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Abstrakt 

Studien är kvalitativ och består av intervjuer med fyra kvinnor som inte själva har fallit offer 
för en våldtäkt. Syftet med intervjuerna var att förstå och ta reda på dessa kvinnors sätt att 
tänka och resonera kring våldtäkt, offer, gärningsman, och hur informanterna själva upplever 
att vara kvinna i ett samhälle där det sexualiserade våldet ökar mot kvinnor.

Uppsatsen kommer att visa hur kvinnor bidrar till stigmatisering av våldtäkt och offer i ett 
sen-patriarkalt samhälle där kvinnor bedömer offret utifrån hur hon har tagit det egna 
ansvaret. Kvinnans ansvar är att se till att inte utsätta sig för möjliga risker som kan leda till 
en våldtäkt, avviker man som kvinna från denna oskrivna regel anser man att offret till en viss 
del får skylla sig själv. Vidare kommer uppsatsen även att belysa hur jämställda kvinnors 
sexroller fortfarande befinner sig under ett patriarkalt synsätt. Uppsatsen kommer även att ta 
upp hur respondenterna ser på våldtäktsövergreppet där bedömningen baseras på vilken 
våldtäktskategori som offret har blivit utsatt för. Till sist kommer uppsaten även att ta upp 
informanternas sätt att bedöma gärningsmännen och hur förövaren placeras in i olika katego-
rier. 

Nyckelord

Obekanta gärningsmän, överfallsvåldtäkter, relationsvåldtäkter, stigma, jämställdhet, sen-
patriarkala mönster, sexroll, risk.
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Prolog
  
Dagligen kan man läsa i någon tidning om unga och äldre kvinnor som har blivit utsatta för en 
våldtäkt av en eller flera okända gärningsmän. Medias rapportering om det sexuella våldet 
mot kvinnor tilltar hela tiden, statistiken visar en kontinuerlig ökning av alla kategorier av 
våldtäkter. När man ständigt läser och får informationen att ännu en våldtäkt har ägt rum 
reagerar man till slut inte lika starkt med ilska och frustration som vad man gjorde från början, 
det har blivit en del av vår vardag att läsa om att kvinnor blir utsatta för sexualiserat våld. 
Likgiltigheten bland allmänheten berör i stor utsträckning bara de våldtäkter som berör 
relations våldtäkterna där offer och gärningsman känner varandra sedan innan. Medan 
reaktionerna bland allmänheten ser lite annorlunda ut när media belyser överfalls- och 
gruppvåldtäkter där gärningsmannen våldför sig på kvinnor på offentliga miljöer. I 
sistnämnda fall av våldtäkter engagerar sig många för att få fast gärningsmannen och den 
allmänna diskussionen förs på alla nivåer i samhället. Diskussionerna som förs handlar om 
ilska, frustation och vanmakt att ingenting görs för att försöka stoppa dessa sexuella 
övergrepp mot kvinnor ute i den offentliga miljön. Man kan nog med all sannolikhet säga att 
nästan alla samhällsmedborgare anser att det sexualiserade våldet måste stoppas på ett eller 
annat sätt, det är nog något som vi alla är överens om. Hur kommer det sig att våldtäktsoffren 
inte får någon uppbackning av sin omgivning, varför är alla våldtäktsoffer tysta istället för att 
göra sin röst hörd? Kan det verkligen vara rimligt att någon som har blivit utsatt för en sådan 
grov kränkning på den egna integritet måste kämpa sig tillbaka till livet på egen hand utan att 
våga tala om vad man har varit med om? Skulle våldtäktsoffer trots allt våga gå ut och berätta 
om sin upplevelse och vad övergreppet har gjort mot dem och vilka spår övergreppet har satt, 
då blir kvinnan ifrågasatt och måste börja förklara varför hon har betett sig som hon har gjort. 

Det samhälle vi lever i idag sägs vara ett jämställt samhälle, på vilka plan är kvinnan och 
mannen jämställa? Inte inom sexualiteten skulle jag vilja påstå. Den moderna kvinnan anser 
att hon har samma sexuella rättigheter som vad mannen har i ett jämställt samhälle. Det skulle 
innebära att en kvinna kan ha lösa sexuella relationer utan att bli kallad ”slampa” och ”billig”, 
hennes klädes val ska inte ifrågasättas samt att kvinnan ska kunna vissa öppet sin kvinnliga 
sexualitet. I praktiken fungerar det inte på detta viset, när den moderna kvinnan råkar ut för en 
våldtäkt ifrågasätts hela hennes sätt att leva och speciellt hennes sexualitet, hur många har hon 
haft sex med, betedde hon sig utmanande och bidrog hon själv till att bli våldtagen. Ett sådant 
ifrågasättande görs sällan av förövaren som begår dessa sexuella övergrepp, ingen ifrågasätter 
hans sexuella beteende. Utan man försöker finna andra förklaringar och orsaker som kan ligga 
bakom hans handlande och agerande. Är detta jämställdhet att kvinnor och mäns sexuella 
vanor och beteende bedöms och ifrågasätts olika, jag anser inte det.

Hur kommer det sig att jag har valt att belysa synen på våldtäkter och dess offer ur ett 
kvinnligt perspektiv. För sex år sedan föll jag själv offer för en bekantskaps våldtäkt i mitt 
egen hem, jag blev ifrågasatt av både myndigheter, rättsväsende och även av min omgivning 
där jag var tvungen att stå tillsvars för mina handlingar. Varför hade jag släppt in honom, hur 
många förhållanden hade jag haft, hur brukade jag klä mig, hade jag uppmuntrat honom, hade 
jag påkallat hjälp genom att skrika, hade jag inte kunnat kämpat mer fysiskt genom att slå och 
klösa honom, hade jag gjort klart för honom att jag inte ville ha sexuellt umgänge. Den värsta 
frågan som jag själva upplevde som jag fick utav polisutredaren var om jag verkligen var 
säker på att det var en våldtäkt. Efterhand som åren har gått har jag undrat varför är jag själv 
och andra våldtäktsoffer tysta och hur kommer det sig att man inte diskuterar 
våldtäktsövergrepp i en öppen diskussion. Varför ska våldtäktsoffer inte kunna tala öppet om 
vad man har råkat ut för utan att behöva bli stigmatiserade av sin omgivning? Varför ska 
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kvinnan behöva dölja att hon fallit offer för en våldtäkt och oftast behöva dölja visa delar av 
sin sociala data och sin identitet för att andra inte ska få reda på det stigma man har som ett 
sexualbrottsoffer. 

Av egen erfarenhet som våldtäktsoffer vet jag att man noga väljer vem man ger den korrekta 
informationen till, som offer delar man in sitt sociala liv i olika grupper för att inte röja 
sanningen1. Själv har jag valt att dela in mitt social umgänge i två delar, en större grupp som 
inte känner till någonting om övergreppet och har medvetet valt att hålla informationen 
utanför gruppens vetskap. Den andra mindre gruppen som består av de allra närmaste 
vännerna och släkten känner till det som jag varit med om, och har hållit dem uppdaterade 
hela tiden (Goffman, 2005, s 102). För de flesta våldtäktsoffer blir övergreppet en del av deras 
personlighet och en del av deras liv som påverkar offrets framtida val av nya relationer där 
tilliten till omgivningen sätts på prov, speciellt tilliten till män. Varför ska jag och alla andra 
våldtäktsoffer dölja det vi varit med om när övergreppet är en del av vårt pågående liv. Jag är 
medveten om att mina resonemang och åsikter är starka och djupt förankrade i min personliga 
identitet. 

                                                
1 Jag kan inte uttala mig om hur andra våldtäktsoffer bedömer vem de ska berätta för, utan jag kan bara uttala 
mig om hur jag själva har valt att agera och handla som ett våldtäktsoffer.
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1 Inledning   

”Är det inte dags att vi börjar se sexualbrott som de är – utan ursäkter och 
omständigheter? En våldtäkt är en våldtäkt. Oavsett situation. Oavsett vem kvinnan är. 
Oavsett hur mannen har kommit i kontakt med henne. Men vem ska då ändra på sig? 
Ska kvinnor fortsätta att leva i skräck – i skräck för övergrepp och i skräck för att bli 
förskjutna?” (Wennstam, 2004, s. 139)

Varje dag upplever kvinnor rädsla och hot över männens sexualiserade våld mot kvinnor, 
många av dessa kvinnor är rädda för att vistas utomhus under vissa tider på dygnet. Rädslan 
för utomhus våldtäkter av okända män är den typ av våldtäkt kvinnor är mest rädd för att de 
ska råka ut för. De är dessa våldtäkter som får medias uppmärksamhet och kommer ut till 
allmänheten. Medan kvinnor upplever inte rädsla och hot bland de män som finns i deras 
bekantskapskrets vilket sannolikt beror på att denna kategori av våldtäkt inte kommer till 
allmänhetens kännedom. Oavsett vilken typ av våldtäkt en kvinna utsätts för kommer hon på 
ett eller annat sätt att bli nedvärderad och ifrågasatt av andra kvinnor utifrån vad som anses 
vara en ”riktig” våldtäkt.

Det är förvånande att kvinnor är tysta i debatten som pågår angående våldtäkter. De sexuella 
övergreppen är ett brott mot kvinnor som ökar varje år och allt fler kvinnor utsätts för 
våldtäktsövergrepp och ändå väljer kvinnor att vara tysta. Beror tystnaden på kvinnans egen 
rädsla att hon själv en dag ska bli ett våldtäktsoffer, och en rädsla över att hon kan komma att 
behöva berätta för sin omgivning att hon blivit våldtagen. Beror denna rädsla på att kvinnan 
själv vet att hon i så fall kommer att bli betraktad som avvikande. Tystnaden runtomkring 
våldtäkter skulle kunna bero på att kvinnor själv är medvetna om att de nedvärderar och 
ifrågasätter våldtagna kvinnor. Är kvinnor medvetna om att de på ett eller annat sätt bidrar till 
att stigmatisera sexualbrottsoffer, hur kan man förstå varför kvinnor väljer att inte tala om 
våldtäkter? Detta leder mig till en undran, hur ser en kvinnlig bild ut av våldtäkter, offer och 
gärningsman? För att finna ett svar på detta är det kvinnor själva som måste beskriva deras 
egen bild och tolkning av hur de ser på våldtäkter.

1.1   Syfte och problemformulering  

Det anmärkningsvärda är att den allmänna diskussion nästan bara handlar om våldtäkter som 
benämns i media som överfalls- och gruppvåldtäkter och utesluter relationsvåldtäkterna i 
debatten. Stämmer den allmänna bilden överens med kvinnors sätt att se på våldtäkter och 
resonemang om att det är överfalls- och gruppvåldtäkterna som är de mest förekommande i 
samhället och att det är dessa kategorier som kvinnan ska vara observant på. Syftet med 
uppsatsen har varit att skapa en förståelse över kvinnors sätt att se på våldtäkter, offer och 
gärningsman. Dessutom har avsikten även varit att ta reda på om kvinnor själv är bidragande 
till stigmatisering av våldtäkter och offer ur ett sociologiskt perspektiv.

Den övergripande frågeställningen blir följande:

att belysa och skapa en förståelse till kvinnors sätt att  tala om våldtäkter i ett jämställt 
samhälle där kvinnan och mannen anses ha likvärdig sexualitet.  
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I samband med övergripande problemställning har jag även  velat ta reda på följande:

Finns det någon orsaken till att kvinnor inte öppet talar om våldtäkter och offer? Hur 
ser den kvinnliga bilden ut av själva våldtäkten, offer och gärningsman? Vilka 
åtgärder använde sig respondenter av för att skydda sig själv?

1.2   Uppsatsens disposition  

I inledningen redogörs ämnet jag har valt att undersöka, här får läsaren en inblick i 
ämnesvalet och mitt intresset bakom uppsatsämnet sedan följer en beskrivning av syftet med 
undersökningen  och problemformuleringen som jag ska besvaras under uppsatsens framskri-
dande. 
Efter det kommer historiskt perspektiv som ger läsaren en bild av samhällets synsätt på 
våldtäktsbrott och hur lagen har förändrat genom åren. Kapitlet tar även upp myter och 
föreställningar som finns i samhället. 

Teori delen tar upp de terorier jag anser vara relevanta för analysen och ger en beskrivning av 
teorierna som kommer att användas i analysen. 

Vidare i metod kapitlet redogörs hur uppsatsarbetet har gått tillväga, här redogörs även mina 
olika val, ställningstaganden och min förförståelse.

Sedan följer presentationen av empirin där jag redogör respondenternas ställningstaganden 
och deras egna uppfattningar om våldtäktsoffer i under fyra huvudrubriker: Brottsofferbilden,  
Förövarbilden, Åtgärder och till sist Att bry sig om.  

I följande kapitel behandlas analysen där jag kopplar samman den insamlade empirin med 
teorierna. 

Slutligen i epilogen för jag en sammanfattande diskussion av det jag kommit fram till som jag 
väver samman med mina egna reflektioner som har uppstått under uppsatsskrivandets gång.

Sist i uppsatsen finns referenslista av använd litteratur och rapporter, samt bifogade bilagor.
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2 Bakgrund  

I detta kapitel får läsaren en historisk bild av hur lagstiftningen har förändrats genom 
århundraden som återspeglar samhällets sätt att se och bedöma våldtäkter, sendan följer ett 
avsnitt som beskriver olika gruppindelningar av våldtäkter. Därefter följer en redogörelse för 
de myter och föreställningar som finns om våldtäkter och offer, till sist tar kapitlet upp hur 
kvinnor ser på kvinnans egna skuld till våldtäktsövergreppet. 

2.1 Historiskt perspektiv

Det sexuella våldet mot kvinnor är med all sannolikhet det kraftfullaste och mest avskyvärda 
uttryckssätt för den ojämlika maktfördelningen som finns mellan könen. Inom 
samhällsstrukturen finns det en generell obalans mellan kvinnor och mäns sexualitet, 
obalansen grundar sig på vad en kvinna bör göra eller inte göra för att undvika att utsättas för 
sexuella övergrepp (Sexualbrottsofferutredningen, Ju 2004:1 kap 2). Synsättet är förankrat i 
samhällsstrukturen och påverkar omgivningens rättspolitiska och moraliska föreställningar. 
Lagstiftningen säger att vi alla är lika inför lagen, och ska därför behandlas lika oavsett kön, 
bakgrundshistoria eller religion mm. Det man vill med lagen är att förändra och påverka 
individens beteende utifrån vad lagstiftarna definierar som acceptabla handlingar. Utifrån 
lagstadgarna är alla individer medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, individen 
bevakar sina rättigheter noga eftersom vi är självständiga individer som gör våra egna 
rationella val (Granström, 2004). Historiskt sett är det männen som har tillämpat och stiftat 
lagarna, samt har männen haft makten att definiera det som anses vara en normala sexualitet. 
Det innebär att det är männen som konstruerar vad ett sexualbrottsoffer är och definition av 
vad en normal sexualitet är. Detta har inneburit att kvinnan har fått en strängare köns 
moraliska förhållningsregler än vad den manliga sexualiteten har, eftersom männens 
sexualitet har erkänts och bejakats utan påtagliga förbehåll.

