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Förord 

I denna uppsats förekommer många rasistiska citat. Många av dem är grovt islamofobiska, sexis-

tiska och ger en vinklad bild av sexuellt våld. Vi vill varna för detta eftersom man kan bli illa berörd 

av de åsikter som uttrycks. 

 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka vår handledare Ulrika Schmauch för utmärkt stöd och ständig 

pepp. Tack, du är guld värd! 

 

  



 
 

 

 

Abstract 

Denna uppsats undersöker hur sexuellt våld mot kvinnor i Sverige framställs på Avpixlat, en nyhetssida 

som ofta betecknas som rasistisk. Syftet har delvis varit att undersöka hur olika grupper i Sverige tillskrivs 

rollerna våldtäktsman, beskyddare och våldtäktsoffer i enlighet med Theresa Wobbes (1995) beskrivning. 

Det har även undersökts hur etnicitet, genus och sexuellt våld kopplas ihop. Media anses ha stor påverkan i 

hur sexuellt våld beskrivs och uppfattas och därför har studien gjorts genom kritisk diskursanalys av artiklar 

och kommentarer på Avpixlat. Studiens resultat visar att våldtäktsmannen nästan uteslutande beskrivs som 

en rasifierad muslimsk man, betingad av sin kultur och religion att begå sexuella övergrepp. Förekomsten 

av vita män som förövare förnekas dock inte men de ses som individuella avvikare vars handlingar inte är 

kulturellt betingade. Vita män tillskrivs beskyddarrollen och förväntas försvara vita kvinnor från överfall 

men många män anses inte ta sitt ansvar som beskyddare. Offerrollen tillskrivs uteslutande vita flickor och 

kvinnor och fastän det finns en generell avsky mot sexuella övergrepp verkar det finnas många anledningar 

att ifrågasätta huruvida offren verkligen är “oskyldiga”. Kvinnor som till exempel röstar “fel” eller umgås 

med “fel” människor fråntas rätten till offerstatus. Detta har lett till slutsatsen att frågan om sexuellt våld 

inte lyfts som ett avståndstagande från mäns våld mot kvinnor, utan för att sexuella övergrepp utförda av 

rasifierade män ses som en attack mot den vita nationen och därmed de vita männen. 

 

Nyckelord: Sexuellt våld, våldtäkt, genus, etnicitet, rasism, nation, våldtäktsmyter, Avpixlat, 

diskurs, kritisk diskursanalys. 
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1. Inledning och bakgrund 

Sexuellt våld är ett globalt fenomen som drabbar en av tre kvinnor under deras livstid (WHO, 2016) 

och under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott i Sverige. Vad som räknas som sexualbrott spänner 

över ett brett spektrum av händelser och kan innebära allt från blottning till våldtäkt. De misstänka 

förövarna är i 97 procent av fallen män medan 96 procent av offren utgörs av kvinnor. De flesta 

sexuella övergrepp begås på allmän plats av en förövare som är helt okänd för offret, men man bör 

känna till att det förväntas finnas ett stort mörkertal för anmälningar där offret har en nära relation 

till förövaren (Brottsförebyggandet rådet, 2016). 

 

Det förekommer många vedertagna myter och föreställningar i samhället kring hur och varför 

sexuellt våld sker. Vanliga myter är att övergreppet berodde på att offret hade “fel” klädsel eller 

var alkoholpåverkat vid övergreppstillfället och att förrövaren alltid är av en särskild etnisk 

härkomst (WAVAW, 2014). Inom rasistiska kretsar är myten om den rasifierade våldtäktsmannen 

mycket vanligt förekommande. I dessa forum lyfts våldtäkt främst i relation till våldtäktsmannens 

etniska bakgrund vilket innebär att myten reproduceras och befästs (Fredriksson, 2013).  

 

I officiell statistik gällande sexuellt våld i Sverige redovisas inte gärningsmannens etnicitet (Brotts-

förebyggande rådet, 2016) men inom brottstatistik i stort är utrikessfödda generellt överrepresen-

terade. Detta betyder inte att utrikesfödda har inneboende egenskaper som gör dem mer kriminella 

än svenskfödda, utan det har sin förklaring i olika strukturella faktorer. En viktig förklaring är 

diskriminering inom det svenska rättsväsendet där till exempel polisen lägger mer insatser i invan-

dringstäta områden, vilket leder till att fler personer i denna grupp registreras för brott. En annan 

förklaring är att personer med invandrarbakgrund oftare har en lägre socioekonomisk status och 

upplever social isolering, vilket kan leda till mer kriminella tendenser (Sarnecki, 2015).  

 

Media har det senaste året uppmärksammat en rad sexuella övergrepp runt om i Europa, bland 

annat de som skedde under nyårsafton 2015 i Köln och på musikfestivalen We are STHLM 2015. 

Det har debatterats huruvida förövarnas kultur och etnicitet är relevanta för att förklara varför över-

greppen har skett och en åsikt är att denna form av offentliga övergrepp är ett resultat av en ökad 

invandring (Cwejman, 2016; Wierup och Bouvin, 2016). När sexuellt våld återkommande beskrivs 

som ett kulturellt betingat fenomen skapas en specifik bild av vad sexuellt våld är och hur det tar 
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sig i uttryck. Det sker en normaliseringsprocess av myten om den rasifierade våldtäktsmannen som 

gör att den betraktas som sanning (Fredriksson, 2013).  

 

Detta ger media ett stort inflytande på hur sexuellt våld uppfattas eftersom deras beskrivning kan 

förminska eller förneka existensen av det, eller belysa det ur en särskild vinkel. Då media tenderar 

att belysa sexuellt våld i linje med rådande våldtäktsmyter bör deras rapportering inte betraktas 

som en objektiv bild av händelsen utan snarare som en kulturell definition. Hur det sexuella våldet 

framställs påverkas också i stor utsträckning av vem den tänkta mottagaren är: riktar de sig främst 

mot vita män fokuserar rapportering främst på falska våldtäktsanklagelser. Denna typ av vinkling 

förminskar de övergrepp som faktiskt begås och gör att det sexuella våldet blir ett sekundärt 

problem i kontexten kring ett annat primärt problem. Att skifta fokus på detta sätt upprätthåller den 

dominanta gruppens politiska intressen och ger vita män möjligheten att förneka sexuellt våld som 

ett verkligt problem (Lonsway och Fitzgerald, 1994; Lykke, 2016).  

 

I början av 2016 ansåg 40 procent av svenska folket att den viktigaste politiska frågan var integra-

tion och invandring, vilket kan jämföras med 2010 då siffran endast låg på fem procent (Delin, 

2016). Sedan 2010 har Sverigedemokraterna suttit i riksdagen och vid valet 2014 blev de Sveriges 

tredje största parti (Valmyndigheten, 2010; 2014). Deras stöd har sedan dess fortsatt öka och i maj 

2016 hade de strax över 16 procent av väljarstödet (Sifo, 2016). Partiets profilfråga rör en kraftigt 

begränsad invandring i syfte att skydda svenska nationella värderingar samt garantera landets 

trygghet (Sverigedemokraterna, u.å.) och sedan Jimmie Åkesson blev partiledare har islam målats 

upp som Sveriges främsta hot (Habul och Wiman, 2014). Partiet driver även jämställdhetsfrågor 

utifrån synen på män och kvinnor som essentiellt olika med kompletterande egenskaper (Sverige-

demokraterna, u.å). Kritik har dock riktats mot deras jämställdhetspolitik av övriga riksdagspartier 

eftersom Sverigedemokraterna gör motstånd mot flera satsningar för kvinnor, såsom ekonomiska 

bidrag till olika kvinnoorganisationer. De har därför utmålats som ett kvinnofientligt parti (Ohlsson 

et al. 2015). 

 

Fokus för denna studie kommer att vara hemsidan Avpixlat som benämner sig som en “alternativ-

journalistisk” och “Sverigevänlig” nyhetssida. De har sedan 2011 haft som mål att fylla ett tomrum 

de anser sig se inom svensk journalistik, då de menar att de stora mediakanalerna ingår i en kartell 

som tillsammans med politiker undanhåller information som skulle ge en verklig bild av invandring 

och islam. Avpixlat vill därför genom nyheter, insändare och debatter verka opinionsbildande och 
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förklara hur det mångkulturella samhället är negativt för Sverige. Sedan 2014 har de utgivnings-

bevis och en ansvarig utgivare, och de lever främst på stöd från Föreningen för Sverigevänliga 

intressen samt donationer från läsare (Avpixlat, 2016a). De uppskattar att de har ca 250 000 unika 

läsare per vecka (Avpixlat, 2015) som i princip uteslutande är män (Alexa, 2016). 

 

På Avpixlat har läsarna möjlighet att kommentera de artiklar som publiceras. Det går att 

kommentera utan medlemskap men läsarna kan även skapa användare där de själva väljer sitt alias. 

Vissa använder både för- och efternamn medan andra har anonyma användarnamn. Reglerna för 

kommentarsfälten förbjuder bland annat hot, uppmaningar till brott, hets mot folkgrupp, sexistiska 

påhopp och de kommentarer som bryter mot dessa regler raderas av moderatorer. Meningsmot-

ståndare har möjlighet att lägga fram sina åsikter genom en till två kommentarer men vid en fortsatt 

diskussion förbehåller sig Avpixlat rätten att ta bort deras kommentarer (Avpixlat, 2016b).  

 

Etablerade kvällstidningar beskriver Avpixlat som en sida där grov rasism, ofta riktad mot muslim-

er, uttrycks. De menar att detta även märks i kommentarsfälten där många högerextrema samlas 

(Sandberg, Sköld och Wiman, 2012). Expressen har avslöjat tidningens koppling till Sverigedemo-

kraterna och partiledaren Jimmie Åkesson har uttryckt att Avpixlat och dess läsare utgör den sunda 

delen av partiets nätrörelse. Även riksdagsledamot Kent Ekeroth (SD) har uttryckt sitt stöd och har 

varit en viktig finansiär för tidningen (Baas och Holmén, 2013). I en undersökning som Ipsos har 

gjort på uppdrag av Dagens Nyheter framkommer det att fyra procent av den svenska befolkningen 

uppvisar förtroende för Avpixlat, vilket kan jämföras med de 75 procent som känner förtroende för 

SVT (Rosén, 2016). Det skiljer sig alltså åt hur Avpixlat beskriver sig själva och hur stora delar av 

Sverige uppfattar hemsidan. 

 

På en nyhetssida som Avpixlat som är kritisk mot invandring och där målgruppen främst består av 

vita män kan det antas att frågor om sexuellt våld lyfts som ett sekundärt problem där förövarens 

etnicitet istället ses som det primära problemet. Genom att studera en nyhetssida som ofta 

betecknas som rasistisk och som är öppen för vem som helst att läsa med publika kommentarsfält, 

kan artiklarnas innehåll länkas samman med reaktioner från användarna. Det blir därmed möjligt 

att undersöka hur läsarna förhåller sig till Avpixlats bild av det sexuella våldet i Sverige och vilka 

egenskaper som tillskrivs våldtäktsmannen, våldtäktsoffret och beskyddaren. 
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Då den dominanta gruppen i en given kontext har makten att definiera vilken aspekt av ett problem 

som fokus ska ligga på så är det av intresse att undersöka huruvida sexuellt våld beskrivs som ett 

primärt eller sekundärt problem i sammanhang där den dominanta gruppen utgörs av vita män som 

uttrycker sig kritiskt mot invandring. Vad som beskrivs som det primära problemet ger även effekt 

på vem eller vilka som betraktas som orsaker till problemet med sexuellt våld. Genom att undersöka 

hur problem kring sexuellt våld formuleras och vilka egenskaper olika sociala grupper tillskrivs i 

relation till det blir det möjligt att undersöka vilka kopplingar som görs mellan sexuellt våld, 

etnicitet och genus. Då studiens data är hämtad från Avpixlat, en publik sida med öppna 

kommentarsfält där främst män skriver om olika invandringsrelaterade frågor, blir det möjligt att 

undersöka hur denna grupps politiska intressen legitimeras och upprätthålls. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sexuellt våld mot kvinnor i Sverige framställs på 

Avpixlat. Det övergripande syftet har brutits ned i två frågeställningar: 

- Hur beskrivs våldtäktsmannen, beskyddaren och våldtäktsoffret? 

