.” /26 åring 

De menar att det inte ska spela någon roll om en gått ensam, men att känslan av det ändå skulle 

påverka på grund av allmänhetens åsikter och känna sig “ifrågasatt, anklagad och dum”. 

”Men det är ju precis som vi sa att man redan från uppväxten fick höra det här om att man inte 

skulle gå själv och akta sig för främmande människor. Och eftersom man hört det hela livet så 

borde man ju fattat det. Så går man själv ändå liksom.” /26-åring 
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När vi bad grupperna att tänka sig in i samma situation där en pojkvän varit förövaren skiljer sig 

diskussionen, men även här ligger skuldbeläggningen i fokus. Det beror såklart på relationen i sig 

och hur en är som människa. 

”Det kanske är de som känner sig lite mer under i ett förhållande och då kanske många inte 

vågar säga ifrån. Eller vågar göra någonting åt saken. Och tänka att nej det var inte hans fel, det 

var mitt”. /18-åring 

Den yngre gruppen menar att det blir svårare att se det som en våldtäkt om de är tillsammans 

med någon, än om det är en främling som utsätter en. 

”Ja, då är det som att han har rätt för att jag är typ hans.”  /18-åring 

Det kan till exempel handla om att pojkvännen tjatat sig till sex även om flickvännen inte velat 

från början men till slut gått med på det ändå, och då tänker en längre inte på att en faktiskt inte 

ville från början. 

”Man ser det inte riktigt på det sättet även om man gått med på någonting på någon annans 

villkor även om man inte ville från början.” /18-åring 

Båda grupperna gör skillnad på om de skulle bli utsatta av en främling eller en pojkvän, både i 

hänseenden om vilka de skulle berätta för och hur det skulle kännas. Om det skulle vara med en 

närstående skulle det bli mycket svårare, eftersom det är svårt att avgöra var gränsen går. 

Dessutom menar de att allt skulle bli så mycket mer invecklat. Det handlar om relationen till 

honom, hans kompisar, hans familj och tvärtom, det blir mycket som sätts på spel, samtidigt som 

att det skulle vara svårt för andra att tro en. Det blir alltså svårare att bevisa att en blivit utsatt av 

en pojkvän och även säga det till honom. 

”Det blir en skam, som att misslyckas, börjar ifrågasätta om det verkligen hänt” /18-åring. 

Vad gäller känslan efter att blivit utsatt av en främling tror den äldre gruppen att de skulle kännas 

skamligt i alla fall. Klädseln och att en var full kanske skulle gjort att de beskyllde sig själva och 

att det skulle vara svårt att berätta eftersom ”folk ser ner på det”, menar de. 

”Aha, var du full? Aha. Det är ändå lite responsen och det skulle också kunna vara en liten 

skamkänsla i sig, att det finns en skam…Även om det varit en främling menar jag”. /26-åring 

Den yngre gruppen menar att om de blivit utsatta av en pojkvän skulle de berätta endast för de 

närmaste vännerna, kanske bara någon, och absolut inte sina föräldrar (om det inte varit väldigt 

grovt, exempelvis våldtäkt). 

”Man skulle ju verkligen inte gå runt och berätta det för alla. Verkligen inte!” /18-åring 

Sarnecki (2009) talar om begreppet blaming the victim, det vill säga att lägga ansvar och skuld på 

offret, vilket genomsyrar respondenternas berättelser om hur de i en fiktiv situation skulle lägga 
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ansvar för och skuld på sig själva. Det är intressant hur de skuldbelägger sig själva utifrån 

klädsel, beteende, berusning och risktagande att gå hem själv. Något som skulle göra att de 

tvivlar på sig själva och deras egentligen obefintliga ansvar, är hur de av allmänheten förväntas 

bli bemötta, vilket kan kopplas till dels viktimisering, och dels stigmatisering. 

Vi tolkar att respondenterna menar att de inte tagit ansvar för sig själva och sitt eget handlande. 

Om de inte gett ut falska signaler, om de inte klätt sig på det ena eller andra sättet, om de inte 

druckit så mycket alkohol och om de bara inte gått den där vägen alldeles själv. Hade det varit ett 

annat brott, hade inte respondenterna ifrågasatt sig själva utifrån dessa aspekter, menar Nilsson i 

enlighet med viktimiseringsideologin (2005).  