I Sverige har våldtäktsbrotten varit kriminaliserade ända sedan medeltiden och brottet var 
belagt med dödsstraff. Det gamla sättet att bedöma en våldtäkt gick under egendomsbrott 
eftersom kvinnan betraktades tillhöra en man, antingen sin far, broder eller make. Det vill 
säga att när en kvinna blev våldtagen sågs detta som ett intrång på det manliga 
ansvarsområdet och det gällde att bevara mannens heder och ära. Våldtäkten som kvinnan 
blev utsatt för var ingen privat sak utan det var en kollektiv angelägenhet och man skulle 
hämnas denna kränkning och återupprätta mannens eller hushållets heder (Granström, 2004, 
s133 f). Under den här perioden hade Sverige ingen lag om sexuellt umgänge, man fick ha sex 
med vem som helst oavsett ålder eftersom det inte fanns någon åldersgräns för samlag. Detta 
synsätt gällde fram till 1734 när inställningen förändrades, det sexuella umgänget var nu 
endast tillåtet inom äktenskapet. Lagen började öven ta hänsyn till våldsamheterna 
runtomkring våldtäktsbrottet, man uteslöt omoraliska aspekter och straffet var fortfarande 
döden. Denna nya lagstiftning gällde för den man som tagit en kvinna med våld och emot 
hennes vilja för att främja sina onda drifter. 
Lagstiftningen ändrade skepnad igen 1864, i första hand såg man till att våldtäkten var 
straffbar för det våld som mannen utövat och brotten kom nu att ligga under brottsbalkens 
kapitel om brott mot annans frihet. Fortfarande utgick man ifrån att hustrun genom 
äktenskapet hade gett sitt samtycket till samlag med sin make, de våldtäkter som förekom 
inom äktenskapet var inte kriminaliserat eftersom kvinnan tillhörde sin make och han hade 
rätt till ovillkorlig sexuellt umgänge. Någon gång under 1800–talets slut började en process av 
individualisering ta fart när de gällde sexualbrott. Mannens ära och heder vid en våldtäkt 
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började övergå allt mer till den konkreta individen istället för hela grupper av män. 
Strafflagen började betona kvinnans och flickans skydd av självbestämmande rätten och den 
personliga integriteten, detta synsätt låg till grunden när den nya brottsbalken trädde i kraft 
1965. Detta år erkändes våldtäkter inom äktenskapet som ett brott, men männen fick mildare 
dommar än våldtäkter som utfördes av en okänd man. Granström (2004) säger att detta synsätt 
var till för att man inte ville ändra på mannens ställning inom familjen samt att förhindra 
kvinnan att få övertag över mannen.

Ännu en förändring gjordes i brottsbalkens sjätte kapitel 1984, nu fick kvinnan egen rätt att 
bestämma över sin egen sexualitet oavsett i vilken situation hon befann sig i, hennes önskan 
och vilja till sexuellt umgänge skulle respekteras. Man ändrade även rubriceringen i 
brottsbalken till ”sexualbrotten” från tidigare ”sedlighetsbrotten” som syftade mer på moralen 
än på själva brottet. Den nya utvidgningen i lagen omfattade även att de sexuella handlingar 
som berörde orala och anala samlag blev jämförliga med vaginala samlag. Den nya 
lagändringen innefattade även att våldtäkter blev könsneutrala och det innebar att våldtäkter 
inom homosexuella förhållanden betraktades nu som våldtäkter. 1998 utvidgades 
bestämmelserna ytterligare för att förstärka kvinnofriden som omfattade allt sexuellt 
umgänge, ändringen gick ut på att man skulle se hur sexualhandlingen uppstått och mindre till 
hur brottsoffret upplevde den. 
Den senaste ändringen i sexualbrottslagen2 gjordes den 1 april 2005 
(Sexualbrottsofferutredningen, 2004:1) syftet med ändringen är att ge ett ökat skydd mot 
sexuella kränkningar, ytterligare förstärka individens sexuella integritet och 
självbestämmanderätten till sin egen kropp. Det vill säga att begreppet våldtäkt har utvidgats 
med kravet på våld respektive hot har förändrats. Det innebär att när gärningsmannen begår 
ett sexuellt övergrepp på en person som är sovande, avsvimmad eller på annat sätt är försatt i 
hjälplöst tillstånd, rubriceras detta nu som våldtäkt. Dessutom behöver det inte förekomma 
våld eller hot om våld för att det ska räknas som en våldtäkt. Dessa typer av våldtäkt 
rubricerades tidigare som sexuellt utnyttjande eftersom det inte förekom något våld eller hot. 
Vidare har allvarliga sexuella handlingar som är riktade mot barn under 15 år ska automatiskt 
rubriceras som våldtäkt, oavsett om något våld eller hot har använts. 

Våldtäktsbrott bedöms idag efter en särskild straffskala där åklagaren bedömer om våldtäkten 
räknas som mindre grov eller som en grov våldtäkt. Det är omständigheterna kring 
övergreppets utföranden som ska beaktas vid bedömningen om våldtäkten ska definieras som 
mindre grov våldtäkt eller som grov våldtäkt (Holmqvist, m.fl., 2005, s. 6:3). Kort sagt säger 
lagen att en våldtäkt är när en man genom våld eller hot tvingar en kvinna till samlag eller 
någon annan sexuell handling mot hennes vilja, oberoende av kvinnas och mannen relation 
gentemot varandra. Lagen säger att kvinnan har alltid rätt att säga NEJ till oönskat sex, att 
kvinnans beteende före våldtäkten inte är relevant för bedömningen av hur händelse förloppet 
har gått till. Enligt Eliasson (1997) förs en ständig diskussion både inom rättsväsendet och 
bland allmänheten om just kvinnans beteende, hennes klädstil, hur kvinnan kommunicerar 
med männen  om sina önskemål på ett sätt som männen förstår vad hon menar. Eliasson 
menar att denna utfrågning och ifrågasättande är en kränkning mot kvinnan, som kan innebär 
att en våldtagen kvinnan tänker sig för mer än en gång innan hon gör en polisanmälan.

                                                
2 Se bilaga 1 för att läsa 6:e lagparagrafen i brottsbalken i sin helhet. 
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2.2   Karaktärerna på våldtäkter 

För att fastställa vilken typ av våldtäkt det handlar om är det viktigt att ta hänsyn till om 
våldtäkten är en överlagd eller impulsiv handling som gärningsmannen har utfört (Eliasson, 
1997). Det innebär att man ska ta hänsyn till om våldtäkten delvis kan ha vara planerad av 
gärningsmannen när han söker ett lämpligt offer vid ett lämpligt tillfälle för att tvinga kvinnan 
till sex. Medan gruppvåldtäkter anses nästan alltid vara planerade till en viss del utav 
gärningsmännen. Vid en kartläggning av polisanmälda våldtäkter delas våldtäkterna in i fyra 
huvudkategorier, nära relationsvåldtäkt, ytligt bekantskapsvåldtäkt, våldtäkt av obekant och 
övriga relationer (Våldtäkt, 2005:7). På senare tid har man även börjat uppmärksamma och 
kartlägga tre andra typer av våldtäkter, överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter och våldtäkter 
som är relaterade till nöjeslivet, dessa typer av våldtäkter behandlas separat som under 
kategorier till de fyra huvudindelningarna. Figuren nedan visar fördelningen av de 
polisanmälda våldtäkterna inom de fyra huvudkategorierna.

                                             

Källa: Våldtäkt, 2005:7

2.2.1   Nära relationsvåldtäkt 

Nära relationsvåldtäkter uppmärksammas sällan i den allmänna debatten fastän att denna 
kategori av våldtäkter är den allra vanligaste. I nära relationsvåldtäkterna har offret och 
gärningsmannen en nära relation där förövaren är offrets nuvarande eller förre detta make, 
sambo eller pojkvän. Det är också av vikt att nämna att det förekommer misshandel i dessa 
övergrepp och är ett återkommande  beteende mönster hos gärningsmannen. Den här typen av 
våldtäktsbrott anmäls i mindre utsträckning till polisen än övriga fall av våldtäkter. Det finns 
vissa återkommande särdrag i nära relationsvåldtäkter, bland annat är offret oftast äldre i ca 
30 års åldern och gärningsmannen är i ca 34 års åldern, våldtäkterna begås inomhus antingen i 
gärningsmannens, offrets eller deras gemensamma bostad. Ett annat särdrag är att dessa fall 
av våldtäkter inte är koncentrerade till sommarmånader eller till veckoslut, utan de 
förekommer året runt (Våldtäkt, 2005:7). Det finns en allmän uppfattning om att kvinnan har 
från sagt sig sin rätt att bestämma över sin egen kropp när hon ingick i äktenskapet och därför 
anser mannen att han har sina äktenskapliga rättigheter till sexuellt umgänge och kan inte 

2005 polisanmäldes 3787 st våldtäkter (BRÅ)

32 procent av våldtäkterna 
begås inom nära relationer 
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våldtäkterna sker 
inom ytligt bekanta 
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Nära bekant 3 procent 
Annat 5 procent
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relaterad till 
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Våldtäkt med fler än 
en gärningsman/ 
gruppvåldtäkt. Samt 
överfallsvåldtäkter
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acceptera att hustrun säger nej. När mannen blir nekad till sina ”äktenskapliga rättigheter” 
brukar han våld och tvingar sig på hustrun som resulterar i äktenskaplig våldtäkt. Den 
äktenskapliga våldtäkten är den som är mest dold för omgivningen och uppfattas inte som en 
våldtäkt av rättsväsendet och allmänheten (Eliasson, 1997, s. 53). Många kvinnor i Sverige 
tvingas fortfarande leva med denna uppfattning, fastän att Sverige erkände våldtäktsövergrepp 
inom äktenskapet som ett brott 1965. 

2.2.2 Övriga relationsvåldtäkter 
3Denna kategori av våldtäkt har offer och gärningsman någon slags relation till varandra, 
gärningsmannen kan vara ett syskon, en god vän till familjen eller en arbetskamrat. Vid en 
eventuell polisanmälan blir en hel familj fördärvad och hela deras sociala tillvaro slås helt i 
spillror. Det uppstår en oron för de konsekvenser som följer med en anmälan och detta medför 
ofta att kvinnor väljer att lägga locket på och avstår från att göra en anmälan. Skulle offret 
trots allt göra en anmälan är det relativt vanligt att brottsoffret ångrar sig, eftersom en 
anmälan av denna typ av våldtäkt oftast medför betydande sociala konsekvenser för många 
personer som inte är inblandade i själva övergreppet (Sexualbrottsofferutredningen, 2004:1). 
Våldtäkter som sker inom familjen och släkten drabbar mestadels barn och framför allt yngre 
flickor i nio årsåldern men även pojkar drabbas. Gärningsmannen är offrets far, styvfar, 
syskon, mor- och farföräldrar eller fosterföräldrar, genomsnittsåldern på förövaren är 30 år 
(Våldtäkt, 2005:7).  

2.2.3   Ytligt bekantskapsvåldtäkt 

I dessa fall av våldtäkter har vanligtvis offer och gärningsmannen träffats tidigare under 
kvällen som våldtäkten begås, det finns även ett fåtal fall där de inte känner varandra. Det är 
relativt vanligt att offer och gärningsmannen träffats inom ramen för nöjeslivet (44 procent av 
fallen), våldtäkten sker oftast gärningsmannen eller offret bostad. Våldtäkterna av den här 
typen är koncentrerade till veckoslut och sommarmånader, offren är i 22 års åldern och 
gärningsmannen är i 30 års åldern. Det förekommer mindre våld i dessa fallen av våldtäkter 
än i andra våldtäktsövergrepp, medan alkohol konsumtionen är högre och ligger på ca 43 
procent hos gärningsmännen och ca 63 procent hos offren. Det är även vanligt att andra 
droger har används i samband med våldtäkten än i andra fall av våldtäkter (Våldtäkt, 2005:7). 
Övergreppet sker oftast i samband i en social situation och det är inte ovanligt att männen 
anser att kvinnan inte alltid har rätt att säga Nej. Männen anser att har han tagit initiativ till 
förspel och till sexuella handlingar och har kvinnan accepterat männens inbjudan har hon inte 
rätt att säga nej (Eliasson, 1997). Det är upp till varje kvinna att lära sig att anpassa sig till hur 
hon ska svara och agera på mannens inbjudan till sexuellt umgänge. Ett exempel på detta kan 
vara, kvinnan accepterar att tala med mannen i enrum, visar att hon tycker att mannen är 
attraktiv eller accepterar kyssar, smekningar. Utifrån detta exempel anser många att har 
kvinnan accepterat mannens initiativ är kvinnan tvungen att följa en oskriven etikettsregel 
som innebär ”att efter ett visst stadium följs det av mera”. Enligt Eliasson (1997) innebär 
detta, när kvinnan avbryter den pågående sexuella handlingen är hon oartig och kränkande 
mot mannens anseende, kvinna måste lära sig var gränserna går, var hon har rätt att avbryta 

                                                
3 Har inte funnit särskilt mycket skrivit om den här kategorin av våldtäkt. En möjlig tolkning som jag har gjort är 
att övriga relationsvåldtäkter är en kategori av våldtäkter som inkluderar övriga relationsvåldtäkter där offer och 
gärningsman känner varandra rätt väl och har ett socialt umgänge på något sätt. Det skulle kunna vara att offret 
har en god relation till sin manlige granne, arbetskamrat eller en riktigt god vän som man har känt en längre tid 
och har ett vänskapligt förhållande till. 
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utan att vara rädd för de repressalier som kan tillfogas henne. Med denna infallsvinkel och 
synsätt är det svårt för omgivningen att avgöra om de anser att det är en ”riktig våldtäkt”

Våldtäkter relaterade till nöjeslivet är en underkategori till våldtäkt av ytligt bekanta och 
utgör 14 procent av alla övergrepp inom denna kategori. Gärningsmannen och offret måste 
kunna kopplas samman till en restaurang, bar, danslokal, festplats, passagerarebåt med 
möjligheter till nöjen exempelvis Finlandsbåtarna eller nöjesfält mm. Dessutom ska 
gärningsmannen ha träffat eller konfererats med offret direkt i samband till någon av ovan 
nämnda platser. I det flesta fall har våldtäkten skett när offer och gärningsmannen har gjort 
sällskap hem till någon av deras bostad, vanligast är att våldtäkten begås i gärningsmannens 
bostad (47 procent), medan våldtäkterna som sker i nöjeslokalen begås oftast på toaletten (13 
procent). I 70 procent av fallen är gärningsmannen och offret ytligt bekanta, de har oftast 
träffats under kvällen men det förekommer även att förövare och offer inte känner varandra 
innan våldtäkten äger rum (11 procent). Vidare är gärningsmannens medelålder 30 år medan 
offrets ålder ligger på 24,5 år samt att 12 procent av offren råkar ut för grovt eller mycket 
grovt våld.

2.2.4   Våldtäkt av obekant 

Våldtäkter inom den här kategorin är den minst förekommande där offer och gärningsman är 
helt obekanta med varandra och anmälningsbenägenheten är betydligt högre i dessa fall av 
övergrepp. De flesta fall av dessa våldtäkter betraktas som överfallsvåldtäkter (69 procent). 
De fall som inte räknas in som överfallsvåldtäkter är när offret får skjuts av gärningsmannen 
eller om hon är mycket berusad och exempelvis vaknar upp under våldtäkten eller har 
tillfälliga minnesbilder av vad som hänt och av gärningsmannen. De vanligaste särdragen av 
våldtäkt av obekanta är att de begås utomhus (69 procent) och oftast på den plats som 
gärningsmannen tar kontakt med eller konfronteras med kvinnan och våldtäkterna är vanligast 
under sommarmånaderna och framförallt under veckosluten. Genomsnitts åldern för offren 
ligger på 24 år och oftast förekommer det mer än en gärningsman (24 procent) av den här 
typen av våldtäkt. Det är även vanligt att 33 procent av offren har utsatts för grovt eller 
mycket grovt fysiskt våld och ca 44 procent av offren har utsatts för ringa våld. I 14 procent 
av våldtäkterna har det förekommit hot med vapen eller någon annan form av tillhygge. 
Denna kategori av övergrepp är enligt allmänhetens synsätt en ”riktig våldtäkt” eftersom hon 
attackeras av en helt okänd man och blir skrämd eller hotad till sexuella handlingar (Eliasson, 
1997, s. 52). Gärningsmannen försöker oftast få kontakt med kvinnan för att bilda sig en 
uppfattning om henne, visar hon sig skrämd och inte fysiskt stark är hon ett lämpligt offer för 
gärningsmannen/männen. Våldtäkterna sker ute på allmänna platser, tillexempel, kvinnan går 
ensam i en park och plötsligt finns mannen bara där och drar in henne i buskarna. Den här 
kategorin av våldtäkt kan även förekomma när en gärningsman bryter sig in i en kvinnas 
lägenhet tillexempel vid ett inbrott. 