- Hur kopplas etnicitet, genus och sexuellt våld ihop? 

2. Social konstruktion av rasifierad våldtäktskultur 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av socialkonstruktionismens gemensamma drag, vilket 

är den teoretiska utgångspunkt uppsatsen bygger på. Därefter presenteras begreppet nation och 

vilka som anses kunna vara en del av den nationella gemenskapen. Detta sätts i relation till de 

förväntningar som finns på män och kvinnor inom nationen samt de negativa egenskaper som ofta 

tillskrivs muslimska män. Slutligen presenteras de roller som olika människor tillskrivs i relation 

till sexuellt våld och hur media bidrar till att upprätthålla olika rasistiska föreställningar. 

2.1 Socialkonstruktionism 

Det finns många varianter av socialkonstruktionism, en teori som bygger på tanken att världen är 

socialt konstruerad. Vivien Burr (1995) definierar dock fyra drag som är återkommande inom alla 

former av socialkonstruktionismen. Det första handlar om ett kritiskt förhållningssätt till vad som 

förfaller vara självklar kunskap. Burr menar att världen aldrig kan avspeglas på ett objektivt sätt 

utan alltid är en socialt skapad produkt. Det andra draget beskriver hur kunskap om världen är 
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historiskt och kulturellt kontextualiserad. Det betyder att var och när man lever påverkar hur olika 

sociala fenomen uppfattas. Synen på kvinnans roll ser till exempel annorlunda ut i dagens Sverige 

jämfört med England under medeltiden. Det tredje draget handlar om att kunskap produceras och 

reproduceras i olika sociala processer. Detta innebär att alla former av sociala interaktioner är av 

intresse att studera och Burr lägger särskilt vikt vid språkets betydelse, vilket gör texter och forum 

intressanta att studera. Det fjärde och sista draget behandlar sambandet mellan kunskap och social 

handling. Det som betraktas som kunskap och sanning får faktiska konsekvenser i form av att vissa 

handlingar uppfattas som naturliga medan andra ses som otänkbara. Utifrån Burrs definition av 

socialkonstruktionism tar denna uppsats utgångspunkt i att bilden av sexuellt våld är socialt 

konstruerad. I en kontext där invandring ses som ett problem kan det därför förväntas att det 

sexuella våldet främst tas upp i relation till frågor om etnicitet.  

2.2 Vem kan vara en del av nationen? 

En nation är ett socialt konstruerat fenomen som innebär att en grupp människor upplever sig ha 

en gemensam identitet. Nationssamhörigheten uppfattas vanligen som naturlig men är i själva 

verket en godtycklig konstruktion som grundar sig på föreställningen om gemensamt ursprung, 

hudfärg, kultur, religion eller språk och upprätthålls genom användandet av symboler, bilder och 

berättelser om nationens ursprung (Badersten och Gustavsson, 2015; Steans, 1998).  

 

För att bli en del av en nationalstat krävs ett medborgarskap som ska tillåta innehavarna att vara en 

del av den civilt, politiskt och socialt. Medborgarskapet är dock mer komplext än så då det i 

praktiken krävs att individen måste ha rätt etniskt ursprung och betraktas som en naturlig del av 

nationen. Det råder dock delade meningar om vem som kan vara en del av nationen. Vissa menar 

att det endast är möjligt att födas in i den, medan andra anser att medlemskapet kan förvärvas 

genom att individen anpassar sig till nationen (Yuval-Davis, 1997). För att stärka den nationella 

känslan är det i europeiska länder vanligt att, förutom ursprung, fokusera på gemensamma kärn-

värderingar. Liberalism och jämlikhet framställs som typiska europeiska värderingar vilket gör det 

viktigt att känna engagemang för jämställdhet, yttrandefrihet och sexuell frigörelse för att passa in 

i nationen. Denna typ av värderingar anses spegla ett post-kolonialt Europa där civilisationen 

föddes och eftersom man i de nordiska länderna upplever sig ha stått utanför kolonisalismen anser 

man sig i ännu högre grad vara humana och progressiva. Förutom värderingar är en annan viktig 

markör för den nationella tillhörigheten i västvärlden den vita hudfärgen, vilket gör att rasifierade 
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personer tillskrivs icke-västerländska värderingar även om de är födda och uppvuxna i landet. Den 

nationella identiteten konstrueras således genom att vissa hudfärger kopplas samman med vissa 

värderingar. Utifrån detta synsätt är det alltså inte tillräckligt att vara svensk för att kunna dela 

kärnvärderingar som jämställdhet och yttrandefrihet, det är även nödvändigt att vara vit (Keskinen, 

2012). 

 

Förväntningar på nationens medlemmar ser olika ut beroende på om de är kvinnor eller män vilket 

gör att konstruktionen av nationen inte kan förstås utan att ta hänsyn till genus. Genus är en identi-

fieringsfaktor som tillåter en uppdelning i flickor och pojkar samt kvinnor och män. Då det finns 

olika förväntningar på könen blir denna uppdelning central för hur människor uppfattar sig själva 

och andra. För de nationalister som anser att nationsmedlemskap endast kan förvärvas genom 

födsel kan nationen bara överleva genom att nya medlemmar föds in, vilket gör att kvinnans uppgift 

blir att reproducera nationen. Detta knyter kvinnor till barn och familj vilket gör kvinnan central 

för nationens sammanhållning och Modern används ofta som en symbol för nationen (Steans, 

1998). Man talar till exempel om Moder Svea och kvinnan blir en representant för den kollektiva 

identiteten vilket innebär att ett angrepp på kvinnor blir ett angrepp på hela nationen och därmed 

dess heder. Samtidigt exkluderas kvinnor från den nationella gemenskapen genom att de tillskrivs 

en underordnad roll i samhället i förhållande till män som ska axla rollen som nationens krigare 

och försvarare (Yuval-Davis, 1997).  

 

Då vita kroppar kopplas samman med goda värderingar tillskrivs vita män moraliska egenskaper 

som tillåter dem att agera etiskt. Moralen kan dock betraktas som en väg där den som avviker från 

den också kan återvända, vilket gör att vita män som agerar felaktigt också kan gottgöra för sina 

misstag. En vit man som utför sexuella övergrepp ses som en individuell avvikare vars beteende 

inte reflekterar hans kultur. Rasifierade män anses däremot agera helt utanför den moraliska zonen. 

Deras beteende ses som styrt av kultur och religion vilket innebär att deras agerande avgörs av 

deras ursprung. Dessa män och deras kulturer kan därför inte förväntas ta ett moraliskt ansvar vid 

sexuella övergrepp utan vita män, vita journalister och vita regeringar måste skydda och hjälpa 

våldtäktsoffer (Baird, 2009). I västerländsk forskning och media har den muslimska mannen 

tillskrivits libida och ointelligenta egenskaper vilket ger honom en stark sexdrift samt oförmåga till 

västerländskt och modernt tänkande. Muslimska män framställs i regel som en enhetlig grupp med 
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enbart negativa egenskaper vilket fråntar dem individuella karaktärsdrag. I västerländska populär-

kulturella sammanhang tilldelas muslimska män ofta rollen som fienden som hotar med sexuella 

övergrepp, medan den vite västerländske mannen får agera hjälte och den vita kvinnan spelar offret 

(Said, 2000) Detta är förväntningar och föreställningar som kan antas ta en central plats i diskus-

sionerna kring sexuellt våld på Avpixlat. 

 

Icke-västerländska och muslimska länder tillskrivs ofta odemokratiska och förtryckande värdering-

ar som står i motsats till de värderingar som anses typiskt nordiska, vilket skapar en tydlig uppdel-

ning i ett modernt och fritt tänkande “vi” och ett inskränkt “dem”. Många menar därför att icke-

västerlänningar och muslimer som invandrar till Norden måste underkasta sig de nordiska kärn-

värderingarna eftersom utsatta grupper, till exempel kvinnor, annars riskerar att förtryckas. De 

nordiska kärnvärderingarna används på det viset som ett normativt kriterium för vilka som kan och 

inte kan tillhöra nationen. Liberala argument och värderingar från ideologier som feminism lyfts 

därför in i rasistisk och nationalistisk politik för att driva den egna agendan. De menar till exempel 

att de vill skydda svensk jämställdhet genom att inte ta in människor från främmande och förtryck-

ande kulturer, vilket gör att rasistiska argument blandas med andra ideologier och det blir svårare 

att urskilja vad som är rasism (Keskinen, 2012). 

2.3 Framställningen av sexuellt våld 

I media framställs ofta sexuellt våld utifrån roller de inblandade förväntas ha. Trots att våldtäkts-

offer kan ha olika etniska bakgrunder beskrivs de som vita kvinnor med tillhörande egenskaper och 

privilegier, vilket innebär att våldtäktsoffers hudfärg “bleks” för att upprätthålla bilden av våld-

täktsoffer som vita kvinnor. På samma sätt är det möjligt att framställa våldtäktsmannens hudfärg 

som mörk genom att tillskriva honom egenskaper som förknippas med rasifierade (Baird, 2009). 

En sådan beskrivning förstärker och reproducerar rådande rasistiska föreställningar kring sexuellt 

våld. Det innebär också att vita män frånskrivs ett samhälleligt ansvar eftersom de i så liten ut-

sträckning framställs som våldtäktsmän (Lykke, 2016). Det sexuella våldet lyfts i dessa samman-

hang främst som ett angrepp mot offrets vita hudfärg, snarare än henne som kvinna. Kvinnors 

utsatthet används på detta sätt för att upprätthålla rasistiska stereotyper (Baird, 2009). 
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Genom att prata om människor i förhållande till våldtäkt på olika vis skapas förväntningar på vem 

som våldtar, vem som inte gör det och vem som kan vara ett offer. Detta behöver inte ge en repres-

entativ bild av verkligheten men skapar ändå en utgångspunkt för hur sexuellt våld betraktas 

(Marcus, 1992). Genus och etnicitet spelar en stor roll i konstruktionen av sexuellt våld. Män och 

vita kroppar tillskrivs mycket makt gentemot kvinnor och rasifierade kroppar som tilldelas en 

underordnad position. Män anses vara kapabla till att både utföra våld och ge beskydd medan 

kvinnor ses som sårbara, utsatta och i behov av skydd. Vita kroppar tillskrivs positiva, ofarliga 

egenskaper medan rasifierade kroppar beskrivs som farliga och sexuella. Dessa olika egenskaper 

skapar förväntningar på hur olika grupper ska bete sig vilket påverkar uppfattningen av sexuellt 

våld där vita kvinnor ses som potentiella offer för utländska mäns sexuella våld, medan vita män 

anses kunna beskydda kvinnorna. Gruppindelningen är ett resultat av en rasistisk stereotypisering 

där våldtäkts förklaras som ett inneboende beteende hos en viss grupp vilket ger samhället en klar 

bild av vem som är våldtäktsman, våldtäktsoffer och vem som har potential att vara beskyddare 

(Wobbe, 1995). Utifrån detta resonemang är det av intresse för studien att undersöka vilka kriterier 

kvinnor behöver uppfylla för att tillskriva våldtäktsofferstatus. Genom att ställa upp kriterier, som 

till exempel vithet, för vem som är ett “riktigt” våldtäktsoffer förflyttas fokus från våldtäktsmän-

nens skuld till huruvida offren verkligen förtjänar sympati.  