Eftersom respondenterna är rädda för hur omgivningen skulle tolka, döma och ifrågasätta, är det 

som Goffman (2010) uttrycker rädda för att inte vinna fullt socialt erkännande. Respondenterna 

är rädda för att bli stämplade, att stigmatiseras som det potentiella offer de målar upp, och att de 

kanske just därför försöker hitta andra anledningar till att det har hänt och inte skulle berätta det 

för andra. Det de istället tror sig göra i en situation där pojkvännen varit förövare, är att skydda 

både pojkvännen från att bli stigmatiserad, men även sig själva från möjliga efterverkningar. De 

vill inte att pojkvännen ska vara våldtäktsman och de vill inte själva hamna i en position där de 

av samhället blir beskyllda för att hitta på och därmed bli fråntagna sitt sociala sammanhang.  

4.3.3 Om att polisanmäla 

Att många förövare inte döms påverkar grupperna i hög grad. Vi frågade vilka tankar de hade 

kring polisanmälan och rädslan för att inte få upprättelse, inte bli trodda samt hur förövaren 

skulle agera verkar avgörande. 

”Asså det skulle ju va ett helvete om det skulle bli som de fallen som tagits upp i tv och tidningar. 

Och liksom inte får den upprättelsen som dom vill ha”. Man blir avskräckt och rädd, rädd för 

allt.” /18-åring 

Den yngre gruppen diskuterar om rädslan efter en polisanmälning. Hur rädda de skulle vara för 

att behöva sitta själva i rätten efter en gruppvåldtäkt med alla förövare och deras gäng 

närvarande. Rädda för att bli uppletade. Rädda för att behöva flytta och byta identitet. Rädda för 

kommentarer som att ”hon hittade bara på för att få uppmärksamhet”. Rädda i väntan på att 

förövaren blir frigiven. 

”Ja allt som man måste stå ut med känns ju typ inte värt för att anmäla...”  /18-åring 

Den äldre gruppen verkar ha svårt att ta ställning i frågan. Å ena sidan ska en anmäla menar de, å 

andra sidan känns det inte som någon idé. Vad andra tänker och tycker spelar också in. 

”Om det är ett påhopp liksom skulle jag anmäla på en gång. För jag tror att jag skulle göra det 

liksom…Och just den här tanken att det skadar inte den personen, jag känner inte den personen, 
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jag skiter i vad som kommer hända den. Det är det som är skillnaden med att vara i en relation, 

för när jag anmäler blir det en stor skada, det blir slutet på relationen liksom.” /26-åring 

Gränsen för att faktiskt göra en polisanmälan handlar dels om förövaren är en främling eller en 

närstående, men kanske mest utmärkande är hur grovt brottet varit. Det skulle krävas att han 

använt våld, att det finns fysiska bevis och att brottet går att likna med en “filmvåldtäkt”. Det 

måste vara grovt, menar båda grupperna. 

Att en måste ”vara helt förstörd..alltså hela min kropp måste vara helt mosad.” /18-åring 

”Man får ju aldrig höra om de som blir dömda. Man får ju bara höra om dom som får ett rent 

helvete. Och typ byta skola och typ försvinna.” /18-åring 

Det respondenterna berättar gällande tankar om att polisanmäla eller inte, kan vi förstå utifrån att 

förövare enligt Granström (2004) inte blir dömda och att en våldtäkt oftast inte tas på allvar, då 

den i rätten kan uppfattas som ett normalt sexuellt samspel. Något som återigen har att göra med 

de befintliga föreställningarna om män och kvinnors sexualitet. Hon måste vara tydlig med att 

säga nej, det måste ha varit våldsamt och inte bara det, det måste finnas starka bevis på att det 

som skett faktiskt har skett. Utifrån denna förklaring kan vi hitta en förståelse för att grupperna 

med störst sannolikhet inte skulle anmäla. Vi vill även se det som ett uttryck för rädsla över vad 

förövaren är kapabel till att göra, men även som ett uttryck för rädslan om att bli viktimiserad 

(Nilsson, 2005) och stigmatiserad av omgivningen (Goffman, 2010).  

5. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera hur unga kvinnor resonerar och 

diskuterar kring sexuellt våld. I följande avsnitt presenteras de centrala slutsatser vi kunnat utröna 

utifrån studiens resultat med utgångspunkt i de valda frågeställningarna, alltså hur unga kvinnor 

uppfattar begreppet sexuellt våld och vilka attityder och värderingar det framkallar hos unga 

kvinnor. Hur unga kvinnor upplever att mäns våld mot kvinnor påverkar deras vardagliga 

beteende och känslor, samt hur unga kvinnor resonerar kring upplevelser av sexuellt våld. Vidare 

följer en diskussion kring de viktigaste slutsatserna, vilka konsekvenser de bidrar till, vilken 

betydelse de har för socialt arbete och socialpsykologi samt en diskussion kring konkreta förslag 

på vidare forskning i området. 