Våldtäkter med fler än en gärningsman ligger som en underkategori till våldtäkt av obekant 
och utgör 11 procent av denna typ av våldtäkt. Benämningen för dessa våldtäkter i den 
allmänna debatten betecknas oftast som gruppvåldtäkt, i 25 procent av den här typen 
våldtäkter är det vanligt med två gärningsmän, i 8 procent av våldtäkter förekommer det fyra 
förövare och i resterande 8 procenten är fem eller flera gärningsmän inblandade (Våldtäkt, 
2005:7). Det är vanligt att offret först möter eller konfronteras av gärningsmännen utomhus 
(39 procent) eller i en bostad (26 procent) eller inom ramen för nöjeslivet (19 procent). 
Utlösande faktorer för en gruppvåldtäkt är bland annat att de utsätts för grupptryck eller att de 
är alkoholpåverkade, Eliasson (1997) menar att dessa faktorer minskar männens ”normala” 
sociala spärrar. Den här typen av våldtäkt kan både vara spontana och välplanerade, det 
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vanligaste motivet är hämnd och övergreppet förekommer i mycket brutala former mot yngre 
kvinnor som oftast är berusade. Bakom liggande orsaker till övergreppet är att ett gäng killar 
vill sätta kvinnan på plats eller att kvinnan har varit upprymd på en fest där hon har 
konsumerat alkohol och dansat med många killar. Det är vanligt att det är kvinnan som får 
bära skulden när övergreppet avslöjas, det vill säga att kvinnan ofta får höra att hon inbjudit 
till sex, att hon befann sig på manligt territorium, hon skulle inte ha druckit så mycket alkohol 
mm. Den här typen av våldtäkt får ofta en mildare bedömning av rättsväsendet speciellt om 
uppsåtet från männens sida inte kan bevisas och att kvinnan på grund av berusning inte kan 
minnas i detalj vad som hänt.

Överfallsvåldtäkter är en under kategori till våldtäkt av okänd gärningsman och utgör 12 
procent av alla polisanmälda våldtäkter inom denna huvudkategori. Våldtäktsövergreppet 
kännetecknas av att offer och gärningsmän är helt okända för varandra och att våldtäkten 
inleds med ett plötsligt angrepp och platsens placering och läge har ingen betydelse, utan 
förekommer både utomhus och inomhus. Övervägande överfallsvåldtäkter sker utomhus (78 
procent), och två tredjedelar av dessa våldtäkter begås under veckosluten och det är inte 
ovanligt att denna typ av våldtäkt begås av mer än en gärningsman. Offrets medelålder ligger 
på 23 år, och  våldet som används är omfattande. 38 procent av offren har utsatts för grovt 
eller mycket grovt våld och minst hälften av offren har råkat ut för ringa våldshandlingar, och 
till sist har 15 procent av offren hotats med vapen eller annat tillhygge.

(För ytterligare statistik se bilaga 2) 

2.3   Myter 

Det finns fortfarande många fördomar och föreställningar om männens sexualiserade våld mot 
kvinnor i vårt samhälle. Dessa fördomar och föreställningar återspeglas hos lagstiftarna och 
domstolarna som i sin tur påverkar politiker, jurister och andra samhällsaktörer. Grundtanken 
med lagen är att den ska påverka och reflektera samhällets attityder, värderingar, dessa 
föreställningar förändras mellan olika kultur och över tid. Granström (2004, s. 133) hävdar att 
lagstiftningen representerar och reflekterar samhällets officiella accepterande konstruktioner 
och värderingar av vad som är manligt och kvinnligt. Samhällsstrukturen domineras av 
männens normer och värderingar, detta delar upp maktordningen enligt genussystem eller 
patriarkat där maktordning går ut på att man värderar det manliga och kvinnliga olika där 
kvinnan är underordnad mannen (Sexualbrottsofferutredningen, 2004, kap, 3.3). 
Upprätthållandet av samhällsstrukturens maktordning grundar sig på hetrosexualitetens 
konstruktion där männen legitimerar sitt våld genom att skuldbelägga kvinnorna genom deras  
beteende. Kvinnorna i sin tur legitimerar mäns våld genom att omformulera och förmildra 
männens våldet mot kvinnorna och ger männen ansvarsbefrielse.

Enligt sexualbrottsofferutredningen (2004:1) har allmänheten har en generell bild att 
överfallsvåldtäkterna är de ”riktiga våldtäkterna” detta synsätt påverkar 
anmälningsbenägenheten när ett våldtäktsbrott har begåtts mot kvinnor. Den typiska 
schablonbild som allmänheten har av vad en våldtäkt är för något är en brist på kunskap såväl 
hos den enskilde individen som inom sjukvården och rättsväsendet. För att komma till rätta 
med den allmänna bilden måste kunskapen förbättras inom alla samhällsnivåer i samhället. En 
annan etablerad uppfattning som många samhällsmedborgare har är att bara finns en speciell 
kategori av gärningsmän som utför övergreppen, män som är psykiskt sjuka, invandrare eller 
på något annat sätt är avvikande från den normala individen. När en våldtäkt har begåtts och 
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gärningsmannen inte överensstämmer med schablonbild har varje enskild individ ett visst 
motstånd till att se att ett sexualbrott har begåtts. För att det var en ”vanlig” man som utförde 
dådet, som kan vara vem som helst. 

I hela samhällsstrukturen förekommer det olika uppfattningar och myter om den kvinnliga 
och manliga sexualiteten, detta ligger till grund för hur vi uppfattar och tolkar vad en våldtäkt 
är. Dessa myter förekommer överallt i samhället både inom rättsapparaten som hos den 
enskilde individen. En vanlig uppfattning är att kvinnans nej egentligen är ett ja, det vill säga 
att när kvinnan säger nej gör hon det för att hetsa upp mannen, det är en del av den sexuella 
leken. När kvinnan säger nej vid avvisandet av mannens närmanden är något som hon njuter 
av, och detta ger mannen rätt till att använda tvång för att få sina sexuella drifter 
tillfredsställda (Granström, 2004, s 144 f). Samhället har även en förställning om en kvinna 
ska kunna njuta av sex måste hon bli utsatt för tvång och våld, vilket egentligen beror på att 
mannen har ett behov av att känna makt och kontroll över kvinnan och vill att hon underkastar 
sig honom. Att utsätta en kvinna för fysisk smärta anser mannen är en del av det primitiva 
kärlekslivet och att kvinnan egentligen inte känner någon smärta. Man anser även att en 
kvinna alltid kan avvärja en våldtäkt genom att skrika och slåss för att markera att hon inte 
vill ha sexuellt umgänge. Dessa uppfattning präglas i samhället än idag vid bedömningar av 
våldtäktsbrott inom rättssystemet.

Det finns även en uppfattning om att männens sexuella drifter är okontrollerbara och det är 
kvinnan som väcker mannens sexuella lustar. Eftersom hon gör det är det kvinnans eget fel att 
hon blir våldtagen, det beror på hennes beteende, hennes val av kläder och sättet hon pratar 
på. En annan vanlig föreställning som allmänheten har än idag är att det är bara en viss 
kategori av kvinnor som blir våldtagna, ett talesätt är ”fina flickor blir inte våldtagna”. Det 
finns även en föreställning om att kvinnan får skylla sig själv i och med att hon har provocerat 
gärningsmannen, på det sättet förs skulden och ansvaret över på offret och man anser att 
kvinnan har varit delaktig och hon fick det hon förtjänade. Uppfattningen att männens 
sexualdrifter skulle vara biologiskt bestämda, har börjat bli kraftigt ifrågasatta de senaste 
decennierna och forskning som sker idag tillbaka visar detta synsätt, eftersom de menar att 
sexualiteten är en rad mänskliga beteenden som har en given innebörd i en given kontext.

2.4   Skyll dig själv 

Det är vanligt att kvinnan som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp känner skuld och 
skam. Brottsoffret skuldbelägger sig själv genom att anklaga sig själv för det som har hänt, 
kvinnans ställer sig frågor som varför blev jag full, varför hade jag denna korta kjolen, eller 
varför följde jag med honom osv. Omgivningens reaktioner och misstroende frambringar och 
påverka kvinnas eget skuldbeläggande, omgivningens ifrågasättande av hennes beteende tyder 
på att den våldtagna kvinnan får skylla sig själv. Personer som kan vara bidragande till 
brottsoffrets känsla av skuld kan vara väninnan, familjen eller polisen som frågar varför hon 
gick ensam genom parken, hennes kläder mm (Sexualbrottsofferutredningen, 2004, kap, 4.2). 
Det är relativt vanligt att brottsoffret känner sig delaktig och medskyldig till våldtäkten, hon 
anklagar sig själv för att hon har gjort fel bedömning, att hon medvetet kanske har utsatt sig 
gör fara eller att hon var onykter. 

Kvinnor som har blivit utsatta för en våldtäkt kan många känna sig kränkta när de blir 
ifrågasatta av rättsväsendet och av sin omgivning av obehagliga frågor. Dessa frågor brukar 
oftast ställas på ett felaktigt sätt, vanliga frågor som kvinnan får är; hur kom det sig att du 
följde med honom hem. Andra frågor som indikerar på att offret får skylla sig själv handlar 
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om klädsel, alkohol och sexvanor, många blir misstrodda om offret har haft en sexuell relation 
med den misstänkte tidigare. Även kvinnans sexuella erfarenheter och hennes livsstil 
ifrågasätts kraftigare än gärningsmannens (Sexualbrottsofferutredningen, 2004:1, kap 5:1). 
Allmänhetens syn på den manliga och kvinnliga sexualiteten har en betydande roll i 
samhället, där mannens sexualitet anses vara normal medan kvinnans sexualitet ifrågasätt 
väldigt ofta. Synsätt gör det svårt för kvinnan att öppet tala om sexualitet och väljer att inte 
tala om sexuella övergrepp. Offret upplever skam efter våldtäkten och det innebär att kvinnan 
inte vill blottlägga sig offentligt och ge alla en inblick i hennes sexualliv. 

En annan infallsvinkel är bland yngre tjejer som har en annan attityd till sexuella övergrepp. 
De anser att det är något som tjejer får räkna med om man är på fest. Det vill säga att yngre 
tjejer anser att de som har utmanande kläder, varit berusad eller sagt nej i ett alltför sent 
skeende inte kan lägga skulden på killen. Även om killen har haft sex med tjejen mot hennes 
vilja kan hon inte anklaga honom för våldtäkt, yngres attityd om onyktra tjejer är att hon får 
skylla sig själv (Sexualbrottsofferutredningen, 2004:1, kap 4.9). Denna attityd innebär att 
killen går fri från ansvar, på grund av att det finns en viss förståelse för killens onyktra 
tillståndet att han kan ha svårt att kontrollera sin sexualitet. Föreställningen bland yngre tjejer 
och killar är att sex handlar om att tjejen ställer upp på vissa saker även om hon inte tycker 
om det och anser att det inte kan vara frågan om någon våldtäkt. Sociologen Stina Jeffner 
(Granström, 2004, s. 133), har gjort en undersökning av ungdomars inställning till vad de 
räknar som våldtäkt och inte som våldtäkt. Resultatet visade att ungdomarna har ett så kallat 
förhandlingsutrymme där man utgår ifrån tjejens beteende, sätt hon säger nej på, om hon är 
förälskad, alkoholpåverkan både tjej och killen, tjejens rykte. Dessa faktorer har en stor 
betydelse när omgivningen ska tolka om tjejen har blivit utsatt för en våldtäkt eller inte, man 
tar även med i beräkningen vem som är offer och vem som är gärningsmannen.



16

3 Teoretiska referensramen   

Teorierna har byggts upp efterhand som resultatet har bearbetats och granskats. Syftet med de 
valda teorierna som kommer att ligga som grund i analysen är till för att förstå hur de 
kvinnliga respondenterna ser på våldtäkter, offer och gärningsmannen ur ett sociologiskt 
perspektiv.

3.1   Stigmatisering   

Termen stigma kommer ursprungligen från grekiskan och refererade till kroppsliga tecken 
som påvisade att en individ hade något ovanligt eller nedsättande i sin moraliska status. 
Exempel på detta är att man skar eller brännmärkte individen någon satans på kroppen för att 
visa att han eller hon var avvikande och utstött. Märkningen av stigmat visade  allmänheten 
att det var en person man skulle undvika när man stötte på henne eller honom. Enligt Goffman 
(2005) används termen stigma i dag i samband med själva individens olycksöden där 
individens märkning inte är synliga för omgivningen. Stigmatiseringen av en person betyder 
att man som individ är avvikande från det som anses vara det normala utifrån samhällets 
rådande normer och värderingar. Det är andra aktörer i individens omgivningen som avgör 
om man individ är avvikande eller normal.

Förloppet i stigmatiseringen delar Goffman (2005) in i två delar, den virtuella sociala 
identiteten och faktiska sociala identiteten. Den virtuella sociala identiteten är när man som 
enskild individ möter en främling för första gången och vid detta tillfälle registrerar 
främlingens status. Utifrån detta första intryck placeras främlingen in i någon kategori med 
olika tillskrivningar och egenskaper utifrån det man tror att främlingen är. Detta innebär att 
främlingen nu har förväntningar på sig hur han ska bete sig och man ställer krav på den 
faktiska identiteten, man har skapat en normativ förväntning på den okända personen. 
Stigmatiseringen uppstår när främlingen inte lyckas uppfylla de förväntningar som har skapats 
omkring honom eller henne när det uppstår en skillnad mellan den virtuella- och faktiska 
sociala identiteten. 
Personer som finns i omgivningen till en stigmatiserad  person kan ha fått reda på individens 
stigman utan att de har träffat henne eller honom, men tillkännager inte öppet att de har fått 
information om personens stigma. Goffman kallar denna typ av information av en person för 
att hon eller han är misskrediterad av sin omgivning. En person kan även vara misskreditabel, 
det vill säga att individen själv undviker att förmedla ut viss social information om sina 
svagheter och brister till sin omgivning. Det är upp till den enskilde individen att dölja sitt 
stigma eller inte och det går ut på att; ska visa öppet hur det är fatt eller inte, att tala om det 
eller inte, spela teater eller inte, att ljuga eller inte. Detta är ett beslut som fattas och bestäms i 
varje enskild individ hur kvinnan eller mannen ska göra mot vem och hur, var och när man 
ska göra det. Genom att förhindra att den riktiga informationen ska bli känd för allmänheten 
accepterar den stigmatiserade personen ett bemötande från omgivningen som är baserad på 
felaktiga uppfattningar

”Även i de fall då en individ i och för sig skulle kunna hålla ett föga påfallande stigma 
hemligt, så märker han kanske att intima relationer med andra människor i vårt 
tillkortakommanden, vilket får honom att antingen låta den andra få del av hans 
situation, eller också känna sig skamsen över att han inte vågar det. Hur som helst 
förhåller det sig ju så att nästan allt som är ytterst hemligt ändå är bekant för någon, 
och därför inte kan undgå att kasta en viss skugga.” (Goffman, 2005. s. 81)
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Det kan uppstå problem för de personer som försöker förhindra att deras riktiga sociala faktan 
ska komma ut till allmänhetens kännedom. Problem kan uppstå vid ny relation eftersom den 
stigmatiserade individen med ett stigma inte vet om den nya bekantskapen kan utgöra en 
möjlig fara för henne eller honom. Oftast börjar bekantskapen med vanligt kallprat som 
efterhand kan komma att snudda vid ömma punkter som ligger nära det man försöker dölja. 
Det kan leda till att den stigmatiserade personen kan börja att tänka att de kanske inte är 
riktigt rätt att undanhålla vederbörande fakta eftersom man inte är den man utger sig för att 
vara. 