3. Att studera makt 

Här beskrivs först vad en diskurs samt diskursanalys är för någonting för därefter att övergå till en 

mer ingående presentation av kritisk diskursanalys. Detta följs utav ett avsnitt om arbetets urval 

och avgränsningar samt hur kodningsprocessen har gått till väga. Avslutningsvis nämns de etiska 

överväganden som har gjorts för denna studie. 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Språk har stor betydelse för hur folk uppfattar verkligheten. Ett sätt att studera språk är genom 

diskursanalys, en metod som bygger på den socialkonstruktionistiska idétraditionen. En diskurs är 

ett befäst sätt att tala om och tolka ett socialt fenomen, vilket kan komma till uttryck i både text 

och tal. Det kan till exempel handla om en feministisk eller medicinsk diskurs inom vilka språket 

framställs och tolkas utifrån det område den befinner sig inom. Vissa diskurser blir accepterade 

och betraktas som naturliga medan andra förkastas. Diskurser ska därför inte betraktas som 
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någonting neutralt utan som en spegling av hur olika sociala fenomen uppfattas. Återgivningen 

formas av rådande maktstrukturer där de med mycket makt också har stort inflytande på diskurser. 

Syftet med diskursanalysen är därför att visa på hur språket formar verkligheten och vilka 

maktförhållanden det bygger på (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). 

 

I kritisk diskursanalys är den viktigaste uppgiften att studera maktförhållanden genom att fokusera 

på hur olika diskurser skapar, återskapar eller ifrågasätter de rådande maktstrukturerna. En vanlig 

utgångspunkt är att titta på social makt vilket innebär att olika gruppers makt över varandra 

studeras, snarare än hur inflytelserika enskilda personer är. Makt förstås i detta sammanhang som 

de dominerande gruppernas sociala maktutövande som resulterar i ojämlika förhållanden. Det kan 

till exempel innebära vita personers makt över rasifierade men även ojämlikhet i frågor om genus, 

klass, politik och kultur. Makt utövas på många olika sätt men sker ofta på ett subtilt vis som 

framställer orättvisan som naturlig. Detta kan stödjas genom olika former av institutionalisering 

såsom diskriminerande lagstiftning eller vinklad media. För att märka att det är en social konstruk-

tion krävs det i regel att någon utmanar maktstrukturerna, som när kvinnor har kämpat för sin 

rösträtt. Makt utövas därtill för att begränsa både kroppen och sinnet. För att begränsa kroppen kan 

människor till exempel förbjudas att vistas på vissa platser, medan makt över sinnet vanligen sker 

mer subtilt i form av sociala betingelser som fungerar som en brygga mellan makro- och mikro-

förhållanden i samhället. Detta då strukturer påverkar hur människor uppfattar sociala fenomen 

och därmed hur de yttrar sig kring dem - själva uppfattningen ska här förstås som att människor 

har betingats att tänka på ett specifikt sätt. Diskurser och sociala betingelser påverkar och befäster 

varandra vilket gör att den kritiska diskursanalysen måste sättas i ett bredare samhälleligt pers-

pektiv för att det ska vara möjligt att fånga helheten. Det är nödvändigt att förstå hur text och tal, 

sociala betingelser, maktförhållanden, samhället och kulturen hänger ihop och påverkar varandra 

(Van Dijk, 1993). 

 

Målet med kritisk diskursanalys är att synliggöra ojämlika maktförhållanden och skapa förändring 

genom kritisk förståelse. Kritik ska riktas mot de grupper som innehar makt och som upprätthåller 

eller ignorerar sociala ojämlikheter. Syftet är inte att utmåla maktgrupperna som ondskefulla, utan 

att genom systematiska analyser belysa deras tillgång till och påverkan på diskurser. Då det inte 

går att vara neutral och kritisk samtidigt måste forskaren ha en sociopolitisk utgångspunkt i sin 

studie och ta sida med de grupper som inte kommer till tals (Van Dijk, 1993). Denna studie vill 
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därför kritiskt granska hur gruppen skribenter och användare på Avpixlat formar diskursen kring 

sexuellt våld. Studien tar parti med de grupper som beskrivs som problem i relation till sexuellt 

våld. 

Faircloughs tredimensionella modell 

Norman Faircloughs (1995) tredimensionella modell bygger på att diskurser studeras utifrån två 

övergripande dimensioner: den kommunikativa händelsen och den diskursordning som den kom-

munikativa händelsen ingår i. I den kommunikativa händelsen produceras och konsumeras diskurs-

er, vilket till exempel sker när en skribent skriver en artikel på Avpixlat som sedan läses och tolkas 

av läsarna. Den består sedermera av tre delar. Den första är den faktiska texten, vilken kan vara 

både i form av tal och skrift. Den andra delen är den diskursiva praktiken, vilket är utbytet av 

diskursen mellan producenten och konsumenten. Den sista delen är den sociala praktiken som kan 

förklaras som den sociala kontexten som diskursen befinner sig i. Samspelet mellan de tre delarna 

illustreras i figur 1. 

 

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1995:59) 

 

 

Här kan man se hur utbytet av text sker i en diskursiv praktik som i sin tur är en del av en större 

social praktik. Den sociala praktiken befinner sig på flera olika nivåer: den omedelbara situationens 

omständigheter, den institutionen där den tar plats, i detta fall Avpixlat, samt det samhälle och den 

kultur som detta utspelar sig i. Texten består i detta fall av artiklar och kommentarer på Avpixlat, 

den diskursiva praktiken är när skribent eller kommentator skriver en text som sedan läses av en 

mottagare och den sociala praktiken är de kringliggande omständigheterna runt produktionen och 

konsumtionen av texten på Avpixlat.  
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Den kommunikativa händelsen sker i sin tur utifrån en rådande diskursordning. Diskursordningen 

är den etablerade diskursen, alltså på det sätt man i samhället eller i en given kontext pratar om 

fenomen såsom sexuellt våld och nationen. Den kommunikativa händelsen kan antingen ske i linje 

med diskursordningen och därmed befästa den ytterligare, eller utmana den och därmed verka för 

en förändring. Det vanligaste sättet en diskursordning förändras på är genom att en ny diskurs 

tillkommer. 

Makt påverkar diskurser 

För att ytterligare förstå förhållandena i Faircloughs tredimensionella modell är det viktigt att fast-

ställa olika gruppers tillgång till diskursen. Grupper med mer makt har större tillgång till diskurser 

och därmed ett större inflytande på diskursordningen. Inflytandet kan ta sig i uttryck på olika vis, 

det kan till exempel handla om att marginalisera och censurera andra gruppers åsikter. Genom att 

utesluta andra gruppers inflytande på diskursen kan den rådande diskursordningen och därmed 

maktstrukturen upprätthållas (Van Dijk, 1993). Detta kan ses på Avpixlat där endast vissa ämnen 

lyfts och meningsmotståndare har begränsad möjlighet att göra sina röster hörda då de bara får 

skriva ett visst antal kommentarer. 

 

Den grupp med störst tillgång till diskursen har också makt att definiera vilken text som behandlas 

i den diskursiva praktiken, alltså vilken del av ett socialt fenomen som belyses och på vilket sätt 

(Van Dijk, 1993). Avpixlat lyfter endast ämnen i relation till invandring och etnicitet vilket sätter 

alla andra ämnen i relation till dessa frågor. När de skriver om sexuella övergrepp läggs stort fokus 

på förövarens etnicitet vilket definierar diskursen och får den att handla om etnicitet snarare än 

sexuellt våld riktat mot kvinnor. Detta redovisas närmare i analysen. Om en dominant grupp pratar 

om en minoritetsgrupp som inte är närvarande, till exempel när vita personer talar om rasifierade, 

utgår den dominanta gruppen från sina föreställningar om minoriteten och negativa fördomar kan 

bekräftas och förstärkas utan att någon säger emot. Detta används för att skapa en tydlig åtskillnad 

mellan “vi” och “dem”. Den egna gruppen tillskrivs positiva karaktärsdrag som tolerans och symp-

ati, medan den andra gruppen tillskrivs negativa egenskaper. Eftersom hela grupper, istället för 

individer, beskrivs i negativa termer framställs dessa egenskaper som generella och allmängiltiga 

vilket berättigar en ojämlik behandling. Dessa föreställningar underbyggs ofta med information 

som valts ut för att stärka den egna agendan medan motstridande uppgifter utelämnas (ibid.).   
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Kunskap bör alltså inte betraktas som ett objektivt fenomen, utan det handlar snarare om en gen-

eraliserad bild som delas av ett visst kollektiv. Den sociala praktiken tolkas utifrån tillgänglig 

kunskap, vilket betyder att världen uppfattas annorlunda vid olika tillfällen och av olika människor. 

Grupper med mycket makt har också mycket inflytande på vilken kunskap som betraktas som all-

mängiltig vilket ger dem en stor påverkan på hur den sociala praktiken och dess medföljande disk-

urs betraktas. Det är därför av intresse att studera media då det innehåll som där förmedlas utgör 

kunskap som många bygger sin verklighet utifrån (Van Dijk, 1993).  

3.2 Urval och avgränsning 

Denna studie har tittat på artiklar skrivna på Avpixlat under januari månad 2016. Totalt skrevs 287 

artiklar under denna period men endast de som handlar om sexuellt våld i Sverige har behandlats. 

Undantag har gjorts för artiklar som behandlar sexuella övergrepp på badhus eftersom de är så 

många att det hade utgjort en övervikt i materialet och snarare borde undersökas som ett eget 

fenomen. Sammanlagt tio artiklar och en debattartikel med tillhörande kommentarer analyserats. 

Kommentarerna har varierat mellan 115 och 2064 stycken per artikel och totalt har 9437 kommen-

tarer gåtts igenom. För att göra datan hanterbar under studiens begränsade tid sållades kommentarer 

som inte behandlade undersökningens syfte bort i ett tidigt stadie av kodningsprocessen. Det var 

till exempel kommentarer som gick till personangrepp på svenska politiker eller som enbart länk-

ade till andra artiklar. 

 

Analysen utgår från Avpixlat och dess användares definitioner av våldtäktsmän, våldtäktsoffer och 

beskyddare. På Avpixlat används begreppen muslim och rasifierad samt begreppen vit och svensk 

i stor utsträckning som synonymer. De använder även ett könsbinärt språk där enbart cis-män och 

cis-kvinnor1 omnämns. Att begreppen används på detta sätt i analysen motiveras med att fokus bör 

ligga på den konstruktion av verkligheten som förmedlas på Avpixlat. 

3.3 Kodnings- och analysprocess 

Inledningsvis skedde kodningsprocessen textnära då koderna utgick från meningsbärande ord och 

meningar i datamaterialet. Allt eftersom analysen fortskred blev kodningen mer selektiv och sattes 

i relation till de teorier som studien bygger på (Braun och Clarke, 2006). De kategoriserades sedan 

                                                
1 En cis-person är någon som identifierar sig med det kön den tilldelades vis födseln (RFSL, 2015).  
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utifrån mönster som identifierades, där en slags kodning av koderna gjordes för att avgöra vilka 

som hör ihop (Hjerm och Lindgren, 2010). Detta gjorde koderna mer överblickbara då kategorierna 

har försökt fånga deras andemening, till exempel förklarar “beskyddaren” och “icke-våldtäkts-

mannen” kategorin “den bra vite mannen” eftersom han ses som ofarlig gentemot den vita kvinnan 

och därmed kan försvara henne mot den rasifierade våldtäktsmannen. Tabell 1 visar hur meningar 

sammanfattas i koder som sedan sorteras in i kategorier.  

 

Tabell 1: Exempel på koder och kategorier 

Meningar från datan Koder Kategorier 

Men araberna jagar förstås i betydligt 

större grupper 

Sexuella predatorer Bilden av våldtäktsmannen 

Vad förväntar vi oss vi idioter som inte 

förstår avgrunden mellan våra kulturer 

Icke-väst Bilden av den rasifierade 

råna och våldta svenska flickor Det rätta offret Den värdiga vita kvinnan 

unga svenska tjejer Det rätta offret Den värdiga vita kvinnan 

Rör en Svensk tjej och du får på käften Beskyddaren Den bra vite mannen 

hur ofta har du hört talas om att etniska 

svenskar sysslar med gruppvåldtäkter? 

