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ABSTRACT

This essay examine how temporal pretensions (past, present and future) are used in two Official 

Government Reports (SOU) in Sweden considering rape and sexual assault. The Official 

Government Reports constitute an important  and particular system for long-term planning, and the 

reports are used as an instrument to achieve desirable changes within the nation. The temporal 

pretensions in SOU 1976:9 Sexual offences: proposed new wording of Penal provisions against 

virtue, and SOU 1982:61 Rape and other sexual assaults, are analyzed in relation to the concepts 

realization of the possible and actualization of the virtual, in order to see how the concepts 

correspond to the process of desirable change in the reports. 

   The temporal pretensions are used in a spatially  sense where space is assimilated to the concept of 

time which in return create notions of spatio-temporal images of the past, the present and the future. 

This is partly  a problem for the reports in their aspiration to transform old norms and create 

innovatory values and ideals.
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Var och en som skapar måste också förstöra1

FÖRORD
Att skriva en vetenskaplig uppsats handlar om att konfrontera ett kaos och ifrågasätta rådande ideal 

genom att antingen visa på brister i de studier som upprätthåller normen (doxan) eller helst - visa på 

brister och visa på alternativa tolkningar och metoder som i någon bemärkelse är bättre. Den 

franske filosofen Gilles Deleuze och hans medförfattare psykoanalytikern Félix Guattari skriver i 

Qu’est-ce que la philosophie? (Vad är filosofi?) att konst, filosofi och vetenskap är de tre former av 

tänkande som möter kaos och i detta möte vill de tre formerna av tänkande upprätta ett  plan.2 Det vi 

kan säga om detta plan är att det är någonting som håller samman - ett skapande av tankar genom 

begrepp (filosofi), funktioner (vetenskap) eller förnimmelser (konst) - kort sagt ett 

kompositionsplan. Vad som utmärker vetenskapen enligt Deleuze och Guattari är dess skapande av 

sakförhållanden och referentiella propositioner.

2

1 Gilles Deleuze, Nietzsche och filosofin, Göteborg 2003 (1962), s. 145

2 Gilles Deleuze och Félix Guattari, Percept, affekt, begrepp i Deleuze och mångfaldens veck, red. Helena 
Mattsson, Sven-Olov Wallenstein, Stockholm 2010, 195-242 (se s. 236)



INLEDNING
I statens offentliga utredning 1976:9 gällande sexuella övergrepp står angående utredningens 
direktiv: ”Fördomar och tabuföreställningar har länge hämmat en naturlig och öppen syn på 

sexuallivet och dess yttringar. En radikal förändring i synsättet  har emellertid inträtt under senare 
tid. Sexualfrågor diskuteras numera öppet såväl i den offentliga debatten som människor emellan.”3 
Uttalandet indikerar att samhället  förändrats i en positiv riktning vilket understryks av de 
nyckelbegrepp  som öppen och naturlig som ofta används för att  betona en modernisering. Kravet på 
en förändring av själva brottsbeteckningen från ”sedlighetsbrott” till ”sexuella övergrepp” kan ses 

som ett exempel på en typ  av moderniseringsanspråk. Utredningen präglas genomgående av just 
denna uppfattning om att samhället den senaste tiden genomgått  radikala förändringar gällande 
bland annat sexualsynen vilket ses som en effekt av att sexualundervisningen i skolorna genererat 
både ökad och bättre förståelse för sexuallivet.4  Om ”verkligheten” sägs präglas av radikal 
förändring – från en moraliserande och dömande syn på sexualitet till en öppen och till och med 

naturlig uppfattning gällande sexuallivet, så framställs den rådande lagen som ett tungt  ok från ett 
omodernt förflutet i behov av att  inte endast begreppsligt sett moderniseras utan även moraliskt sett 
upplösas tillsammans med en innehållsmässig förändring för att återspegla de samtida idealen.5  

Utredningen mötte dock mycket kritik från flera olika instanser (kvinnorörelsen, politiska partier 

etc.) vilket resulterade i att  regeringen helt förkastade den och tillsatte istället en ny utredning som 
presenterades 1982. I den tillsatta utredningen 1982:61 presenteras nya direktiv som fokuserar på 
offrets position och den ignorans och bristande kunskaper gällande dennes utsatthet  vid polisförhör, 
utredningsmetoder och åtalsprocesser.6 Det går att se detta nya intresse för offrets position som en 
reaktion mot utredningen 1976:9 som förespråkade en friare och mer liberal inställning gällande 

lagstiftningen och betonade att den jämlikhet som gjort entré i samhället tillsammans med en i deras 
bemärkelse mer jämlik (i liberal bemärkelse) lagstiftning skulle upprätthålla denna norm. SOU 
1976:9 skulle kunna ses som ett uttryck för en politik som menar att saker och ting reglerar sig 
själva när de väl uppnått ett visst tillstånd, utredningens betonande av naturlig syn gällande 
sexualitet kan sägas spegla ett sådant förhållningssätt.7 

3

3 SOU 1976:9 Sexuella övergrepp: förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott, 
s. 25

4 SOU 1976:9, s. 25

5 SOU 1976:9 s. 55, 127. 

6 SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, s. 29

7 Erika Alm, ”ett emballage för inälvor och emotioner”: föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 
1960- & 1970-talen, Göteborg 2006, s. 243.



Det går alltså att se detta par av utredningar som olika sätt att försöka uppnå jämlikhet, öppenhet 

och naturlig sexualsyn – där SOU 1976:9 mer eller mindre menar att vi redan uppnått detta och att 
arbetet nu går ut på att  upprätthålla idealen, medan SOU 1982:61 framhåller att samhället ännu inte 
uppnått de eftersträvade idealen och föreslår därför att mer vikt bör läggas vid offrets utsatta 
position, inte bara som brottsoffer utan också som offer för statliga institutioner som egentligen har 
till uppgift att  hjälpa och underlätta för den drabbade, samt en vilja att skärpa samhällets syn på 

våldtäkter och sexuella övergrepp genom att understryka brottets allvarliga karaktär.8 

Utredning 1976:9 visar på ett intressant spänningsförhållande mellan å ena sidan utredningen själv 
som text och litterärt verk och å andra sidan den ”verklighet” den avser representera. För samtidigt 
som den hävdar att  lagen är sekundär i förhållande till en föränderlig verklighet beskrivs lagen som 

en potentiell arena för upprätthållandet av de önskvärda idealen (öppenhet, jämlikhet) och har i den 
bemärkelsen både en primär funktion som en ram eller ett tak för ”verkligheten” och den sekundära 
funktionen som en representation av samma ”verklighet”, i det att den skulle komma efter 
”verkligheten” – det vill säga att utredningarna återspeglar en egentlig verklighet. Lagstiftningen 
ses å ena sidan som bärare av ett tungt historiskt  moraliserande ok  och å andra sidan som ett 

möjligt medel till förändring - eller som en arena för upprätthållande av en önskvärd sådan. 

Men om vi ska försöka se de båda utredningarna som olika försök att tackla samma typ av problem, 
hur bär de sig då åt? Och är det egentligen olika typer av tillvägagångssätt? SOU 1982:61 antogs av 
regeringen och tillsattes som gällande lag. Men lider inte de båda utredningarna av just det 

problematiska förhållandet – å ena sidan primär (skapande, föränderlig) å andra sidan sekundär 
(representation) och har lagen ens någon möjlighet att spegla denna heterogena, föränderliga och 

komplexa ”verklighet”? Går inte det heterogena till spillo då lagen tar upp ”den” i sina fasta 

enhetliga kategorier och beteckningar? Är inte de enhetliga kategorierna ett av lagens villkor? Om 
vi ville förstå lagen som en bild av verkligheten (representation) måste vi inte då erkänna att den 
också, eller kanske endast är någonting mer eller någonting annat? Hur skulle en bild av 
”verkligheten” se ut?9  Istället för att betrakta lagen, texten, utredningen som en stillbild av det 
verkliga med inneboende mening och historicitet – ett rätt sammanhang som den kan tolkas och 

förstås utifrån, vore det kanske fruktbart att försöka förhålla sig till texten som att den vill 
någonting, som en händelse, som ett drama.10 Vi ska nu inte förhasta oss i denna tolkning av ordet 
drama, som en traditionell pjäs med visst antal akter. Istället kan texten betraktas som medskapande 
av ett verkligt drama - den gör någonting, är performativ – huvudpoängen med en performativ teori 

4

8 SOU 1982:61, s.17

9 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter, Glänta 
produktion 2003, s. 48.

10 Deleuze, 2003, s. 133-134



är att man inte endast betraktar ord som beskrivande, utan att de faktiskt upprättar det som beskrivs, 

i den bemärkelsen går det att  betrakta vissa yttranden som handlingar.11 Genom att se de offentliga 
utredningarna och lagen likställda med den ”verklighet” de anses spegla – försöka se utredningarna 
som en aktiv del i ”verkligheten” – och ställa dem i horisontellt och inte hierarkiskt läge finns det 
också potential att söka utvägar ur det reaktiva fästet som nu verkar dominera lagen och de 
offentliga utredningarna.12  

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR:
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt de statliga offentliga utredningarna kan 

anses som reaktiva och försöka se hur det reaktiva hänger samman med utredningarnas temporala 
anspråk, samt att  undersöka lagens förhållande till realiserings- och aktualiseringsprocesser. Utöver 
detta vill jag se vilken förändringspotential ett ”horisontellt läsande” kan erbjuda.

- Hur utnyttjas tidsbegrepp som exempelvis ”dåtid/det förflutna”, ”samtid” och ”framtid” i 

utredningarna? 
- På vilket sätt används tidsbegränsningar för att motivera argument i utredningarna? 
- På vilket sätt förstår utredningarna själva textens funktion?
- Hur skiljer sig tillvägagångssätten för att uppnå idealen i de båda utredningarna och på vilket sätt 
förhåller sig tillvägagångssätten till lagens eventuella reaktivitet?

- Vad skiljer aktualiserings- och realiseringsprocesserna åt i förhållande till olika typer av 
förändringsmöjligheter?

OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOM KÄLLMATERIAL
Det material som ligger till grund för den här uppsatsen är som inledningen visar två av Statens 

Offentliga Utredningar (SOU). De två utredningar som analyseras är svenska utredningar. 

Internationellt  sett är de svenska offentliga utredningarna unika i sitt slag, sett i den svenska 

politiska kontexten ingår de i ett långsiktigt planeringsarbete gällande samhällsförändringar med 

5

11 John Langshaw Austin, How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955, Oxford 1976, s. 138. Språkfilosofen Austins begrepp benämns som talakter eller 
talhandlingar, men går i modern kontext under begreppet performativitet. Ett tydligt exempel på ett 
performativt uttalande är då en präst uttalar orden ”härmed förklarar jag er man och hustru”, vi kan således 
konstatera att prästen faktiskt bokstavligen talat får äktenskapet att bli till. Men det rymmer ytterligare en 
dimension, nämligen prästens specifika position – det är i kraft av ämbetet som hen kan konstituera 
äktenskapet, detsamma kan sägas gälla för rättsväsendet som är den institution som har den rätta 
positionen för att döma ”brottsliga” handlingar. Således kan en specifik maktaspekt läggas till de 
performativa yttrandena.

12 Det horisontella läsandet syftar till att försöka läsa materialet utan att tolka – det vill säga – utan att leta 
efter någon underliggande betydelse eller mening i texten. Litteraturvetaren Anders Johansson använder 
uttrycket ”horisontellt läsande” när han förklarar hur det går att betrakta Deleuzes relation till textmaterial och 
vilken funktion den kan ha. Detta kommer att förklaras närmare under ”forskningssammanhang”; Johansson, 
2003, s. 240ff.



direktiv från regering och riksdag.13 Statsvetare framhåller det svenska utredningsväsendet som den 

för tillfället främsta arenan för demokratisk planering genom att peka på dess specifika form och de  

kommunikationsmöjligheter den erbjuder, vilket är det som främst skiljer de från internationellt 

planeringsarbete som till största del sker i sluten form inom varje enskilt förvaltningsenhet: 

 

 Utredningsväsendet är Sveriges traditionella maskineri för långsiktsplanering. I diskussionen om behovet av 

 nya planeringssystem i Sverige har man också tagit fasta på detta och betonat att särskilt den allra mest 
 långsiktiga planeringen bör ske inom ramen för utredningsväsendet. På så sätt garanteras också en demokratisk 
 planering genom att utredningarna är ett gemensamt forum för politiker, tjänstemän, experter och 

 organisationsföreträdare.14 

Utredningsmaterialet utgörs som citatet indikerar av en uppsättning betänkanden och rapporter som 

utförs av specifikt tillsatta kommittéer eller enskilda (ensamma) utredare vilka oftast innehar  (eller 

samarbetar med någon som har) vetenskaplig sakkunnighet och expertkompetens. Vad som 

ytterligare betonas är planeringen i sig, som ett medel att upprätthålla och samtidigt öka det 

demokratiska arbetet, detta är som Andersson med flera påpekar, inte helt entydigt: ”[v]erkligheten 

är emellertid mera problematisk än så. [...] Tjänstemän och experter dominerar i ökad utsträckning 

utredningsväsendet medan de ‘allmänna‘ eller folkliga intressena har försvagats.”15 Genomgående  

framhåller Andersson med flera att  den politiska kulturen i Sverige är starkt präglad av en 

kompromisstruktur snarare än alternativtänkande vilket utredningsformen kan sägas vara ett explicit 

bevis för.16 Som långsiktig planerande instans har utredningarna i huvudsak två syften: ”dels som 

förberedande; genom forskning och funderande skapas underlag för framtida politiskt handlande, 

dels förhandlande; skilda organisationers och partiers ståndpunkter jämkas samman i 

kompromisser.”17  Sammanjämkningen och kompromissen kan här sägas vara talande för 

planeringsarbetets möjliggörande – att undvika ideologiska och direkt politiska konflikter visar på 

att  ett kompromisstvång är inbyggt i själva formen för utredningarna som presenteras i ett försök till 

entydiga kategorier och gemensamt otvetydiga förslag. Jag skulle till och med, lite tillspetsat, vilja 

säga att utredningarna – i förhållande till dess funktion – har till uppgift att  råda bot på 

meningsskiljaktigheter och ambivalens. 

6

13 Simon Andersson, Anders Mellbourn & Ingemar Skogö, Myndigheten i samhället: problem och 
utvecklingslinjer i statsförvaltningen, 1983 (1978), s. 48ff. 

14 Andersson, Mellbourn & Skogö,1983, s. 54.

15 Ibid., s. 54.

16 Ibid., s. 55f.

17 Ibid., s. 53.



Ett utmärkande drag hos utredningarna är som tidigare nämnt dess specifika form och det är också 

den som jag till stor del intresserar mig för. Även om jag endast använder mig av två utredningar är 

den planerande och kompromissande karaktären gemensamt för offentliga utredningar generellt sett 

och kan av den anledningen betraktas som ett relativt homogent material – trots att  de tillsätts av 

olika anledningar. Men detta betyder inte att jag har för avsikt att dra några kvantitativa slutsatser 

för andra utredningar än de som ligger till grund för den här undersökningen. Att utredningarna 

tillsätts och ingår i ett politiskt samhällssystem resulterar naturligtvis i att  materialet  är färgat och 

tendentiöst. Detta ställer dock inte till några problem för min undersökning eftersom den syftar till 

att  undersöka formen för utredningarna i relation till de gemensamma karaktärsdrag som utmärker 

den demokratiska statsapparaten – oberoende av ideologisk hemvist. 

Som nämnts ovan går det att se utredningarnas och således även lagens nära anknytning till en 

akademisk sfär och en vetenskaplig kunskapsproduktion i form av forskning och vetenskaplig 

expertis. Rättssociologen Carol Smart  argumenterar för att det komplexa förhållandet mellan 

vetenskaplig kunskapsproduktion och lag resulterar i ett hierarkiserande av kunskap. Hon menar att 

lagen står för och (re)producerar en moral som i sin tur värderar (den vetenskapliga) kunskapen som 

sedan legitimerar olika definitionsformer av vad som är rätt och fel eller vilka rättigheter och 

skyldigheter som ska vara gällande. Genom detta symbiotiska förhållande har lagen i sig inget 

behov av att vara den enda eller mest omfattande disciplinerande instansen. Lagen har i den 

bemärkelsen en funktion som sammanlänkare av kunskap  och samhällsmoral.18  Deleuze har i 

samma anda som Smart problematiserat förhållandet mellan lag och kunskap och i en bemärkelse 

går det att säga att de är överens gällande lagens moraliska värderande av kunskap: 

 

 Oavsett om lagen är moralisk eller social medför den ingen kunskap,  den får oss inte att veta något. [...] 

 Teologin vidhåller åtminstone att den elementära kunskapen utgörs av det som Skriften ger vid handen, även 
 om den här kunskapen måste utvecklas på ett rationellt sätt eller till och med måste överföras, översättas av 
 förnuftet: därav hypotesen om en moralisk Gud, skapande och transcendent. Det där är som vi kommer att se, 
 en förvirring som komprometterar hela ontologin: en lång villfarelses historia där man förväxlar befallningen 
 med något som kan förstås, lydandet med kunskapen själv, Varat med Fiat.  Lagen, det är alltid den 
 transcendenta instans som bestämmer värdenas motsatsförhållande som Gott/Ont; medan kunskapen, det är 

 den immanenta kraft som bestämmer existenssättens kvalitativa skillnad som bra/dåligt.19  

De offentliga utredningarna ingår uppenbarligen i ett omfattande samhälleligt ”maskineri”, de 

behandlade utredningarna återfinns kontextuellt  sett under straffrätten och har i och med det ett 

7

18 Carol Smart, Feminism and the power of law, Routledge, London 1989, s. 10f.

19 Gilles Deleuze, ”Om skillnaden mellan Spinozas etiken och en moral”  Aiolos nr. 24, Glänta 4.03-1.04, 
91-97 (se s. 95.)



explicit  beteendereglerande anspråk på rättssubjektet genom bestraffning eller annan form av 

begränsning.20 I förhållande till min undersökning har själva påföljderna av eventuella (sexuella) 

brott inte någon uttalad roll, mitt  intresse kan istället förstås i anslutning till beteenderegleringen per 

se och hur denna oavsett om intentionen är explicit eller inte, förhåller sig till lagens egna villkor.  