5.1 Slutsatser 
De unga kvinnor som deltagit i studien uppfattar begreppet sexuellt våld som när något gått mot 

den enes vilja i ett sexuellt sammanhang, det vill säga att det handlar om ett gränsöverskridande. 

Gränsen för vad som är godtagbar är dock till viss del tänjbar för respondenterna om det finns en 

relation till gärningsmannen. I grupperna diskuterades det om varför sexuellt våld förekommer, 

där samtliga var överens om att det handlar om en historisk syn, om mäns makt som ständigt 

förtryckt kvinnor samt om hur föreställningar om män och kvinnors sexualitet målas upp. 
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Kvinnor som sexuellt återhållssamma och tillgängliga medan män som okontrollerbara. Vad 

beträffar diskussionen om vem det är som våldtar, gick gruppernas resonemang isär, där 26-

åringarna enligt vår tolkning utgick från ett strukturperspektiv och ansåg att det kan vara vem 

som helst. Gällande 18-åringarna handlade det snarare om ett aktörperspektiv, där de uttryckte att 

det handlar om en speciell typ av man som är avvikande, till exempel en man under 

alkoholberusning eller som personlighetsförändras. Dock skiftade deras resonemang rörande 

detta då de exempelvis också talade om att vara underordnad i ett förhållande och att kvinnan är 

den utsatta i samhället, vilket därför också skulle kunna tolkas som att de ser det som ett 

strukturellt problem.  

Vidare kan slutsatser om vilka attityder och värderingar sexuellt våld framkallar hos grupperna 

dras genom att de är upprörda över orättvisa domar och känner tvivel och misstro till samhällets 

professionella system. De är rörande överens om att ett nej betyder nej och att en våldtäkt inte 

bör uppfattas som ett normalt sexuellt samspel. Grupperna upprörs över att de inte skulle bli 

trodda samt behöva försvara sitt beteende, klädsel och dryckesintag vid en sådan situation. 

Samtidigt känner de sig halvt tvingade att ställa upp på killars krav på grund av de förväntningar 

som finns.  

Hur upplevelsen hos respondenterna är beträffande mäns våld mot kvinnor och hur de påverkar 

deras vardagliga beteende och känslor utmärks av hur de bland annat riskbedömer vilka vägar 

som är mer eller mindre säkra att ta när de går ensamma nattetid. De känner exempelvis påverkan 

från sina föräldrar vars uppmananden haft en uppskrämmande effekt, men även från allmänheten 

där de har en känsla av att hållas ansvariga för att inte råka illa ut. I och med detta har olika 

strategier gjorts upp, som exempelvis att kompisar vaktar på varandra. Det har också bidragit till 

att de misstänkliggör främmande personer de möter nattetid, där det är obehagligt att möta män 

av rädsla för vad dessa är kapabla till. Rörelsefriheten är därför hämmad. Viktigt att poängtera är 

att några vid första anblick inte ansåg sig vara rädda, men att de vid närmare eftertanke och 

diskussion faktiskt var det och slutsatsen att samtliga förhåller sig efter denna rädsla kan dras.  

Respondenterna menar att de själva inte har varit utsatta för sexuellt våld, men utifrån deras 

berättelser kan vi ändå utröna tendenser till det och mycket som påvisar att de faktiskt har det. De 

berättar om sexistiska kommentarer, obehagliga situationer och när berusade och obehagliga män 

kommit fram och betett sig illa. Några har varit med om att killar tagit strypgrepp och många har 

känt sig utnyttjade när det varit berusade. De talar om hur de känt sig “halvt tvingade” till sex, 

eller varit med om killar som “tjatat” sig till det. Vad gäller gruppernas resonemang kring dessa 

händelser är det något som de accepterar genom att låta det passera och känner sig rent utav 

löjliga om de har någon åsikt om det. Samtidigt som de tycker att detta är någonting en som tjej 

får ta, tycker de samtliga att det är fel att sådant händer. 

Vid en fiktivt uppmålad situation där respondenterna fick uppgiften att diskutera kring vilka 

känslor som skulle uppkomma vid en händelse om sexuellt våld och vad de skulle tänka, 

berättade de alla om skuld och skam. Det fanns ingen tvekan hos respondenterna att de skulle 
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ifrågasätta sin egen roll och fundera kring hur de klätt sig, betett sig och om de varit för fulla. De 

uttryckte svårigheten att bevisa att det som hänt faktiskt har skett och om hur de skulle tvivla på 

sig själva i den frågan. Anledningen till att de skulle tvivla på sig själva är hur allmänheten 

förväntas bemöta dem, men också att en polisanmälan inte skulle vara värd processen. Det som 

lyfts fram i media om orättvisa domar har påverkat respondenterna. Egentligen anser de att en 

ska anmäla, men förstår varför kvinnor väljer att inte göra det. De menar också på att det finns en 

skillnad om en hamnat i ett utsatt läge av på grund av pojkvännen än på grund av en främmande 

person. Gränsen i det första fallet är svårare att dra. 