Icke-våldtäktsmannen Den bra vite mannen 

 

 

 

Kategorierna har sedan samlats under olika teman. Forskningsfrågan stod i centrum för att avgöra 

vilka kategorier som var relevanta för studiens syfte och vilka som inte var det (Braun och Clarke, 

2006), vilket resulterade i att tre teman valdes ut utifrån Wobbes (1995) teori om våldtäktsmannen, 

våldtäktsoffret och beskyddaren. Varje tema är uppbyggt av tre till fyra kategorier vilket syns i 

tabell 2. 
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Tabell 2: Samtliga kategorier under respektive tema 

Tema: Våldtäktsmannen Tema: Offret Tema: Beskyddaren 

Bilden av våldtäktsmannen Den värdiga vita kvinnan Den bra vite mannen 

Bilden av den rasifierade Den ovärdiga vita kvinnan Den dåliga vite mannen 

Den svenska avvikaren Bilden av sexuellt våld Bilden av Sverige 

 Synen på kvinnan  

 

Syftet med dessa teman har varit att undersöka om de i artiklarna och kommentarerna på Avpixlat 

uttrycker sig i linje med Wobbes rollteori eller om det finns nyansskillnader som gör diskursord-

ningen gällande sexuellt våld mer komplex. För att undersöka detta har det studerats vilka egen-

skaper som tillskrivs de olika rollerna och huruvida beskrivningarna avviker från stereotypa före-

ställningar gällande våldtäktsmannen, våldtäktsoffret och beskyddaren. På så vis har olika gråzoner 

i rollbeskrivningarna försökt att fångas upp. Vidare har det analyserats vilken könsidentitet som 

uttrycks som normen i kommentarsfälten - till exempel att många kvinnor poängterar sin könsiden-

titet medan män inte gör det, vilket i sin tur kan antas bero på att män har större makt över diskursen. 

Detta betyder att tillgången till diskursen blir begränsad och bilden av sexuellt våld formas av att 

den diskursiva praktiken främst förs mellan män. För att undersöka detta har det till en början 

studerats hur de i artiklar och kommentarer förhåller sig till kvinnor och rasifierade personer, till 

exempel om skribenterna och användarna talar om dem istället för med dem och hur olika stereo-

typer, till exempel den rasifierade våldtäktsmannen, reproduceras. Det har även analyserats hur 

olika grupper framställs och om de i artiklar och kommentarer är konsekventa i beskrivningen av 

de olika rollerna i våldtäktsnarrativet.  

 

Den förväntade målgruppen samt den grupp som uttalar sig som subjekt förväntas forma vad som 

uttrycks som sanning och objektiv kunskap. Detta har undersökts genom att studera vad som skrivs, 

vad som inte skrivs och vad som framställs som lögner. Vidare har det studerats vilka aspekter av 

det sexuella våldet som belyses på Avpixlat, till exempel om själva våldet eller förövarens etnicitet 

står i fokus. Artikelförfattarnas sätt att uttrycka sig kring sexuellt våld antas betinga läsarna vilket 

har studerats utifrån hur diskursen förs i kommentarsfälten, alltså om artiklarna och kommentarerna 

behandlar sexuellt våld utifrån samma diskursordning. En annan viktig del av analysen har varit att 
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undersöka vad och vilka som presenteras som ett problem och vilka förslag på lösningar som ges 

eftersom det är ett maktuttryck som formar en strukturell tanke kring vem som är ett problem, vem 

som inte är det och vem som ska lösa problemet.  

3.4 Etiska överväganden 

Hemsidan Avpixlat är öppen och det krävs inget särskilt medlemskap eller godkännande för att få 

tillgång till innehållet. Det innebär att datan inte kan betraktas som konfidentiell eftersom den finns 

tillgänglig för alla på internet. Trots detta har alla användares alias tagits bort vid citat eftersom 

studiens fokus är att fånga den övergripande diskursen snarare än enskilda personers tankar och 

åsikter. 

4. Analys 

Analysen är uppbyggd kring två delar där den första fokuserar på uppbyggnad och gemensamma 

drag hos de elva artiklar som legat till grund för studien, detta för att visa hur artiklarnas struktur 

påverkar läsarna. Den andra delen studerar de kommentarer som följer på artiklarna och de analys-

eras utifrån bilden av våldtäktsmannen, beskyddaren och våldtäktsoffret i relation till etnicitet och 

genus.  

4.1 Artiklarnas uppbyggnad 

Varje artikel på Avpixlat inleds med ett eller flera ämnesord som ska ge läsaren en fingervisning 

om innehållet, som till exempel “skandalösa lögner” (Avpixlat, 2016c), “det importerade kvinno-

hatet” (Avpixlat, 2016d), “den nya sexuella ofredandeepidemin” (Andersson, 2016) och “ofrån-

komliga konflikter” (Avpixlat, 2016e). Därefter följer i majoriteten av fallen en ingress som har till 

uppgift att sammanfatta artikelns innehåll. Några av ingresserna håller sig till artikelns innehåll 

medan andra lyfter in orelaterad information om flyktingsituationen och egna slutsatser om dess 

konsekvenser. Till exempel inleds en artikel som handlar om en man som tafsade på en flicka med 

denna ingress: 

 

Som om situationen för svenska kvinnor och flickor inte redan är alarmerande, har förra årets rekordhöga 

massinvandring av unga män - som dessutom gett oss ett mansöverskott för första gången sedan mätningarna 

började - gett oss en explosionsartad våg av övergrepp och sexuella trakasserier. En man i 40-årsåldern som 

tafsade på en 14-årig flicka försökte använda sin religiösa tillhörighet som ursäkt (Avpixlat, 2016f). 
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Det är endast den sista meningen i denna ingress som behandlar det övergreppet som själva artikeln 

handlar om, i övrigt är informationen kopplad till de problem man ser med invandring. Vidare 

framställer ingresserna det sexuella våldet på ett subjektivt sätt. Snarare än att neutralt skildra de 

övergrepp som skett lyfts vad läsarna bör fokusera på samt vad de ska känna inför det. Det kan 

handla om att knyta övergreppen till den muslimska kulturen för att tydliggöra vem våldtäktsman-

nen är: 

 

Som vi vet var det migranter från framför allt muslimska länder och med muslimsk kulturell bakgrund som 

låg bakom nyårsnattens massiva sexuella övergrepp mot kvinnor i Europa och Sverige (Avpixlat, 2016c).  

 

Av citatet framgår att förövarna är muslimer och genom uttrycket “som vi vet” skildas denna be-

skrivning som självklar. Läsarna presenteras alltså för något som framställs som en allmängiltig 

sanning. Ingresserna särskiljer även den svenska kulturen från de kulturer man menar att våldtäkts-

männen tillhör: “I Kalmar valde en grupp asylinvandrare män att fira nyår på ett för Sverige något 

udda sätt” (Avpixlat, 2016g). Det sexuella våldet framställs som något främmande i svensk kultur 

och beskrivs istället som ett nöje för asylinvandrarna. Direkt i ingresserna knyts alltså det sexuella 

våldet till förövarnas kultur och etnicitet vilket påverkar hur kommande artikel ska uppfattas. 

 

Artiklarna fortsätter sedan på samma sätt med många värdeladdade uttryck och ett starkt fokus på 

förövarnas härkomst. Genom att kalla förövaren asylinvandrare, nyanländ migrant eller marockan-

skt gatubarn tydliggörs att det inte är vita, svenska män som utfört övergreppen. I en artikel skriver 

de till exempel: “[...] ända tills det stod klart att gärningspersonerna inte var etniska svenskar utan 

istället asylinvandrare s.k. ensamkommande flyktingbarn” (Avpixlat, 2016d). Dessa epitet kopplas 

därmed samman med utförandet av sexuellt våld och laddas negativt vilket ger läsaren en bild av 

hur den rasifierade mannen är (Wobbe, 1995). I de flesta fall framkommer inte förövarens härkomst 

men ändå dras slutsatser om att gärningsmannen är rasifierad. I en artikel skriver de till exempel: 

“Tjejerna har inte känt igen några av dem, något som kan indikera att det rör sig om nyanlända” 

(Andersson, 2016) och i en annan skriver de: “[...] blev en svensk kvinna antastad på nyårskvällen 

av vad som förefaller vara tre invandrarmän” (Avpixlat, 2016h). Även om det saknas fakta för att 

styrka förövarens etnicitet tas det fasta på detaljer som kan tänkas peka ut gärningsmännen som 

rasifierade. På liknande sätt förutsätts att offret är svenskt och därmed vit. Ibland, som i citatet 

ovan, beskrivs hon uttryckligen som svensk men i de flesta fall omnämns inte hennes ursprung. 
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Det framgår dock i kommentarerna att hon förutsätts vara vit och svensk. Detta innebär att offer 

och förövare ges den hudfärg de utifrån rådande föreställningar förväntas ha (Baird, 2009). 

 

I artiklarna sätts händelsen ibland i ett större sammanhang där till exempel lokala integrationssats-

ningar lyfts in för att tydliggöra att övergreppen är ett resultat av invandring: 

 

Karlstad är för övrigt den stad där kommunpolitikerna spenderade 400 000 av skattebetalarnas pengar på 

den ökända kampanjen för “öppenhet”, där man skickade ut röda dekaler till kommunens invånare för att 

sätta upp på dörren eller brevlådan (Avpixlat, 2016i). 

 

Resten av artikeln behandlar offentliga övergrepp som skett mot flickor i Karlstad på nyårsafton 

2015 och det finns inga uppenbara kopplingar mellan kampanjen och de sexuella övergreppen. 

Artikelförfattarna väljer även vilken del av problemet som fokus ska ligga på, vilket stämmer över-

ens med hur Lykke (2016) beskriver att det sexuella våldet lyfts som sekundärt i relation till en 

annan primär aspekt. Till exempel kan en artikel som till synes verkar handla om sexuellt våld 

lägga störst fokus på mörkläggningen av förövarens etnicitet: 

 

Trots solklara bevis om att nyårsnattens sexuella övergrepp i såväl Europa som i Sverige begicks av 

migranter, varav många var nyanlända asylsökare som härstammar från muslimska länder och muslimsk 

kultur - något till och med svensk media påpekat, valde Sveriges statsminister att ljuga för CNBC om vilka 

som låg bakom nyårsnattens sexuella övergrepp mot svenska kvinnor (Avpixlat, 2016c). 

 

I denna artikel är det inte det sexuella våldet mot kvinnor som framställs som problemet, utan fokus 

ligger på Stefan Löfvens uttalande om sexuella övergrepp finns i svensk kultur - något man menar 

är en befängd tanke. Lykke kallar det för de vita männens privilegium att kunna förneka sexuellt 

våld som ett verkligt problem, vilket även framkommer i kommentarerna.  Om artikeln har fokuser-

at på förövarens etnicitet snarare än själva övergreppet är det samma fråga som främst diskuteras 

bland användarna. Artiklarnas sammantagna uppbyggnad betingar därmed användarna att koppla 

samman sexuellt våld med etnicitet.  

4.2 Analys av kommentarer 

Detta avsnitt kommer att studera hur rollerna kring sexuellt våld behandlas i kommentarerna. 

Analysen görs först i relation till hur våldtäktsmän uteslutande framställs som rasifierade män eller 

som vita avvikare. I det andra temat presenteras bilden av den vite mannen som de vita kvinnornas 

beskyddare, samt den kritik som riktas mot de män som inte tar det ansvaret. Därefter följer en 

beskrivning av hur våldtäktsoffer alltid förutsätts vara vita kvinnor men hur dessa attribut inte är 



18 
 

nog för att de ska räknas som “riktiga offer”. Avslutningsvis presenteras därför hur den vite mannen 

och den vita nationen ses som det verkliga offret för sexuellt våld. 