De båda utredningarna är av intresse för min studie av ett flertal anledningar, för det första går det 

att  se utredningarna som ett kronologiskt par inom lagens egna narrativa diskurs och i förhållande 

till SOU 1976:9 vilkens förslag förkastades finns det således anledning att anta att  utredningens 

innehåll inte speglar en önskvärd förändringskurva. SOU 1982:61 kan då betraktas som ett försök 

till reparation av förändringskurvan. 

Sexualitet som är det övergripande ämnet för utredningarna kan sägas vara både ett känsligt och 

problematiskt ämne att diskutera oavsett om det sker inom privata relationer eller på en statlig 

offentlig nivå. Kanske för att sexualitet många gånger passerar som någonting självklart - en 

naturlig drift och borde i den bemärkelsen vara oproblematisk men själva tillsättandet av 

utredningar och lagar gällande sexuella övergrepp  visar emellertid på ett motsatt förhållande. Hur 

man betraktar sexualitet hör i många fall samman med hur man ser på människan i stort - finns det 

en ”naturlig” sexuell drift? Är en individ fri att välja - i så fall i vilken utsträckning?21 Att tala om 

en naturlig sexualitet i akademiska sammanhang är emellertid mer eller mindre uteslutet sedan 

Michel Foucaults trebandsverk Sexualitetens historia lanserades 1976: ”Det gäller kort sagt att 

definiera de maktstrategier som är inneboende i denna viljan att veta. Att på just detta fall som 

sexualiteten utgör grunda en ”politisk ekonomi” för viljan att veta.”22  Ett specifikt fokus på just 

sexualitet kommer inte att utgöra någon omfattande del i undersökningen, istället kan vi betrakta 

denna som en likvärdig del i utredningarnas utformning, ett fenomen som utredningarna på olika vis 

använder sig av för att legitimera olika typer av argument, för att få resonemangen att hålla samman 

och fungera. 

Långsiktig planering är som tidigare nämnt ett  av utredningarnas grundvillkor och planering i sig är 

ofta en oproblematiserad företeelse eftersom den ryms inom ett  fält  som värdesätter egenskaper som 

knyts till ordning och organisation. Det finns emellertid några aspekter som planering i den formen 

blundar för vilket kan sägas utgöras av en typ av kolonisering av tiden – det förflutna, samtiden och 

framför allt framtiden – tiden fyller en funktion i utredningarna som olika fasta kategorier och som 

en arena, på vilken de planerade förändringarna ska äga rum. Om vi vänder oss till Deleuze och 

8

20 Hydén, H; Hydén, T, Rättsregler: en introduktion till juridiken, Lund 2011, s. 41f.

21 Alm, 2006, s. 13.

22 Michel Foucault, Sexualitetens historia: band 1 viljan att veta, Daidalos Göteborg 2002, (1976), s. 89



Guattari går det att betrakta detta som en del i ett  ”representationsmaskineri” som producerar 

”tomma” former som ska uppfyllas: ”Everything is pre-formed, arranged in advance.”23  De 

offentliga utredningarna faller inom ramen för detta representationsmaskineri främst genom dess 

specifika form och funktion. Att ifrågasätta ”hela” formestetiken är i det här läget djärvt och på 

samma gång oerhört vanskligt. För är inte all skapande aktivitet beroende av någon typ av form? 

Den här uppsatsen är i allra högsta grad ett manifesterande av en specifik (vetenskaplig) form. Men 

formproblemet är emellertid en del av uppsatsens syfte och jag har inte för avsikt att reducera 

utredningarna som slavar under en på förhand konstruerad form, istället kan man säga att jag 

intresserar mig för samspelet mellan form och innehåll. Detta kommer att utredas i uppsatsens 

undersökande och analyserande avsnitt. 

Vad Deleuze och Guattari sätter fingret på är emellertid något än mer fundamentalt som hänger 

samman med ”varandets”, skapandets och tillblivandets villkor: ”Att bli till är inte att anta en form 

(identifikation, imitation, Mimesis), utan finna zonen för det närliggande, [...]”24  Så även om 

Deleuze i en bemärkelse kan sägas vara överens med Carol Smarts beskrivning av den komplexa 

relation som karaktäriserar kunskapsproduktionen och lagen finns det en avgörande distinktion i 

deras respektive förhållningssätt, där Deleuze erbjuder en mer omfattande och kreativ omvärdering 

av materialets villkor genom ett  omstörtande av rådande föreställningar gällande begär och 

tänkande.25 På så vis kan utredningsmaterialet betraktas och behandlas på flera nivåer än den rent 

innehållsmässiga, jag skulle vilja säga att det  är där som vi har möjlighet att  åtminstone försöka 

lämna representationens och tolkningens domän. 

TEORI OCH METOD
Det är inte helt lätt att  presentera detta avsnitt, vilket delvis beror på att Gilles Deleuze som är den 

här uppsatsens huvudsakliga referens på ett metodologiskt och filosofiskt  plan inte har någon 

specifik metod som går att applicera på valfritt material. Det är av den anledningen svårt att på ett 

tillfredsställande vis redogöra för mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samtidigt är 

det just denna flytande rörelse som utmärker Deleuze – och att försöka ge sig på att förklara på ett 

heltäckande vis eller skapa en statisk metodologisk och teoretisk apparat vore att strida mot 

”intentionerna” med hans filosofiska projekt. Min avsikt är dock att försöka tillgodogöra mig några 

riktningar och rörelser som syftar till att tänka bortom ett tolkande av representationer och på så vis 

försöka se materialet i relation till nya typer av referenspunkter som förhoppningsvis kan 

9

23 Gilles Deleuze och Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia, USA 2009 (1972), s. 265

24 Gilles Deleuze, ”Litteraturen och livet”, Aiolos nr. 10 1999

25 Gilles Deleuze, ”Bilden av tänkandet” Aiolos nr. 24, Glänta 4.03-1.04, 22-53



aktualisera ännu oprövade förhållningssätt och förbindelser som vänder sig från och ger alternativ 

till det traditionella historiserandet. Min intention är inte att ge materialet eller ett specifikt fenomen 

en historicitet, utan jag vill istället försöka demonstrera andra typer av tillvägagångssätt som istället 

för att ge materialet ett specifikt sammanhang och således också stabilitet  skapar något nytt 

tillsammans med materialet som visar på dess potentiella radikalitet. Förhoppningsvis kan jag visa 

något av texten och materialet, livet och verkligheten som inte tidigare aktualiserats. 

För att kunna göra det måste jag försöka betrakta materialet som primärt och inte som en 

representation av någonting annat som ska försöka tydas – texten är inte en bild av livet eller en 

symbol av verkligheten, utan den är en del av ett liv, det finns inget stabilt vara som ska 

synliggöras: ”Det finns inget att förstå, inget att tolka.”26  Istället måste vi fråga som Deleuze 

konstaterar med Nietzsche: ”Vad vill den som säger det ena, som tänker eller känner det andra?”27 

Det gäller således att identifiera huruvida ett begrepp, känsla eller tro är ett symptom på en vilja 

som beroende av sin kvalitet antingen vill affirmera sin skillnad eller negera det som skiljer sig.28 

Det rör sig alltså inte om att identifiera vad viljan vill – ett objekt eller ett mål – utan vilken kvalitet 

viljan har, –  (detta kommer att  tydliggöras närmare under rubriken ”reaktivitet”). Det är nödvändigt 

att  förstå denna vilja som någonting opersonligt, den vilja eller den kraft som det är tal om 

överskrider det personliga, individuella och mänskliga29, detsamma gäller för texten: 

 Det är samtidigt charmen som ger livet en icke-personlig kraft, vilken är större än den enskilde individen och 

 stilen som ger texten ett yttre syfte som överskrider det som skrivits.  Och det här är samma sak: texten har 
 inget syfte i sig själv, just därför att livet inte är något personligt. Textens enda syfte är livet, genom de 
 kombinationer som den drar fram.30 

Samtidigt som ett liv är något opersonligt verkar det som att det  enda sättet för oss att få kunskap 

om detta liv är genom det personliga eller ‘subjektiva’, det handlar således på något vis om att 

försöka upphäva gränsen mellan sig själv och det studerade ‘objektet’ och låta ett möte äga rum, det 

vill säga, göra sig själv delaktig i detta skapande – ett skapande som sker mellan de mötande 

parterna.31 
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Dramatiseringens metod som Deleuze benämner identifieringen av ”olika viljor” kombineras 

parallellt med denna ambition att möta och således något oprecist uttryckt ge sig hän i skapandet, 

eller som etnologen Mikael Vallström bättre formulerat: ”Alltså skriver jag ‘utkast i’ och inte ‘utkast 

till’, eftersom jag inte har någon given uppfattning om vad det hela ska resultera i, och för att 

markera att jag snarare är direkt involverad i det jag skriver om, än i stånd att behärska det.”32 

  
REAKTIVITET
Begreppet reaktivitet har främst diskuterats och utvecklats av den tyske filosofen Friedrich 
Nietzsche (1844-1900). I den här uppsatsen kommer jag använda mig av Deleuzes läsning av 

Nietszche och hans revidering av begreppet vilket presenteras och diskuteras ur flera olika aspekter 
i boken Nietzsche och filosofin. För att  på något vis förstå reaktivitetsbegreppet bör vi förslagsvis se 
till varats ontologiska villkor i utvecklandet av det reaktivas karaktär – Deleuze framhåller 
verklighetens beskaffenhet så som varierande men med ömsesidiga spänningsförhållanden mellan 
olika kraftkvantiteter.33 

Det går i huvudsak att tala om två olika typer av krafter som kan kategoriseras som antingen aktiva 
eller reaktiva, då dessa krafter tar ett ting i besittning eller genom slumpen skapar en kropp 
synliggörs ett dominasförhållande krafterna emellan, de aktiva krafterna karaktäriseras av dess 
överlägsna och dominerande kvaliteter medan de reaktiva är de underlägsna och dominerade.34 Det 

är dock viktigt  att poängtera att de reaktiva krafterna inte förlorar sin kraft genom lydandet utan 
antar snarare en annan form än de som befaller: 
 
 Att lyda är en egenskap hos kraften som sådan, och står i lika nära relation till makten som befallningen gör 

 [...] De underlägsna krafterna definierar sig som reaktiva, de förlorar ingenting av si kraft, av sin kraftkvantitet,  
 utan sätter den i verket för att säkerställa mekaniska medel och slutmål,  för att uppfylla sina livsvillkor och 

 sina funktioner av självbevarelse, nytta och tillämpning.35 

Om de reaktiva krafterna som domineras i ett möte mellan krafter försöker bevara ”sig själva” 

genom nyttobaserade strategier som syftar till att bevara och säkerställa den egna fortlevnaden 
genom anpassning, är de aktiva krafterna de som bejakar den egna skillnaden för att skapa nya 
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35 Deleuze, 2003, s. 85



konstellationer, former och transformationer.36 Och det som utmärker en människa liksom allting 

annat är viljan till makt som karaktäriseras av ett  skiftande förhållande mellan olika krafter och 
viljor vars begär är att anta nya former och öka.37  

Deleuze menar att de reaktiva krafterna har tagit överhand i det moderna tänkandet och har 
resulterat i att de aktiva krafterna begränsats, vilket  har gett omfattande utrymme till 

ressentimentets38  passiva hämnd- och avundsstrategier där förmågan att minnas tvingar 
ressentimentsmänniskan att spåra istället för att agera sina reaktioner.39 Ytterligare ett exempel på 
de reaktiva krafterna och ressentimentets övertagande gör sig synligt i det dåliga samvetet  där 
skulden till livets ondska inte endast förläggs på något externt utan utgör en del av den egna 
självförståelsen. På vilket sätt  Deleuze argumenterar för hur de reaktiva krafterna ska övervinnas 

kommer att diskuteras tillsammans med materialet och andra teoretiska synvinklar i 
undersökningsdelen. 

AKTUALISERINGS- OCH REALISERINGSPROCESSER
Aktualiseringsbegreppet får i den här uppsatsen sin mening i relation till Deleuzes 

virtualitetsbegrepp som förenklat kan beskrivas som en immateriell del av världen, av den 

anledningen är det svårt att på ett tillfredsställande empiriskt vetenskapligt sätt bevisa det 

virtuella.40  Det virtuella är det vi inte kan förnimma empiriskt, men är likväl förutsättningen för 

tänkande, skapande och tillblivelse och samtidigt med detta virtuella liv existerar det aktuella liv vi 

lever. 

Aktualisering av det virtuella är därför alltid en kreativ akt och försöker till skillnad från ett 

realiserande av det möjliga inte efterlikna ett på förhand övervägt och önskvärt 

förändringsförlopp.41 Ett aktualiserande av det virtuella liknar aldrig virtualiteten ”i sig” utan styrs 

fullständigt av skillnad och skapande och det är framför allt den distinktionen, mellan ett 

aktualiserande av det virtuella och ett realiserande av det möjliga som står i fokus i den här 
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uppsatsen. Realiseringsprocessen från det möjliga till det verkliga präglas enligt filosofen Elisabeth 

Grosz av principerna likhet och begränsning och är en fullkomligt temporal process: ”Att göra det 

möjliga verkligt är helt enkelt att ge det existens utan att lägga till något eller modifiera dess 

begrepp.”42 

Det är viktigt att poängtera att  det virtuella inte är ett psykologiskt tillstånd, utan existerar utanför 

medvetandet i tiden.43 Genom att tillämpa begreppen och följa de rörelser som ett aktualiserande av 

det virtuella skapar finns det potential att se det virtuellas differentierande och skapande realitet i 

förhållande till det möjligas förverkligande. Detta är väsentligt framför allt i diskussioner gällande 

(politisk) förändring. 

FORSKNINGSSAMMANHANG
Att göra en forskningsöversikt i förhållande till den egna undersökningen är i många fall en 

komplex sak. Att sätta in den egna studien i ett relevant forskningssammanhang kan i någon mån ta 

ifrån studien dess potentiella förändringskraft eftersom det krävs ett  bestämmande och 

identifierande av studiens möjliga relevansområden. Detta är kanske inte något större problem när 

det gäller uppsatser på den här nivån, men gällande forskningssammanhang av mer omfattande 

karaktär har följderna potential att bli desto mer påtagliga. I förhållande till ämnes- och materialval 

finns det så klart  tydliga riktlinjer - vilka studier finns på den här typen av material? Vad har skrivits 

om det specifika ämne jag intresserat  mig för? Båda frågorna är grundade på antaganden om att 

både materialet och ämnet är entydigt - eller åtminstone möjliga att sammanfatta i entydiga ordalag, 

för att kunna passas in inom en på förhand identifierad ämnesdisciplin. Att uppmärksamma 

gränserna för den egna disciplinen eller att identifiera sitt intresseområde med en specifik disciplin 

kan sägas vara en grundläggande förutsättning för att kunna formulera ett forskningsproblem. 

Huruvida man i nästa steg väljer att stanna innanför gränserna eller gör ett försök till att överskrida 

dem verkar således vara upp till var och en. 

En studie eller en undersökning kan liknas med en förklaringsmodell. Förklaringsmodellerna är 

oavsett om författaren själv är medveten om det eller inte förankrade i en (eller flera olika typer av) 

föreställning(ar) om världens och verklighetens beskaffenhet - i en (eller flera) ontologi(er). Och 

kanske är det  just  detta som (borde) avgör(a) vilket forskningsfält man själv ansluter sig till.  I 

förhållande till föreliggande undersökning har jag valt att först presentera forskning som förhåller 
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sig på olika sätt till ett och samma ”fenomen” (våldtäkter) för att försöka visa på 

förklaringsmodellernas betydelser i försöket att förklara varför något är som det är och även visa 

mitt eget förhållande till dessa. I samband med detta kommer även studier på mitt valda material att 

uppmärksammas. Därefter kommer annan forskning att presenteras vilken har anknytning till mina 

metodologiska och teoretiska utgångspunkter, eftersom min avsikt med studien inte följer ett 

traditionsenligt historiseringsmönster där ett  fenomens stabilitet eller föränderlighet över tid står i 

fokus för undersökningen, har forskningssammanhanget där främst valts ut efter dess möjlighet  att 

sätta undersökningens material i rörelse. 

När det gäller historiska och idéhistoriska studier som berör ämnet våldtäkt och sexuella övergrepp 

går det snabbt att konstatera att det inte är någon direkt bristvara, många har skrivit om och 

intresserat sig för detta sedan det kvinnohistoriska (numera genusvetenskapliga) fältet 

institutionaliserandes, explicit kritik och problematisering rörande våld, sexualitet och kön med 

mera, kan i någon bemärkelse sägas utgöra ‘grunden’ för den genusvetenskapliga disciplinen. 

Generellt sett finns det möjlighet att klassificera olika typer av historisk forskning på området 

genom undersökningarnas val och användning av teoretiska och metodologiska utgångspunkter.  