”En strategi som den misskreditable ofta tillämpar är att försöka hålla riskerna under 
kontroll genom att dela upp sin värld i en stor grupp människor som han inte talar om 
någonting för och en liten grupp som han talar om allt för och vars hjälp han sedan 
förlitar sig på. För sin maskerad väljer han ut och inviger just de människor som eljest 
skulle utgöra den största faran för honom. När det gäller nära bekantskaper som han 
hade knutit redan innan han fick sitt stigma, är det roligt att han skyndar sig att göra 
dessa relationer ”up to date” med hjälp av förtroliga samtal: den ju hända att han då 
blir avvisad, men han har i alla fall i behåll sitt anseende som uppriktig person.” 
(Goffman, 2005, s. 102)

Det finns både kvinnor och män som lyckas undanhålla information om sitt stigma från sin 
omgivningen, dessa personer som lyckas med detta får oftast betala ett högt psykiskt pris. De 
lever med en ständig ängslan att deras liv kan bryta samman vilket ögonblick som helst. 

3.2  Genus 

Termen genus härstammar från det latinska språket och betyder slag, sort, släkte eller kön. I 
svenska språket har vi använt termen för att beteckna substantiv av olika slag som han, hon, 
den och det, det gjorde vi ända fram till 1980 – talet. Kvinnoforskningen stal ordet genus från 
det lingvistiken som en översättning från engelskans gender som betecknar både slag/sort som 
genus men även som kön.

Enligt Yvonne Hirdman (2004) är maktfördelningen mellan könen ett genussystem som är ett 
socialt mönster och verkar genom att hålla isär könen där man delar upp det som är manligt 
och kvinnligt. Man utgår även från ”den manliga normens primat”, med det menar Hirdman 
att samhällsstrukturen ser mannen som människan, det normala och eftersträvansvärda. 
Medan man ser kvinnan som den sekundära och avvikande, detta utgör en hierarkisk ordning i 
samhället. För att få tillträde och ta del av samhällsstrukturen måste kvinnan införliva rådande 
normer och värderingar som männen har satt upp, det gör kvinnan i interaktionen med andra 
människor, institutioner och organisationer som finns tillgängliga i samhället. 

Hirdman menar att vi kan bestämma oss för vad mannen inte är och det skulle öppna upp för 
en förståelse för de drivkrafter som ligger bakom den detaljerade schablonbilden av vad en 
kvinna är. Hirdman hävdar att mannen inte är mjuk, blöt, känslosam, okontrollerbar, passiv 
eller svag mm. Tvärtom är mannen hård, torr, förstående, kontrollerad, har styrka, bra 
omdöme och har exklusiva benägenheter för ett högre tänkande. Detta kallar Hirdman (2004, 
s. 48) för maskulinums första lag: Att vara man är att inte vara kvinna. Detta synsätt från 
samhället gör att kvinnan jämförs mot en norm som består av en statisk konstruktion av 
sammanhängande idealtyper av en man, både inom yrkeslivet och privat. Normen som 
männen har satt i samhället är även en jämförelse mellan kvinna och människa, där 
människan symboliserar mannen som den överordnande varelsen. 
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”Det problematiska med denna manliga norm är således att det råder ett slags 
flytande nivåer mellan ”polis” och ”människa”, mellan norm som ”normal” och norm 
som den närmaste gudalika abstraktion, denna upphöjdhet som man givit människa. 
Denna norm handlar om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet. Den spökar överallt, 
som i den vardagliga betydelsen att brandmän är män – och en kvinna som är 
brandman blir en anomalitet. Det finns invävd i tankens, språkets allra finaste väv –
där ett stort, vackert VI snirklar sig över den.” (Hirdman, 2004, s. 60)

Mannens betydelse som mansperson med alla de variationer som finns på det manliga temat, 
allt ifrån herrens skapare till slusk och man är detsamma som mansfolk med alla de 
homosociala synonymer som finns. Detta har inneburit att mannen ses som samhällets norm 
att vara människa, person och individ. ”Mannen som norm, det är jag.” Mannens andra 
maskulinums lag är att vara normbärare och detta är mannens primat och är en företeelse som 
alla män måste följa och hålla sig till antingen medvetet eller omedvetet. Hirdman (2004) 
hävdar att alla män har normbäraren inom sig och bildar därmed samhällets idealtyper.

Männens behov och beroende av sin sexualitet kopplas ofta samman med raseri när kvinnan 
inte ställer upp på det mannen begär av henne, lösningen männen finner är att hata, ta till våld 
och kontroll. Hirdman (2004) säger att mannen fastställer sin värld efter det begär han har 
efter ”den andra” som är mannens grundande åtrå. Samhällets förståelse för det manliga 
föraktet mot kvinnor ligger i de ”maktburar” som de homosociala situationerna bygger på. 
Det vill säga att män är indragna i ett slags broderskap av normbärare och manifesterar sin 
samhörighet genom en överordning över kvinnan som alla män förhåller sig till genom tydliga 
koder som klargör vad som är att vara man. Hirdman (2004) tar upp det som Germanie Greer 
skriver i sin bok ”Den Kvinnliga Eunucken”, att alla individer är vittnen till alla de styckade 
kvinnokroppar, systematiska våldtäkter, handel med kvinnor som kön och ökad 
våldspornografi är en föraning om mäns intensiva hat mot kvinnor. Detta förakt och hat mot 
det kvinnliga könet är en bidragande orsak till underordningen av kvinnor. Männens förakt 
mot kvinnan är till för det manliga jagets identitet som ska upprätthållas genom att vissa sin 
förmåga att utöva makt och kontroll över det kvinnliga jaget.

3.3   Roller   

Lintons rollbegrepp är centralt inom sociologin, han benämner de delar av individens 
beteende som är bestämt av samhällets normer, krav och förväntningar med begreppen 
status/position och roller. Detta innebär att samhället består av olika sociala mönster där en 
kontinuerlig interaktioner mellan olika individer och grupper interagerar med varandra 
beroende på de aktuella mönstren av ömsesidigt beteende som finns i det sammanhang man 
befinner sig i. Aktörernas ömsesidiga beteende är enligt Linton individens mångfald av 
status/position som man utövar och dessa positioner representerar individens förhållande till 
hela samhällssystemet. De roller och positioner/status som individen intar i olika 
sammanhang är inget som man bestämmer själv, utan det är ett samspel med omgivningen 
som måste legitimera aktörens roll agerande i en given kontext. 

Linton (1936)  menar att det finns två typer av positioner/status som individen kan inta; en 
”tillskriven status/positions rollen” som individen tillskrivs redan vid födseln bl.a. genom 
kön, ålder och familj. De tillskrivna rollerna kan individen inte påverka själva utan de följer 
individen hela livet och tränas in i dessa roller redan som litet barn. Beroende på vilket 
samhälle individen tillhör är de tillskrivna rollerna mellan  män och kvinnor olika vad det 



19

gäller positioner/status, roller och attityder till kvinnor respektive män. Det som tycks gäller i 
alla samhällen är att deltagarna är överens om hur olika positionerna/status och rollerna ska 
framföras för att samhällsfunktionen ska fungera på bästa tänkbara sätt Den andra position är 
en ”förvärvande positions/status roller”, som individen uppnår själv genom sitt yrke, karriär 
och utbildning mm. För att uppnå förvärvade positionsroller måste individen konkurrera med 
andra aktörer och framhäva sina individuella förmågor. 

3.4   Risker   

Klassamhället som stod för jämställdhet och idealet var, lika möjligheter för alla. Detta ideal 
existerar inte i risksamhället vi lever i idag vars mål istället är att individen ska skonas från 
det värsta (Beck, 1998). Drivkraften i risksamhället är att stärka säkerheten för dess 
medborgare, drivkraften som är till för att stärka säkerheten gör istället att resultatet blir ett 
ojämlikt samhälle där individerna känner sig allt mer osäkra. Risksamhället som vi lever i går 
ut på att avvärja de värsta farorna och hoten som individen ständigt omges av.

Beck uttrycker risksamhällets rörelse mönster på detta sätt: ”Jag är rädd! Nödens 
samhörighet ersätts av rädslans samhörighet” (Beck, 1998, s. 69). Med citatet menar Beck att 
risksamhällets aktörer har fått en gemensam solidaritet av rädsla. 

” Erfarenhetslogiken i det vardagliga tänkandet blir så att säga den omvända. Man 
går inte längre uteslutande från egna erfarenheter till allmänna omdömen, utan en 
allmän kunskap som inte bygger på personliga erfarenheter blir den centrala, 
bestämmande delen i den egna erfarenheten” (Beck, 1998, s. 100).

I och med att riskerna som individen dagligen möter breder ut sig allt mer gör att varje enskild 
individ gör sitt yttersta för att undvika faror som de upplever som hotande. Skulle man trots 
allt inte tillkänna ge de risker man dagligen utsätts för ökar faran och motåtgärderna kommer 
att utebli och därmed är individens egna säkerhet i fara. Trots att hoten är erkända växer dock 
riskerna sig allt större om man väljer att sätta på sig inbyggda skygglappar. För att undvika 
detta menar Beck (1998) att om individen ska uppfatta de risker som finns som en risk måste 
man tro på de osynliga orsakssambanden som finns mellan sakligt, tidsligt och rumsligt, dessa 
har olika förutsättningar och det är först när individen ser detta som hon kan använda sig av 
sitt eget riskbedömande som utgångspunkt för sitt eget tänkande och handlande. 

Beck (1998) menar att individen även kan känna både oro och ett lugn samtidigt vars orsak 
ligger i att individen resonerar att olika slags hot är omöjliga att föreställa sig och man måste 
lära sig leva med dem. I risksamhället vi lever i har olika slags erfarenheter en livsavgörande 
betydelse för individen, det vill säga att man efter egna förmågor försöker att förutse och klara 
av de hot som finns och att klara av dessa hot och faror blir att viktigare både privat och 
politiskt. I takt med att hoten ökar tvingas den enskilde individen att klara av att lösa problem 
och hot på egen hand, detta kan komma att leda till nya krav på samhällets institutioner. De 
kommer att tvingas till att utbilda individen i själv bearbetning i terapeutiska form.

3.5   Trygghet och Reflexivitet 

Enligt Giddens (2002) har kvinnans och mannens ontologiska trygghet och tillit sin grund i 
spädbarnet som de en gång var, den växer fram med deras relationen mellan föräldrarna som 
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är deras primära omvårdnadspersoner. Denna trygghet och tillit uppstår mellan parterna på ett 
naturligt sätt när föräldrarna svarar på barnets behov och finns tillgängliga för dem. När det 
lilla barnet upplever kontinuitet och stabilitet i tidigt skeende i livet lär den sig att vara trygg i 
relationer med andra och utvecklar en defensiv skyddshinna kring sig själv. Skyddshinnans 
uppgift är att få den enskilde individen att uppleva sig själv som en självständig och fri 
människa som har en bra grund att kunna hantera potentiella faror och hot som kan dyka upp i 
deras yttre värld.

”Den tillit som barnet under normala förhållanden känner sina omsorgspersoner kan 
enligt min mening betraktas som en sorts emotionell vaccinering mot existentiell 
ångest – ett skydd mot framtida hot och faror som gör att individen kan bevara hopp 
och mod i vilka förskräckliga situationer hon eller han kan hamna i senare i livet. 
Grundläggande tillit är en avskärmningsmekanism i förhållande till risker och faror i 
den omgivande handlings- och interaktionsmiljön. Denna tillit utgör den viktigaste 
emotionella elementet i den försvarssköld eller skyddshinna som alla normala 
individer bär på som ett medel för att kunna gå vidare med sina vardagliga 
aktiviteter.” (Giddens 2002, s. 52)

Både kvinnor och män har sociala rutiner som är sammankopplade med deras kroppskontroll 
över sina fysiska behov, detta kallar Giddens för regimer som är framtvingade av individens 
fysiologiska karaktär. Dessa regimer som kvinnan och mannen har är uppbyggda av deras 
beteende och vanor, man kan se det som individens självdisciplin av att kontroller sina 
kroppsliga regimer. De sexuella regimerna kretsar kring att kvinnan eller mannen vill 
framhäva och vissa upp sin kropp med ytliga drag som kroppsutsmyckningar, kläder och 
smink. Vidare kontrollerar varje individ hur deras kropp ska uppträda inför andra genom 
invanda rutiner och samhällets normer. Även kroppens sensualitet refererar till hur individen 
hanterar sin kropp av njutning och smärta. Denna kroppskontroll kan variera beroende på om 
individen är av kvinnligt- eller manligt kön, båda könen har en kronisk övervakning av sin 
egen kropp och de kroppsliga gesterna som vi förmedlar ut till omgivningen. 
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4 Metod  

Jag har valt att använda mig utav kvalitativ metod eftersom jag ansåg att denna metod skulle 
ge mig bättre möjligheter att komma närmre mitt studieobjekt. Med den kvalitativa metoden 
ville jag bygga upp en tillfällig relation med närhet till respondenterna under intervjutillfällen 
som skulle hjälpa till att öppna upp för deras individuella åsikter och uppfattningar om 
våldtäkter, offer och gärningsmän (Sjöberg, 1999). Tillämpningen av den kvalitativa metoden 
gav mig möjligheten att fördjupa mig i respondenternas uppfattningar och deras eget sätt att 
tolka och bedöma våldtäkter och offer. Hade jag valt en kvantitativ metod hade jag inte 
uppnått närheten till informanternas egna tolkningar om det aktuella ämnet, utan den 
kvantitativa metoden hade bidragit till en distanserad relationen till den utvalda gruppen av 
kvinnor. Tillväga gångsättet i en kvantitativ metod hade inneburit att min empiriska insamling 
hade bestått av konstruerade frågeformulär som inte kräver någon närhet och kännedom om 
respondenternas eget tänkande och handlande. Resultatet av den insamlade datan hade 
inneburit distanserade klassifikationer av våldtäkter, offer och gärningsmän

Den kvalitativa metoden gav mig möjligheten att ta reda på respondenternas egna livsvärldar 
samt relationen de hade till sina upplevelser och förhållningssätt till mitt undersökning objekt. 
Syftet med metod valet var att försöka uppnå en förståelse för respondenternas uttalanden 
genom att kunna tolka påståenden, tonfall vid intervjuer, deras ansiktsuttryck och kroppsspråk 
mm. Metodens syfte och mål var att försöka erhålla nya nyanser och beskrivningar genom att 
tala med informanter och tolka deras livsvärd med deras egna ord som jag sedan i min tur har 
tolkat. Den kvalitativa metoden har givit mig möjlighet att låta respondenterna beskriva 
våldtäkter, gärningsmän och offer ur deras egna upplevelser, hur de  känner och hur de 
handlar i olika situationer. Min uppgift har varit att söka svar på varför informanterna känner 
och upplever som de gör. För att jag kunna förstå och tolka mina respondenter har jag 
undersökt empirin med nyfikenhet och öppnat upp mina sinnen för att kunna finna andra 
möjliga tolkningar som inte jag hade uppmärksammat innan jag började undersöka mitt studie 
objekt (Asplund, 2004). 