4.2.1 “Blodtörstiga bestar i stor grupp” 

Kommentarerna målar entydigt upp en bild av våldtäktsmannen som härrörande från Mellanöstern 

eller Nordafrika. Hans religion och kultur beskrivs som både omodern, konservativ och kvinno-

förtryckande - något som anses stå i stark kontrast till västerländska värderingar. Sverige tillskrivs 

därmed liberala kärnvärderingar medan icke-västerländska länder beskrivs som omoderna och för-

tryckande (Keskinen, 2012). Männen klumpas ihop till muslimer som beter sig på samma sätt och 

tolkar sin religion likadant, oavsett ursprung eller grad av religiositet. Islam blir i denna kontext en 

ond religion som uppmanar sina utövare till pedofili, dominans av kvinnor och våldsutövande. En 

användare skriver till exempel: 

 

Islam är oavsett inriktning en kultur där förtryck och könsrollstänkande på grottmänniskans nivå per 

automatik leder till våldtäkt, misshandel och andra sexuellt relaterade allvarliga perversioner. Den etablerade 

våldtäktskulturen i det muslimska samhället är legio enligt koranens alla uttolkare och ett säkert signum för 

Islams grundvalar (Användare 1, 2016h). 

 

Att framställa muslimen som sexuellt perverterad stämmer överens med hur Edward Said (2000) 

beskriver hur muslimer tillskrivs en ohämmad sexdrift och som underställda en efterbliven religion. 

Användare 1 menar även att alla utövare av islam ingår i en religiöst sanktionerad våldtäktskultur 

vilket reproducerar bilden av våldtäkt som en essentiell del av muslimska män. Barbara Baird 

(2012) menar att muslimer och deras kultur fråntas moraliska egenskaper i en sådan beskrivning 

eftersom de skildras som helt styrda av sin religion. Från detta kan därför utläsas att muslimerna 

inte kan förväntas åtgärda problemen med sexuellt våld då de alla följer den våldtäktskultur Kor-

anen menas sanktionera.  

 

En annan vanlig föreställning bland kommentarerna är att den muslimska och den svenska kulturen 

är fundamentalt olika. Eftersom de menar att muslimerna är helt styrda av sin religion förväntar sig 

användarna inte att muslimer ska bete sig utifrån goda svenska värderingar, vilket upplevs som ett 

hot av många användare. Det uttrycks en rädsla för att muslimerna kommer att stå utanför det 

svenska samhället och leva efter sina egna regler. Användare 2 uttrycker detta: 

 

Det är bara allah och koranen och gäller för de. Det är inte möjligt att berätta något om demokratin för dessa, 

de kommer att alltid att tro det som står i koranen och det är deras uppfostran som gäller, inte svenska lagar 
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eller värden. De kommer alltid att skita i lagarna, de kommer alltid att utnytja makten över kvinnor och 

flickor. De fattar inte att det är fel (Avpixlat, 2016i). 

 

Den muslimske mannen blir utifrån detta synsätt morallös då hans religion och kultur bestämmer 

hur han ska agera (Baird, 2009). Citatet förtydligar hur muslimer inte kan bli en del av Sverige 

endast genom ett medborgarskap då de inte anses uppfylla den etniska och nationella gemenskapen 

(Yuval-Davis, 1997). 

 

Vidare kan utläsas att skillnaderna mellan muslimer och svenskar förväntas leda till en dystopisk 

framtid där sexuellt våld blir en del av vardagen. Då våldtäktsmän förknippas med särskilda etniska 

grupper (Marcus, 1992; Wobbe, 1995; Said, 2000) kommer en ökad invandring av dessa grupper 

också att leda till fler våldtäkter i Sverige. Användare 3 skriver: “i framtiden kommer situationen 

att vara sådan att varje svensk kvinna kommer att ha våldtagits minst en gång under sin levnads tid 

av sk ‘nysvenskar’” (Avpixlat, 2016g). Denna användare menar att ett homogent svenskt samhälle 

inte utgör någon fara för kvinnor eftersom våldtäktsmannen anses vara en rasifierad man. En 

ökning av rasifierade män i Sverige uppfattas därför som ett direkt mot den svenska kvinnan och 

det svenska samhället. I kommentarerna framställs den muslimska mannen som slav under sitt 

sexuella begär och hans sexualitet ses som okontrollerbar. Vid blotta åsynen av en kvinna väcks 

hans lustar och ett sexuellt övergrepp är att förvänta sig: “Exakt därför hänger man ett svart lakan 

över sina fruar.. Man kan inte bärga sig om man ser en kvinna utan täcke över sig..” (Användare 4, 

Avpixlat 2016f). Att värna om flickor och kvinnors trygghet används i detta sammanhang som ett 

argument för en minskad invandring då muslimer framställs som våldtäktsmän utifrån en rasistisk 

stereotyp. Samtidigt förs en feministisk retorik om kvinnors säkerhet, vilket blandar ut rasismen 

med feminism i syfte att legitimera en rasistisk retorik (Keskinen, 2012). 

 

Muslimska mäns sexualitet slutar dock inte bara vid kvinnor utan den sexuella driften ses som så 

stark att de även antas ge sig på barn, djur, män och sådana kvinnor som ratas av männen på Av-

pixlat, till exempel feminister. En kommentar illustrerar denna syn: “Jag har tyvärr kollat på en del 

drönarfilmer så saknas kvinnor så finns getter, saknas getter så tages män.” (Användare 5, Avpixlat 

2016g). Detta resonemang är ofta återkommande i västerländsk beskrivning av den rasifierade 

mannen som en sexgalning (Said, 2000). Användare 5 uttrycker här homofoba åsikter genom att 

beskriva andra män som det absolut sista alternativet att förgripa sig på, till och med djur ses som 
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ett mer rimligt val. Denna åsikt står i stark kontrast till de liberala och jämlika värderingar som ofta 

lyfts som typiskt svenska (Lykke, 2016).  

 

De muslimska männen ses dock inte alltid som ett offer för sin sexualitet. I många kommentarer 

framkommer en bild av muslimer som sexuella rovdjur som reser till Sverige endast för att förgripa 

sig på vita flickor och kvinnor. Det beskrivs hur muslimer kommer hit för att hitta offer och hur de 

arbetar i grupp för att våldta. Den djuriska instinkten de menas besitta förstärks genom uttryck som: 

“våldtar i flock” (Användare 6, Avpixlat 2016e) och “blodtörstiga bestar i stor grupp” (Användare 

7, Avpixlat 2016h). Synen på den muslimska mannen som en sexuell predator belyses vidare av 

Användare 8: 

 

Väl på krogen dricker man aldrig nåt utan enbart spanar, spanar och spanar. Och när man funnit en riktigt 

berusad kvinna går man på attack och försöker med alla till buds stående medel få något sexuellt utbyta med 

henne alt försöker locka med sig henne ifrån krogen (Avpixlat, 2016j). 

 

Ordval som “spanar”, “attack” och “locka” visar på att dessa män, likt djur, arbetar målinriktat för 

att kunna förgripa sig sexuellt på vita kvinnor. Här framställs muslimer som sluga och beräknande 

och hur de skapar ögonblick där de kan få utlopp för sin sexualitet. Det finns alltså en föreställning 

om att det sexuella våldet är strategiskt uttänkt, en beskrivning som står i kontrast till bilden av 

muslimer som kuvade under sin sexualitet. 

4.2.2 “Ett och annat stolpskott har alltid funnits” 

I diskussionerna på Avpixlat medges dock att det även finns vita, svenska män som begår sexuella 

övergrepp. De svenska männens övergrepp ses dock som ett personligt misstag och ingenting som 

det finns förklaringar till i den svenska kulturen: 

 

Ja, visst finns det några procent svenska män som tafsar och våldför sig på kvinnor men det innebär inte att 

det ingår i den svenska kulturen lika lite som pedofili gör det trots att vi har minst en Anders Eklund (Engla-

mördaren) och att skjuta prick på invandrare ingår inte heller i den svenska kulturen trots att vi har både 

Peter Mangs och “Lasermannen” John Ausonius (Användare 9, Nyström 2016). 

 

Användare 9 betraktar den vite mannen som fylld av moral men som även ibland gör fel (Baird, 

2009). Dessa fel är dock inte grundade i svensk kultur utan härstammar bara från brister hos indi-

viden. Detta skiljer sig från synen på den muslimska mannen som menas vara kontrollerad av sin 

religion och kultur vilket användare 10 (Avpixlat, 2016g) skriver om: “Skillnaden är att de [svenska 
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våldtäktsmän] handlat utifrån sexuella impulser, medan det enligt islams profet Muhammed är 

religiöst sanktionerat.” Här medges att vita män också våldtar men användaren poängterar att det 

beror på deras individuella oförmåga att kontrollera sin sexdrift.  

 

De sexuella övergrepp som begås av vita svenskar anses samtidigt inte vara lika illa som de be-

gångna av muslimska män. Tanken på de vita männens moral syns alltså även här, till och med vid 

sexuella övergrepp kvarstår en grundläggande respekt för svenska värderingar som gör att de vita 

männen inte sjunker till muslimernas nivå. En användare uttrycker detta synsätt: 

 

Det är oförskämt att kasta sådant i ansiktet på vita helsvenska män! Ett och annat stolpskott har alltid funnits, 

Hagamannen, Anders Ekelund för att nämna några, och en del andra i den lägre skolan, men de arbetade 

aldrig i grupp utan var individualister som de flesta andra äkta svenskar. Och de individualistiska svenskarna 

jagar aldrig i grupp och ingår inte i några klaner (Användare 11, Avpixat 2016c). 

 

Användaren beskriver Hagamannen och Anders Eklund som individuella avvikare som trots de 

sexuella övergrepp faller inom ramen för vad som anses vara “äkta svenskt”, eftersom de till skill-

nad från muslimerna agerat ensamma. Den svenska mannens moraliska felsteg är alltså inte är lika 

illa som de kulturellt betingade våldtäktsmönster som tillskrivs muslimer.  Allt detta indikerar att 

den svenska våldtäktsmannen ses som en avvikare vid sexuella övergrepp vilket stärker bilden av 

våldtäktsmannen som en rasifierad man. Den vite mannen framstår på detta sätt som överlägsen 

den rasifierade, eftersom han även vid övergrepp agerar bättre än den rasifierade mannen. 

4.2.3 “VÅRA kvinnor skall INTE våldtas av främlingar” 

Den vite mannens uppgift anses vara att beskydda vita kvinnor från rasifierade våldtäktsmän, en 

syn som grundar sig i tanken om att vita män bär med sig goda och försvarande egenskaper tack 

vare de starka normer och värderingar som finns i Sverige (Keskinen, 2012). Detta är egenskaper 

man menar saknas hos den rasifierade mannen på grund av att han kommer från en annan kulturell 

och religiös bakgrund. En användare beskriver det såhär:  

 

Svenska medborgare som fostrats i att visa respekt för kvinnor, vara romantiska, uppvakta, betrakta 

kvinnorna som jämlika osv. Eller män som fostras att kvinnan är underlägsen i alla lägen, ger kvinnan lite 

och ingen frihet att bestämma klädsel, vem man får prata med, var man får vistas, när man får vistas, får 

utöva våld, hot, tvinga till sig sex när man behagar osv osv (Användare 8, Avpixlat 2016i). 
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Användare 8 illustrerar hur den vite och den rasifierade mannen betraktas som motpoler.  Allt som 

de vita männen gör bra, gör de rasifierade männen dåligt. En annan användare trycker på att de vita 

männens goda värderingar har en mycket lång tradition inom svensk kultur och uttrycker det som: 

 

Det man slås av är att hans och kompisarnas beteende är mycket osvenskt. Svenska män har aldrig uppträtt 

på detta sätt. Om man ser på det historiskt finns inte belagt, varken från vikingatid eller fram till medeltid 

eller ens senare, ett svenskt beteende av detta slag. Inte ens i svensk folklore finns beskrivet att en samling 

på ett hundratal svenska män samordnat angriper kvinnor och ofredar dem sexuellt (Användare 12, Avpixlat 

2016j). 