5.2 Diskussion 
Med dessa slutsatser och denna studie i beaktande vill vi diskutera skillnader och likheter i 

grupperna, trygghet, våldtäktskultur och förklara de konsekvenser som sexuellt våld bidrar till 

och vad vi anser bör göras för att komma åt det egentliga problemet och för att motverka detta. 

Slutligen hur detta kan göras relevant för socialt arbete och socialpsykologi. 

Vad beträffar skillnader och likheter mellan de två fokusgrupperna kan vi för det första reflektera 

över att 26-åringarna förde klarare och tydligare resonemang då det märktes att ämnet inte var 

nytt och hade diskuterats i deras umgängeskrets förut. Vad gäller 18-åringarna kan vi antyda att 

de var insatta i ämnet, men att det var relativt nytt att tala om, och att de förde mindre djupgående 

resonemang samt att åsikterna kring ämnet var mer skiftande. Det är svårt att avgöra om det är 

ålderskillnaderna som gör att gruppdeltagarnas resonemang framhävs på olika sätt, eller om det 

är beroende på att den ena gruppen har ett större intresse för ämnet sedan tidigare. En tanke kan 

vara att samtliga i den äldre gruppen studerar på universitetsnivå och därför möjligtvis har mer 

kunskap om genus och hur samhällets strukturer ser ut. Dock har 18-åringarna liknande tankar 

och åsikter om ämnet, men har som vi uppfattat det, inte samma kritiska tänkande och 

reflektioner. Detta har dock bidragit till att vi snarare kunnat ta fasta på de likheter vi hittat och 

trots de olika ålderskillnaderna och gruppernas obefintliga relation till varandra, sett att de ändå 

har åsikter och berättelser som liknar varandra i ämnet vilket i sig säger ganska mycket om 

kvinnors utsatthet i samhället. 

I resultatdelens analys förde vi en diskussion kring var en kvinna egentligen är trygg i det 

offentliga rummet, då hon känner störst trygghet med en man hon har en relation till, men 

samtidigt framhåller att det är mannen i förhållandet som är det största hotet. Samtidigt menar 

respondenterna även att de helst möter en kvinnlig främling, än en manlig. Fortsättningsvis är en 

också tryggare i en grupp med flera kvinnor, men återigen som tryggast i sällskap med en manlig 

vän/pojkvän. Detta komplexa fenomen går möjligen att förstå från de djupt rotade normer som 

finns i vårt samhälle där en man står för trygghet och styrka, medan föreställningen om att 

kvinnor är svaga och inte skulle kunna försvara sig vid ett överfall. Kvinnan tillhör den utsatta 

gruppen, bör vara på sin vakt och ansvara för sin sexualitet, medan män är den grupp som i 

majoritet utför sexuellt våld. Det finns självklart en förståelse för att känna sig mer trygg med 

någon en har en relation till, men samtidigt menar de att mannen i förhållandet är det största 
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hotet. Var finns då tryggheten egentligen? Det är svårt att besvara den frågan, men vad som 

däremot kan diskuteras är vad som skulle kunna göras för att försöka motverka den här 

ödesgiriga komplexiteten. 

Utifrån de slutsatser vi kunnat dra från respondenternas resonemang och berättelser finns det, 

enligt oss, många argument till att vi lever i en kultur där våldtäkt inte tas på allvar, något som 

Gustavsson (2013) och många andra skulle benämnt som våldtäktskultur. Den här slutsatsen kan 

vi dra utifrån vad respondenterna berättar om hur de upplever att det i samhället oftast fokuseras 

på kvinnans handlingar och beteenden och allt annat än gärningsmannens handlingar. Hur de 

trivialiserar sina egna upplevelser och har överseenden med mäns sexuella handlingar. Att 

kvinnan inte har samma rörelsefrihet i det offentliga rummet som män har, utan måste anpassa 

sig och vara vaksam. De talar även om en objektifiering av kvinnor och att vara tillgängliga för 

män, om att ställa upp och viljan om att uppfattas som sexuellt attraktiv. Dessutom finns tanken 

om allmänhetens tro på falska våldtäktsanmälningar och om att kvinnan bara skulle hitta på för 

att få uppmärksamhet. Respondenterna resonerar även om att män har en hårt begränsad mansroll 

att leva upp till och om de faller utanför dessa ramar kan ifrågasättas i sin “manlighet”, vilket 

även det är en bidragande och förklarande faktor till vad vi menar med våldtäktskultur. 