4.1   Hermeneutiken   

Hermeneutiken kommer ursprungligen från det grekiska språket och betyder 
utläggningskonst, förklaringskonst eller tolkningslära som kan härledas tillbaka till antiken, 
där hermeneutiska frågorna ingick i kunskapsteoretiska reflektioner för att kunna tolka och 
förstå gamla och svårbegripliga skrifter ( Gripsurd, 2002). Tolkningsläran utnyttjas av alla 
sociala aktörer, både forskare och enskild individ som försöker finna förståelse och mening av 
märkliga företeelser som vi vill ha kunskap om. 

Utgångspunkt med uppsatsarbetet och den empiriska bearbetningen har jag även utgått ifrån 
ett fenomenologiskt synsätt som ligger nära det hermeneutiska perspektivet som ligger till 
grund för studien tillväga gång. Fenomenologins främsta uppgift är att fastställa innebörden 
och meningen av respondenternas egna uppfattningar som jag har sett som en kunskapskälla 
av deras erfarenheter och värderingar. Det som jag har gjort har varit att ta reda på 
respondenternas subjektivt upplever och ageranden gentemot våldtäkter, offer och hur de ser 
på gärningsmännen (Hartman, 2004, s. 193). Den fenomenologiska grundidén är att var och 
en av mina respondenter både kompletterar och tolkar sina erfarenheter hela tiden som är en 
tolkningsprocess som skapar en förförståelse för deras sätt att se på sig själva och på andra 
aktörer, och hur de ser på omvärlden i sin helhet. Det jag har undersökt i respondenternas 
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yttrande har varit deras erfarenheter och deras känsla, för att jag bättre skulle kunna förstå 
mina respondenter som redan har tolkat något var jag tvungen att förstå deras motiv och 
trosföreställningar som ligger bakom deras tänkande och handlingar. 

Det hermeneutiska perspektivet har dock legat som grund när jag bearbetat min empiri, jag 
har varit ute efter att förstå informanternas synsätt av deras egna tolkningar av våldtäkter, 
våldtäktsoffer, gärningsmännen och om respondenterna anser om någon bär ett eventuellt 
ansvar. Den tolkning som varit aktuell är min tolkning av respondenternas egna tolkningar. 
Det jag har varit ute efter att ta reda på är deras eget handlande, vilken mening och syfte deras 
agerande har i deras beteendemönster, som inkluderar informanternas egna normer, regler, 
värderingar och även vad de förväntar sig av sitt eget agerande när de interagerar med andra 
sociala aktörer (Gilje & Grimen, 2004). Det jag har gjort utifrån detta är att jag har tolkat och 
försökt att förstå något som redan är tolkat av respondenterna, deras förståelse av sig själva 
och andra och den fysiska världen som finns runtomkring dem hela tiden. Hermeneutiska 
cirkeln har haft sort utrymme när jag har bearbetat och tolkat de utskrivna intervjuerna när jag 
har letat efter olika samband i texterna. Att finna förståelsen i texterna har varit en ständig 
växling mellan helhet och del, mellan det jag har tolka och min egen förförståelse. Tolkningar 
av delar av texterna har varit beroende av hur jag har tolkat helheten, som i sin tur har varit 
beroende av hur jag tolkat delar av texterna (Gilje & Grimen, 2004, s. 190 f). När jag har 
motiverat en tolkning av delar i texten har jag varit tvungen att hänvisa till en tolkning av hela 
kontexten och omvänt. När jag sedan har motiverat en tolkning av hela texten har jag hänvisat 
till en tolkning av en del i texten.

Uppsatsens empiriska material som består av informanternas yttrande, tidigare skrivna 
dokument och andra texter, utifrån det har jag tolkat informanternas ageranden. För att göra 
mina tolkningar av respondenternas yttranden och handlingar har jag utgått ifrån att de 
förnuftiga och rationella individer. Vidare har jag haft ett moraliskt tänkande gentemot 
respondenterna, det vill säga att jag har visat dem respekt för deras uppfattningar och 
ställningstaganden utifrån det jag har tolkat, där min uppgift har varit att studera och tolka 
informanternas handlingar och uppfattningar (Gilje & Grimen, 2004, s.239). Jag har tagit 
fasta på respondenternas egna tolkningar, med det som utgångspunkt har jag försökt att finna 
motsägelser i respondenternas uttalanden. I intervjusituationerna har jag haft en närhet till 
respondenterna genom öppna dialoger, vid tolkning och bearbetning av empirin har jag stigit 
åt sidan genom att inte längre vara deltagande utan försökt att hålla mig distanserat och vara 
objektiv i mina tolkningar, jag har ställt mig utanför som en utomstående observatör. Grunden 
har dock varit att det är respondenternas uttalanden och tolkningar som har haft den största 
betydelse i studien i och med att det är respondenterna som försöker säga någonting om just 
våldtäkter. 
4.1.1  Förförståelse  

Den förförståelse som jag hade innan jag började studera bilden av hur kvinnor ser på 
våldtäkter, offer och gärningsmän grundar sig på mina egna fördomar och den egna 
förförståelsen. Denna bakgrund har varit en betydande förutsättningar som har hjälpt mig att 
börja leta och söka efter en inriktning till det jag ville undersöka (Gilje & Grimen, 2004, s. 
183 f). Vilket innebär att min förförståelse har varit ett nödvändigt villkor för att jag 
överhuvudtaget skulle kunna veta vart jag skulle rikta min uppmärksamhet mot. Till sist ska 
också nämnas att den förförståelse jag hade när jag påbörjade arbetet har revideras och byggts 
upp på nytt under resans gång, i och med att den kunskap jag har fått kännedom om har till 
viss del förändrat den inställning jag hade från början.
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När jag bestämde mig för att studera våldtäkter ur ett kvinnligt perspektiv var min personliga 
uppfattning att det inte var tillåtet att vara ett synligt offer och de våldtagna kvinnorna tillåts 
inte att tala öppet om det trauma de varit med om. Att vara ett sexualbrottsoffer inte är 
accepterat av allmänheten och att det är inget man pratar om, vilket i sin tur medför att den 
utsatta kvinnan inte vågar berätta vad hon varit med om. När offret inte kan vara öppen om 
sin upplevelse kan hon bli tvungen att dölja viss information om sig själv och väljer noga ut 
vem som ska få tillgång till hela hennes bakgrundshistoria. I regel är det bara den närmaste 
bekantskapskretsen som vet om våldtäktsövergreppet, medan i nya relationer döljer hon en del 
av sanningen om vem hon egentligen är. 

4.1.2  Etiska ställningstaganden   

Jag har medvetet valt att hålla informanternas identitet anonyma och har därför givit dem 
fingerade namn, har även valt att utesluta namnet på en ort för att inte sammankoppla en av 
informanterna med orten där hon växte upp eftersom en kompis till henne blev våldtagen och 
övergreppet kom ut i media. Med respekt mot respondenten och hennes kompis har jag valt 
att hålla det hemligt. Jag har även funderat på hur informanterna skulle kunna reagera och 
agera vid intervjusituationen eftersom ämnet kunde vara något som berörde dem på ett eller 
annat sätt som jag inte kände till. Jag är medveten om att samtalet under intervjun kan ha 
väckt nya tankar och funderingar hos informanterna och det har legat i mitt intresse att de har 
kunnat nå mig om de har haft frågor angående intervjuerna. Ett annat medvetet val har varit 
att hålla informanternas socioekonomiska- och kulturella bakgrund utanför mitt arbete, av den 
anledningen att jag ansåg det inte var relevant för min undersökning. Under hela arbetets gång 
har jag tänkt på respondenternas integritet och deras värdighet för att inte kränka dem i deras 
ställningstaganden och uttalanden i intervjuerna (Trost, 1997).

Alla respondenterna gav sitt samtycke till att intervjuerna blev inspelade vid förfrågan om det 
gick bra, jag hade dock förberett mig på att föra anteckningar om någon av dem skulle tycka 
att det blev jobb att sitta med en bandspelare. Jag informerade dem om att de kunde låta bli att 
svara på frågor som de ansåg att de inte ville ge något svar på och att de när som hade 
möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade (Trost, 1997). Vidare blev informanterna 
informerade i korta drag om vad intervjun kom att handla om, men mitt bakom liggande syfte 
och frågeställning avslöjade inte vid den informationen. Informanterna blev även informerade 
om min tystnadsplikt och konfidentialiteten.

4.2 Tillväga gångs sätt 

Här tar jag upp hur jag har gått tillväga med mitt urval av informanter, var intervjuerna 
genomfördes och hur jag som intervjuare upplevde intervjusituationerna. Till sist ger jag en 
beskrivning av intervjuplanen som jag hade som utgångspunkt vid intervjuerna.

4.2.1  Urval  

Vid processen att få tag på respondenter uppstod det svårigheter att få tag i kvinnor som var 
villiga att ställa upp på intervjuer. Vissa av informanterna som till en början ville ställa upp 
hoppade av i sista minuten och det medförde att det till slut blev fyra djup intervjuer som 
genomfördes. Till min hjälp att få tillgång till respondenter tog jag hjälp utav min syster och 
mina vänner. Det visade sig att alla informanter har haft eller har någon anknytning till 
våldtäktsoffer, detta var något som jag inte viste när jag bokade tid och plats med 
informanterna utan de kom fram under själva intervjusituationen. Urvals gruppen bestämde 
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jag skulle vara kvinnor och deras ålder hade ingen betydelse, åldersgränsen blev varierande 
mellan 24 år och 45 år. Att ålderspannet varierade på ca 20 år var inget som jag viste förrän 
jag hade bokat tid och plats med informanterna. Det var intressant att granska respondenternas 
uttalanden för att se om jag kunde finna likheter i deras sätt att tänka och resonera när det 
visade sig att intervjupersonerna var från tre olika decennier. Informanterna är födda på 60-
70-80- talet, synsättet på den kvinnliga sexualitet skulle man kunna förvänta sig skulle ha 
förändrats genom tre generationer. 

4.2.2   Intervjusituation   

Tre av intervjuerna genomförs i intervjuarens bostad medan den fjärde intervjun gjordes på ett 
kafé i Helsingborg. Intervjuerna genomfördes som ett vanligt samtal över en fika där 
respondenterna kunde berätta fritt om sina ställningstagande angående våldtäkter, synen på 
offer och gärningsmän. Det öppna samtalet gjorde att jag hade möjlighet att ställa följdfrågor 
som var av intresse som låg utanför de frågor som jag tänkt att ta upp. Denna typ av intervju 
gjorde att jag inte behövde styra informanternas svar utan jag kunde bara styra in dem på rätt 
spår igen när de svävade ut för mycket under samtalet. Jag började intervjun med att ställa 
rent allmänna frågor om medias rapportering av våldtäktsöverfall i den offentliga miljön och 
successivt förde jag in samtalet på mer personlig nivå där deras ställningstaganden kunde 
komma fram på ett annat sätt än att bara prata om det allmänna uppfattningen. Till sist såg jag 
till att respondenterna besvarade de utgångsfrågor som jag hade planerat att ta upp under 
intervjuerna. 
Intervjuerna fungerade smidigt utan några längre uppehåll och pauser, respondenterna var 
öppna för att framföra sina ställningstaganden, vad de ansåg om både offret och 
gärningsmannen, och medias sätt att hantera sin rapportering av våldtäkter i den offentliga 
miljön. Jag upplevde att informanterna inte var något nämnvärt besvärade av att intervjuerna 
spelades in mer än möjligtvis i början men det släppte efter några minuter när de kom igång 
att prata (May, 2001). Tillgången till att få samtycke till att spela in intervjuerna gjorde att jag 
som intervjuare kunde fokusera på informanten och samtalet samtidig som jag kunna iaktta 
deras beteende som gester, ansiktsuttryck och deras betoning på olika ord och meningar.

4.2.3   Intervjuplan    

Jag beslutade mig för att inleda intervjuerna med hur media skildrar våldtäkt rent generellt, 
valet att inleda från denna infallsvinkel var ett strategiskt beslut för att underlätta för 
respondenterna i diskussionen där de skulle ha något att utgå ifrån. Att inleda intervjuerna ur 
medias rapportering om våldtäkter var ett sätt att komma åt respondenternas övergripande 
ställningstaganden på en allmän nivå innan jag förde över samtalet på ett mer personligt plan 
med deras egna värderingarna. Under intervjuerna återkom respondenterna med jämna mellan 
rum till diskussioner om hur media hanterar våldtäktsöverfall. 

Jag hade inte någon specifik intervju guide som jag följde utan den var relativt öppen, det som 
jag hade som utgångspunkt var att kontra vem som bär ansvaret och inte ansvaret för en 
våldtäkt. Jag var även ute efter informantens konkreta ställningstagande om någon bär ett 
ansvar vid våldtäkten. Är ett Nej alltid ett Nej, har klädes valet någon betydelse vid en 
våldtäkt, alkoholens påverkan, hur se respondenterna  på okända- eller kända gärningsmän. 
Vilken bedömning gör respondenterna när kvinnan följer med mannen hem och blir 
våldtagen. Finns det tillfällen när kvinnan får skylla sig själv om hon blir våldtagen, 
exempelvis om kvinnan själv utsätter sig för risk fyllda situationer.
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4.3   Bearbetning av empirin   

När intervjuerna var genomförda skrev jag ut varje intervju ordagrant för att inte riskera att 
jag som intervjuare skulle av misstag råka ersätta respondenternas egna ord med mina egna 
(May, 2001). Att skriva ut intervjuerna noggrant var även till för att miniminera riskera att jag 
skulle missa något ord eller mening som skulle kunna vara av betydelse när det blev dags att 
granska materialet. Efter att intervjuer var färdiga och utskrivna gjorde jag en 
sammanställning av alla respondenter för att få en bättre översikt på vad de hade sagt. Denna 
sammanställning medförde att jag fick många teman att gå på som jag sedan har betat ner till 
fyra teman i empiri presentationen med några underrubriker. Den hermeneutiska cirkeln har 
haft en stor betydelse vid bearbetningen av det insamlade materialet, men jag har dock gått 
kritiskt tillväga och även ifrågasatt respondenterna uttalanden (Alvesson & Deetz, 2000). Den 
kritiska granskning av mitt material medförde att jag började reflektera och tänka kreativt och 
riktade inte bra uppmärksamhet mot det uppenbara utan kunde se det som inte var lika 
uppenbart. Med det kritiska tänkandet skapades det ny mening och förståelsen av fenomenet 
på ett sätt jag inte hade uppmärksammat tidigare i min egen förförståelse. En annan viktig 
betydelse i den kritiska läsningen av den insamlade empirin har varit att sträva efter att se 
textens latenta budskap som har legat under den manifesta textens betydelse och budskap. 
Den kritiska läsningen har varit objektiverad och har inneburit att min uppmärksamhet har 
skärpt vid läsningen av den insamlade empirin (Gripsrud, 2002).

Jag har försökt att vara så objektiv som möjligt i mina tolkningar av empirin, men min egen 
förförståelse har säkerligen kommit fram någon gång under arbetets framskridande. Det är 
något som jag har varit medveten ända från början när uppsatsämnet valdes, vid de tillfällen 
jag kommit på mig själv med att inte vara tillräckligt objektiv har jag lagt arbetet åt sidan för 
att kunna se klart och objektivt igen. 