Idéhistorikern Åsa Bergenheim skriver i sin bok Brottet, offret och förövaren: Vetenskapens och det 

svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000, om olika 

professionella gruppers syn på sexuella övergrepp  över en 150 år lång tidsperiod.44 Bergenheim 

visar på hur olika grupper med erkända vetenskaps- och kunskapsanspråk argumenterar på skilda 

vis i frågor som rör rättsliga utredningar och hur den juridiska diskursen ska förhålla sig till sexuella 

övergrepp. Genom att  göra nedslag under olika tidsperioder vill Bergenheim visa att olika synsätt 

och föreställningar gällande exempelvis sexualitet  och kön liksom synen på barn har styrt 

resonemangen och gett upphov till en diskursiv förändring gällande frågor och problemområden 

som berör sexuella övergrepp. Detta kan alltså sägas underbygga föreställningen om att det inte 

finns någon ”naturlig” eller stabil sexualitet, den ska istället förstås som ett fenomen i ständig 

förändring och på så vis kontextbaserad. I anslutning till forskningsfältet Bergenheim skriver in sig 

i passar även antologin Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella 

perspektiv på kön och våld45  in. Etnologen Inger Lövkrona som är redaktör för antologin framhåller 

just vikten av att  se våldet i en specifik kulturell och historisk kontext för att förstå våldet. Att  göra 

våldet begripligt är också ett av det huvudsakliga syftet i antologin Kvinnor och våld: en mångtydig 
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kulturhistoria.46  Redaktörerna och historikerna Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg 

understryker även de olika typer av våld: ”Talar vi om våldets kulturhistoria öppnar vi för frågor om 

till exempel våld mot kvinnor som inslag i manskulturer, våldets ritualisering, dess representationer 

och symboler. Kort sagt: vad våldet betyder för dem som utsätts för det, dem som utövar det och 

dem som bevittnar det.”47 

Historikern Sara Edenheims bidrag till antologin skiljer sig dock från de övriga artiklarna genom att 

visa på att vi idag är beroende av historisk utsatthet av våld för att legitimera, förstå och skapa den 

egna identiteten: ”Det är enligt min mening av största vikt att se diskrimineringen som en produkt - 

inte en effekt - av skillnader. [...] Diskrimineringslagar kräver nämligen en rad olika saker av den 

grupp lagen beskyddar och historisk legitimitet är utan tvivel ett sådant krav.”48 Vad som ytterligare 

utmärker Edenheims artikel är förhållningssättet till tidsbegreppet, genom att tillskriva tiden 

komplexitet finns också utrymme att ifrågasätta våldets närvaro i olika ”tidsramar”. I de ovan 

nämnda studierna (bortsett från Edenheims) finns en stark tendens att normalisera våld av olika slag 

i förhållande till den egna samtiden där (det sexuella) våldet förstås som något som alltid har 

funnits och förefaller då också som någonting som alltid kommer att finnas. Genom att ”koda” olika 

typer av handlingar till bestämda föreställningar om handlingens effekt hamnar ”offret” 

ofrånkomligen i en beroendeställning till tolkningsföreträdaren som av godhet eller andra 

anledningar måste upphöra med våldsverkningen, offret  passiviseras i förhållande till dess 

subjektivitets- och identitetsskapande. Ett forskningsfält som delvis försöker hitta vägar ut ur denna 

passivisering och beroendeställning kan i breda ordalag benämnas som ett poststrukturalistiskt 

feministiskt forskningsfält. I svensk kontext finns det både historiska och idéhistoriska 

undersökningar som är förankrade i ett sådant forskningssammanhang främst i förhållande till 

teoretiska ramverk och tillvägagångssätt, och Edenheims artikel kan ses som ett exempel på en 

sådan typ av argumentering tillsammans med en rättsvetenskaplig feministisk forskning. 

Historikern Monika Edgren kan också sägas röra sig inom ett sådant ramverk, och hon gör ett 

explicit  försök att  metodologiskt teoretisera sexuellt våld mot kvinnor i äldre tid och erbjuder 

genom detta en djupare analys av våldtäktsoffrets och förövarens subjektspositioner. Hennes styrka 

15

46 Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria, Lund 
2005.

47 Österberg, E; Lindstedt Cronberg, M, ”Kvinnor och våld - då och nu” i Kvinnor och våld: en mångtydig 
kulturhistoria, Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Lund 2005, s. 8.

48 Sara Edenheim, ”När våldet blir en del av jaget: en kritisk analys av kvinnohistoria och dess effekter”, i 
Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria, Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Lund 2005, 
321-338, (se s. 322-23).



utgörs delvis av den teoretiska genomgången som presenteras inledningsvis i artikeln ”Att 

återupprätta äran. Språk, subjekt och sexuellt våld i äldre tid”49. Genom att  anlägga ett 

maktperspektiv med feministisk prägel visar Edgren möjligheter att se till subjektspositionernas 

villkor, kombinationer och (re)produktion. De huvudsakliga teoretiska bollplanken i Edgrens artikel 

utgörs av feministiska filosofer som Judith Butler, Elizabeth Grosz, Joan W. Scott och Carol Smart 

vilka inte ska förstås som representanter för en homogen filosofisk plattform. Vi bör snarare 

betrakta dessa akademiska feminister utifrån deras olika sätt  att problematisera likartade frågor, 

begrepp  och områden som exempelvis kvinnors erfarenheter, olika typer av maktstrukturer och 

subjektivitet per se - subjektivitetens villkor i förhållande till dessa. Edgren analyserar i artikeln ett 

rättsfall rörande våldtäkt från 1821 och genom att använda Butlers reviderade 

interpellationsbegrepp utreder hon vilka möjliga diskursiva positioner som offret och förövaren 

kunde inta i förhållande till rådande (makt)strukturer.50 Interpellationen erbjuder enligt Edgren som 

hänvisar till Butler inte en fundamentalt given plats att tala utifrån - och bli lyssnad till, utan betonar 

särskilt möjligheten till motstånd, genom överskridande och avvisande av positionen, och lider i den 

bemärkelsen inte av någon determinism.51 Även om Edgren menar att hon lutar sig mot alla de ovan 

nämnda filosoferna så är det Butler som dominerar i artikelns analys. 

Butlers teoretiska ramverk används flitigt vid studier som rör exempelvis sexualitet, kön, kropp, 

begär och våld och är även tillämpningsbar på det specifika juridiska material - Statens Offentliga 

Utredningar – som jag använder mig av i min undersökning. Detta har till exempel idéhistorikern 

Erika Alm visat i sin avhandling ”ett emballage för inälvor och emotioner”: föreställningar om 

kroppen i statliga utredningar från 1960- & 1970-talen där hon undersöker det offentliga talet om 

kroppen med hjälp av Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och ett  aristoteliskt 

formbegrepp i relation till begreppet könsschema.52 Även om de utredningar som analyseras i den 

här uppsatsen inte utgör Alms huvudmaterial finns det intressanta aspekter i avhandlingen som även 

berör mitt material, framför allt gäller detta hennes ambition att historisera utredningarna i det 

specifika sammanhang de producerades i. Genom att undersöka den offentliga debatten gällande 

kön och sexualitet åren innan utredningarna publicerades menar Alm att vi bättre kan förstå de 
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resonemang som förs i utredningarna.53 Här uppdagas ett problem gällande teoretisk tillämpning 

som visserligen inte är unikt för Alms forskning utan kan sägas vara gällande för större delar av den 

(historiska) akademiska forskningsvärlden. I Alms fall går att betrakta hennes feministiska anspråk 

genom Butlers teorier som en argumentation som inte räcker hela vägen fram – inte i förhållande 

till hennes formulerade syfte utan till en mer allmän tillämpning av teorier. Historiseringen i 

avhandlingen kan därför betraktas som en ad hoc lösning på hennes frågor om ”varför”, eftersom de 

teoretiska resonemangen på grund av en ”lättsam” förankring i de filosofiska resonemangen inte har 

förmåga att besvara de frågor hon önskar ställa. 

Juristen Ulrika Anderssons avhandling Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av 

straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, lider dock inte av denna ”ad hoc historisering” när hon 

belyser hur rättsväsendets system vilar på principer om det autonoma subjektet och även hon 

använder sig av Butlers teorier, i synnerhet performativitetsbegreppet för att se hur rättssubjektets 

kön, sexualitet och kropp produceras i straffrättslig kontext.54  Hon diskuterar vidare feminismens 

allmänna problematisering av det moderna liberala subjektet vilket betraktas som kapabel att göra 

rationella val av egen fri vilja.55 Genom att  tillskriva subjektets rationalitet  en överlägsen roll vid 

ageranden avkräver lagen individen på rationella resonemang och förklaringsmodeller för att  göras 

begriplig och möjlig att bedöma inom den juridiska diskursen. 

Inom ramen för ett poststrukturalistiskt feministiskt forskningsfält  finns naturligtvis även andra 

framstående filosofer, teoretiker och forskare förutom Butler, men i en svensk kontext är hon 

(tillsammans med Joan W. Scott) den vanligast förekommande. Vad som förhoppningsvis framgått 

av de teoretiska och metodologiska presentationerna har jag inte för avsikt att använda mig av 

Butler, men jag skulle ändå betrakta min undersökning som delvis en del inom den typen av 

forskningsområde. Det finns emellertid en betydande distinktion som jag har för avsikt att 

uppmärksamma i relation till Butlers (och många andra inom det berörda fältets) förhållande till ett 

psykoanalytiskt teoretiskt ramverk. Även om de ovan nämnda svenska studierna inte löper hela 

linan ut gällande Butlers koppling till det  psykoanalytiska fältet vilar hennes teorier ofrånkomligen 

på begrepp som hämtats där ur, så oavsett om de begrepp hon använder är reviderade ”måste” de  i 

någon mån förstås i förhållande till exempelvis Sigmund Freud och Jacques Lacans, Luce Irigarays 

och Julia Kristevs utformning och förståelse av typiska psykoanalytiska begrepp som psyket, begär 
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och det omedvetna med mera. Historikern Sara Edenheim som nämndes ovan tar sig däremot an 

Butlers psykoanalytiska och foucauldiska ‘bagage‘ i sin avhandling Begärets lagar: moderna 

statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi.56  Den kanske mest avgörande och 

tydligaste punkten som tvingar fram distinktionen inom det feministiska poststrukturalistiska och 

Butlers förankring i en psykoanalytisk teori är dess förståelse av begreppet begär. Till skillnad från 

Deleuzes produktiva syn på begäret57  betraktar psykoanalytiker begäret som (förenklat sett) en 

effekt av en brist, saknad, eller förlust.58  Det handlar på så vis om en form av ontologisk 

meningsskiljaktighet. Antologin Derrida, Deleuze, Psychoanalysis är ett försök att  ge perspektiv på 

Deleuzes förhållande till psykoanalysen behandlar olika teman som exempelvis smärta och lidande 

i förhållande till politiskt motstånd och den politiska dimensionen av det omedvetna.59 

Den australienska filosofen Elizabeth Grosz som kort nämns i Edgrens artikel och även hos Alm60 

har uttryckligen skiftat filosofiskt ramverk från psykoanalytiska teorier och Lacan till ett 

deleuzianskt förhållningssätt. Mitt intresse utgörs främst av hennes specifika intresse av det inte helt 

tydliga området ”tidens natur” – Grosz knyter där bland annat an till Deleuzes aktualiserings- och 

realiseringsbegrepp och kopplar detta genom Deleuze till filosofen Henri Bergson. I artikeln ”Att 

tänka det nya: om ännu otänkta framtider” inleder hon ett större projekt som syftar till att 

begreppsliggöra temporala förhållanden i ett försök att hålla framtiden öppen, men därmed också 

oförutsägbar, oordnad och otämjbar.61 Tidsbegreppet finns även med i essäsamling Space, time and 

perversion: essays on the politics of bodies där argumenterar hon för hur kroppars funktioner 
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56 Sara Edenheim, Begärets lagar, Stockholm/Stehag 2005, s. 42ff.

57 Det är emellertid knappast endast vid synen på begär som det skiljer sig. Deleuze och Guattaris Anti-
Oedipus (1972) kan i en bemärkelse sägas vara en kritik av hela psykoanalysen som teori med bland annat 
Lacan i spetsen. 

58 För en mer utredande del av huruvida det handlar om en saknad av någonting som man faktiskt har haft - 
förlust, eller en total avsaknad, att sakna någonting som man aldrig har haft, se Slavoj Zizek, Did somebody 
say totalitarianism?: five interventions in the (mis)use of a notion, Verso London & New York 2001, s. 142ff. 
Det framgår här att förlusten eller bristen (lack/loss) inte nödvändigtvis måste härstamma från någonting som 
man reellt sett haft/ägt, utan endast en känsla av att man haft något (en helhet), som man sedan blivit av 
med (trauma), genererar detta sökande efter det som till slut ska göra en hel, vilket givetvis i någon 
bemärkelse är en illusion. Helhetskänslan behöver inte heller från en reell helhet (vad det nu är) utan 
produceras imaginärt via en känsla. 

59 Gabrielle Schwab (red.), Derrida, Deleuze, Psychoanalysis, New York 2008.

60 Alm, 2006, s. 39, 91ff.

61 Grosz, 2005,



förändrar förståelsen av utrymme (space), tid, kunskap  och begär.62 Historiografiskt går detta verk 

att betrakta som en början till en brytpunkt med Freud och Lacan.63 

Statsvetaren Wendy Brown som nämnts ovan har även hon forskat kring ämnena tid, temporalitet 

och politik, i artikeln ”Untimeliness and Punctuality: Critical Theory in Dark Times” argumenterar 

hon för en form av affirmativ kritik vilken hon anser möjlig inom den kritiska teorin bland annat på 

grund av dess avvisande av specifik historicitet.64  Det affirmativa inslaget hämtas till största del 

från Nietzsche som utgör ett av Browns filosofiska bollplank, vilket  också är genomgående och 

karaktäristiskt hos Deleuze.65 Av (bland annat) den anledningen finns det orsak att tillämpa delar av 

hennes argumentation även i min analys. Hennes förankring i den juridiska diskursen är ytterligare 

en fördel - även om det huvudsakligen rör sig om en amerikansk kontext belyser hon internationella 

angelägenheter som exempelvis neoliberal politisk rationalitet och feminismens förlust av en 

revolutionär horisont.66 

I antologin Deleuze and history framhålls det inledningsvis av redaktören Claire Colebrook  hur 

Deleuze mer än någon annan under 1900-talet intensifierat upplevelsen och erfarenheten av tid.67  

Och kanske är det just i förhållande till delvis detta specifika men ändå så generella begreppet tid 

som Deleuze har något att erbjuda när det gäller historisk forskning, som när allt  kommer omkring 

faktiskt är den disciplin som explicit intresserar sig för (förfluten) tid. Colebrook tydliggör detta: 

 

 However, it is Deleuze’s very inflation of the importance and distinction of time that seems to entail a critique 

 and possible annihilation of history: any narrative, mapping or sequence that would place events in a causal 
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62 Elizabeth Grosz, space, time and perversion, Routledge New York & London 1995.

63 Grosz, 1995. För ett demonstrerande av denna inledande ʻbrytningʼ se exempelvis diskussionen om 
(lesbiskt) begär s. 179ff.

64 Wendy Brown, ”Untimeliness and Punctuality: Critical Theory in Dark Times” Edgework: Critical essays on 
knowledge and politics, Princeton 2005, 1-16, (se s.15).

65 I förordet till den svenska översättningen av Nietzsche och filosofin (2003) skriver översättaren Johannes 
Flink träffande angående affirmation och skillnad: ”När Deleuze bygger vidare på Nietzsche - när han likt 
Nietzsche, med affirmationen som filosofiskt vapen, hävdar att skillnaden måste förutsättas för att kunna 
uppstå, att alla problematiseringar av skillnaden ʻinifrånʼ kommer att lämna oss med likheter, passivitet och 
en stelnad intellektuell värld - så är det en livskraftig adaption av Nietzsches avsikter på nutidens filosofiska 
situation.” s. 23.

66 Wendy Brown, Edgework: Critical essays on knowledge and politics, Princeton 2005.

67 Claire Colebrook, ”Introduction: Post-structuralism, Postmodernism and Historicism”, i Deleuze and 
history, Jeffrey A. Bell & Claire Colebrook (red.), Edinburgh 2009, 1-32 (se s. 1).



 order, and would try to understand relations among individuals, environments, social systems, power structures 
 and political movements, would of necessity have to downplay the incommensurability of durations.68

Antologin erbjuder intressanta infallsvinklar gällande historiska problem liksom olika perspektiv på 

den ‘historiska’ tiden. Dock är det svårt att  utifrån mitt specifika syfte tillgodogöra sig några 

omfattande avsnitt ur den mångsidiga antologin. Litteraturvetaren och litteraturkritikern Anders 

Johansson har i flertalet publikationer redogjort för och ”tillämpat” Deleuze, i Avhandling i 

litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter demonstrerar han genom ett 

antal litterära fallstudier på ett deleuzianskt vis hur litteraturvetenskapen kan ses och tillämpas på 

ett  nytt sätt genom att bland annat försöka ta sig bortom den hermeneutiska tolkningsimpulsen och 

tänka bortom ett  representationstänkande.69  Genom att skapa förbindelser och referenspunkter i 

verket, som inte nödvändigtvis måste korrespondera med textens underliggande eller föreställda 

mening – genom att  lösgöra texten från dess ”egentliga” historiska eller kontextuella sammanhang 

kan verket/materielet betraktas som ett horisontellt plan med olika ingångspunkter. Den mångfald 

av ingångar som detta resulterar i undergräver på samma gång en representationslogik som 

oavbrutet försöker spåra ”vad det står för” och tvingar texten till en sekundär position. Den 

horisontella ”metoden” möjliggör istället att texten blir något primärt och hindrar på så vis aktivt att 

Signifikanten träder in och tolkar materialet som något sekundärt (ett uttryck för, en symbol för).70  
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UNDERSÖKNING
Det finns många olika sätt att börja, börja berätta, börja förklara. Men det verkar som att det 

oberoende hur man börjar, finns en form av ångest inbyggd i själva momentet ”att börja”. Oavsett 

hur jag försöker kommer jag inte undan det faktum att jag i någon mening måste göra ett antagande 

– utgå från någonting specifikt eller något generellt för att ens ha behörighet att yttra mig, måste på 

något sätt utgå från en (eller flera) föreställning(ar) om vad ett  ‘jag’ är, vad att börja innebär, hur vet 

man var en viss historia slutar och en annan börjar? Det skaver en hel del, men jag har för tillfället 

ingen bättre metod att ge mig i kast med. Jag får helt  enkelt göra det bästa jag kan av de villkor som 

erbjuds inom ramen för en vetenskaplig uppsats, ett skrivande, de villkor som gör orden begripliga. 