 

Med denna syn på Sveriges historia som fri från sexuella övergrepp blir det möjligt att helt från-

skriva vita män våldtäktsrollen och istället bara se dem som potentiella beskyddare. Beskyddet 

förväntas dock bara inkludera kvinnor inom den egna nationen. Användare 13 skriver: 

 

De svenska männen är de som borde ta ansvar för att skydda våra kvinnor. Det är en skam för de svenska 

männen att vi tillåter detta och att vissa av hos friskriver oss från ansvar med att våra kvinnor är korkade. 

Oavsett om de är korkade eller inte så är de VÅRA kvinnor och skall INTE våldtas av främlingar (Avpixlat, 

2016h). 

 

Kvinnor som ses som en del av den egna nationen tillhör gemenskapen och ska därför inte skadas 

av utomstående parter. Detta blir extra viktigt då den egna nationens framtid är beroende av att nya 

barn kan födas, en uppgift som åligger kvinnor (Steans, 1998). Uppdelandet i att vita män ska 

beskydda vita kvinnor från rasifierade våldtäktsmän tydliggör även att hudfärg är en viktig markör 

för nationstillhörighet (Yuval-Davis, 1997). 

 

Beskyddarrollen blir extra viktig då det i kommentarsfälten anses att staten och polisen inte tar sitt 

ansvar utan möjliggör invandring och sedan tillåter invandrarna att begå brott. Det betyder att de 

som egentligen ska skydda den svenska befolkningen inte gör det och därför måste den vite mannen 

agera beskyddare: 

 

Lagen är ju på 7-klöverns2 och muslimernas sida. Om ett gäng invandrare angriper svenska kvinnor och 

gamla så har de som letar upp gänget och spöar upp dom min välsignelse. Så länge polisen vägrar göra sitt 

jobb (Användare 14, Avpixlat 2016e).  

 

                                                
2 Sjuklövern är ett samlingsnamn för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. 
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Eftersom den svenska staten anses svika vita kvinnor samtidigt som rasifierade män och deras 

kultur saknar moraliska egenskaper faller ansvaret för att beskydda kvinnorna på de vita männen. 

Det finns ingen annan som vill eller kan hjälpa våldtäktsoffren (Baird, 2009). 

 

“Den feminiserade svenska mannen” 

Den vite mannen anses ha potential att vara beskyddare (Wobbe, 1995; Baird, 2009) men i kom-

mentarerna menar man att det är många svenska män som inte tar sitt ansvar. De ifrågasätter varför 

så få män försvarar “sina” kvinnor vid offentliga övergrepp. Det ses som en självklarhet att männen 

ska ingripa och när detta inte händer betvivlas deras maskulinitet. Användare 15 skriver till exem-

pel: “Män som tillåter att utländska män antastar och våldför sig på deras kvinnor är inte män.” 

(Avpixlat, 2016j). Vita män måste alltså uppfylla vissa krav för att behålla sin status både som 

beskyddare och som man. En användare uttrycker att anledningen till att vita män inte lever upp 

till kraven är på grund av att de blivit för feminina: “I andra länder hade de inhemska männen gått 

ihop och visat var skåpet ska stå, i Sverige är männen alldeles för feminiserade.” (Användare 16, 

Avpixlat 2016g). I våldtäktsnarrativet är det den vite mannens uppgift att beskydda nationens 

kvinnor. Män som är för feminina kan inte uppfylla den rollen och misslyckas därför med sin 

uppgift som vita män.  

 

Förlusten av manlighet hos de svenska männen härleds till två politiska faktorer. Den första är 

statens paternaliserande av invånarna som menas frånta svenskar deras handlingskraft genom att 

för mycket ansvar läggs på den offentliga sektorn. Det beskrivs som att män inte längre känner ett 

behov av att beskydda nationens flickor och kvinnor eftersom de räknar med att staten gör det. En 

användare beskriver detta:  

 

Jag vet inte hur ni tänker men hade detta hänt min dotter så hade jag inte kunnat hejda mig! [...] Är 

föräldrarinstinkten så förtvinad hos oss av årtal efter årtal där vi lärt oss att staten ska ta hand om alt? 

(Användare 17, Avpixlat 2016h)  

 

Att beskydda kvinnor och barn betraktas här som en naturlig del av alla män och därmed bör det 

även vara en självklarhet att en far skyddar sin dotter. Om staten inte hade ett så starkt inflytande 

skulle män känna detta ansvar och utöva sin beskyddarroll.  

 

Den andra politiska faktorn är feminismens stärkta roll i Sverige. Eftersom feminismen ifrågasätter 

det stereotypt manliga idealet ifrågasätter den också de vita männens roll som beskyddare. Detta 
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menas ha kuvat männens naturliga, manliga beteende vilket gör att de inte ingriper vid sexuella 

övergrepp de bevittnar. Användare 18 uttrycker det såhär: 

 

Var fanns de svenska männen på nyårsafton? Var det bara kvinnor ute? Jag börjar faktist undra om det finns 

några svenska män över huvud taget längre i detta feministiska land. Sådant gjordes iaf inte ostraffat förr i 

tiden (Avpixlat, 2016g). 

 

Användaren belyser att kvinnor inte förväntas kunna försvara sig själv eller varandra utan att det 

behövs “svenska män” för det. De vita männen betraktas dock som så påverkade av feminismen 

att de inte tar detta ansvar, vilket innebär att feminismen förstör för kvinnor eftersom den attackerar 

mäns rätt att “bete sig som män”. Eftersom det är vita mäns uppgift att skydda och hjälpa våldtäkt-

soffer (Baird, 2009) gör feminismen att ingen kan beskydda vita kvinnor mot sexuella övergrepp. 

4.2.4 “Den ädla svenska kvinnan”  

I kommentarerna på Avpixlat framgår det att våldtäktsoffret alltid antas vara en svensk flicka eller 

kvinna. Att vara svensk är i sammanhanget synonymt med att vara vit och ingen av kommentarerna 

i denna studie har ifrågasatt om offret kan vara av annan hudfärg eller annat ursprung. De beskriver 

offret i termerna av: “Svenska små tjejer” (Användare 19, Avpixlat 2016d), “den ädla svenska 

kvinnan” (Användare 20, Andersson 2016) och “de vita kvinnorna” (Användare 21, Avpixlat 

2016h). Förgivandetagandet blir extra tydligt när offrets hudfärg eller ursprung inte nämns i 

artiklarna men hon ändå tituleras som vit och svensk i kommentarsfälten. Offren ges med andra 

ord en vit hudfärg (Baird, 2009) eftersom det stämmer in på bilden av vem som kan vara våldtäkts-

offer (Marcus, 1992; Wobbe, 1995). 

 

Denna föreställning om att ett våldtäktsoffer bara kan se ut på ett vis innebär att vem som beskrivs 

som våldtäktsman och våldtäktsoffer inte alltid korrelerar. Muslimer beskrivs som ohämmat sex-

uella som ger sig på allt och alla (t ex män och djur) samtidigt som bara en typ av offer nämns. De 

som våldtas men inte är vita och svenska kvinnor är antingen osynliggjorda, som den rasifierade 

kvinnan, eller ett uttryck för den muslimske mannens perversa sexualitet. Rasistiska stereotyper 

gällande våldtäkt, där vita kvinnor tilldelas offerrollen och rasifierade män pekas ut som våldtäkts-

män, reproduceras därmed (Marcus, 1992; Wobbe, 1995; Said, 2000). 

 

Bilden av våldtäktsoffret som en vit flicka eller kvinna skapas utifrån en syn användarna tror att 

muslimska män har på svenska kvinnor. I kommentarerna målas det upp hur muslimska män söker 
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sig till Sverige efter att ha blivit lovade sexuellt umgänge med svenska vita kvinnor. Det beskrivs 

att tillgången till vita kvinnor är den främsta orsaken till varför muslimer kommer hit. En användare 

uttrycker att det kan vara religionen som lovar bort svenska kvinnor: “De vita kvinnorna ses väl 

snarast som Allahs gåva till de unga männen som kommit till Europa[…]“(Användare 21, Avpixlat 

2016h). Detta går i linjen med tanken att muslimska män saknar moral och inte kan styra sina 

handlingar utan blint gör vad deras kultur och religion uppmanar dem till (Baird, 2009). En annan 

användare menar att löftet om vita kvinnor istället kommer från flyktingsmugglare: “Flyktings-

mugglarna har lovat baarnen3 villiga, svenska tjejer i mängder. Nu försöker flyktingbarnen ta det 

som de blivit lovade[…]”(Användare 22, Avpixlat 2016i). Användare 22 menar att flyktingar i 

själva verket har sökt sig till Sverige för att förgripa sig på svenska kvinnor.  

 

Utgångspunkten i detta synsätt bygger på ett antagande om att muslimska män ser den svenska 

kvinnan som en hora. Muslimens enda intention är att utnyttja henne sexuellt och han tillskriver 

henne inte något annat värde. Användare 23 (Andersson, 2016) ger uttryck för detta: ”Dessutom är 

ju svenska flickor bara horor som förtjänar att våldtas och förnedras [av muslimska män].” 

Användaren menar att muslimer bara betraktar vita kvinnor som sexobjekt och tillskriver därmed 

muslimer en gravt kvinnoförtryckande syn. Synen på den vita kvinnan som hora ställs i kontrast 

till den muslimska kvinnan, som användarna menar har en madonna-ställning hos den muslimska 

mannen. Av kommentarerna framkommer en bild av att muslimen vill gifta sig med en muslimsk 

kvinna som ska vara oskuld. Två användare diskuterar detta: 

 

Användare 24: Dom får ju inte röra sina egna tjejer före dom gifter sig. För då ska blivande frun vara 

oskuld. Måste väl ha träning innan (Avpixlat, 2016f)! 

Användare 25: [...] Skall dom använda våra Svenska flickor som träningsobjekt är det tänkt eller.. 

.(Avpixlat, 2016f). 

 

I detta sammanhang kan vita kvinnor inte vara mer än sexobjekt för muslimska män. De antas inte 

ha något intresse av att gifta sig med någon annan än en muslimsk kvinna och kommer därför att 

utnyttja den vita kvinnan. Då den rasifierade kvinnan inte anses uppfylla kriterierna för att kunna 

våldtas osynliggörs hon också som offer (Wobbe, 1995; Baird, 2009). 

                                                
3 På Avpixlat finns en stor misstanke mot de ensamkommande barn som flyr till Sverige och de menar 

att många i själva verket är vuxna. 
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4.2.5 Den oädla svenska kvinnan 

Även om den vita kvinnan ses som det “rätta” offret (Marcus, 1992; Wobbe, 1995; Baird, 2009) 

väljer många användare ändå att ifrågasätta till vilken grad hon verkligen bör betraktas som ett 

offer. I artiklarna beskrivs hon alltid som oskyldig till övergreppet, men i kommentarerna granskas 

hennes person och omständigheter kring händelsen. Om de misstänker att hennes handlingar eller 

politiska åsikter inte överensstämmer med vad de på Avpixlat tycker är korrekt minskar snabbt 

sympatin för henne. Detta avsnitt kommer att gå in närmare på tre av dessa omständigheter - hur 

kvinnan har röstat, vem hon umgås med och hennes inställning till mångkultur. 