Vid analysering av intervjuerna har jag letat efter återkommande mönster i uttalanden och 
försökt att finna uttalanden som har varit avvikande från övriga informanternas påståenden. 
Jag har även sökt efter ambivalenser i respondenternas inlägg och utnyttjat spåhuds begreppet 
för att ta fasta på om jag kunde få nya ledtrådar och infallsvinklar att gå vidare med (Sjöberg, 
1999). Under hela processen av bearbetningen har jag haft både närhet och distans till mitt 
empiriska material, närheten har jag haft till mina respondenter och det utskrivna intervjuerna, 
distansen har jag haft genom att se det ur det teoretiska perspektivet. En balans mellan dessa 
har inte varit lätt alla gånger men målet har varit att hålla en någorlunda jämn balans mellan 
dem.

Vidare i bearbetning av citaten har jag valt att utelämna ett namn på en ort för att inte 
respondenten ska kunna kopplas till orten, i och med att hon tar upp om ett fall där hon bodde 
tidigare som belystes i media. Vidare har jag gjort mindre ändringar i citaten från talspråk till 
skriftspråk men det har inte påverkat innebörden i respondenternas påståenden (Trost, 1997). 
Vid utlämning av ord eller text har jag markerat det genom att vissa det med […] för att 
klargöra att det har tagits bor en del ur sammanhanget som inte har varit relevant för empiri 
presentationen.
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5 Empiri presentation    

I detta avsnitt presenteras respondenternas ställningstaganden, deras egna upplevelser och 
uppfattningar om deras sätt att se på våldtäkter och offren. Först behandlas informanternas 
syn på brottsoffer, kvinnan som en svag individ och vem som kan vara ett potentiellt offer. 
Sedan går presentationen över till vad de anser vara den stereotypa och avvikande 
gärningsmannen. Därefter kommer olika åtgärder som kan skydda kvinnan sådant hon kan 
göra själv, samhällets åtgärder, föräldrars- och medias ansvarstaganden. Till sist redogörs 
varför respondenterna inte bryr sig lika mycket om våldtäktsövergreppen som sker i hemmet 
som vad de gör när det gäller våldtäktsöverfall i den offentliga miljön.

5.1   Brottsoffer bilden  

Under denna rubrik presenteras respondenternas syn på brottsoffer som beskrivs både som 
stereotypa och normaliserade och våldtäktsoffer som är avvikande. Informanterna belyser inte 
bara en kvinnlig bild av våldtäktsoffer utan även att män och minderåriga barn blir utsatta. 
Några av de intervjuade tar även upp att anhöriga till både offer och gärningsman blir 
drabbade på ett eller annat sätt. 

5.1.1   Vem är ett offer?

Det vanligaste offret för en våldtäkt som allmänheten ser det är en kvinnan som blir sexuellt 
utnyttjad av en man, det är detta som är den stereotypa bilden av våldtäktsoffer. Men det finns 
även andra typer av brottsoffer vid en våldtäkt, en man som blir utnyttjad av en kvinna, inom 
homosexuella förhållanden och även att minderåriga flickor och pojkar blir utsatta för dessa 
övergrepp.

Respondenterna ser det kvinnliga offret som den mest utsatta gruppen av en våldtäkt, men de 
är samtidigt relativt medvetna om att det förekommer våldtäkter inom andra 
samhällskategorier men dessa avvikande offer belyser inte i media och det gör att man inte 
tänker på det på samma sätt.

”Jag tror egentligen att det kan vara vem som helst, men i överfallsvåldtäkter är den 
typiska kvinna, har varit ute och druckit, hon är ganska unga 20 – 30 års åldern som 
är ganska utsatta. Annars tror jag inte det spelar någon roll.  Jag tror man är på fel 
plats vid fel tillfälle för att råka ut för det.” (Susanne)

De kvinnliga offren får nästan all uppmärksamhet i media och detta anser Maria beror på att 
media bidrar till att skapa en falsk bild av de brottsoffer som förmedlas till allmänheten. Att 
det finns män som faller offer för våldtäkter som kvinnor utsätter dem för är något som ytterst 
sällan  kommer fram i media och får ingen uppmärksamhet. Maria tror att det beror på att män 
inte vill gör någon anmälan eftersom vi lever i ett mansdominerat samhälle.

”Jag tycker media ger en falsk bild, det som aldrig blir uppmärksammat är att det 
finns kvinnor som våldtar män. Det är säker inte ett manligt fenomen, det är bara det 
att kvinnor berättar och anmäler. Samhället är dock rätt mansdominerat, en man 
vågar nog inte berätta för jag tror att det finns massor i mörkertal. Man hör bara om 
männen som misshandlar kvinnorna, det finns säker tvärtom också, men dem belyser 
inte media, såvida det inte kommer fram.” (Maria)
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Lisa tycker det är lite konstigt att media inte skriver om att även pojkar blir drabbade, likaså 
att män som kanske befinner sig i en underordnad position på sitt arbete eller andra situationer 
också blir drabbade. och att där finns ett stort mörkertal. Att de blir utsatta för sexuella 
kränkningar, men att det kanske kommer längre fram i processen.

” Vad jag däremot tycker är lite konstigt, det är att man inte kan läsa så mycket om att 
pojkar blir drabbade, där har media missat en stor bit. Men jag tror även att män 
kanske i underordnad position i sitt arbete eller andra situationer också blir drabbade, 
där är det ett stort mörkertal.” (Lisa)

Andra avvikande offer som blir drabbad när någon blir våldtagen är inte bara offret och 
dennes familj och anhöriga. Utan även gärningsmannens familj och anhöriga drabbas av vad 
gärningsmannen har gjort. Maria tänker på förövarens föräldrar, barn och närmaste släkten 
som också blir uthängd i media. Det kan innebär att deras vänner och bekanta slutar att prata 
med dem, börjar kanske gå omvägar för att slippa prata med dem och andra barn slutar att 
leka med gärningsmannens barn som får gå själv och kanske blir utfrysta. 

”Det är synd om hans barn, hans familj för att de ska få lida för någonting som han 
har gjort, […] för de kan inte hjälpa att de har ett sådant svin till pappa. […] Folk vill 
inte umgås med dem, för alla tar ju parti för den som blir drabbad, det är synd om 
barnen att de ska bli retade. ”(Maria)

En annan infallsvinkel som är mer ovanlig när det gäller våldtäktsoffer kommer från Maria 
som anser att det finns män som blir våldtagna av en kvinna, och att dessa män inte anmäler 
brottet de blir utsatta. Det skulle beror på att samhället är mansdominerande och att den 
utsatte mannen känner sig kränkt och vill inte låta allmänheten se att han är en svag person. 

”Jag tror det handlar om att det är kränkande för en man att bli misshandlad av en 
kvinna, för mannen har alltid varit den store familjeförsörjaren. För det är i stort sett 
faktiskt fortfarande så att vi har en mansdominerande värld, även om man inte vill se 
det på det viset. För en man som blir uppklådd av en kvinna, det är inget man går ut 
med. Det händer säkert, men det är inget som media belyser.” (Maria)

Utifrån informanternas uttalanden kan vem som helst vara ett offer beroende på hur den 
enskilde aktören ser på vad ett offer egentligen är, att det kan vara både kvinnor och män. I 
det stora hela är det dock kvinnan som blir utsatt för våldtäkter där manen förgriper sig på 
henne.   Det är även offrets och gärningsmannens familj, närmaste anhöriga som på ett eller 
annat sätt får lida för gärningsmannens handling.

5.1.2  Synen på brottsoffret

Under intervjuerna kom det fram hur respondenterna själva ser på våldtäktsoffer, hur kvinnan 
ska bete sig och  agera i olika situationer. Vid vissa tillfällen anser respondenterna att 
brottsoffret får skylla sig själv om det inte tar det egna ansvaret vid medvetna risker som att 
gå igenom stadsparken i Helsingborg. Det framkom även att kvinna har eget ansvar att inte 
sända ut misstolkande signaler till det motsatta könet , att kvinnor ska överväga sina val noga 
vid olika situationer och agerande. Vidare kom det även fram att kvinnan är av ett svagare kön 
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vad det gäller den fysiska styrkan och det är något som gärningsmannen drar nytta av vid sina 
övergrepp.  

Respondenterna poängterar att ett nej alltid är ett nej oavsett vad kvinnan har på sig, att 
hennes klädstill, alkoholvanor eller hennes beteende inte har någon betydelse vid ett 
våldtäktsövergrepp. De anser att sådant påståenden inte hör hemma i en diskusson om 
våldtäktsövergrepp. 

”Ett nej är alltid en nej oavsett vad kvinnan har på sig, vi lever i rätt land, vi har fri 
klädsel, vi lever inte i Irak där vi är tvungna att gå kläda i stora klänningar från 
huvudet och ner till tårna för att inte männen ska få några frestelser. Jag tycker det är 
underbart att vi får lov gå omkring kläda som vi vill, de är bara det att vissa män har 
inte fattat att det inte betyder  kom och våldta mig Nu. Utan bara att han får lov att 
titta på mig men håll fingrarna väck, om jag inte själv säger att du får prata med mig 
och röra mig.”(Vanja)

En annan informant anser att en kvinna aldrig bär något ansvar och att det spelar ingen roll 
var kvinna befinner sig om hon är smått berusad eller om kvinnan uppträder på ett utmanande 
sätt, men att man som kvinna ändå måste tänka sig för lite.

”Jag tycker i stort sätt att hon aldrig bär ansvaret, de är en handling hon aldrig har 
godkänt eller valt att vara i, har aldrig velat vara i situationen. Det är klart att de 
finns de som utmanar till det men som sedan säger nej, ett nej är alltid ett nej,  man får 
kanske tänka sig för lite på vägen i vissa situationer. Jag tycker inte att det är något 
argument, ingen vill bli våldtagen, det är ingen som går genom parken för att kanske 
vilja råka ut för det. Det hör inte hemma i diskussionen överhuvudtaget, för det är helt 
ovidkommande för det ger ingen någon rätt att göra något sådant.” (Susanne)

Även om respondenterna anser att kvinnans val av kläder eller andra ovidkommande 
företeelser inte har någon betydelse, kommer det fram i intervjuerna att man ändå ansåg att 
vid vissa tillfällen fick kvinnan på ett eller annat sätt skylla sig själv. De menar att väljer man 
att gå på sådana ställen som man vet om som är farliga. Maria anser även att man kan göra 
sina val och välja vad man vill utsätta sig själv för, för i dagens samhälle kan man inte förlita 
sig på någon.

” Det är aldrig kvinnas fel, men man kan ju också tänka sig för lite vart man går. Sen 
liten har man blivit inpräntad att gå aldrig med främmande människor och definitivt 
inte i en park, men som samhället ser ut tycker jag inte att man går på vissa ställen, 
som hon som gick genom stadsparken själv och ringde polisen. Man gör inte det. På 
sätt och vis är det synd om henne för att det hände. Men vet man om att det är ett 
farligt ställe att gå på, varför gick man där från första början. Man måste ju tänka sig 
för lite, som samhället ser ut får man välja lite. Man kan inte förlita sig på någon 
annan, man kan inte förlita sig på att där alltid är någon som vill ta taxi med mig hem 
och så är det ingen som kan men då går jag istället. Alltså, man får ha lite mer vett. 
Men samtidigt kan man ju inte undvika allting.” (Maria)

Lisa pratar om att alla människor har ett eget ansvar för sina handlingar, att kvinnor måste 
tänka på vilka signaler de sänder ut till det manliga könet. Kvinnan har ett ansvar att visa 
klara och tydliga tecken på vad hon vill och vad hon menar. Det är inte bara mannen som ska 
tolka och förstå vad kvinnan menar och vad hon vill när de tillexempel sitter och samtalar vid 
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bardisken på puben. Kvinnan kan sända ut dubbla signaler när hon flörtar och tar emot drinkar 
från flera män under en kväll, och Lisa anser att det är fel av kvinnan att agera på det sättet.  

”Alla människor har ett ansvar för våra handlingar. Jag kan vara ute en kväll och 
dansa och ha trevligt. Ser andra kvinnor, även de jag känner som gärna är lite 
utmanande kläd och trivs med att flörta med många män. Tycker det är jätte kul att bli 
bjudna på drinkar och när de sedan tycker att den mannen är tråkigt så flörtar de med 
en annan man. Jag tycker det är fel, jag tror vi måste vara försiktiga med de signaler 
vi sänder ut. Jag tror man kan göra klart för en man att jag tycker du är trevlig att 
prata med men det är allt. Sen kan man ge signaler att man trivs väldigt bra i hans 
umgänge och kanske vill lära känna honom bättre. Så att jag tror vi kvinnor har  ett 
vist ansvar. Det är inte bara männen som ska uppfatta vad kvinnan känner och vill, 
utan vi kvinnor får vara försiktiga och tänka oss för vad vi sänder ut.” (Lisa)

Respondenterna tror att det inte spelar så stor roll vilka kläder offret har på sig, och att man 
inte ska kylla på alkoholens inverkan. Maria tror dock att alkohol kan ha en viss betydelse vid 
våldtäktsöverfall, hon anser att man förlorar sitt omdöme när man är alkohol påverkad och det 
kan tolkas annorlunda än om man varit i nyktert tillstånd. 

”Det är aldrig någons fel om man har druckit men däremot förlorar man omdömet. 
Du skulle säkerligen inte göra samma val nykter, men när du blir lite små full så 
klarar man allting. Jag tror det spelar roll om man är full eller inte, man får lätt 
minnesluckor när man dricker. För allting kan faktiskt tolkas annorlunda när båda har 
druckit, det finns faktiskt de tjejer som också vill sätta åt den andra,” (Maria)

Våldtäktsoffrets beteende och agerande har ingen betydelse till orsaken av att hon blir utsatt 
för ett sexuellt övergrepp, men det finns en ambivalens i deras egen tolkning som de är 
medvetna om. Att kvinnan i vissa situationen måste tänka på vilka signaler vi sänder ut, och 
att kvinnan gör sina val medvetet och utsätter man sig för en medveten risk får man ta 
konsekvenserna om man trots allt råkar ut för något. Vidare säger respondenterna att 
våldtäkter som sker av en bekant ser man ner på men det gör de inte när kvinnan blir våld-
tagen på stan. 

”Man ser lite ner på bekanta som har våldtagit någon än om det är en gruppvåldtäkt 
på stan, det är inte okej men man läser det så ofta att man inte tänker på det på samma 
sätt.” (Susanne)

Respondenterna hävdar även att om en kvinna blir våldtagen av en okänd man är det mer 
acceptabelt från samhällets sida än om kvinnan blir våldtagen av sin egen man. De säger att 
våldtäkt av en okänd man är ett erkänt brott medan de andra typerna av våldtäkter ser man 
med andra ögon eftersom dessa brott inte är erkända som brott av samhället.

”De är mer accepterat från samhällets sida på något sätt om du är ute och  träffar på 
en okänd man som våldtar dig, det ses med andra ögon än om du kommer och talar om 
att din man våldtar dig. Från samhällets sida erkänds brott att bli våldtagen av en 
okänd än den man är gift med.” (Lisa)

Det har betydelse vilken typ av våldtäkt som kvinnan råkar ut för att det ska vara ett brott hon 
råkat ut  för, det beror på hur samhället i sig tolkar och bedömer vad en våldtäkt är. Enligt 
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respondenterna har även kvinnans klädsel, beteende, och var hon befinner sig är något som 
ligger till grund för om våldtäkten är acceptabel som brott. 