Min ambition här är således att börja med huvuddelen i den här uppsatsen, vilket kan sägas vara 

uppsatsens undersökning eller kanske är begreppet analys en bättre beskrivning av föreliggande 

textmassa. 

Varje avsnitt kommer att inledas med resonemang av mer eller mindre teoretisk karaktär för att på 

så vis försöka lyfta och identifiera några aspekter av de ‘problem’ som jag intresserar mig för i 

relation till uppsatsens syften och frågeställningar. De olika avsnitten är naturligtvis i allra högsta 

grad godtyckliga indelningar och kanske är just dessa ungefärliga avgränsningar ett av skrivandets 

och berättandets grundläggande villkor, det vill säga att några exakta och egentliga indelningar 

faktiskt inte går att göra. De delvis tematiska avsnitten kommer av den anledningen inte att vara 

fullständigt stringenta och diskussionerna och resonemangen kommer inte alltid att hålla sig till 

”ämnet”, kanske på grund av den enkla anledningen att tänkandet, läsandet och skrivandet vilar på 

en typ av korsbefruktning och ‘irrationellt’ förökande. I förhållande till mina teoretiska och framför 

allt metodologiska utgångspunkter lämpar sig detta, att ge sig i kast med, kasta sig ut i och bejaka, 

men att  ändå få resonemangen att hålla samman – skapa ”egna” referenspunkter för att på något vis 

göra det begripligt och bygga en karta.  
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I 

Som jag visade inledningsvis finns det olika typer av spänningar mellan utredningarnas förhållande 

till ”verkligheten”, detta illustreras bland annat av dess ambivalenta funktion i relation till den egna 

”existensen” som å ena sidan primär och skapande och å andra sidan sekundär, som en typ av 

representation. I någon mening handlar detta i både generella och specifika ordalag om textens plats 

och position i världen, hur fungerar ett stycke text egentligen? Har den potential att förändra, eller 

är den dömd till att verka som ett verktyg för ett återgivande av en upplevelse, en beskrivning av 

omgivningar och miljöer? Kanske både och, kanske varken det ena eller det  andra, kanske fungerar 

det på något helt annat sätt – oavsett vad man tror, tycker eller förespråkar så skulle jag vilja påstå 

att  vi som läsare av statliga offentliga utredningar men framför allt producenter av sådana 

ofrånkomligen konfronteras med frågor som rör förmågan att påverka tid och rum. 

Av den anledningen är det intressant att  försöka se hur utredningarna producerar ”tid” och ”rum” 

för att själva komma åt detta besvärliga begrepp  ”verklighet”. För rymmer inte utredningarnas form 

ett verklighetsanspråk? En ontologisk förståelse av ”varat”? Min intention är inte, som 

förhoppningsvis framgått av inledningskapitlet, att göra en ontologisk analys av utredningarna – 

men jag skulle ändå vilja hävda att de temporala anspråk jag har för avsikt att  redogöra för och 

analysera har potential att  säga något om utredningarnas anspråk på och förståelse av 

”verklighetens” beskaffenhet i mer filosofisk mening. Och kanske är mitt bruk av just begreppet 

”verklighet” en indikator på dels min egen och kanske även utredningarnas förståelse av detta. Om 

vi vänder oss till materialets officiella intention ser vi, som det redogjorts för ovan, hur dessa 

används i riksdagens och regeringens långsiktiga planeringsarbete.71  Att planera men även 

materiellt  och immateriellt styra ”verkligheten” och framtiden ingår explicit  i den statliga 

organisationens syfte och intresse: 

 

 Till skillnad från stora delar av näringslivet gäller därutöver för stora delar av den statliga förvaltningen att den 

 verksamhet man bedriver styr framtiden genom att den i så hög utsträckning gäller den samhälleliga 
 infrastrukturen; inte bara i gängse fysisk mening i form av kommunikationsnät,  bostäder, värme- och 
 kraft-produktion etc, utan också immateriellt i form av regler,  utbildning, forskning etc.  Planering är 
 nödvändig men dess innehåll och ambitioner kan diskuteras.72
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Vi kan konstatera att den önskvärda planeringen och styrningen av framtiden ofrånkomligen hänger 

samman med en föreställning om att den statliga institutionen faktiskt kan åstadkomma en 

eftersträvad förändring – den statliga förvaltningen tillskriver sig själv makten och kompetensen att 

förkroppsliga åtråvärda ideal – kort sagt, den framhåller sig själv som performativ. Till sitt 

förfogande har den inte endast den långsiktiga planeringen, det  vill säga statliga offentliga 

utredningar som publiceras i skrift  utan har som citatet  ovan förklarar även materiella och 

immateriella tillgångar, vilka i olika kombinationer används för att reformera värderingar och 

attityder samt organisera (inför) framtiden. Det kanske mest utmärkande för statens resurser i både 

materiell och immateriell bemärkelse är det explicita våldsmonopolet, vilket till exempel strafflagen 

som nämndes ovan är ett exempel på.

Vi bör dock inte förhasta oss i analysen genom att betrakta det  statliga arbetet  som någonting 

simpelt, det vore att reducera ”verkligheten” till en statisk, eller kanske snarare medgörlig och 

formbar lerklump, vilket Andersson med flera också poängterar: ”Det har senare visat sig att 

verkligheten var mera vrång än vad den långsiktiga planeringens förespråkare ville tro. [...] Även i 

den mest marknadsorienterade organisationen är det nödvändigt att  i möjligaste mån föregripa 

framtiden.”73 ”Verkligheten” framställs som tvär och omedgörlig och kanske är det just därför ett 

anteciperande av framtiden känns än mer brådskande och nödvändigt? Men ur vilket  behov springer 

denna ambition att kontrollera ett ”vara” som inte infunnit sig? Och varifrån kommer tron på att 

framtiden ens går att föregripa?  

I både SOU 1976:9 och SOU 1982:61 finns uttalade resonemang som rör just lagens funktion som 

socialt kontrollerande instans. Den största problematiken anser utredningarna själva vara i hur stor 

utsträckning man bör vara ett styrande organ och genomgående associerar utredningarna den 

styrande och kontrollerande funktionen med en egenskap som framför allt präglar en gången tids 

lagstiftning som man till största del vill distansera sig ifrån: 

 Man kan dock i motiven för lagen också skönja synsättet att själva övergreppet utgör grunden för 
 kriminaliseringen.  Även om strafflagen innebar en liberalisering i förhållande till äldre rätt karaktäriserades 
 den dock av långtgående ambitioner att styra människors sexuella beteende.74 (Min kursivering).

 Sexualbrottsutredningen föreslår att brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott ändras. Förr präglades 
 lagstiftningen av långtgående ambitioner att styra människors sexuella handlande. [...] En äldre tids synsätt 
 har emellertid hittills påverkat lagen.75 (Min kursivering).
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Citaten indikerar ett negativt laddat förhållningssätt till lagstiftningens ambition att styra 

människors beteende, vilket sägs härstamma från en äldre tids moraluppfattning, samtidigt 

framställs det i första citatet  som att det faktiskt går att hitta en grund i den äldre lagstiftningen som 

överensstämmer med den egna uppfattningen att kriminaliseringen bör utgå från själva 

övergreppshandlingen: ”Man kan dock i motiven för lagen också skönja synsättet att själva 

övergreppet utgör grunden för kriminaliseringen”. Således uppdagas en dubbel förståelse av den 

egna funktionen som leder till en ambivalens i förhållande till det förflutnas eventuella förtjänster 

för den samtida regleringen av oönskade handlingar. Jag har inga invändningar mot föreställningen 

att  den moderna lagstiftningen springer ur religiösa läror som liksom den samtida lagen bygger på 

en form av social kontroll. 

Det problematiska, skulle jag vilja hävda, utgörs snarare av det sätt utredningarna förhåller sig till 

och hanterar detta som de förelägger i en förfluten tid – men som till viss del ännu hänger kvar på 

grund av lagtextens fortfarande moraliska karaktär. Samtidigt menar SOU 1976:9 att de 

lagstiftningsåtgärder som trätt i kraft har haft en positiv effekt bland annat när det gäller 

jämställdhetsarbetet: ”Genom olika lagstiftningsåtgärder har kvinnan i formellt hänseende 

successivt jämställts med mannen i samhällslivet och i äktenskapet.”76 Jämställdhet mellan könen 

framhålls som en successiv process som med fördel (anses kunna) styr(a)s med hjälp  av 

lagregleringar, men det tydliggörs även att  förändringarna i riktning mot ökad jämställdhet har sin 

grund i en allmän (liberal) ekonomisk samhällelig utveckling. Men det blir också tydligt att 

”verkligheten” inte riktigt hängt med i de lagstiftningsstyrda förändringarna, ett  motsatt förhållande 

visades i uppsatsens inledning, där var det ‘verkligheten’ som genomgått en radikal förändring som 

lagstiftningen inte förmådde spegla. 

Utredningarnas officiella funktion som långtgående planeringsorgan sätts delvis i gungning här och 

ifrågasätter lagens förmåga att förändra och styra. Den ambivalens som påtalats vid flertalet gånger 

gör sig åter påmint, å ena sidan går det att se den gradvisa utvecklingen som en rörelse med en 

tydlig destination, en kurs med självklart mål vilket också är utredningarnas (önskvärda) funktion – 

att  forma framtiden så som man vill ha den.77  Men å andra sidan föregår ”verkligheten” 

lagstiftningen till exempel när det gäller den öppna sexualsynen, SOU 1976:9 räddar i det här fallet 

situationen genom att påpeka att  det redan i strafflagen (SL) gick att ana en konkret förståelse av de 

sexuella brotten som grundade sig på just övergreppssituationen och inte i förhållande till någon 
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specifik sexualmoral. Således inskrivs det också hopp i det förflutna och framställs på så sätt som 

något inte helt förkastligt. I någon bemärkelse verkar det som att det gäller att identifiera de ”rätta” 

delarna från det förflutna, att hitta den utvecklingslinje som stämmer överens med de egna samtida 

värderingarna. Förutom denna något abstrakta utvecklingslinje gällande idéer och moral tillskrivs 

en delvis mer materiell del också betydelse vilket kan sägas vara den ekonomiska progressionen 

och dess koppling till jämställdheten vilket framför allt  grundar sig på teorin om 

arbetsfördelningens betydelse för de olika könsrollerna, en successiv utjämning av förvärvsarbete 

mellan könen menar man kommer ha en naturligt positiv effekt även när det gäller sexualiteten.78 

Som vi ser präglas utredningarna av en ambivalens till den egna funktionen, det finns vissa delar 

som ger sken av att man förstår ”verkligheten” som skapare av förändring, men genomgående 

framhåller man ändå en lagens regleringar som själva kärnan till att  utvecklingen går åt rätt håll. I 

relation till min frågeställning: På vilket sätt förstår utredningarna själva textens funktion? Kan vi 

såhär långt konstatera utredningarna förstår lagtextens funktion som ett absolut nödvändigt medel 

för att reglera olika problem i samhället och man menar att texterna faktiskt har potential att 

åstadkomma önskvärda förändringar. Men jag skulle inte vilja hävda att de förespråkar ett totalt 

kontrollanspråk – snarare framställs det som att det sker ett samarbete mellan ”verkligheten” och 

lagstiftningen där lagregleringar snarare fungerar som en ledsagare till en ”förvirrad” verklighet.
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II
I det  följande avsnittet har jag för avsikt att diskutera olika aspekter av temporalitet som 

förekommer i utredningarna. Det kommer att ligga ett  huvudsakligt fokus på det förflutna som 

kommer att diskuteras i relation till en linjär och ändamålsstyrd tidsuppfattning, här försöker jag 

även att se vilka behov utredningarna kan tänkas ha av det förflutna. För att försöka se hur 

utredningarna förhåller sig till föreställningen om en ”öppen” och affirmativ framtid kommer jag 

även att  introducera och diskutera de teoretiska begreppen reaktivitet och aktualiserings- och 

realiseringsprocesser. 

De tre temporala formerna dåtid, nutid och framtid har en exklusiv men ofta osynlig roll i 

förhållande till förståelsen av den egna existensen och uppfattningar kring vår tidsliga och rumsliga 

position. Elisabeth Grosz hävdar att vi ger ”nuet” en privilegierad plats när vi försöker förstå de 

olika temporala begreppen, även om förståelsen av varje enskilt begrepp medför antaganden om de 

andra två.79 Hon understryker den akademiska historieforskningens antagande om det förflutna som 

någonting fixerat, fullbordat och inaktivt, och motsätter sig den historiska forskning som bygger på 

denna cirkulära form där det huvudsakliga syftet är att låta det förflutna lära oss någonting för att vi 

sedan ska kunna föregripa det kommande. Den teleologiska rörelsen som framför allt har för avsikt 

att  bevisa ”att  nuet är som det förflutna, och framtiden som nuet”80 vilar enligt Grosz på en inom 

samhälls- och humanvetenskaperna outforskad föreställning om fortvarons och temporalitetens 

natur där ett antagande om tidens kontinuerliga framåtskridande är rådande, vilket hindrar oss att 

tänka och skapa det nya och hålla framtiden ”öppen”. Att förespråka en form av anarkisering av 

framtiden är dock inte ett unikt ställningstagande för Grosz utan kan sägas ingå i ett  mer omfattande 

filosofiskt projekt, delvis inom kontinentalfilosofi, där tänkandet av skillnad är centralt för olika 

teoretiska utformningar. Deleuze, vars hela filosofiska projekt mer eller mindre grundar sig på  ett 

bejakande av upprepning av skillnaden är i sammanhanget inget undantag när det gäller framtidens 

öppenhet.81 De temporala aspekterna redogörs och utvecklas särskilt i boken Bergsonism där Henri 

Bergsons filosofi om bland annat tid, minne, förflutenhet, nutid och framtid står i fokus. 

Sammanblandningen mellan det ”förflutna” och en moraliserande ordning är som bekant ett 

utmärkande drag i utredningarna. Och det framgår i de flesta sammanhangen att det förflutna är 
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något som man vill stabilisera på olika vis, antingen genom absolut avståndstagande från det 

förflutna som skapats av associationer, minnen, hågkomster och materiella objekt. På så vis kan det 

förflutna tillskrivas en passivitet, ett absolut avstannande och således frigöras från samtiden. Men 

det förefaller samtidigt vara ett långt mer problematiskt projekt  eftersom utredningarna också gör 

sig beroende av det avgränsade förflutna för att tydliggöra den egna identiteten genom att  ställa sig i 

motsats till det. Motsatsförhållandet anses dock inte helt problemfritt – för det finns också en 

argumentering som syftar till att  visa att den förespråkade förändringen har sitt ursprung långt 

tillbaka i tiden. Det avstannande förflutna rummet kan således varken sägas vara en konkret 

avgränsad plats eller lyckas frigöra sig från det ”samtida”. 

Detta synliggör en typ av kausalkedja av händelser där det förflutna, samtiden och framtiden hänger 

samman och skapas i ett förhållande av orsak och verkan.  Samtidigt verkar vi oförmögna att fysiskt 

beträda detta förflutna rum som målas upp, vi blir ofrånkomligen hänvisade till ett abstrakt pekande 

på ett fiktionaliserat  objekt. Oavsett om man som i utredningarna försöker återkalla det förflutna 

genom att läsa och peka på en äldre tids lagstiftning framstår det som en omöjlighet att  fånga in den 

gångna tiden för bedömning utan att  detta förflutna ter sig som vilken narrativisering som helst – 

”dåtidens” auktoritet utgår snarare från den som tar berättelsen i besittning. Vi kan tillsammans med 

Deleuze fråga; vad vill den som tar berättelsen i anspråk? Vill den affirmera sin skillnad eller negera 

det som skiljer sig?82  Det är inte någon enkel sak att  identifiera typen hos dessa viljor eller 

bestämma kvaliteten på de krafter som härbärgerar fenomenet, ett stort problem kan sägas bestå i de 

reaktiva krafternas förmåga att vid första anblick likna de aktiva. Men de reaktiva krafternas triumf 

som Deleuze pratar om springer inte ur en ”ärligt” förvärvad seger utan kan snarare sägas vila på en 

allmän vanföreställning om det aktiva. Missuppfattningen av de aktiva krafterna består framför allt i 

sammankopplingen mellan aktionen och nyttan, det vill säga att den aktiva viljan skulle drivas av 

en ändamålsprincip – att viljan skulle vilja ett  särskilt ideal eller specifikt fenomen som är kopplat 

till samtida behov och därför fylla en nyttofunktion.83  Det är just denna typ av utilitarism som 

Deleuze varnar för, där vi tror att viljan vill ett objekt och inte ett liv. Den moral som man motsätter 

sig i utredningarna, vilken man försöker byta ut mot olika former av kunskap och information 

skulle kunna ses som ett  uttryck för en aktiv vilja eftersom de värderingar som gått under 

benämningen moral uppstått till följd av en oförmåga att skapa positiva värderingar som är frigjorda 

från tidigare värdesystem – alltså som en reaktion. 
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Om vi vänder oss till SOU 1982:61 ser vi en explicit kamp mot det förflutna. Där verkar finnas en 

tendens att skilja sig från det förflutna genom en typ  av aktivt avståndstagande och aktivt  motverka 

en reproduktion av det samma: ”Därmed understöds också det pågående arbetet att skapa ökad 

jämställdhet mellan könen. Det gäller att  göra rent hus med gamla ännu kvardröjande uppfattningar 

om att  kvinnan tillhör mannen och är skyldig att ställa sig till hans förfogande.”84 En viktig akt för 

att  uppnå jämställdhet är att göra upp med de föreställningar som man anser tillhör det förflutna, 

men det är inte det  förflutna per se som det ska göras upp med, utan snarare något specifikt som 

man anser tillhöra det förflutna. Hur detta ”göra rent hus med ännu kvardröjande uppfattningar” ska 

gå till, framgår, om än något diffust, i sammanhanget genom en allmän skärpning av samhällets 

reaktion på sexuellt våld som riktar sig mot (framför allt) kvinnor och barn. Att försöka bota det 

förflutnas symptom i samtiden för att på så vis stävja ett insipprande av det förflutna i den egna 

samtiden är kanske när allt kommer omkring inte den mest produktiva metoden, för skapas det inte 

snarare en starkare länk till den dåtid man försöker hejda? Och kan detta karaktäriseras som ett 

positivt affirmerande som utmärker de aktiva krafterna? 