 

“Som man röstar får man ligga” 

Många som kommenterar på Avpixlat anser att den som har röstat på något annat riksdagsparti än 

Sverigedemokraterna har ett eget ansvar för de sexuella övergrepp de utsätts för. Användare 26 

uttrycker denna åsikt tydligt: “Som man röstar får man ligga! I dubbel bemärkelse!” (Avpixlat, 

2016k). Med denna ordvits menar användaren att våldtäktsoffer som har röstat på partier som till-

åter invandring har bidragit till att rasifierade män har möjlighet att komma till Sverige och begå 

våldtäkter, vilket gör att dessa kvinnor får skylla sig själva. Åsikten grundar sig i synen på våld-

täktsmannen som en invandrare (Wobbe, 1995; Baird, 2009) och man anser att de röd-gröna 

partierna tillsammans med Alliansen bär ansvaret för att våldtäktsmän släpps in i Sverige. Med en 

mer restriktiv invandringspolitik hade dessa kvinnor inte blivit våldtagna vilket är en insikt man 

menar att många kvinnor behöver komma till. Användare 27 skriver: “Nej, utomstående svenskar 

skall inte blanda sig i detta utan låta tjejerna sköta det själva. Kanske de röstar rätt i nästa val när 

väl mångkulturen kommit under kjolen.” (Avpixlat, 2016g). Utomstående svenskar ska i detta 

sammanhang förstås som de som har röstat på Sverigedemokraterna eller något annat “invandrings-

kritiskt” parti. Om personer som har röstat “rätt” ingriper vid ett överfallsförsök kommer kvinnor 

som har röstat “fel” inte förstå faran med mångkultur. Genom att förbli passiva och låta övergreppet 

ske tvingas kvinnorna att öppna ögonen för problemen och därmed kommer de förhoppningsvis att 

rösta “rätt” i nästa val. Citatet uttrycker alltså en syn på kvinnans ansvar vid våldtäkt, hade hon 

röstat annorlunda hade övergreppet inte behövt ske.  
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Kvinnor ses även som inkompetenta då de inte själva förstått vad deras röstande skulle leda till. En 

användare säger exempelvis: “[...] och till alla naiva svenska tjejer som röstar 7K4 riktar vi ett 

unisont “TÄNK” istället för att snyftande komma och klaga efteråt” (Användare 28, Avpixlat 

2016d). Genom att kalla svenska tjejer naiva och uppmana dem att tänka förutsätter användaren att 

kvinnor inte är kapabla att själva avgöra vad som är bäst för dem. Vissa går steget längre och börjar 

ifrågasätta om kvinnor verkligen bör få ha rösträtt, eftersom de uppenbarligen förstör för sig själva: 

 

Fast, baserat på hur de röstar så vill ju svenska kvinnor bli våldtagna och de vill begå kollektivt självmord. 

[...] Visst, det visar att en enorm andel av Sveriges kvinnor är idioter, men även idioter ska ha “lika värde” 

och rösträtt i det här landet… tydligen (Användare 6, Avpixlat 2016d). 

 

Ansvaret slutar dock inte vid offrets egen rösträtt. Misstänks det att offret är under 18 år och själv 

inte har kunnat rösta riktas istället fokus mot flickans föräldrar och vad de har röstat på. Användarna 

menar att föräldrar har ansvar att rösta på ett sätt som minskar invandringen till Sverige och därmed 

ökar tryggheten för sina döttrar. Detta illustreras i en diskussion mellan två användare:  

 

Användare 29: [...] Själv tycker jag att så länge en klar majoritet Svenska kvinnor i så hög grad omfamnar 

alla “rapefugees” och tycker att dysfunktionell muslimsk “finkultur” är något bra, spännande och riktigt så 

får de stå sitt kast. 

Användare 30: Gäller det också små flickor på våra Badhus. Eller hur tänker du? 

Användare 29: Flickorna har väl föräldrar? Chansen är mycket stor att dessa föräldrar ingår i gruppen 

självhatande 87%5 (Avpixlat, 2016j). 

 

Döttrar till sådana föräldrar förlorar medlidande eftersom skulden för våldtäkt kan läggas hos föräl-

drarna. Sympatin för våldtäktsoffer är alltså inte ovillkorlig då de inte tycker att kvinnor och flickor 

ska slippa sexuellt våld oavsett vad de eller deras föräldrar har röstat på. För att betraktas som ett 

“riktigt offer” anser många att de också måste ha “röstat rätt”. 

 

“Hon delade sovvagn med två migranter” 

Det är inte bara hur våldtäktsoffren och deras föräldrar röstar som de får stå till svars för, utan även 

vilka de umgås med. På Avpixlat ses den rasifierade mannen som en synonym till våldtäktsmannen 

vilket gör att det ses som farligt för vita kvinnor att umgås med dessa män. Många kvinnor beskrivs 

som om de inte förstår att denna risk finns då de umgås med rasifierade män som om ingen fara 

                                                
4 7K är en förkortning av sjuklövern, ett samlingsnamn för alla riksdagspartier utom 
Sverigedemokraterna. 
5 Syftar till de 87 % som inte röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2014. 
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förelåg. Användarna beskriver hur en grupp kvinnor inte gör någon skillnad mellan rasifierade och 

vita utan tror att båda sortens män är ofarliga. Denna grupp tituleras som naiva. Användarna menar 

också att det finns en grupp kvinnor som aktivt väljer bort vita män till förmån för rasifierade. Båda 

dessa grupper kommer att presenteras närmare nedan.  

 

Den första gruppen kvinnor anses inte lägga någon vikt vid huruvida de umgås med vita eller 

rasifierade män. Användarna på Avpixlat menar att detta är naivt eftersom användarna själva läser 

nyheter och “fakta” som tydligt pekar ut rasifierade män som våldtäktsmän. De tycker att kvinnorna 

borde ha tagit reda på “sanningen” om dessa män innan de umgicks med dem. Offer som inte har 

gjort detta skuldbeläggs därmed eftersom det anses att övergreppen hade kunnat undvikas. En 

användare skriver till exempel: “Men det var en ovanligt, extrem naiv tjej. Delade sovvagn med 

två migranter, bjöd på mackor och sprit!” (Användare 31, Avpixlat 2016d). Här kan utläsas att det 

utgör en fara bara att befinna sig på samma plats som rasifierade män, i detta fall genom att dela 

sovvagn på ett tåg med dem. Det framgår dessutom att tjejen förvärrade situationen genom att bjuda 

på mat och dryck eftersom hon därmed aktivt valde umgås med dem. Detta knyter an till Bairds 

(2009) forskning om hur det inte begärs att icke-vita män ska ta ansvar och inte begå sexuella 

övergrepp eftersom de saknar moral. Här läggs därför istället ansvaret och skulden hos den vita 

kvinnan.  

 

Den andra gruppen kvinnor är de som föredrar rasifierade män framför vita. Det beskrivs att dessa 

kvinnor tycker att vita män är tråkiga och sämre på att passa upp och att de tror sig få en bättre man 

genom att välja en som är rasifierad. I kommentarerna menar de att detta är en feltolkning eftersom 

de vita männen egentligen är respektfulla och artiga, men att detta uppfattas som blyghet. Detta 

synsätt illustreras nedan: 

 

Och jo, jag har hört en del unga, svenska kvinnor berätta om fördelarna med att bli “uppvaktade” av utländska 

män. “De är mer uppmärksamma”, “de bjuder mer”, “de är mer välutrustade”, “de är mer aktiva, medan 

svenska män bara står bredvid och är passiva”... Samtidigt som dessa utländska män bara ser dessa kvinnor 

som förströelse. Något leka med, tills de finner en kvinna från hemlandet. [...] Så, ibland, när jag hör hur 

unga, vackra, svenska kvinnor gråter ut bland sina medsystrar, undra hur det kunde gå så. “han var ju så snäll 

i början”... Ja, just det. I början… Man måste ju hala in fisken. När man sen väl fångat den, det är då man 

inte behöver vara lika snäll längre. Så jag tänker, när jag hör dem, att om de hade tänkt lite längre än att bara 

ha någon som bjuder dem på sprit, om de hade tänkt på att finna en snäll och anständig kille, då ska de inte 

ha den “djärve” som kommer fram till dem, utan leta efter den lite mer försynte killen. För han kommer 

aldrig att slå henne, han kommer aldrig att kalla för “smutsig hora”, han kommer aldrig att behandla henne 

nedvärderande (Användare 32, Avpixlat 2016d). 
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Här belyses hur vita svenska män anses ha liberala och jämställda kärnvärderingar som av många 

ses som typiska för Norden (Keskinen, 2012) men att kvinnor misstolkar respekten för passivitet. 

Användaren skriver att kvinnorna hade förstått att vita män var ett bättre alternativ om de bara hade 

tänkt lite längre; därmed faller återigen ansvaret för sexuella övergrepp på offren. I vissa kommen-

tarer uttrycks skulden ännu starkare då man anser att kvinnor som försatt sig i riskabla situationer 

förtjänar det som hänt. Ett exempel på detta syns här: “De svenska tjejer som blandar dig med 

MENA6 och råkar illa ut får vad de förtjänar. De får skylla sig själva” (Användare 33, Avpixlat 

2016g). Med andra ord anser denna användare att kvinnorna inte bara är ansvariga för övergreppen 

som våldtäktsmännen utsätter dem för, utan att de även får vad de förtjänar. 

 

Ska någon ändå våldtas... 

De våldtäktsoffer som har röstat fel eller umgåtts med rasifierade män får alltså ingen sympati av 

de som kommenterar på Avpixlat. Det finns även en grupp med vita kvinnor som de anser bör låta 

sig våldtas för att andra kvinnor ska slippa. Denna grupp består till stor del av feminister och väns-

tersympatisörer vars åsikter och handlingar möjliggör “våldtäktsmäns” invandring till Sverige. 

Sexuellt våld betraktas som en naturlig del av rasifierade mäns kultur vilket gör våldtäkter ound-

vikliga. För att skydda “vanliga och oskyldiga” vita kvinnor menar användarna att det är bättre om 

“skyldiga” kvinnor drabbas. Användare 34 skriver: 

 

De som förminskar allvaret med trakasserierna och våldtäkterna från muslimer bör vända sig till de vidriga 

själva för att låta sig bli trakasserade eller våldtagna så att det blir en avlastning för vanliga kvinnor [...] 

(Avpixlat, 2016e). 

 

Citatet visar på en distinktion mellan så kallade vanliga och ovanliga kvinnor. “Vanliga” kvinnor 

ska här förstås som de som inte stöttar mångkultur och det är de kvinnorna som borde slippa sex-

uella övergrepp genom att de “ovanliga” kvinnorna låter sig våldtas. En annan användare utvecklar 

synen på de “vanliga” kvinnorna som oskyldiga: “Batikhäxor från rödvinsvänstern bör omedelbart 

ställa upp för att låta sig ofredas i förebyggande syfte så att oskyldiga svenska tjejer slipper för-

nedras av mångkulturen” (Användare 35, Avpixlat 2016g). För att räknas som ett offer räcker det 

inte med att kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp, de måste även betraktas som oskyldiga. De 

som inte är oskyldiga men som ändå utsätts för sexuellt våld tillskrivs därför inte offerrollen efter-

som de tillhör gruppen som borde våldtas i förebyggande syfte. 

                                                
6 MENA är en förkortning för The Middle East and North Africa region. 
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Hon finns inte 

Den generella bilden av sexuellt våld som framställs på Avpixlat tyder på ett starkt fördömande av 

övergreppen och en stor sympati uppvisas för de vita kvinnor som har drabbas. Varje artikel som 

har granskats för studien har dock följts av diskussioner i kommentarerna kring huruvida offren 

förtjänar medlidande eller inte, och för att vara ett “riktigt” våldtäktsoffer kräver användarna att 

flickor och kvinnor uppfyller en mängd kriterier. Det är dock få kvinnor som lyckas med det. 

Kvinnor som har röstat fel bär till exempel ett eget ansvar för övergreppen och eftersom cirka 87 

procent av Sveriges befolkning röstade på något annat alternativ än Sverigedemokraterna (Val-

myndigheten, 2014) innebär det att många exkluderas från offerrollen. Ytterligare offer tappar sin 

status om de själva är minderåriga men har föräldrar som antas ha röstat “fel”. Kvinnor som av 

olika anledningar umgås med rasifierade män frånskrivs också rätten till sympati eftersom de anses 

få skylla sig själva. Slutligen finns det även en grupp med kvinnor man anser bör låta sig våldtas i 

förebyggande syfte för att skydda “oskyldiga” kvinnor.  

 

Med andra ord räcker det inte med att våldtäktsoffret är en vit och svensk kvinna. Det finns ett stort 

behov av att undersöka kvinnornas bakgrund för att kunna avgöra huruvida de bär egen skuld till 

det de utsätts för. Hittas det bevis eller kan dras slutsatser om att hon inte tänker och beter sig enligt 

användarnas kriterier tappar hon status som “det riktiga offret”. Med andra ord blir det i slutändan 

kvar väldigt få våldtäktsoffer som inte bär någon form av egen skuld till det som har hänt och det 

principiella motstånd som användarna uppvisar mot sexuella övergrepp visar sig ha väldigt många 

undantag.  