5.1.3  Kvinnans svaghet

Kvinnan är ett svagare kön som har svårare att försvara sig när hon hamnar i underläge i en 
utsatt och risk fylld situation. Respondenterna talar om att dagens samhälle till vis del 
fortfarande är mansdominerad, att männen fortfarande har makten och kontrollen i samhället. 
En del informanter anser även om har kvinnan ett bra självförtroende och ett stärkt psyke är 
risken inte lika stor att bli utsatt för en våldtäkt som de som har ett svagare psyke. Männens 
kontrollbehov gör att kvinnan ständigt upplever rädsla för att bli utsatt för ett övergrepp. Det 
innebär att kvinnans rörelse frihet blir begränsad och att hon är mer vaksam ute i den 
offentliga miljön än vad hon är hemman där hon känner sig trygg.  

Det samhälle vi lever i idag är männen fortfarande starkare än vad kvinnan är både fysiskt och 
psykiskt. Oftast behöver mannen inte hota kvinnan i någon större utsträckning för att hon ska 
känna sig i underläge. Lisa tycker att det hade varit bra om fler män rest sig upp och agerat, 
för det behövs fler män som vågar ta till ton för att det manliga könet ska ändra sig.

”Verkligheten är ju tyvärr så att vi är ett svagare kön i det avseendet att vi lätt kan bli 
överfallna och männen är oftast starkare. Då behövs det inget hot för att kvinnan ska 
känna sig överrumplad och vara i underläge. Det hade varit intressant att se fler män 
resa sig upp och tycka att, nej nu så får vårt manliga släkte ta och skärpa sig och att 
de reagerar lite mer. Jag tror att för att män ska kunna ändra sig så behövs det också 
män som tar tag i det.” (Lisa)

Makt utövandet förekommer överallt i samhället både i den offentliga och privata sfären men 
den skiljer sig mellan de båda sfärerna. Kvinnas nej accepteras inte lika lätt av en okänd man i 
den offentliga miljön, men känner manen och kvinnan varandra accepteras kvinnans nej på ett 
annat sätt av mannen. Respondenterna tror samtidigt att kvinnan är rädd för att säga nej och 
när hon gör det är det försent.

”Jag tror att det är människor som man träffar på krogen, i skolan och allt det här, 
tror jag att många överhuvudtaget inte kan ta ett nej när de har kommit så långt när 
de är i den situationen. Men är det i ett förhållande så tror jag att de accepterar ett nej 
på ett annat sätt. Folk som inte känner varandra så bra tror jag inte att ett nej är så 
acceptabelt. Framför att tror jag att killen vill visa vem som har makten, att det är han 
som bestämmer, att det han säger gäller. Jag tror faktiskt att kvinnan, tjejen är lite 
rädd för att säga nej. Och så kommer nejet för sent och då har det liksom redan hänt.” 
(Susanne)

Männen utnyttjar kvinnors fysiska svaghet som gör att hon hamnar i ett chock tillstånd som 
gör att kvinnan inte kan förmå sig att fly eller göra motstånd när hon blir överfallen ute på 
allmän plats. Då överfallsvåldtäkterna oftast sker genom att gärningsmannen attackerar 
kvinnan bakifrån kan hon inte uppmärksammat honom. Att kvinnan inte vågar göra motstånd 
kan vara att hon är rädd för att även ska bli svårt skadad och även bli dödad.

”Jag tror att männen utnyttjar kvinnans fysiska svaghet. För det första gör han henne 
totalt chockad antagligen genom att ge sig på henne bakifrån så hon överhuvudtaget 
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inte ser någonting. Jag tror inte det spelar någon roll hur pass snabb kvinnan är för 
att hinna springa därifrån, det är tragiskt. Jag tror att kvinnan blir så chockad över att 
hon blir utsatt för någonting sådant, jag tror att det blir ett apatiskt tillstånd som gör 
att hon inte vågar, rädd att hon både ska blir våldtagen och ihjälslagen och dödad på 
kuppen.” (Vanja)

Kvinnan har en inbyggd rädsla när hon är ute ensam på stan sent på kvällen och på natten, 
som gör att hennes rörelsefrihet inskränkas eftersom hon måste passa sig för att någon okänd 
man ska ta kontakt med henne.

”Men självklart ligger det ändå en skrämsel bild för alla kvinnor, för vi har mindre 
frihet jämfört med killarna, i den bemärkelsen att man går ju gärna inte själv ensam 
på kvällarna i någon mörk gränd eller inte ens i stan. Och som kvinna får man passa 
sig för okända män, ta kontakt med okända män eller om de tar kontakt med dig, måste 
lära känna manen rätt  väl innan hon släpper honom in på livet. Man har blivit rädd.” 
(Lisa)

Kvinnan är vaksam och på sin vakt när hon är ute i den offentliga miljö, men inom relations 
våldtäkterna är hon inte lika uppmärksam, här handlar det mycket om att mannen manipulerar 
kvinnan. Han visar upp den charmiga sida av sig själv för att bygga upp en trygghets känsla 
hos kvinnan. Mannen får kvinnan att tror att han är en bra kompis och vinner kvinnans 
förtroende, det gör att hon automatiskt öppnar dörren och släpper in honom och uppskattar att 
han kommer och hälsar på.

”Det kan vara en kille som är otroligt duktig på att manipulera och låter henne tro att 
han är världens charmtroll, är bara en kompis till en början och när han inger henne 
ett  förtroende . Då öppnar hon ju dörren helt automatiskt och helt frivilligt och tycker 
vad kull att du kom. Sen visar han sitt rätta jag. Och sen tror jag att det är otroligt 
skam, skamkänslor som kommer efteråt om det nu är eller visar sig vara en kompis 
som bara totalt vänder.” (Vanja)

Inom par relationer spelar mannen på sin kvinnans svaga psykiska tillstånd som gör att 
mannen kan bryta ner hennes självförtroende, men att en kvinna med ett bra självförtroende 
inte lika lätt låter sig manipuleras av mannen.

”Männen kan utnyttja sina flickvänner som inte mår särskilt bra psykiskt, kanske har 
haft en tuff barndom, och är ett lätt offer att mobba och få ner hennes självförtroende. 
När man väl har fått ner en människas självförtroende kan man i princip få henne att 
tro att hon är skyldig till allting som händer henne. Men om en människa har ett bra 
självförtroende så kommer den människan aldrig att tillåta att någon annan människa 
handgripligen verken ger henne en örfil eller gör något annat.” (Vanja)

Makt och kontroll utövas i alla kategorier och sfärer, och ofta spelar de på offrets svaghet 
både fysiskt och psykiskt, det är vanligt att gärningsmannen manipulerar sina offer som han 
har en personlig relation till. Medan där offret och gärningsmannen inte känner varandra är 
det den fysiska svagheten som har betydelse vid överfallet. Man kan också se i 
respondenternas uttalanden att manliga offer inte skulle göra någon anmälan eftersom vi 
fortfarande lever i ett mansdominerat samhälle.



32

5.2   Förövarbilden    

Männen målas upp i media som monster, svin och idioter som inte kan acceptera ett nej från 
en kvinna. Respondenternas stereotypa bilden av förövaren är att han är påverkad av droger, 
alkohol, eller att gärningsmannen är psykiskt sjuk, en enstöring eller att förövaren går i 
smutsiga och slafsiga kläder. Andra uppfattningen som respondenterna har är att 
våldtäktsövergreppen oftast är planerade och väldigt sällan impulsiva och oplanerade, vilket 
medför att de tror att gärningsmannen är medveten om sina handlingar när han utför en 
våldtäkt. 

5.2.1   Schablonbilden av gärningsmannen   

När gärningsmannen gör sitt val av offer säger respondenterna att kvinnans kläder har en 
ringa betydelse. De menar att har gärningsmannen väl bestämt sig för att begå brottet att 
våldföra sig på en kvinna gör han de oavsett vilken typ av kläder hon har på sig.

”Händer det så händer det, är människan redan störd så spelar det inte någon roll om 
du har en kjol eller långbyxor. För vill gärningsmannen göra någonting så gör han det 
i alla fall. Jag tror inte det spelar någon roll.” (Maria)

Respondenternas förhoppning är att flertalet svenska män accepterar när kvinnan säger nej, att 
de respekterar hennes vilja och lämnar henne ifred. Informanterna poängterar även att alla 
män blir dragna över en och samma kant, det manliga könet har bivit utmålat i media som 
odjur som inte kan tygla sina sexuella drifter. Informanterna hävdar dock att flertalet män är 
av den goda sorten som ändå inte vill göra någon illa. 

”Min förhoppning är att de accepterar det, men det är lite svårt också. Männen 
utmålas ibland också som riktiga odjur att de har så starka drifter och att de har svårt 
att acceptera ett nej för att det är så pass upphetsade att de måste få till det. Det tycker 
jag är lite synd för många män ser att kvinnan vill inte och då lämnar han henne ifred, 
tyvärr så målas det upp en stor bild att de är odjur, det finns ändå många god män.” 
(Lisa)

Trots att flertalet män inte är odjur som inte kan tygla sina sexuella drifter finns det ändå en 
typiske schablon bilden av gärningsmannen i samhället. Gärningsmannen är psykiskt sjuk, 
ensamvarg, påverkad av droger, grupptycket spelar in i gruppvåldtäkter eller att de har 
invandrarbakgrund. Informanterna anser att gärningsmannen inte mår riktigt bra och det är ett 
tecken på att de behöver hjälp. Respondenterna tror att många av gärningsmännen har sökt 
professionell hjälp innan brott begås men inte fått det av samhället. De begår våldtäktsbrott 
för att hamna i fängelse istället. 

” Många gör brott för att hamna i fängelse för att de ska få hjälp för att de inte mår 
bra. Det är säker inte många som får hjälp fast att de vill ha det, de finns ju säkert de 
som gör det medvetet också. Det finns säker många sidor att se på det, men det är bara 
det att de delarna syns ju inte i media för det lämnar inte polisen ut. Det kommer 
sällan fram hur personen har levt innan, såvida han inte kommer från någon knark 
familj eller något.” (Maria)

Ett uttalande som Vanja gör under intervjun är att hon anser att gärningsmännen inte kan få 
ett vanligt förhållande att fungera, när gärningsmannen inte kan hantera en relation använder 
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han sig utav våld för att få det de vill ha. Genom att utöva våldshandlingar gentemot kvinnan 
får manen en känsla av att ha kontroll och makt över en annan människa. 

”De mår dåligt själv och måste göra någon annan illa för att de själva ska må bättre. 
De är inte så pass normala att de kan ha ett normalt förhållande, utan allting måste 
föregå med våld. Att de måste ha någon maktkontroll inom sig, det finns ingen tjej som 
vill vara med dem frivilligt och då måste de ta till våld. Men herre gud, hyr en porrfilm 
och sitt framför teven och stanna där. Gör inte någon annan människa illa, det är så 
otroligt egoistiskt.” (Vanja)

Det är vanligt blad informanterna att de tror att gärningsmannen planerar sina 
våldtäktsöverfall utomhus och att de våldtäkter som han utför i privata sfären är oplanerade 
och att offret är utvalt av gärningsmannen.

”Just i gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter tror jag att de är planerade mer eller 
mindre, jag tror inte att det är något man kommer på när man ser en tjej. Jag tror han 
har tänkt ut det och är medveten om det han gör inte är rätt. När det är i hemmet tror 
jag nog att man inte riktigt tänkt att det skulle gå så långt, för när tjejen väl säger nej 
kan han inte ta det. Jag tror inte man planerar det lika mycket hemma, det är i alla fall 
så som tror att det är. Man vet ju inte men jag tror att det är så att det är mer planerat 
ute. Det tror jag.” (Susanne)

En annan vanlig samhällsbild som informanterna har av en typisk gärningsman är att han är 
invandrare eller har invandrar bakgrund, det kan bottna i att de blir fällda oftare än en svensk 
man blir som har ett yrke och är skötsam.

”Det finns en bok som Katarina Wennstam har skrivit, hon är journalist och har 
plockat ut många olika artiklar från tidningar om vad sagt i de olika fallen. Det man 
har upptäckt är att det oftast är invandrare som belyses och kanske är just för att det 
är mest invandrare som blir fällda också för våldtäkt än vad svenska killar blir. Det är 
vad jag tycker. Jag har själv reflekterat över att det oftast är killar som är invandrare 
som har utför en våldtäkt och inte så mycket om att den är en svensk kille som har ett 
arbete och är skötsam.” (Lisa)

Respondenterna säger i sina uttalanden att samhällsmedborgarna och de själva har en 
stereotyp bild av gärningsmannen är, men å andra sidan kommer ändå fram att de tror att det 
kan vara vem som hels som kan vara en gärningsman, en helt vanlig Svensson kille. Och att 
en utlösande faktor hos gärningsmännen kan vara grupptryck att man ska vissa sig inför sina 
vänner. 

”Jag tror att de egentligen är alla typer av människor, de som vill visa sig macho för 
sina vänner som trycker på och även enstöriga människor som tar chansen när de får 
ett tillfälle. Jag tror det kan vara en vardaglig kille också. Jag tror inte att det är en 
speciell kategori, men jag tror att det är precis lika mycket Svensson män som gör det, 
det är bara det att de åker inte lika lätt fast.” (Susanne)

Informanterna har den stereotypa bilden av gärningsmannen som är psykiskt sjuk, ensam varg 
eller är invandrare men samtidigt tror de att det kan vara vem som helst egentligen och då är 
gärningsmannen avvikande från den allmänna uppfattningen.
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5.2.2  Avvikande gärningsman

Det framkom i några av intervjuer att de fanns avvikande gärningsmän som inte passar in i 
den stereotypa bilden av en gärningsman. De nämner blanda annat Hagamannen, en 
gärningsman som bevisar att det kan vara vem som hels. Att det kan vara kvinnans granne, en 
helt vanlig familjefar som ingen förväntar sig skulle kunna begå ett våldtäktsbrott.

För Susanne kom sanningen om Hagamanen som en chock för han stämde inte in på den 
stereotypa bilden, hon tycker att det är bra att media belyser ett avvikande fall där 
gärningsmannen inte är psykiskt sjuk.

”Det är ju ett helt sjukt fall, att en familjepappa med två barn skulle ha utsatt så 
många kvinnor för så mycket våld. Där trodde man att det var en psykiskt sjuk man, 
inte en familjefar i alla fall, det hade jag ingen tanke på. Det hade man inte alls 
förväntat sig, det kom som en chock, det bevisar att de kan vara någon från vilken 
samhällskategori som helst. Folk kanske ändra lite syn att inte bara ta för givet att det 
är en som är psykiskt sjuk eller har något annat som utmärker sig utan att det kan vara 
vem som helst.” (Susanne)

Maria menar att man inte kan gå på gärningsmannen utseende, för det har visat sig att de kan 
vara snygga och propert kläda och att det kan vara en granne. Det kan vara vem som helst i 
alla kategorier som våldtar, det kan vara din granne men samtidigt säger respondenterna att 
man inte kan gå runt och vara misstänksam mot alla män hela tiden

”Hagamannen stämmer han in på bilden? Nej, han jobbade på en manlig arbetsplats 
på en bilverkstad, hur många killar gör inte det, familj och två barn. Jag tror generellt 
inte att de som våldtar är snuskgubbar i sunkiga kläder. Han kom ju ändå undan i sju 
år. Just för att han hade ett propert utseende, ingen som tycket att han passade in i 
någon kategori. Din granne kan vara det, man kan inte gå runt och misstänka alla 
hela tiden.” (Maria)

Respondenterna tycker att det är bra att media går ut med vem gärningsmannen är, men de 
anser att de ibland går ut med namn och bild alldeles för tidigt. Utan de anser att media kan 
vänta lite längre innan de går ut med den informationen, det är inte bara gärningsmannen som 
blir uthängd utan även brottsoffret på det sättet som media skildrar händelsen och dess 
omgivning.