Även om det finns ett affirmativit inslag i utredningen som består i att  bejaka en typ av skillnad kan 

denna skillnad inte frigöras från det förflutna som ställs i motsatsförhållande till det samtida 

strävandet, och således konstituerar den skillnad som samtiden anser sig besitta i relation till det 

förflutna. Den skenbart affirmativa skillnaden styrs också av ett på förhand bestämt mål – av en 

ändamålsprincip som i utredningen framställs genom positivt och modernt laddade begrepp som 

jämställdhet och frihet. Detta belyser inte endast en teleologisk rörelse i utredningen utan också en 

önskad form av realiseringsprocess av på förhand konstruerade ideal som anses möjliga att 

förverkliga. Om vi ytterligare närmar oss realiseringsprocessen kan vi vända oss till Grosz för att 

synligöra några viktiga aspekter av dess ”grundläggande” villkor. Grosz argumenterar för att  den 

rörelse som sker mellan det möjliga och det verkliga styrs av principerna likhet och begränsning 

vilket betyder att det  existerar ett likhetsförhållande mellan det möjliga och det verkliga, ”det 

[verkliga] fungerar som det möjligas exakta avbild, till vilken kategorierna existens och verklighet 

helt enkelt läggs till. Med andra ord är det verkliga och det möjliga begreppsligt identiska.”85 

Genom att reducera det  möjliga till endast en version av det verkliga försvåras det  projekt som 

syftade till att hålla framtiden öppen vilket nämndes här ovan, och det är just på grund av denna 

förfabricerade bild som framtiden görs beroende av nutiden (och nutidens beroende av det 
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förflutna), detta konstaterande indikerar ironiskt nog att vi kommit till den cirkulära principen som 

Grosz tillskrev historievetenskapen.86 

Men om vi inte ska se tiden som en teleologisk utvecklingslinje där det förflutna är något vi 

passerat på vår väg mot framtiden, det vill säga att det förflutna inte längre existerar, hur ska vi då 

förstå tidens ”vara”? Antagande om att vi successivt går från förfluten tid till den nutida, närvarande 

tiden är enligt Deleuze en konsekvens av ett dåligt komponerat problem som har sitt ursprung i 

sammanblandningen av tid och rum.87  Tillsammans med Bergson identifierar och utforskar han 

denna sammanblandning liksom en rad andra dåligt analyserade frågor gällande till exempel 

skillnaden och sambanden mellan dåtid och nutid, mellan minne som förmåga och perceptioner.88 

Tidens sätt att agera kan inte reduceras till en kontinuerlig utvidgning utan bör istället  förstås som 

det som betingar rörelsen, och är inte en mekanisk rörelse i sig, utan det  som förutsätter rörelse.89 

Det förflutna ska enligt Deleuze inte förstås som någonting som inte längre finns, eller inte längre 

är, utan bör istället förstås som något som slutat att agera: 

 We have great difficulty in understanding a survival of the past in itself because we believe that the past is no 

 longer, that it has ceased to be. We have thus confused Being with being-present. Nevertheless,  the present is 
 not; rather, it is pure becoming, always outside itself.  It is not, but it acts. Its proper element is not being but 
 the active and the useful. The past,  on the other hand, has ceased to act or to be useful. But it has not ceased to 

 be.90 

Citatet belyser Deleuzes karaktäristiska förståelse av ”varat” som en ren tillblivelse, att  leva är 

således att bli till och skapa – att affirmera sin skillnad i en ständigt pågående tillblivelseprocess. 

Men tillblivelsen karaktäriseras inte av ett stegvis blivande där vi till slut kommer att bli vårt ”hela 

jag” eller nå någon typ  av fulländning, detta beror på att begäret att bli till inte drivs av en brist  

(som man hävdar i den psykoanalytiska teoribildningen) vilken vi försöker uppfylla, utan begäret är 

i sig ett överflöd och det är enligt Deleuze och Guattari viljan att skapa mer som är drivkraften: 

”Desire then becomes this abject fear of lacking something. [...] [A]nd that what is missing is not 

things a subject feels the lack of somewhere deep  down inside himself, but rather the objectivity of 

man, the objective being of man, for whom to desire is to produce, to produce within the realm of 
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the real.”91 Det begäret producerar är hos Deleuze och Guattari således inte en fantasi av något som 

saknas, ”the real” syftar i citatet till det reala som i psykoanalytisk teori betraktas som det första 

stadiet i barnets utveckling vilket präglas av ett kaos och oförmåga att kontrollera och ”förstå” den 

egna existensen – detta stadium kommer senare i livet aldrig att kunna nås eller symboliseras även 

då man i den tredje utvecklingsfasen träder in i den symboliska ordningen.92 

Vad Deleuze och Guattari förutsätter genom sin produktiva syn på begäret är att  det som produceras 

är verkligt, vilket de konstaterar genom att hävda att  det reala (the real; le réel) inte är en 

omöjlighet: ”The real is not impossible; on the contrary, within the real everything is possible, 

everything becomes possible.”93  Detta kastar även ytterligare ljus över virtualitetsbegreppet som 

betraktas som en immateriell del av världen i vilken vi kan anta att det som psykoanalysen 

benämner som det reala ingår – men det är viktigt att poängtera att det virtuella inte ska reduceras 

till ett psykologiskt (o)medvetande utan det utgör förutsättningen för ett medvetande. 

Det blir här enklare att  möta Deleuzes antagande om att det förflutna samexisterar med nutiden, 

som ett totalt ontologiskt förflutet  vilket existerar på olika plan samtidigt med nutiden – alltså det 

som ageras och blir till, det handlar alltså igen inte om ett psykologiskt tillstånd utan det kan sägas 

utgöra typer av virtuella plan som är förutsättningarna för erfarenheternas villkor, bortom det 

specifikt mänskliga.94 Detta ifrågasätter alltså föreställningen om ett passivt  vara, en passiv nutid, 

tiden är det flöde som sätter saker i rörelse och inte en passiv del i en rumslig form. Men för att 

detta inte ska missförstås som argumenteringar för en absolut  idealism eftersom det resonemanget 

förutsätter att objekt och materia helt hänvisas till det aktuellas och reellas sfär – det vill säga, 

materien har i sig inget potentiellt blivande – men det betyder inte nödvändigtvis att materien inte är 

mer än våra föreställningar om den. Materien existerar i nuflödet och är föremål för förändring, men 

objektet uppenbarar sig inte  i tiden, det äger ingen virtualitet och är därför rumslig.95 

Det finns här potential att ifrågasätta det teleologiska förhållningssätt till tiden som skymtar i 

utredningarna och det finns även möjlighet att koppla ett mer omfattande grepp kring 

utredningarnas behov av det förflutna. Om det teleologiska antagandet om tidens funktion 

karaktäriseras av ett förhållande av orsak och verkan, där samtiden ses som ett ‘symptom’ av det 
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förflutna finns det ingen direkt anledning att ifrågasätta intresset av det förflutna eftersom man tror 

att  man där kan hitta svaren på varför det är som det är just nu. Där fungerar historien som ett 

varnande exempel som vi kan ha i åtanke i vårt samtida handlande, detta bygger inte endast på ett 

antagande att en specifik metod går att  tillämpa universellt utan det bygger också på ett antagande 

att  vi kommer att stöta på samma typ av problem som i det förflutna. Av den anledningen är det 

kanske inte så konstigt att vi hittar det vi söker. 

Men om vi ser det hela tillsammans med Deleuze och istället konstaterar att tiden är den som 

betingar rörelsen och inte är ett rumsligt verktyg för att mäta avstånd förefaller behovet av ett 

avståndstagande från det förflutna, det som inte längre agerar, vara en lösning på ett dåligt 

komponerat problem. Det vill säga om vi anser att det förflutna hemsöker oss måste det förstås som 

en produkt av det vi själva producerar, om nutid samexisterar med dåtid – inte i en stegvis rörelse 

från det ena till det andra – utan bredvid varandra på olika plan är varken nutid eller framtid 

sammanlänkat med ett förflutet eftersom tiden frigjorts från rummet.96  Och om en 

aktualiseringslinje av det virtuella aldrig liknar det virtuella och inte sker i en riktning med ett mål – 

eftersom riktningar inte är förhandskonstruerade utan hela tiden skapas längs med 

aktualiseringslinjen finns det inte någon determinism inbyggd i själva aktualiseringen.97 Om vi så 

ser till realiseringsprocesserna som tar sin utgångspunkt i det specifikt möjliga – på förhand 

bestämda riktningar med tydliga mål förefaller det mer begripligt varför till exempel SOU 1976:9 

har ett behov av att illustrera det förflutna på ett sådant här sätt:
 
 Samtidigt var det en utbredd uppfattning att kvinnan till skillnad från mannen saknade sexuell drift. Det ansågs 
 vara hennes plikt att i äktenskapet underkasta sig sexuellt umgänge. Skillnaden i synen på kvinnlig och manlig 
 sexualitet gav motiveringen till en dubbelmoral. [...] För inte så länge sedan uppfattades sexualiteten som något 
 ociviliserat och ovärdigt. Sexuallivet kom därmed att omgärdas med hemlighetsmakeri. Tabuföreställningar, 
 ångest och skuldkänslor präglade många människors inställning. Vanföreställningar i sexuella frågor var 
 utbredda. Få kunde skydda sig mot oönskade graviditeter och könssjukdomar.  I äktenskapet slets många 
 kvinnor ut i förtid genom täta graviditeter. Illegala aborter åstadkom stora skador. De kvinnor som drabbades 
 av graviditet utanför äktenskapet blev ofta utsatta för ett obarmhärtigt fördömande. Det sociala trycket i 
 kombination med materiell nöd kunde i extrema fall leda till mord på nyfödda. Det icke önskade barnet, 
 oäktingen, bar ett stigma som kunde betyda livslång själslig invalidisering.98

Realiseringen av det möjliga är alltså inte endast beroende av riktningar med tydliga mål om vad 

man vill åstadkomma, utan också i behov av en tydlig motbild av vad den inte (längre) är. Tiden 
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reduceras till ett ”för inte så länge sedan”, ”det ansågs”, ”präglade”, ”drabbades”, ”kunde i extrema 

fall leda till”. De temporala begreppen syftar uteslutet till ett  förgånget vara. Och detta vara är just 

det som kritiseras eftersom det bygger på en föreställning om att en viss tid slutat att vara – 

sammanblandningen av tid och rum och bristande förståelse för den tillblivelse som är 

karaktäristiskt för ett  närvarande, samtida och ”varandet”, det vill säga blivande. Tiden är inte 

längre bestämd i en mekanisk rörelse, utan är istället  det som betingar och förutsätter rörelsen, 

relativitetsteorins assimilering av tiden som en dimension av rummet reducerar både rummet till en 

färdig form och tiden till en mekanisk rörelse. Realiseringen av det möjliga, idealet, det önskvärda 

utgår från en bild av en möjlig verklighet, i den bemärkelsen kanske det  möjliga inte är mer än en 

projektion av det verkliga? Genom att definiera, avgränsa och kontrollera de delar av dåtiden som 

man vill hålla på avstånd framträder ett komplex som relaterar till det Deleuze pratar om i samband 

med ressentimentssubjektets oförmåga att glömma, eftersom det  förflutna avvisas som någonting 

farligt måste det begripliggöras och definieras så att vi ska känna igen det, ifall att det skulle 

komma tillbaka. 

Således präglas realiseringsprocessen av ett igenkännande av det redan kända istället för ett 

skapande av det nya – av den anledningen reproduceras det redan kända som en konsekvens av 

rädsla för ett  misslyckande eller en rädsla för att reproducera det farliga som man vill värja sig från. 

Detta vilar på en föreställning om att vi skulle känna igen ”det oönskade” när vi såg det, att det 

skulle se ut på samma sätt som det en gång gjorde. Av den anledningen verkar det som att vi vill 

kontrollera det vi skapar, det måste ha en riktning med ett tydligt mål för att det oönskade ska hållas 

på avstånd, således begränsas förmågan att bejaka och repetera en skillnad eftersom vi på förhand 

inte kan kontrollera produkten av det. 

Aktualiseringen kan däremot sägas präglas av en känslighet inför det nya, att  göra sitt tänkande och 

förnimmande känsligt inför det ”omöjliga”, den bejakar skillnaden oavsett  vad det leder till, 

eftersom det inte går att veta hur det kommer te sig eftersom det präglas av en typ  av dissociation, 

ett  bildlöst tänkande och skapande. Realisering kräver igenkänning, där det handlar om att 

identifiera och känna igen exempelvis jämställdhet, vilket  i samma utsträckning som en 

igenkänning av ”det  onda” verkar vi ha en föreställning om att vi skulle känna igen jämställdheten 

när vi såg den. För att kunna känna igen måste vi ofrånkomligen ha en bild av det som vi vill känna 

igen – av den anledningen behöver utredningarna drivas av tydliga önskvärda ideal men också 

bilder av det oönskade. Det framkallas en typ  av dubbel linje där den egentliga tiden försöker 

”hinna ifatt” en skapad ”representationslinje”. Således riktas känsligheten till att identifiera redan 

kända (bilder av) företeelser istället för att uppfinna nya. 
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Det här avsnittet har jag berört de största delarna av uppsatsens syfte och har av den anledningen 

mer eller mindre berört alla frågeställningar. Jag har försökt visa på hur utredningarna gör sig 

beroende av en bild av det förflutna för att de själva ska kunna skapa nya ideal, på så vis går det att 

betrakta utredningarna som reaktiva i deras försök att skapa egna värden, ideal och värderingar. I 

relation till utredningarnas strävanden efter realiseringsprocesser ser vi att  de på förhand 

konstruerade idealen har en instängande funktion, eftersom det är tveksamt om det möjliga är 

förmöget att göra annat än att spegla verkliga ideal. I den bemärkelsen är det svårt att  se 

realiseringsprocessen av det möjliga som någon genuint kreativ och förändrande metod, eftersom 

förändringen kontinuerligt mäts efter en bild av det önskvärda idealet. En aktualiseringsprocess har 

till skillnad från realiseringsprocessen en fullständigt kreativ karaktär där förändring i sig är ett av 

processens fundamentala mål – vad aktualiseringen av det virtuella vill är skapande, kreativitet  och 

förändring i genom ett upprepande av skillnad, istället för en vilja att efterlikna en bild av ett ideal. 
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III
Som jag nämnde inledningsvis fanns det  en tendens i utredningarna att vilja avreglera, eller 

åtminstone minska det  egna inflytandet som en kontrollerande instans. I följande avsnitt har jag för 

avsikt att beröra utredningarnas förhållande till den framtidsvision och de ideal som eftersträvas och 

produceras för att se hur utredningarna ser på den egna funktionen i ett framtida samhälle.  

De ideal som eftersträvas i utredningarna kan i någon bemärkelse betraktas som ett försonat 

tillstånd – ett idealt  befinnande, fritt från onödigt lidande och kränkande våldsamheter. Går det att 

betrakta dessa ideal som någonting annat än harmlösa och välvilliga måttstockar för möjligheterna 

att  leva ett drägligt liv? Delar av utredningarna vilar på en typ av utopisk drivkraft, men det 

önskvärda tillståndet utredningarna söker efter vill inte förstås som orealiserbart ideal – vilket 

egentligen är det som utmärker utopin. Som vi konstaterat är det ju snarast det möjliga som 

utredningarna vill realisera, och sett ur det perspektivet misstror utredningarna själva 

föreställningen om en utopi. Men om vi istället  använder ett mer nyanserat ordval som till exempel 

framtidsvision kan vi genast konstatera att båda utredningarna drivs av en föreställning om hur man 

vill att framtiden ska se ut, hela utredningsapparaten är ju tillsatt för att  försöka föregripa och forma 

framtiden.99 Men det framgår också att utredningarna på olika vis vill försöka ta sig ut ur detta 

styrande av framtiden, detta indikerar delvis att  man ser de olika typerna av lagliga regleringar som 

tillfälliga institutioner vilka allt eftersom har för avsikt att nedmonteras, detta är så klart en långt 

dragen tolkning, men frågan är om den inte i det här fallet är berättigad? Om vi vänder oss till SOU 

1976:9 går det att urskilja ett  anspråk på att realisera en successiv ”nedmontering” – eller mer 

nyanserat – minskat kontrollanspråk: 
 
 En översyn av lagen bör ske med beaktande av de förändringar i tankesätt och uppfattningar som ägt rum i 
 samhället och ansluta till den utveckling som pågått sedan lång tid tillbaka. [...] En översyn med denna 
 inriktning ligger i linje med strävandena att begränsa straffrättens betydelse som medel för social kontroll och 
 koncentrera de rättsvårdande myndigheternas insatser på allvarlig brottslighet.100

Om vi ser till de föreslagna straffskalorna framträder det i SOU 1976:9 en föreslagen mildring av 

straffskalan där vissa handlingar hellre än fängelsestraff ska dömas till böter, vidare förespråkas en 

mildring gällande synen på sexuella övergrepp per se – vilket står i motsats till SOU 1982:61 som 

explicit  vill skärpa inställningen.101  I båda utredningarna framhålls det dock att våldtäkter och 
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sexuella övergrepp (inom äktenskap eller i fasta relationer) sker på grund av en samhällelig 

ekonomisk strukturering som skapar ojämställda förhållanden inom relationer, detta utgörs, menar 

man huvudsakligen av den skilda arbetsfördelningen mellan könen som sker i den privata och 

offentliga sfären där kvinnan utför den absolut största delen av hemarbetet och ställdes i ekonomisk 

beroendeställning till mannen. 