4.2.6 Det verkliga offret 

När vita kvinnor i hög utsträckning frånskrivs offerrollen väcks frågan om varför sexuellt våld är 

ett så uppmärksammat ämne på Avpixlat. Vem är det de verkligen vill skydda från den rasifierade 

våldtäktsmannen? I detta avsnitt läggs fram argument som tyder på att det i själva verket är den 

vite mannen som uppfattas som det verkliga offret.  

 

I diskussionerna utgår de från att våldtäktsoffrets manliga anhöriga också blir kränkta av det 

sexuella våldet “deras” flickor och kvinnor utsätts för. De menar att mannens heder har blivit att-

ackerad och genom att försvara “sin” kvinna kan han återupprätta den. En man hyllas för att ha 

gjort detta av Användare 36: “Äntligen en svensk man som försvarar sin dotter och heder” (Avpix-
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lat, 2016f). Det är alltså inte bara övergreppet mot den enskilda kvinnan som är relevant utan an-

vändarna menar att sexuellt våld drabbar fler. En annan kommentar visar att attacken till och med 

betraktas som ett sätt att skada män: “Glad för att jag varken har flickvän eller döttrar. Deras 

beteenden är inte bara ett angrepp på tjejerna, det är även ett angrepp på deras pojkvänner/män.” 

(Användare 37, Avpixlat 2016g). De uppfattar att våldtäktsmännens underliggande intention är att 

angripa vita män, något som förstärks i kommentarer där de menar kvinnor inte inser allvaret i 

övergreppen. En användare skriver till exempel: 

 

Massinvasionen är främst ett angrepp på den svenska mannen, för kvinnor anpassar sig snabbt till mäns 

beteenden. Kvinnor kan leva i decennier ihop med en förtryckande, t o m misshandlande man. [...] Dessa 

invandrare spottar i den vita mannens ansikte (Användare 38, Avpixlat 2016j). 

 

Kvinnor beskrivs här inte förstå vad de utsätts för till skillnad från den vite mannen som genom-

skådar den rasifierade mannens agenda. Detta synsätt förnekar kvinnan som offer då de sexuella 

övergreppen uttrycks som en direkt attack mot mannen. 

 

Sexuellt våld betraktas därför inte bara som en konsekvens av de rasifierade männens ohämmade 

sexlust där en eller flera individer attackerar en annan. Det ses snarare som ett vapen för att skada 

Sverige: “En sorts krigshandling, att ge sig på det andra folkets kvinnor.” (Användare 39, Avpixlat 

2016h). Eftersom kvinnans roll är att föra nationen vidare attackerar den rasifierade mannen inte 

bara henne personligen utan även nationens framtid (Steans, 1998; Yuval-Davis, 1997). Det blir 

därför en fråga om djungelns lag där varje nation måste försvara sig för att försäkra sin överlevnad. 

En användare uttrycker det i evolutionära termer: “Det handlar om evolutionen. Hannar som inte 

försvarar sina honor dör ut.” (Användare 40, Avpixlat 2016e).  

 

Hudfärg fungerar som en viktig markör för att avgöra vilka som inkluderas i nationstillhörigheten 

(Keskinen, 2012). I kommentarerna på Avpixlat skriver man därför inte om behovet av att rädda 

enbart den svenska nationen utan det handlar mer specifikt om den vita svenska nationen. Det 

sexuella våldet betraktas därmed inte som ett angrepp främst riktat mot det kvinnliga könet utan 

snarare som en kränkning av den vita nationen (Baird, 2009) eftersom kvinnans uppgift att föda 

vita barn åt nationen hotas. Detta beskrivs oförtäckt av Användare 20: 

 

Den svenska kvinnan har degraderats till ett betalningsmedel. De får vara med och betala för de små svinens 

sexuella välbefinnande, i stället för att som föderskor förse landet med nya generationer av kvalitativa 
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avkommor, fri från ondska, lyten och degenererade gener, dvs generationer med de bästa arvsanlag inbyggda 

i sina gener. Gener som följt den nordiska folkstammen sedan urminnes tider (Andersson, 2016). 

 

Vita kvinnor beskrivs som objekt vars enda roll är att reproducera nationen och som objekt ses inte 

vita kvinnor som offer, på samma sätt som en skada på en egendom upprör ägaren snarare än 

egendomen. Ägaren ska här förstås som den vite mannen eftersom han är den enda som tillåts uttala 

sig som ett subjekt i sammanhanget. Som subjekt tillskriver han sig själv och sin vita nation offer-

rollen. Våldtäkten betraktas som ett sekundärt problem i relation till det primära, nämligen att möj-

ligheten att föra den vita nationen vidare attackeras. 

5. Slutdiskussion 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur sexuellt våld mot kvinnor i Sverige framställs 

på Avpixlat. Detta har dels gjorts utifrån hur våldtäktsmannen, beskyddaren och våldtäktsoffret 

beskrivs i artiklar och kommentarer. De tre temana kommer nedan att sammanfattas i varsin kortare 

diskussion där centrala motsättningar belyses. Det sexuella våldet har även undersökts utifrån hur 

det kopplas samman med etnicitet och genus vilket sätts i relation till den övergripande sociala 

praktiken. 

 

Tidigare forskning har visat på att våldtäktsmannen ofta beskrivs som en rasifierad man (Wobbe, 

1995, Baird, 2009; Said, 2000) och detta sker även i artiklar och kommentarer på Avpixlat. Våld-

täktsmannen beskrivs främst som en rasifierad muslim men beskrivningarna av hans kultur och 

karaktärsdrag är motsägelsefulla. Han beskrivs delvis som ett offer för sin sexualitet vilken är så 

stark att han att inte kan hejda sig vid åsynen av en kvinna (eller ett djur eller en man). Samtidigt 

framställs han som slug och beräknande som aktivt söker sig till vita kvinnor för att förgripa sig på 

dem. Detta gör honom både till en slav under sin sexdrift och dess taktiska herre.  

 

Förekomsten av vita våldtäktsmän förnekas inte men på Avpixlat menar de att det endast rör sig 

om några få avvikande individer vars beteenden inte reflekterar den vita, svenska kulturen. Detta 

innebär att ansvaret för sexuella övergrepp läggs hos rasifierade män samt några få vita avvikare, 

vilket tillåter den vite mannen att förneka sexuellt våld som ett verkligt problem (Lykke, 2016) och 

därmed legitimera och upprätthålla sina politiska intressen. 
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Den vite mannen tillskrivs starka kärnvärderingar gällande jämställdhet och tolerans (Keskinen, 

2012) samt en hög moral (Baird, 2009) vilka går i linje med att han betraktas som den vita kvinnans 

beskyddare (Wobbe, 1995). Den vite mannens goda värderingar omöjliggör en kulturell förklaring 

till att vita män skulle våldta. Sexuellt våld behandlas alltså inte som ett problem hos män, trots att 

97 procent av de misstänkta förövarna är män, utan som ett problem kopplat till etnicitet.  Denna 

syn innebär att vita män inte bär något ansvar i den sociala praktiken för de övergrepp som begås 

i Sverige och männen behöver därmed inte heller förändra sitt beteende. Beskyddarrollen beskrivs 

dock motstridigt på Avpixlat eftersom han inte bara målas upp som en maskulin och rättvis för-

svarare av vita kvinnor. Den vite mannen anklagas även för att vara alltför feminin och vek som 

inte agerar utifrån beskyddarrollen utan istället låter övergreppen mot vita kvinnor fortgå. Denna 

motsättning gör att den vite mannen framstår som en önskedröm få män verkar leva upp till. 

 

Vid skildringen av våldtäkt framställs offren alltid som vita flickor eller kvinnor (Wobbe, 1995; 

Baird, 2009) oavsett om etniciteten är känd eller inte. Detta innebär att rasifierade kvinnor helt 

osynliggörs i diskussioner om sexuellt våld på Avpixlat. Det räcker dock inte med att våldtäkts-

offret är en vit kvinna för att hon ska förtjäna sympati från läsarna. De uttrycker ett stort behov av 

att undersöka huruvida hon verkligen är “oskyldig” trots att de generellt tar avstånd från alla former 

av sexuellt våld. Kan användarna dra slutsatser om att hennes politik, umgänge eller ideologier 

skiljer sig från åsikterna på Avpixlat fråntas hon rätten att betraktas som offer. Detta gör att det i 

slutändan kvarstår väldigt få flickor och kvinnor som anses vara “riktiga offer”. Debatten om sex-

uellt våld på Avpixlat handlar därför inte om flickor och kvinnors utsatta situation utan om de 

paralleller som dras mellan etnicitet och sexuellt våld. 

 

Eftersom kvinnans uppgift är att föra nationen vidare (Steans, 1998) blir den vita kvinnans kropp 

endast platsen där övergreppet mot den vita nationen sker. Nationen bör förstås som de vita männen 

då de exklusivt tar sig rätten att uttrycka sig som subjekt, vilket innebär att det blir viktigt att komma 

till bukt med sexuellt våld för att män ska kunna försvara sin nation och heder. Våldtäkt handlar i 

detta sammanhang därför inte om mäns våld mot kvinnor utan övergreppen betraktas som en krigs-

handling mot nationen och männen. Alla rasifierade svenskar samt de vita kvinnor och män som 

inte lever upp till de krav som ställs på Avpixlat utesluts dock från den svenska nationen, vilket 

väcker undran över vilken nation de menar behöver försvaras? 
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Ovanstående syn på sexuellt våld kan enkelt reproduceras och förstärkas på en plattform som 

Avpixlat där en begränsad målgrupp har tillgång till diskursen. Användarna består nästan uteslut-

ande av vita män vilket gör att produktionen och konsumtionen av texten präglas av den specifika 

gruppen. Materialet produceras för vita män och diskussionerna i kommentarsfälten förs främst 

mellan personer som positionerar och uttrycker sig som vita män. Genom att de som positionerar 

sig som vita män tillskriver den egna gruppen positiva egenskaper och framställer rasifierade 

personer med negativa egenskaper blir den diskurs som förs på Avpixlat rasistisk. Meningsmot-

ståndares tillgång till våldtäktsdiskursen begränsas explicit genom att innehåll och kommentarer 

censureras. Detta säkerställer att rasistiska ståndpunkter och stereotyper inte utmanas eftersom 

majoritetsgruppen uteslutande kan uttrycka sig om minoritetsgrupper baserat på negativa föreställ-

ningar. Det faktum att stereotyperna är så motstridiga, som att vita män beskrivs som hyper-

maskulina men samtidigt feminiserade, får stå oemotsagt då tillgången till diskursen är begränsad.  

 

Medias makt tas i uttryck när rasistiska stereotyper tillåts återkomma i framställningen av sexuellt 

våld. Mottagarna betingas att koppla samman vissa grupper med våldtäktsmän, beskyddare och 

våldtäktsoffer vilket skapar förväntningar om att sexuella övergrepp sker utifrån en given mall. 

Detta stärker myten om den rasifierade våldtäktsmannen och gör att diskursen om sexuellt våld 

används för att argumentera för ett etniskt homogent Sverige.  Det skapas en bild av Sverige som 

ett rättvist och jämställt land där männen är av hög moral och inte begår sexualbrott men där kvin-

nornas främsta syfte är att föra den svenska nationen vidare. Dessa sammankopplingar mellan etni-

citet, genus och sexuellt våld är skadliga för kvinnor och rasifierade personer eftersom de inte är 

representativa för hur sexuellt våld tas i uttryck i verkligheten. 

 

I denna studie har det framkommit att samma användare som använder jämställdhet och frihet som 

en anledning till varför invandring bör begränsas inte bara uttrycker sig rasistiskt utan även sexist-

iskt och homofobiskt, en dualitet som vore intressant att utforska vidare i framtida studier.  
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