En kvinna tvingas alltså att försvara sin egen kropp och ifrågasätta sin klädsel, om huruvida hon 

sagt nej eller inte, om hur hon retat upp mannens sexuella lust, om varför hon gått hem själv, 

varför hon gått hem med killen och om hur mycket hon druckit etc. Med detta måste hon därför 

implicit ta ansvar för att ingenting ska hända henne. För att sexualiserat våld ska minska enligt 

oss måste vi sluta att tala om kvinnans ansvar, och istället börja tala om hur män ska sluta begå 

sexualbrott. Vi måste tala om hur det kommer sig att män begår dessa brott istället för hur 

kvinnor ska förhindra det. Fokus måste enligt oss förflyttas. 

Det är med detta vi som socionomer och socialpsykologer med vår samhällsvetenskapliga och 

beteendevetenskapliga kunskap har en betydande roll. Vi måste lyfta och synliggöra problemet 

och arbeta aktivt för de redan utsatta kvinnorna men även motverka kvinnors utsatthet i 

samhället. Vi anser att vad som konkret borde kunna göras är bland annat att arbeta för att införa 

en skärpt lagstiftning som tar hänsyn till samtycke istället för att det ska krävas starka bevis för 

att visa att en var motvillig. Därmed ska vi inte glömma kvinnor och tjejers faktiska utsatthet och 

att dessa brott faktiskt begås. Genom att utöka och bidra med mer pengar till kvinnojourers 

verksamheter, anställa mer personal, öka antalet skyddade boenden och erbjuda mer samtalsstöd 

till kvinnor som blivit våldtagna eller utsatta för annan typ av sexuellt våld, lyfter vi problemet på 

samhällelig nivå samtidigt som vi expanderar stödet för kvinnor i behov av det. 

Det är inte bara här arbetet ska ligga, fokus måste som sagt skiftas och som en del av att aktivt 

motverka denna situation bör redskap utvecklas för att bryta de normer som upprätthåller det 

sexualiserade våldet. Genom att ifrågasätta den rådande manlighetsnormen skulle därför mannens 

ansvarsbild kunna tas in i högre grad och att tala om de samhälleliga normerna kring sexuellt 

våld, se kritiskt på dessa och därigenom bidra till förändring. Det är på männen och killarna vi 
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ska fokusera på genom att till exempel socionomer och socialpsykologer skulle kunna starta 

feministiska projekt för och med män. Män och killar måste ges möjligheten att ta sitt ansvar och 

se den kultur vi lever i som upprätthållet våldet och inse att det inte är en personlig anklagelse 

utan ett problem på samhällelig nivå som måste bekämpas. Återigen måste vi arbeta normkritiskt 

genom att konkret organisera projekt som ger möjlighet till att synliggöra, ifrågasätta och göra 

människor medvetna om att vi ännu inte lever i ett jämställt samhälle. Då den mänskliga 

rättigheten om att ha självbestämmande över sin egen kropp inte är helt självklar för alla, vilket 

är en grund för att förändra ojämlikhet och att arbeta mot ett jämställt samhälle. 

För att kunna göra denna förändring anser vi att det även viktigt att arbeta med unga människors 

attityder till sex och tala om vad sexuellt våld innebär. Det är därför av väsentlig del för det 

förebyggande arbetet att i grundskolan införa normkritisk sexualundervisning för samtliga elever. 

Tjejer ska inte endast tala om sexuellt våld i roll av offer, utan få kunskap om hur de ska 

ifrågasätta killars beteende, hur de ska säga ifrån och hur de ska stärka sin integritet. Alltså få 

unga kvinnor att inse att de också har makt och rätten att bestämma över sin egen kropp. 

Samtidigt är det av stor vikt att killar får utrymme att prata om gränssättning och sex i grupp och 

att ifrågasätta hur normerna om manlighet och kvinnlighet ser ut. Från att fokus ha varit på hur 

kvinnan ska agera och ansvara över sin sexualitet, måste detta fokus skifta. Vilket enligt oss även 

måste göras i forskning där mäns resonemang kring sexuellt våld bör lyftas och synliggöras, för 

att därefter kunna se problemet ur deras synvinkel. Deras röster är viktiga i arbetet då alla män 

naturligtvis inte är våldtäktsmän och även de lever under hårt begränsade ramar i 

samhällsstrukturens existerande patriarkat. 
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