SOU 1976:9 erkänner de tidigare patriarkala samhällsmönstren som präglat  det svenska samhället 

och menar till exempel att giftermålssystemet hos den jordbrukande befolkningen krävde och slog 

vakt om familjestabilitet genom bland annat restriktiv skilsmässoregler. Detta har, menar man 

successivt förändrats genom lagstiftningsåtgärder som syftat till att jämställa kvinnan med mannen 

både i samhällslivet och inom äktenskapet.102  SOU 1982:61 intar en liknande position och 

understryker de ekonomiska förhållandenas påverkan på de sociala relationerna. 

Könsrollsfördelningen menar man bygger på en lång tradition som ursprungligen uppkom till följd 

av mannen fysiska överlägsenhet över kvinnan.103  Detta kan sägas vara en ganska traditionell 

förklaringsmodell till de ojämlikheter som existerar mellan könen och inom den liberala 

feministiska rörelsen är det just genom olika typer av lagregleringar som man ser ett 

jämställdhetsideal realiseras. 

Om vi ser till ytterligare en del i citatet ovan hävdar utredningen att  de rättsvårdande instanserna 

framför allt ska inrikta sig på ”allvarlig brottslighet” och i relation till den föreslagna straffsänkning 

förstår vi att den sexuella brottsligheten inte tillhör den allvarliga typen. Men handlar detta om ett 

förringande av upplevelsen av en våldtäkt och en typ av antifeministisk hållning? Både ja och nej 

skulle jag vilja säga, om vi ser till utredningens relation till den framtidsvision som framträder går 

det att betrakta denna argumentering som en konsekvens av uppfattningen att det önskvärda idealet 

nästan är realiserat – att det inom en snar framtid inte kommer behövas några omfattande 

regleringar på området eftersom jämställdheten själv mer eller mindre kommer att reglera detta – 

kvinnor kommer kunna säga nej och män kommer att förstå. Således kan vi konstatera att det  som 

eftersträvas inte är ett typ av bildlöst skapande som utmärker aktualiseringen av det  virtuella utan 

det handlar snarare om att när den eftersträvade bilden av idealet uppnåtts har lagen till syfte att 

upprätthålla och stabilisera idealet, något nytt skapande kommer inte att behövas. 
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Den självreglerade politiken är således det ideala i någon mening, även om man som sagt inte 

menar att man är där riktigt än. Den självreglerande principen förutspås framför allt vila på den 

allmänna tilltagande kunskapsutveckling gällande sexuallivet: 

 

 Successivt har förhållandena förbättras. Nöden har avhjälpts och ett välfärdssamhälle har byggts upp. [...] Den 

 ökade öppenheten och kunskapen om sexualitet har lett till att människors inställning idag kännetecknas av 
 större avspändhet och saklighet. Insikt har vunnits om att sexualdriften är av vital betydelse för både mannen 
 och kvinnan under hela livet, låt vara att den tar sig olika uttryck i olika åldrar och präglar människor på olika 
 sätt. Nya preventivmetoder har möjliggjort sexuella upplevelser utan ängslan för graviditet. [...] Även om 
 förändringarna skapat vissa problem måste en fortsatt utveckling i linje med den som ägt rum anses som 
 önskvärd. Det finns anledning antaga att sexualundervisningen i skolan kan bidraga till detta. Ambitionen är 
 här att ge en bred information i sexual- och samlevnadsfrågor och att få lärostoffet belyst ur fysiologiska, 
 sociala, psykologiska och etiska aspekter.”104

I ovanstående citat ser vi tydligt hur SOU 1976:9 påstår att en öppenhet har realiserats och kommer 

att  fortsätta göra det i framtiden, och det är främst genom upplysning som man vill åstadkomma 

förändringarna och inte genom strängare straff. Man erkänner också att det finns problem med den 

nyfunna saklig- och öppenheten gällande sexuallivet som bland annat tar sig uttryck i en utspridd 

allmän tolerans gällande pornografi och prostitution, vilket utredningen själva tar avstånd från och 

fördömer som fenomen som upprätthåller ”gamla” föreställningar gällande mäns och kvinnors 

sexualitet. Återigen ser vi en viss ambivalens där utredningen på något tillfredsställande vis inte 

lyckas lösa problemet med lagstiftningsregleringar, men det är ändå tydligt att det förespråkas en 

typ av disponering av traditionellt  rättsliga angelägenheter till andra (statliga) institutioner som till 

exempel skolan. Av den anledningen kan det vara intressant att fråga sig om straffsänkningen 

egentligen är ett avsägande av det kontrollanspråk som utmärker både utredningen och lagen? 

Eftersom själva kontrollanspråket förläggs någon annan stans och i någon bemärkelse byter form 

finns det anledning att betrakta detta förändringsargumenterande som ett uttryck för viljan till makt 

styrda av reaktiva krafter som istället för att bejaka skillnad vill upprätthålla och cementera det 

rådande. 

Om vi ser till ytterligare ett utmärkande drag – det  kausala påbyggnaden av ett ideal – eller i det här 

fallet handlar det kanske snarare om ett försök att avreglera moral som man anser står i vägen för 

de ”naturliga idealen” präglas av en typ av försiktighet, ett varsamt behandlande av ”verkligheten” 

som vore den av glas. Detta skulle kunna kopplas till det passiva vara som diskuterades ovan, men 

om vi istället ser verkligheten och ett liv, som en kamp mellan olika krafter – en aktiv tillblivelse 

förefaller det hela mer oregerligt och våldsamt. Och det är i den oregerliga tillblivelsen och i 
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kampen mellan krafterna som nya värden skapas, vilket sker genom en våldsam förstörelse i form 

av en kritik som blivit affirmativ.105 

SOU 1982:61 menar till skillnad från SOU 1976:9 att ett önskvärt ideal inte kan betraktas som en 

ännu gripbar realitet, utan menar att jämställdhetsarbete och motverkan av sexualiserat våld måste 

fortsätta i mer aktiv bemärkelse. Detta visar ytterligare argumenteringen för ett realiserande av ett 

ideal som man på förhand anses ha kontroll över, en önskvärd utveckling på en redan existerande 

teleologisk linje. Det som avbryter, hejdar och försvårar den successiva rörelsen anses vara just de 

problem som man tar upp  och jobbar med i till exempel de statliga offentliga utredningarna. De 

kriminaliserade gärningarna måste fortsätta motverkas med hjälp  från den statliga sfären genom 

fortsatta strikta lagregleringar för att på så vis faktiskt påverka den allmänna moralen: ”Det gäller 

att  inpränta att varje människa har rätt till sexuell integritet och att man måste respektera när en 

annan människa avböjer sexuella inviter.”106  Vi återkommer alltså till denna något ambivalenta 

inställning till lagens (potentiella) regleringsomfattning och det uppstår även en tydlig distinktion 

mellan SOU 1976:9 och SOU 1982:61 som huvudsakligen utgörs av deras respektive syn på 

straffregleringen, i båda utredningarna tillskrivs våldtäkter och andra typer av sexuella övergrepp en 

form av kriminalisering, det vill säga, det finns en föreställning om att det sexuella våldet är 

någonting förkastligt och utgör icke-önskvärda handlingar i samhället – den intressanta 

distinktionen dem emellan kan enligt mig snarast fattas som en subtil meningsskiljaktighet i frågan 

hur nära jämställdhetsidealet man kommit. Båda utredningarna kan alltså sägas vara överens om att 

det är någonstans i framtiden som idealet kommer att realiseras, de har båda samma riktning. Enligt 

Grosz är det också endast dit vi kan färdas, men frågan är på vilket sätt:   

 Vi kan inte annat än drivas mot framtiden (om en sådan riktning ens är meningsfull); vi lever ständigt vid dess 
 horisont. Frågan är om vi kan utveckla begreppsliga verktyg och resurser som kan få oss att förstå och utan 
 panik godta det nyas oförutsägbarthet.  Kan vi tänka i termer som skiljer sig helt och hållet från de som 
 postuleras när man gör antaganden om kausalitet och upprepning, eller kontrollerar olika experiments 
 omständigheter och resultat? [...] Hur kan vi tänka riktning eller kurs utan att samtidigt förutsäga en 
 destination?107

Som det konstaterats i föregående avsnitt  vilar utredningarna på en föreställning om en teleologisk 

utvecklingslinje, Grosz frågar om vi kan tänka bortom en sådan linje för att på så vis öppna 

framtiden för mer oväntade men inte nödvändigtvis sämre förändringar. Frågan om det går att ha en 

37

105 Deleuze, 2003, s. 143

106 SOU 1982:61, s. 62.

107 Grosz, 2005, s. 100



riktning utan ett tydligt mål är särskilt intressant i förhållande till utredningarnas behov av 

artikulerade ideal. För att själva kunna positionera sig framkallar utredningarna en typ  av tidslinje 

mot vilken de bedömer eventuella framsteg och detta har som nämnts ovan delvis en koppling till 

(bilden av) det förflutna som framställs, om vi ser till ett  par exempel från SOU 1982:61 kan vi se 

hur det produceras en motsättning i framställningen av den egna rörelsen ”framåt”: 

 För monogamin blev arvingen viktig eftersom barnet var ett skydd för föräldrarnas ålderdom. Monogamin och 

 släktens arvsintressen omgavs av en restriktiv sexualmoral. Männen ville bli säkra på att de var fäder till de 
 barn som deras hustrur födde och höll därför kvinnorna under sträng uppsikt. Både föräktenskaplig och 
 utomäktenskaplig sexualitet förbjöds. Männen behöll makten över kvinnorna också på det sättet och det var 
 fadern eller släkten som gifte bort de unga döttrarna.108 

 Syftet med att kriminalisera dessa olika gärningar är självfallet att motverka förekomsten av dem och 

 understödja den säkert allmänt gällande moraluppfattningen att gärningar av det här slaget är förkastliga. I den 
 meningen avser lagstiftningen alltså att påverka den allmänna moralen.  Däremot bör lagstiftningen inte försöka 
 påverka det frivilliga sexuallivet mellan vuxna människor. Det kan inte komma på fråga att – som tidigare 
 förekommit – straffbelägga vissa sexualhandlingar som vuxna människor frivilligt vill genomföra.109

Passagerna illustrerar i vilken utsträckning utvecklingen ”framåt” vilar på en viss typ av berättelse 

om det förflutna vilken ställs i motsättning till den samtida ”kampen” för i det  här fallet  jämställdhet 

mellan könen – genom att beskriva det förflutna som en tid som till största del präglades av förbud, 

restriktioner och ofrihet uppstår ett ypperligt tillfälle för SOU 1982:61 att själv ställa sig i 

opposition mot detta genom att åkalla det frihetsideal som präglar den liberaldemokratiska 

ideologin, det vill säga, att frigöra sig från förbud och restriktioner. Samtidigt gör man sig beroende 

av det förflutnas problem för att kunna lösa sina egna problem – i framtiden. 

Men hur ska vi då betrakta detta försök till frigörelse? Det kan förstås som en retorik som gör den 

beskrivna händelseutvecklingen till en ”händelse” och förändring med en självklar innebörd, en 

naturligt frigörande rörelse, med det önskvärda idealet som målpunkt.110 Det problematiska med det 

perspektivet är att idealet inte förstås som ett aktivt skapande av nya värden utan snarare ett 

tillägnande av redan etablerade värden.111 I den bemärkelsen är frigörelsen inte ett tillblivande utan 

snarare en adaption av redan (föreställt) existerande värden, återigen är det de reaktiva krafterna 

som dominerar i typernas hierarki. Och även här gör sig utredningarna beroende av en tidslinje som 
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de kontinuerligt förhåller sig till. Även om tidslinjen endast fungerar som en abstraktion förs 

tankarna i någon utsträckning till ett faktiskt ”rum” eller åtminstone en rumslighet. Denna 

rumslighet kan associeras till ett empiriskt, faktiskt och konkret rum i vilket det inte skulle vara helt 

omöjligt att placera sig. Och i förhållande till utredningarnas referenser till ett där och då, här och 

nu eller där i framtiden är det svårt att  göra annat än att föreställa sig en ”fysisk” plats. Tiden kan i 

den bemärkelsen ses som en assimilation till den rumslighet som diskuterades i ovanstående avsnitt 

där tiden reduceras till något som kanske kan liknas vid en fysisk cykel. 

I det här avsnittet har jag fokuserat diskussionen till utredningarnas bruk och förståelse av 

framtiden. Det har framhållits att utredningarna inte är helt överens när det gäller huruvida ett 

jämställdhetsideal är nära att realiseras eller inte. SOU 1976:9 argumenterar för en straffsänkning 

gällande våldtäkter och andra sexuella övergrepp och menar att sådana typer av problem bättre 

motverkas genom information och kunskap som med fördel kan kommuniceras genom andra 

statliga institutioner som till exempel skolan. SOU 1982:61 framhåller däremot att stränga 

regleringar måste fortsätta tillsammans med specifika insatser för att hjälpa de utsatta offren. 

Framtiden framhålls som en arena för upprättanden av önskvärda ideal, men om idealen ytterligare 

behöver understrykas med hjälp av lagstiftning eller upplysning är de inte helt överens om.
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IV
I det här avsnittet har jag för avsikt  att försöka sammanföra delar av de resonemang som förts i de 

tidigare avsnitten för att utveckla diskussionen om textens konstitutiva kraft i relation till det 

subjektsskapande som bland annat Edenheim och Andersson fokuserat sina studier kring. Det 

kommer även att föras ett resonemang kring utredningarnas begär efter att stabilisera och 

konkretisera begrepp och uttryck. 

Enligt båda utredningarna springer brottsbeteckningsförändringen – från sedlighetsbrott till 

våldtäkter och sexuella övergrepp – ur ett  behov av ett förtydligande att ett  sexuellt övergrepp är en 

kränkning av en individs sexuella sfär och integritet  vilket enligt SOU 1976:9 inte bör 

sammanblandas en viss typ av moraluppfattning som man anser att ‘sedlighetsbegreppet‘ antyder.112 

Det finns alltså en strävan efter att tydliggöra vad ett sexuellt övergrepp är, kort sagt förtydliga 

bilden av en våldtäkt – vi får anta att detta förtydligande springer ur ett behov att göra det enklare 

att  döma och fastställa om ett övergrepp faktiskt har begåtts. Samtidigt sker en typ av 

demokratisering av våldtäkter och sexuella övergrepp när lagstiftningen även föreslås omfatta 

sexuella övergrepp i samkönade relationer, vilket destabiliserar den tidigare gällande rätten där en 

fullbordad vaginal samlagsakt under tvång eller våld utgjorde grunden för våldtäktsbegreppet.113 

Även om utredningarna explicit syftar till att vara så exakta som möjligt måste vi fråga oss vad det 

exakta är. Inom ett representationstänkande erkänns i och för sig en omöjlighet till att  fullständigt 

kunna beskriva någonting exakt eftersom våra verktyg till detta – i det här fallet ord, meningar och 

berättelser alltid är ett otillräckligt verktyg för att förklara en upplevelse – de räcker inte till. Men 

samtidigt är detta inte någonting som diskuteras i utredningarna, vi kan anta att detta är villkor för 

den mänskliga existensen som man anser inte behöver nämnas, eftersom det är någonting som ”alla 

vet” – en allmän konsensus om livets existensvillkor – oförmågan att helt  förklara och förstå 

varandra (och oss själva). Men när man utreder en våldtäkt eller vilket brott som helst för den delen, 

måste man ha en typ av bild av vad en våldtäkt innebär för att att händelsen ska kunna mätas utifrån 

någonting, således måste man fråga sig vilka komponenter som ska ingå i själva bilden av ett 

övergrepp. Lagen reagerar på bilden av en våldtäkt som är konstruerad redan på förhand. Och 

kanske är det själva lagens existensvillkor, för hur skulle vi kunna ha en lagstiftning som var 

tvungen att  uppfinnas på nytt – varje gång? Detta är någonting som den franske filosofen Jaques 

Derrida framhåller när han diskuterar rättvisan, han menar att framtiden måste hållas öppen för det 
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kommande. Rättvisebegreppet är enligt Derrida brådskande i dess natur och har av den anledningen 

inte ”tid” att vänta på byråkratiska överläggningar:
 
 Rättvisan är det som inte får vänta. För att uttrycka det hela så direkt och kortfattat som möjligt kan vi säga att 
 ett rättvist beslut alltid åberopas genast, omedelbart,  snarast möjligt. [...] [O]ch det kan inte vara konsekvensen 
 eller effekten av ett teoretiskt eller historiskt vetande, av den reflektionen eller det övervägandet,  eftersom 
 beslutet alltid markerar ett avbrytande av den juridisk- eller politisk- eller etisk-kognitiva deliberation som 
 föregår det, som måste föregå det. Beslutets ögonblick är alltid ett vansinne, säger Kierkegaard. Det stämmer 
 särskilt beträffande det rättvisa beslutets ögonblick som också måste slita sönder tiden och utmana 

 dialektikerna.114

I samma anda som Deleuze och Grosz argumenterar Derrida för ett öppnande av framtiden vilket 

framhålls som förutsättningen för en potentiell mångfald och det potentiellt andra. Jag är till viss del 

beredd att hålla med Derrida i denna beskrivning av rättvisa, samtidigt är jag kluven till hans 

idealiserande – även om det rättvisa i Derridas bemärkelse inte har någon självklar innebörd. 

Varför jag väljer att  redogöra för en ny filosof så här sent i analysen beror inte på att jag vill försöka 

jämföra Deleuzes, Derridas och Grosz skilda syn på en öppen framtiden. Jag citerar Derrida därför 

att  jag anser att han på ett tydligt vis sätter fingret på en intressant aspekt gällande livets brådskande 

och ostyriga karaktär. För är inte det  rättvisebegrepp Derrida beskriver också kompatibelt när det 

handlar om att göra rättvisa åt livet självt? Genom lagstiftningen försöker man skipa rättvisa genom 

att straffa redan samhälleligt erkända kränkningar för att på så vis ge upprättelse åt den som blivit 

kränkt. Det rättvisa hänger i det sammanhanget samman med explicita straffregleringar, det är alltså 

genom olika former av bestraffning som lagen försöker göra rättvisa åt ett liv. Men för att  ha 

potential att fungera som en dömande och straffande instans måste det  finnas tydliga definitioner av 

vad som karaktäriserar det kränkande. Detta har på olika vis framgått i utredningarna, delvis genom 

en explicit argumentering för tydliggörande av sexualbrottsbeteckningen och dels genom mer 

subtila element. Men det går naturligtvis även att  konstatera att själva tillsättningen av 

brottsbeteckningar och kategorier är att göra anspråk på en heterogen ”verklighet” i syfte att 

homogenisera denna.

Ett explicit uttalande angående behovet av specifika ord och uttryck görs i SOU 1976:9: ”Vikt bör 

fästas vid terminologin. Lagen bör inte innehålla ord eller uttryck som är moraliserande eller som 

hänvisar till ett annat normsystem än lagens.”115 Här visas en vilja att skapa egna värden vilket är 
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det som utmärker viljan till makt, viljan att bli till. Men frågan är om inte resonemanget bygger på 

en inre motsättning där skapandet av de egna värdena utgår från ett begär att kontrollera och 

begränsa livet  snarare än bejaka och skapa? Detta är återigen en tendens hos de reaktiva krafterna 

som gör sig gällande i utredningarnas försök till affirmation.116  Här visas å ena sidan texternas 

immanenta blivande det vill säga begäret att bli till, skapa och affirmera sin skillnad, men då de 

härbärgeras av reaktiva krafter hindras genuina och kreativa tillblivanden, och å andra sidan den 

stringens utredningarna kräver av både ”verkligheten” och de begrepp som har för avsikt att 

beskriva denna. Denna drivkraft efter att  stabilisera ”verkligheten” ger också en antydan om att  man 

vill begränsa livet i sig – genom att avgränsa ramen för i det här fallet våldtäkter fokuseras också 

upplevelsen till en på förhand konstruerad bild och frågan är då om det går att visonera om ett 

samhälle fritt från våldtäkter? I någon bemärkelse vill man få ordning på den vrånga verklighet som 

präglar erfarenheter, upplevelser och känslor, men varför vill man det? Jag kommer att  återkomma 

till den här diskussionen i slutet av det här avsnittet. 

 

I SOU 1976:9 menar man att en könsneutraliseringen av våldtäktsbrottet kommer att leda till en 

omfattande positiv förändring av kvinnors roll inom både den offentliga och privata sfären. 

Betoning ligger på hur kvinnor som förklaras vara den mest utsatta gruppen ska behandlas som ett 

självständigt subjekt som inte ska göras till ett objekt för mannens sexualdrift: 

 

 Vidare kunde våldtäkt och liknande brott endast begås av män. Bestämmelserna härom präglades även av 

 uppfattningen om mannens obetingade rätt till könsumgänge med sin hustru. De var nämligen inte tillämpliga 
 på övergrepp inom äktenskapet. Åsikten att mannen hade rätt till sin hustru och att hennes vilja inte 
 respekterades kom än tydligare till uttryck i enleveringsbestämmelserna. Sålunda straffades t. o.m den som 
 med kvinnans vilja förde bort henne från sin man i uppsåt att förmå henne till otukt. Åtal kunde dock endast 
 ske av den äkta mannen. Det förtjänar nämnas att denna bestämmelse liksom bestämmelsen om bedrägeri till 

 könsumgänge upphävdes först i samband med BrB:s ikraftträdande.117 

Utredningens reaktion på tidigare lagstiftning kan sägas vara präglad av en tendens som syftar till 

att  underbygga det  egna strävandet efter att  göra kvinnan till ett självständigt (rätts)subjekt vilket 

delvis anses kunna åstadkommas genom ett legalt  erkännande av sexualiserat våld inom ramen för 

äktenskapet liksom ett könsneutraliserande av förövarrollen. Att utvidga förståelsen av 

våldtäktsbegreppet ger så klart antydan om en mer omfattande förståelse och bekräftelse av 

kvinnors erfarenheter och upplevelser, det vill säga, en form av välkomnande till det offentliga 

rummet där kvinnor erbjuds en plats att tala från och bli lyssnad till. Det vill säga det finns en 
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antydan om att erkänna det sexuella övergreppet som en långt mer komplex upplevelse som inte 

kan rymmas inom ramen för den nuvarande brottsbeteckningen – ett erkännande av livets 

komplexitet. Det blir även tydligt  att detta inträde har ett  pris i form av ett 

ansvarssubjektserkännande, eftersom kvinnor nu ska betraktas som potentiella förövare. 

Vi skulle kunna säga att det föreslagna kvinnliga ansvarssubjektet som träder i kraft vid en 

könsneutralisering av våldtäktsförövaren illustrerar en explicit kategori som måste accepteras för att 

göras begriplig. I förhållande till interpellationsbegreppet skulle detta konstruerande av en mer 

omfattande subjektsposition i förhållande till våldtäktserfarenheten kunna betraktas som ett möjligt 

tillfälle för motstånd från de drabbades sida.118  Motståndet är naturligtvis ingen enkel sak att 

genomföra och kan inte heller förstås som en enskild handling, den olydnad som krävs kan istället 

sägas sätta hela den egna identiteten och verklighetsuppfattningen på spel – att vägra lyssna på 

tilltal och negligera eller överskrida förväntningar destabiliserar inte endast de föreställningar man 

har om sig själv utan tvingar också andra till en typ av självreflektion som åtminstone innehar 

potential att i någon mån destabilisera i större utsträckning. Om ansvarssubjektet kan betraktas som 

en ”ny” typ av kategori vilken gett upphov till nya subjektskombinationer som kvinnor måste förstå 

sig själv genom finns det  även anledning att uppmärksamma andra kategorier som möjliggör olika 

subjektspositioner. Själva kategorin ”kvinna” utgör ett exempel på en kategori som både utvidgas 

och stabiliseras i utredningen: 

 Utredningen anser vidare att skolan bör verka för likaberättigande mellan människor genom att ta avstånd från 

 dubbelmoral och fördomsfulla könsroller. [...] Det finns risk för att förhållandena präglas av slitningar, 
 oförmåga till inlevelse och därmed bristande möjligheter att visa hänsyn och ansvar. De unga kan hamna i en 
 rad kortvariga och opersonliga förhållanden som kanske skapar en verklighetsfrämmande negativ uppfattning 

 om vad samlivet mellan man och kvinna kan ge.119

De fördomsfulla könsrollerna som nämns i passagen kan knytas till det förflutna som utredningarna 

säger sig vara i successiv rörelse bort från, i motsats till de fördomsfulla könsrollerna kan således 

det åberopade jämställdhetsidealet ställas. Förståelsen av kategorin behöver ur den synvinkeln 

breddas för att anpassas till den förändring som anses ha skett i samhället – samtidigt som den ändå 

begränsas till en på förhand konstruerad ram det  vill säga till ”samlivet mellan man och kvinna”. 
120Beträffande den stabiliserande effekten går det att  se hur de ”nya” könsrollerna ändå står 
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oemotsagda och ses i relation till varandra, en omvärdering av kvinna som kategori – frågor om 

begreppen kvinna och man ens kan betraktas som produktiva utgångspunkter förekommer inte och i 

samma andetag som man bekräftar en rörelse bort från fördomsfulla könsroller normaliseras den 

heterosexuella relationen som en grund för den individuella kapaciteten att ta ansvar, visa hänsyn 

och ingå långvariga kärleksfulla relationer. 

Den önskvärda heterosexualitet som synliggörs är inte unik vare sig för det ovanstående citatet eller 

för den specifika utredningen som helhet, Edenheim visar till exempel hur en heterosexuell matris 

med könsbunden sexualitet framträder i de statliga offentliga utredningar som utgör grunden för 

hennes avhandling.121  Även om SOU 1976:9 inte förekommer i Edenheims analysmaterial berör 

hon teman som kan sägas överlappa med den här uppsatsens och i relation till hennes resultat skulle 

jag vilja säga att det går att se ett förespråkande av heterosexuella äktenskap, om än med lite 

humanare regleringar. 

Förutom den komplicerade motståndshandlingen och olika typer av begreppskomplex går det att 

hitta ytterligare ett problem av mer grundläggande karaktär som utgörs av motståndets behov av 

interpellation som i sin tur är beroende av tilltalet – ett  beroendeförhållande uppdagas och sett ur 

det perspektivet verkar de eventuella motståndshandlingarna vara fast i ett moment 22, där 

”maktens” tilltal bekräftas och befästs oavsett om den egna intentionen är att negera eller överskrida 

den. Tilltalet hamnar på något vis i fokus och utgör på så vis kärnan för den egna existensen och 

självförståelsen. I SOU 1982:61 finns ett  liknande förhållningssätt  gällande synen på en successiv 

utveckling mot ett mer öppet och jämställt samhälle och menar liksom SOU 1976:9 att lagen i så 

liten grad som möjligt ska fungera som en kontrollerande instans för vuxna människors sexualliv, 

utan syftar explicit till att endast motverka olika typer av sexuella våldshandlingar.122 

Resonemanget innehåller en motsägelse vilket utredningen själv påpekar och erkänner att  en 

kriminalisering av berörda handlingar oundvikligen påverkar allmänhetens moral, men detta kan 

sägas ingå i ett större politiskt välfärdsprojekt där kommitténs grundläggande värderingar 

legitimeras av detta större demokratiska projekt, som bland annat underbyggs av olika sociologiska 

studier.123 
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Som Ulrika Andersson påpekar är tanken med sexualbrottslagstiftningen att  skydda mot sexuella 

övergrepp124, men trots denna tills synes frihetsbejakande inställning vilken är karaktäristisk för 

båda utredningarna bygger stora delar av argumentationerna på en form av ”dubbelmoral” som det 

är svårt att hitta en väg ut ur: 
 
 Det gäller att inpränta att varje människa har rätt till sexuell integritet och att man måste respektera när en 

 annan människa avböjer sexuella inviter. Därmed understöds också det pågående arbetet att skapa ökad 

 jämställdhet mellan könen. Det gäller att göra rent hus med gamla ännu kvardröjande uppfattningar om att 
 kvinnan tillhör mannen och är skyldig att ställa sig till hans förfogande.125

Här uppvisas alltså samma typ av resonemang som i SOU 1976:9 som diskuterades ovan, ett 

påpekande att kvinnor har varit  skyldiga att ställa sig till männens förfogande samt ett pläderande 

för att detta nu måste få ett slut, vilket ska ske genom ett explicit uppgörande med den tidigare 

moralen. Men som analyserna i ovanstående avsnitt visat misslyckas utredningarna med att frigöra 

sig från tidigare moralsyn eftersom denna fungerar som en motsatsbild till de ”nya” förespråkade 

värderingarna. Således blir förslagen i utredningarna inget annat än en reaktion. Att ett aktivt 

förespråkande av en individuell sexuell integritet inte skulle vara ett medel för ett kontrollanspråk 

tycks passera obemärkt i utredningen och skulle kunna ses som en del i ett  mer omfattande 

grundantagande som utredningen vilar på och har för avsikt att normalisera. 

Den sexuella integriteten och föreställningen om att den sexuella inviten kan avböjas kan även den 

sammankopplas med idén om det moderna autonoma subjektet  vilket anses vara tydligt avgränsat 

och förmögen att  göra fria och rationella val.126  Andersson framhåller just det moderna 

rättsväsendets grundläggande principer och dess behov av dessa typer av rationella och tydligt 

avgränsade subjekt för att själv vara förmögen att fungera som en (be)dömande rättsinstans.127 För 

att  rättsinstansen ska kunna fortleva krävs det att förståelsen av en ”naturlig” sexuell samvaro inte 

ifrågasätts eller destabiliseras. Ett inkluderande av homosexuella sexualhandlingar i 

våldtäktsparagrafen128 kan ses som ett försök till att normalisera en homosexuell samvaro – så länge 

denna (efter)liknar en heterosexuell monogam norm och således reproducerar relationer där begär 
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riktas till äktenskap, jämbördighet, kärlek och en viss typ av familjebildning.129  Edenheim 

framhåller hur det abjekta homosexuella begäret fungerar som ett  utrymme där även (oönskade) 

former av heterosexuell samvaro kan rentvås, i den bemärkelsen, argumenterar Edenheim, skapas 

ett  förhållande mellan den homosexuella kategorins legitimitet och heterosexualitetens behov av 

”sopstation” för eventuella (oönskade) avvikelser i den heterosexuella matrisen. Det homosexuella 

begäret kan inte förstås fullt ut i den heteronormativa diskursen och hon menar att  de utredningar 

hon undersökt på olika vis försöker hantera detta obegripliga begär. Hos både Andersson och 

Edenheim finns en (förväntad) argumentation för att de rättssubjekt som produceras i den juridiska 

diskursen rörande homosexualitet och sexuella övergrepp mer eller mindre explicit syftar till att 

upprätthålla både den rättsinstansliga funktionen liksom en heterosexuell matris.130 

Alm skriver följande angående omgivningens bemötande på två utredningar varav den ena gäller 

SOU 1976:9: ”Hur skall man då tolka det  faktum att två utredningar – Rätten till fri abort och 

Sexuella övergrepp – som i mångt och mycket kan ses som försök att kodifiera de krav på 

förändring som ställdes under 1960-talet och som tecknar en samstämmig bild av samtiden som 

upplyst och frigjord får så olika mottaganden?”131  Genomgående för Alms analyser är just de 

historiserande argumenten – att hitta svaret på frågan ”varför?” inom ramen för den undersökta 

tidsperioden går emellertid inte explicit emot hennes syfte. Trots denna uttalade historisering rör 

Alm vid någonting intressant, genom att hon ser utredningarna som ett försök att infria de krav som 

ställts tidigare visar hon dels utredningarnas funktion i den långsiktiga samhällsplaneringen samt på 

den ”sköra” tråd som avgör om utredningen ska antas eller inte, det är inte helt självklart och tydligt 

vad i idealet som ska realiseras. Alm räddar denna ambivalens genom att återigen söka svaret i den 

förflutna samtiden: ”Abortfrågan var kontroversiell när utredningen tillsattes 1965, men när 

lagförslaget presenterades 6 år senare hade opinionen vänt och en majoritet bland remissinstanserna 

och bland de folkvalda i riksdagen stödde de förändringar som föreslogs. Frågan om sexuella 

övergrepp diskuterades knappt alls i det tidiga 1960-talet.”132 I det här fallet missar Alm tillfället att 

dra de teoretiska resonemangen ett steg längre, med detta inte sagt  att den slutsats Alm lägger fram 

skulle vara oriktig eller inte äga relevans i en tydligare teoretisk argumentation. Det problematiska 

består snarare i att en mer omfattande kritik av själva utredningsformen görs omöjlig eftersom Alm, 

vare sig hon är medveten om det eller inte, sällar sig till och underbygger föreställningen om att 

formen går att skilja från innehållet. Det vill säga att när väl frågan om sexuella övergrepp kommer 
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upp till ytan och debatteras finns det  möjlighet att  genom utredningar, undersökningar och 

diskussioner infria det eftersökta idealet, enligt en ändamålsprincip. 

Den oförmåga att kritisera och grundligt ifrågasätta den önskvärda sexuella samvaro mellan fria 

vuxna individer, helst inom ramen för långvariga relationer blir särskilt tydligt när SOU 1982:61 

klargör att ”[d]en särskilda form av kvinnomisshandel som våldtäkten kan sägas utgöra förekommer 

främst inom ramen för mer fast samlevnad – enligt en av kommitténs expert Leif Persson gjord 

uppskattning utsätts flera tusen kvinnor varje år för sexuella övergrepp från sina tidigare och 

nuvarande män.”133 Istället för att  här dekonstruera den heterosexuella samvarons villkor pläderar 

man för att samhällets syn på våldtäkter måste skärpas – genom höga straff och inpräntning av den 

enskildas sexuella integritet, det vill säga tillsättning av externa mekanismer. Således väjer 

utredningen för möjligheten att se våldtäkter som en produkt av det högt  aktade och önskvärda 

heterosexuella begäret. Även då man erkänner att det finns en ”baksida” med sexualiteten som både 

är våldsam och i de samtida ögonen förkastlig, blundar man inför att denna våldsamma och ”onda” 

sexualitet skulle springa ur kärnfamiljen. Kärnfamiljen betraktas mer som att det  vore det givna och 

inte en konsekvens av en social produktion. Istället försöker man hitta andra typer av sexuella 

konstellationer som skulle vara grunden till detta - till exempel prostitution. Vilket  resulterar i en 

tendens att försöka förlägga våldtäkterna så långt ifrån ett harmoniskt sexualliv som möjligt. Ändå 

lyckas man inte helt förklara varifrån våldtäkterna kommer. 

För är det inte i sammanhanget berättigat att fråga var våldtäkter härstammar ifrån? Vad är det som 

utlöser våldet idag?134 Om vi vänder oss till SOU 1976:9s svar på den frågan hittar vi psykiatriska 

förklaringsmodeller som till största del lägger vikt vid barnets utvecklingsfaser och betydelsen av 

uppväxtmiljön för framtida möjligheter till identifikation med en harmonisk köns- och vuxenroll.135 

Det vill säga man gör en vetenskaplig överblick över det autonoma subjektets utvecklingsfas, 

genom att följa de olika stegen i subjektets tillblivelse ”bakåt” i tiden från dess konstituerande 

villkor spårar man avvikelser i den på förhand konstruerade bilden av en normal 

utvecklingsprocess. I avvikelserna finner man svaren på frågorna ”vem våldtar och varför”, de 

oönskade perversa sexualmönster som man säger uppstår till följd av otrygga och förbudspräglade 

uppväxtförhållanden har således potential att utveckla frustration och ångest som skapar drifter som 

kan ta sig i uttryck i våldsamma och tvingande sexualhandlingar. Detta skapar förutsättningar för 

det autonoma subjektet som anses vara fullt  medveten om sina handlingar och dess konsekvenser – 
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att våldtäkten går att förhindra genom rationella överväganden och lite tillspetsat – att 

våldtäktsförövaren faktiskt gör detta övervägande, det är på den grunden som förövaren sedan kan 

straffas. 

Att dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse eller böter kan således förstås som ett sätt att 

hantera den ”okontrollerade” driften som man anser tagit överhand vid de våldtäktstillfällen där 

förövaren inte anses vara i stånd att göra de rationella överväganden som sägs prägla ett ”friskt” 

subjekt. Det finns alltså en tendens som delvis syftar till att försöka förklara subjektiviteten, men 

detta får inte ske på bekostnad av ett ifrågasättande av den egna identiteten och självförståelsen. 

Eftersom den som förklarar det misskötta subjektet också är beroende av de grundläggande 

principerna som konstituerar subjektiviteten, finns det anledning att inta en misstänksam hållning 

gentemot de föreslagna subjektsvillkoren. Det förklarande subjektet sätter sig själv i centrum av 

dess eget skapande och försöket att explicit producera den autonoma subjektiviteten havererar 

delvis på grund av de flytande gränser som uppenbarligen kan överträdas – det är när dessa 

överträdelser sker som vi blir sårade och känner oss kränkta. Därav utredningarnas försök att göra 

definitionerna så konkreta som möjligt för att gränserna enklare ska kunna bedömas och mätas.

Utredning 1982:61 betonar just offrets utsatta position och detta kan alltså betraktas som en 

reaktion mot den alltför ”liberala” utredningen 1976:9. Men frågan är om inte denna till synes 

välvilliga omsorg visar en sida av lagens oförmåga att hantera lidande? Det som finns att erbjuda är 

medlidande för de utsatta och svaga. Det är naturligtvis befogat att invända mot ett nedvärderande 

av medlidandet som sådant men är inte medlidandet just ett bevis för lagens reaktiva karaktär? 

Medlidandet erbjuds eftersom utredningen är oförmögen att göra den kränkande handlingen ogjord, 

det som istället erbjuds är en form av hämnd på förövaren som ska avtjäna sitt straff och en form av 

rehabilitering i form av psykologisk terapi för att få hjälp  att bearbeta traumat. Men frågan kvarstår 

fortfarande - vad är detta bearbetande och på vilket sätt kan bearbetningen ses som någonting annat 

än medlidande? För är inte de statliga institutionerna de som får agera som både dömande instans 

och skyldig instans?  Där rättsväsendet står i skuld till offret i den bemärkelsen att den aldrig kan få 

brottet ogjort, står i skuld för något som aldrig kan betalas tillbaka. Men hur ska vi då se på 

rättsväsendet, brottet, offret, förövaren? Om inte hämnd i form av straff, eller annan ersättning 

fysiskt eller ekonomiskt kan få lidandet att försvinna. För är det inte det vi vill, att lidandet ska 

försvinna? 
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Tidsaspekten dominerar i utredningarna, tiden som en plats, någonting som går att definiera eller 

som går att  ta på. Kanske handlar det om att vi måste befria oss från tiden så som den framställs i 

utredningarna. Kanske är det inte framtiden vi kan ”realisera” de ideal vi strävar efter. Kanske 

kräver den som pornografin ett brådskande, påträngande nu. Textens potentiella kraft läggs inom en 

tidsram, en representation av tiden, begreppen ”det förflutna”, ”samtiden”, ”framtiden” är 

ofrånkomligen representationer. De är bilder av tiden. Den myllrande, verkliga, stökiga och 

kaotiska tiden finns där under bilden, möjligen som essens. 

De stegvisa förändringarna framställs som långtidsverkande medicin, som sakta men säkert 

kommer åt sjukdomens kärna och upphäver det patologiska tillståndet och läker såret. Men vad 

finns det för alternativ? Aktualiseringsprocessen som beskrivits framstår i många fall som en alltför 

nyckfull metod, särskilt i förhållande till utredningarnas kontrollerade planeringsarbete. Men som vi 

ser lyckas inte utredningarna att på något stringent vis hålla samman en bild av den egna eller 

verklighetens funktion. Att reducera utredningarnas kontrollanspråk som ett ursprung med en och 

samma rot (en liberal ideologi, ett kapitalistiskt system) vore att som Deleuze kallar det falla in i ett 

trädtänkande. Vilket egentligen skulle ligga mer i linje med den doxa jag hade för avsikt att kritisera 

och bryta med.136  Som vi sett menar både Edenheim och Andersson att  subjektiviteten faktiskt 

produceras genom lagen, och tillsammans med utredningarna kanske vi kan konstatera att lagen och 

utredningarna har en konstitutiv makt. Men kanske behöver inte denna konstitutiva egenskap  betyda 

att vi på förhand vet vad den kommer att producera? 

Statsvetaren Maria Carbin, litteraturvetaren Maria Jönsson och etnologen Ingeborg Svensson frågar 

sig i artikeln ”Vi kan inte, vi vill inte, vi törs inte”: ”[...] om man kan formulera ett engagemang 

bortom detta [tillbakablickande och framtidsorienterade] målinriktade framgångsideal?”137 Artikeln 

kretsar kring olika former av socialt och politiskt motstånd och engagemang, och i relation till de 

traditionella feministiska slagorden som ”vi måste höja våra röster” och ”kvinnor kan” utforskar de 

mer ”svaga” och sårbara strategier för olika typer av motstånd. Som jag framhållit  genomgående i 

undersökningen finns en specifik komplikationen mellan å ena sidan det alltför målinriktade och 

kontrollerande strategin som utmärker realiseringen av det möjliga och å andra sidan det  nyckfulla, 

oväntade men kreativa som präglar aktualisering av det virtuella. Carbin, Jönsson och Svensson 

försöker delvis att problematisera just detta – att skapa ett  engagemang för förändring som inte 
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springer ur ett behov att realisera tydliga mål och på förhand bestämda kriterier. De retoriska 

slagorden som varit ledande och det engagemang som följt med dem har dock haft svårt  att frigöra 

sig från de maktinstanser som de ville kritisera och bryta sig loss från. Vilket  delvis kan bero på att 

exempelvis kvinnorörelsen antagit en liknande retorik som prisar styrka, kunnande och 

målmedvetenhet, och föraktar svaghet, beroende och icke-kunnande.138 På så vis fortsätter formen 

för motståndet och förändringsviljan att  handla om vem som skriker högst, eller vem som sitter inne 

på den rätta kunskapen och den som är mest kapabel att beskriva och skapa en tydlig bild av målet. 

Carbin, Jönsson och Svensson frågar sig om det mest  radikala att göra utifrån dessa förutsättningar 

kanske är att inte höja sin röst, att istället  åberopa den egna svagheten och sårbarheten.139 Denna 

strategi är intressant eftersom den försöker undkomma den subjekts- och identitetskonstituerande 

kraften genom att inte lyssna på eller leva upp till de förväntningar som finns gällande motståndets 

form och uttryck. Detta påminner om det motstånd som interpellationen erbjuder, men frågan är om 

inte ett negerande av den konstituerande kraften på samma gång upprätthåller densamma, eftersom 

den ändå är någonting som man måste förhålla sig till – att förklara sin identitet genom negationer. 

En beprövad metod för att ge kvinnor fler maktpositioner och mer utrymme i den offentliga sfären 

är genom ”varannan damernas” som tillämpats hos till exempel politiska partier och olika styrelser 

för att åstadkomma kvinnlig representation.140 Ett sätt  att  mäta jämställdhet är just genom denna typ 

av representation – där problemet mer eller mindre anses vara löst då lika många kvinnor som män 

deltar i exempelvis det politiska livet eller näringslivets styrelser. Detta kan sägas vara ett generellt 

uttryck för den svenska politiska kulturens funktion där en kompromisstruktur istället för ett 

alternativtänkande är dominerande.141  Ett sådant tillvägagångssätt förutsätter att den föreställda 

formen – i det här fallet kvinnor – vill och kan kompromissas in i den redan strukturerade politiska 

formen. Det antagandet är problematiskt dels på grund av att det  upprätthålls genom ett 

generaliserande och reproducerande av kategorin ”kvinnor”, dels för att det reducerar de kvinnliga 

kropparna till en representationsfunktion. Carbin, Jönsson och Svensson lyfter just detta när de 

diskuterar huruvida kvinnors deltagande påverkat och resulterat i någon egentlig förändring och 

eller förbättring: ”Visserligen har fler kvinnor fått  tillträde – men har organisationerna förändrats på 

grund av detta?”142 Den avslutande retoriska frågan sätter fingret på det i många fall komplicerade 

förhållandet mellan form och innehåll, som i det här fallet inte kan reduceras till ett litterärt problem 
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– eftersom det handlar om fysiska kroppar som fyller en abstrakt funktion i föreställningen om 

jämställdhet. Genom att inte ifrågasätta själva formen för organisation och planering blundar man 

för dess potentiella kraft att  strukturera det innehåll som formen omfattar. För att träda in i den 

förfabricerade formen måste parten acceptera de ”spelregler” och kommunikationsmöjligheter som 

erbjuds. Med detta inte sagt att formen är given och oförmögen att förändras, det rör sig snarare om 

hur ett motstånd mot och omformande av denna kan sättas i rörelse och synliggöra formens 

specifika förhållande till innehållet. 

Genom utredningarnas kompromisstruktur framträder en typ  av kommunikationstvång från lagens 

sida som på något vis syftar till att hitta mening i det meningslösa – där olika typer av 

pseudoproblem ska lösas och bedömas. För att  få gehör måste man kommunicera med den statliga 

instansen på dess villkor och inte ens egna, de problem man avser redogöra för måste göras 

begripliga i den juridiska och statliga diskursen – med alla dess krav på tydlighet, kategoriseringar 

och rationalitet. Detta kan sägas ha för avsikt att avleda uppmärksamhet från en mer grundläggande 

och verklig konflikt som framför allt framträder i relation till lagens behov av de subjekt  och 

identiteter som produceras – vilket visar på den lagliga maktens egentliga impotens. Om lagen vill 

reproducera och hålla sig själv vid liv verkar strategin som utgår från de reaktiva krafterna som 

förnekar livet  och negerar skillnaden, den enda tillgängliga metoden – detta demonstreras till 

exempel av lagens skenbara erkännande av ”nya” erfarenheter i förhållande till upplevelserna av en 

våldtäkt, liksom genom dess tydliggörande av kategorier som indikerar att livet ska göras så 

lättdefinierat som möjligt vilket demonstrerar att komplexa erfarenheter inte kan tas upp  de strikta 

kategorier som lagen eftersträvar. Dessa strikta och tydliga kategoriseringar som lagen och 

utredningarna eftersträvar bygger på den kompromisskultur som präglar det politiska, där strävan 

efter samstämmighet och överenskommelser underbyggs med expertutlåtanden. Detta omöjliggör  i 

de flesta fall tvetydiga uppfattningar och alternativa tolkningar och lösningar på de problem som 

behandlas i den statliga apparaten. Kommunikationstvånget springer, sett från det perspektivet, ur 

ett  behov hos lagen att inkludera oliktänkande (subjekt) för att själv kunna fortleva som en 

kompromissande instans. Genom att tvingas till kommunikation med den lagliga ”maskinen” 

tvingas en också till att gå med på dennes definitioner, samtalsregler och verklighetsuppfattning för 

att över huvud taget kunna förstå vad denne kommunicerar och för att själv göra sig förstådd. 

Vi skulle kunna betrakta detta som en narcissistisk tendens hos lagen som inte har råd att 

konfrontera det kaos som jag nämnde genom Deleuze och Guattari i förordet. Eller rättare sagt leder 

lagens konfrontation med kaoset genomgående till en tillbakagång till den doxa man ville 

ifrågasätta från början, det vill säga, för att kunna fortsätta verka som ett kontrollorgan måste den ge 
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sken av att  ifrågasätta och konfrontera de problem som man upplever i samtiden för att upprätthålla 

bilden av sig själv som den trygga och rättvisa instans som den utger sig för att vara. De sakliga, 

tydliga och strikta kategorierna lagen producerar ger subjektet möjlighet att förstå sig själv och 

andra på ett enklare sätt – lagen erbjuder på så vis ett utrymme som syftar till att minimera risken 

för missförstånd. Det skulle kunna gå att betrakta lagens kontrollanspråk som en konsekvens av att 

vi faktiskt  inte kan kontrollera och styra våra liv, att det som får oss att känna kontroll är en typ av 

begreppslig ordning. Sett ur det  perspektivet förefaller ett  tydliggörande av de begrepp som 

definierar vårt liv inte särskilt konstigt, vilket också är utmärkande för borgerlighetens kontroll av 

tiden. På så vis skapas en typ av begär som syftar till att  äga verkligheten som springer ur vår 

oförmåga att skapa den verklighet vi vill. Detta har redogjorts i förhållande till utredningarna och 

lagstiftningen, men vi får också hålla i tanken att lagen disponerar sin makt på andra institutioner 

och strukturer – vem behöver den rättsliga domstolen när andra discipliner har tagit över dess roll?
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SAMMANFATTNING 
Jag har på olika vis försökt att demonstrera på vilket sätt utredningarna är i behov av de temporala 

begrepp  som framtid, nutid och dåtid som de tar i anspråk. Men hur ska vi se på utredningarnas 

planeringsanspråk? Det har framgått i mina analyser att planeringsarbetet har många problem i 

förhållande till dess ambition att förverkliga ett ideal. Detta beror delvis på den ambivalenta 

inställningen utredningarna har till den egna förmågan att förändra, upprätthålla och motverka 

företeelser i verkligheten som man anser är problematiska, det skulle kunna betraktas som att  de 

förstår den egna funktionen som ett mer eller mindre harmoniskt samspel med verkligheten och att 

en växelverkan mellan ”ovanifrån” styrda regleringar och en ”naturlig” utvecklingslinje som drivs 

av samma ändamålsprincip som regleringarna. Som att utvecklingen hamnat på villovägar och 

endast behöver ledas i rätt riktning. Uppsatsens teoretiska begrepp reaktivitet och aktualiserings- 

och realiseringsprocesser har kopplats till utredningarnas bruk av temporalitet. 

I förhållande till utredningarnas framtidsanspråk har det konstaterats att utredningarna inte är helt 

överens om huruvida ett jämställdhetsideal är nära att realiseras eller inte. SOU 1976:9 

argumenterar för en straffsänkning gällande våldtäkter och andra sexuella övergrepp och menar att 

sådana typer av problem bättre motverkas genom information och kunskap som med fördel kan 

kommuniceras genom andra statliga institutioner som till exempel skolan. SOU 1982:61 framhåller 

däremot att stränga regleringar måste fortsätta tillsammans med specifika insatser för att hjälpa de 

utsatta offren. Framtiden framhålls som en arena för upprättanden av önskvärda ideal, men om 

idealen ytterligare behöver understrykas med hjälp av lagstiftning eller upplysning är de inte helt 

överens om.

Jag har även försökt visa på hur utredningarna gör sig beroende av en bild av det förflutna för att de 

själva ska kunna skapa nya ideal, på så vis går det att betrakta utredningarna som reaktiva i deras 

försök att skapa egna värden, ideal och värderingar eftersom de nya värdena ställs i 

motsatsförhållande till de tidigare idealen. I relation till utredningarnas strävanden efter 

realiseringsprocesser ser vi att de på förhand konstruerade idealen har en instängande funktion, 

eftersom det är tveksamt om det möjliga är förmöget att göra annat än att  spegla verkliga ideal. I 

den bemärkelsen är det svårt att se realiseringsprocessen av det möjliga som någon genuint kreativ 

och förändrande metod, eftersom förändringen kontinuerligt mäts efter en bild av det önskvärda 

idealet. En aktualiseringsprocess har till skillnad från realiseringsprocessen en fullständigt kreativ 

karaktär där förändring i sig är ett av processens fundamentala mål – vad aktualiseringen av det 

virtuella vill är skapande, kreativitet  och förändring genom ett  upprepande av skillnad, istället för 

en vilja att efterlikna en bild av ett ideal.
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