”Jag tycker de går ut med namn alldeles för tidigt  på gärningsmannen innan de ens 
är säkra på att det är rätt person.  De skriver mycket runtomkring personen så de som 
bor samhället kan lista ut vem det är innan han ens är gripen nästan. Jag tycker de 
kunde ha hållit det anonymt lite längre.” (Susanne)

När media skriver om gruppvåldtäkter i offentliga miljöer sätter detta skräck hos många 
kvinnor, det media skriver om inger respekt som följs av rädsla. Men det kan även ha en 
motsatt effekt. En av respondenterna säger att media ger gärningsmännen tips om olika platser 
som gör det svårt för allmänheten att upptäcka vem som har gjort brottet. Likaså att det kan 
locka fram andra gärningsmän som har det i tankarna. 
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”Har du läst i tidningen att det var en våldtäkt i stadsparken får man respekt för det. 
Men det är ju oftast när det är våldtäkter sker ute eller gruppvåldtäkter som gör att 
man blir rädd. Man blir ju inte direkt rädd eller reserverad för sina bekanta. Folk får 
respekt för det man läser om, jag tror det kan sätta skräck hos många. Jag tror även 
att det kan locka våldtäktsmän, det kanske avskräcker kvinnor men de locka fram 
andar att göra samma sak. De får tipsen  via media också.” (Susanne)

Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna har två olika bilder av en gärningsman, 
de följer automatiskt den stereotypa bilden som är förankrad i hela samhällsstrukturen,  å 
andra sidan tror de samtidigt att det förekommer inom alla kategorier, då blir gärningsmannen 
avvikande om han inte passar in bland stereotyperna. De har även uppfattningen att det är 
överfallsvåldtäkterna som är de mest förekommande och de övergrepp som sker i hemmet inte 
är den typ av våldtäkt man är uppmärksam på.

5.3   Åtgärder   

Det kom fram under intervjuerna att informanterna använde sig utav olika strategier för att 
undvika att utsätta sig själv för medvetna risker. De undvek bland annat att gå på visa ställen, 
gick aldrig själv när det började bli mörkt, någon drack inte alkohol när hon var ute och 
festade, någon typ av vapen tillhands som nycklar, mobilen, peppar spray mm. En del 
informanter skulle försöka att skada gärningsmannen om de själva skulle råka ut för ett 
övergrepp och skulle heller ta ett straff för det än att bli våldtagen. De ansåg även att 
samhällets resurser prioriterades fel, informanterna tycker även att lagen behövdes ses över 
ännu en gång för att där fanns en del brister som behövs ses över och utvecklas för att få 
klarare och tydligare riktlinjer. Vidare tycker de att straffen är för lindriga och att 
gärningsmannen kommer undan allt för lätt. De tog även upp att de mycket väl kan förstå att 
man själv tar lagen i egna händer när man märker att lagsystemet inte fungerar. En annan 
åtgärd var att få ett öppnare samhälle där våldtäktsoffer vågar gå ut och berätta, att samhällets 
medborgare inte skulle se ner på dessa individer. 

5.3.1  Egna försvars åtgärder 

Intervju personerna hade en enhetlig linje, som kvinna får man ta ett eget ansvar, genom att 
göra olika val och välja att inte gå själv ute på sena kvällar och nätter, att välja ta en taxi, att 
välja att inte gå i parken mm. De lyfte även fram att de tror att det är vanligt att kvinnor har 
något slags vapen att tillgå för att försvara sig om de skulle bli attackerade och att gå en 
självförsvarskurs var något som alla borde gå. Några av respondenterna skulle även kunna 
tänka sig att skada gärningsmannen även om det skulle vändas emot henne.

För att skydda sig själv väljer många av respondenterna att inte gå själv en sen kväll i en park 
eller i en avsides mörk gränd som är folk tom. De väljer istället att ta en taxi, ha sällskap med 
någon kompis hem.

”Man försöker väl tänka sig för och ta taxi istället för att gå själv på natten. När det 
hände i […] när jag bodde där hade jag försett mig själv med grejer för att kunna 
försvara mig. Man tänker väl på det, speciellt när det kommer nära en.” (Susanne)

Vanja säger att hon är en kontroll människa och tänker hela tiden på att inte utsätta sig för 
någon medveten risk, hon cyklar istället för att gå eftersom hon snabbt kan komma bort ifrån 
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en eventuell gärningsman, är alltid nykter och befinner sig aldrig där det är folktomt när det är 
mörkt.

”Jag utsätter mig aldrig för farliga situationer, jag skulle aldrig få för mig att gå utan 
cyklar alltid för då kan man snabbt komma bort. Jag är tyvärr en kontroll människa 
över mig själv. Ett jag dricker aldrig något med alkohol överhuvudtaget när jag är ute, 
alltid någon Sprite eller ramlösa, säger att jag kör bil så fattar alla fast att jag aldrig 
kör bil för jag har ingen. Nummer två att jag alltid cyklar dvs att jag kan komma bort 
från det, går man kan det komma någon idiot och springa efter en, om man har cykel 
kan man i alla fall komma ganska så snabbt där ifrån. Och sen framförallt inte cyklar 
någonstans där det inte finns en käft, cyklar aldrig på några konstiga eller ödsliga 
gator.” (Vanja)

Andra åtgärder som respondenterna tror är vanliga bland kvinnor är att de har mobilen 
tillhands så att de snabbt kan ringa efter hjälp, nycklar att försvara sig med eller något annat. 
Susanne har själv haft pappar spray tillhands när en våldtäkt kom henne väldigt nära där hon 
bodde innan, överfallslarm kan både hjälp många offer och det kan avskräcka många 
gärningsmän.

”Idag tror jag det har blivit mer och mer vanligt att folk tänker sig för lite. Kanske inte 
så drastiskt, jag tror att folk kanske går med mobilen i handen eller nycklarna i 
handen när de går om att ifall. Jag tror att folk tänker att om det skulle hända något så 
kanske jag kan hinna ringa någon. Jag fick peppar spray av min pappa men det får 
man väl inte lov att ha, men det hade jag när det hände där jag bodde innan. Man kan 
ju ha överfallslarm idag, det tror jag kan hjälpa många, det kan avskräcka, man borde 
kanske gått en självförsvarskurs. Man borde kanske egentligen för sitt eget bästa för 
att kunna försvara sig. Kanske finnas i skolan så att man lär sig det.” (Susanne)

Informanterna tar även upp vikten och fördelen med att lära sig självförsvar, för att lära sig 
hur man kan avvärja ett våldtäkts försök. De tycker att det egentligen borde vara obligatoriskt 
att barnen får lära sig det redan i lågstadiet, de poängterar att de ska inte lära sig att slås utan 
det är till för att försvara sig och komma undan från risk fyllda situationer. Har valt att ta ett 
lite längre citat från en av informanterna som sammanfattar vad övriga informanter har sagt.

” På en självförsvarskurs, lär man sig att man egentligen inte behöver göra någonting 
mot mannen, mer än att skrika det högsta du och inta försvars position och visa att du 
har koll på läget när han kommer emot dig. Inte tvärtom blir jätte tyst och krypa ihop, 
för då har du redan markerat att du är mycket skör. Men markerar du att, kom igen 
och biter ihop tänderna och har fan i blicken så ger du ett helt annat motstånd. Bara 
där har du vunnit hur mycket som helst. Det borde vara obligatoriskt för tjejer från 
årskurs ett och gå en självförsvarskurs. Inte för att lära sig att slås, för det är inte det 
som är meningen, utan grundtanken  är att lära sig att komma där ifrån. Det går ut på 
att ta bort honom och sen springa så fort som man kan därifrån och larma polisen. 
[…] När man går en sån här kurs lär man sig se hur det ser ut när en knytnäven 
kommer mot dig, eller armbåge eller vad som helst. Kanske kan bli lite snabbare i sin 
reaktionsförmåga, jag lovar det hjälper, det är jätte svårt för man ska lära sig då både 
anfalla och bli anfallen.” (Vanja)
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Respondenterna tror och anser att självförsvarskurser är bra att lära sig, de menar att de kan få 
kunskap om hur de ska avvärja en situation och att de kan försvara sig på ett fysiskt plan. 
Informanterna säger att de skulle inte tveka att skada gärningsman även om de skulle bli 
åtalade och dömda själva för de våld de hade brukat. De hävdar att de är bättre att skada 
gärningsmannen än att bli utsatt för ett övergrepp som sätter sina spår i deras fortsatta liv.

”Jag tror nog att jag hellre skadar honom än att jag själva blir skadad och fälld för 
det, än att råka ut för en våldtäkt som sätter spår mig hela mitt liv.” (Lisa)

Det vanligaste sätten som respondenterna gör för att skydda sig är att vara försiktig och noga 
med vilka val de gör som de anser vara bäst för sig själv och sin egen säkerhet. De ser till att 
inte gå själv, använder nycklar som vapen, försöker att avvärja ett överfall med hjälp av någon 
sorts larm, ringa efter hjälp och många av dem skulle inte tveka att skada gärningsmannen. 

5.3.2  Samhällsåtgärder

Under intervjuerna kom vi att samtala om den nya lagen som trädde i kraft april 2005, 
respondenterna tycker att lagen är bristfällig och att det inte finns någon större skillnad från 
den gamla lagstiftningen. Förutom att våld eller hot om våld inte behöver förekomma enligt 
den nya lagen för att det ska vara våldtäkt. Det framkommer också att de anser att samhällets 
resurser finns på fel ställen och att politikerna borde prioritera på ett bättre sätt än vad de gör 
idag, lägga skattepengarna på andra åtgärder i förebyggande syfte. Respondenterna vill ha fler 
poliser ute på den offentliga platsen att fler poliser syns ute på gatorna, information i skolorna. 
Informanterna tror att får den enskilde individen information om vad en våldtäkt är och vad 
det innebär kan det bidra till ett öppnare samtalsämne och att brottsoffer vågar gå ut och tala 
om vad de har varit med om.

Informanterna anser att lagen har brister när det gäller tydlighet och vägledning, och att 
domstolarna dömer olika. De tycker att lagen borde ses över eftersom lagstiftningen är för 
slapp och att gärningsmännen kommer lindrigt undan. Lagen behöver några riktiga och hårda 
domstolsbeslut som visar att en våldtäkt är inte okej, att samhället inte accepterar ett sådant 
brott.
Lisa som skriver om två beslut från högsta domstolen som berör två minderåriga flickor som 
enligt den nya lagen är våldtäkt men som har blivit ändrat till sexuellt utnyttjande istället. Lisa 
menar på att det finns brister i den nya lagen efter hennes egen bedömning när hon har satt sig 
in i hur lagparagraferna är tänka att fungera.  

”Tittar man riktig på lagen i paragraferna 4 och 5 i sexualbrottslagen står det väldigt 
krystat, den är dåligt utarbetad för att vara vägledande. Det brister i lagen, men sen är 
där många bra delar också, som tillexempel att det behöver inte förekomma något våld 
eller hot längre för att det ska blir våldtäkt. Och sen spelar det ingen roll om offret 
varit berusat det får inte räknas in, där är ju många bra bitar, men man får nog se 
över den igen och göra den tydligare.” (Lisa)

Andra respondenter anser att lagen är för slapp och att den signalerar ut till gärningsmännen 
att de inte får något riktigt hårt straff för sina handlingar när de våldtar en annan människa. De 
anser att gärningsmannen kommer väldigt lindrigt undan och att desto högre upp i domstols 
instanserna borde straffen blir hårdare och inte sänka de beslut som tingsrätten har gjort.
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 ”Vi skulle behöva en ännu skarpare lag, jag tror att vi skulle behöva göra några 
exempel på att de verkligen åker ditt ordentligt för att avskräcka,  att folk förstår att 
man verkligen får ett hårt straff, jag tror att man behöver exempel på det. Det ger ju 
signalen att man kommer väldigt lindrigt undan, att de egentligen bara är att 
överklaga tills du går fri. För det går inte att bevisa att de var mot tjejens vilja. Jag 
tycker att de borde göra straffen ännu hårdare när de kommer ännu längre upp i 
domstolarna, har de blivit dömda i tingsrätten ska de egentligen inte finnas några 
tvivel på att han var skyldig. Att ge honom ett förmildrande straff är egentligen att ge 
honom rätt att det var inte så fel som de tyckte från början.” (Susanne)

När lagen inte fungerar som det är tänkt tycker respondenterna  att det inte är konstigt att 
brottsoffer och andra i hennes omgivning kan få för sig att ta lagen i egna händer. När man 
som brottsoffer och anhöriga märker att systemet inte räcker till växer nog både hatkänslorna 
och hämndbegäret sig allt starkare när man märker att gärningsmannen går fri eller att de är 
ute efter tre fjärde delar av strafftiden. 

”Det är  tur att man inte bor i Italien och säger maffia hit. Jag betalar vad som helst 
för att se till att dessa kräken inte går på sina ben längre.” (Vanja)

Vanja kan även tänka sig att gå några steg längre när det gäller lagen och gärningsmännens 
straff. Hon anser att gärningsmannen har fördärvat brottsoffrets liv och dödat henne själsligt 
och anser därför att han inte har nog rätt att existera och ser honom gärna död.

”Jag säger bara, avrättas direkt, kastrera de jävlarna.  Jag tycker inte de har ett värde 
att få leva överhuvudtaget. Det är allvar, jag tycker inte de har rätt att existera.” 
(Vanja)

Helsingborg har fått tillstånd att sätta upp kameraövervakning i stadsparken för att avskräcka 
att brott ska begås i själva parken. Respondenterna anser dock att kamerorna inte har någon 
större effekt på övergreppen som sker i stadsparken. De tycker att de är lite bortkastade 
pengar men att de kanske kan avskräcka några våldtäktsmän i alla fall.

”Vem säger att de kan se männen, de kanske har luva på sig så man bara ser ögonen 
eller vad som helst. Man har det på blid, men vad hjälper det mig när jag ligger på 
sjukhuset och inte kan röra mig. Det är ju bra att de sätter upp dem, de kan ju 
avskräcka några idioter. Jag tror inte ens att man tänker på det om man är narkotika 
påverkad eller vad det nu är för någonting som de är påverkade av när det gör något 
brott.” (Vanja)

Att lägga pengar och resurser på övervakningskameror i stadsparken i Helsingborg anser 
respondenterna är lite meningslöst, de ifrågasätter om där är någon som sitter och bevakar 
dessa kameror. Deras uppfattning är att ingen sitter där, de band som spelas in används och 
tittas på först när en våldtäkt i parken har ägt rum. De tycker att de är  en relativt onödig 
investering. Det som respondenterna efterlyser är fler patrullerande poliser ute på våra gator.

”Satsa mer pengar på att försöka förhindra våldtäkter, ha poliser ute på stan på 
kvällarna i stället för att jaga fortkörare, […] de är ju sjukt att en fotograf och en 
journalist kan vara på plats före polisen. Det är väl det samhället kan göra, ändra sina 
prioriteringar. De borde ha pengarna på rätt ställe, kanske upplysa folk lite. När jag 
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var lite fanns det trafikpoliser i skolan som pratade om att man inte skulle gå med 
främmande människor till bilen, att man skulle vara lite mer aktsam, de syns ju inte 
längre. Det du får i förebyggande syfte får du när du läser i tidningarna, att du inte 
ska gå ensamma på ödsliga platser.” (Maria)

Andra åtgärder som informanterna tycker hade vara bra att införa är att informera allmänheten 
om våldtäkter, sätta in mer fakta i tidningar, låta läsarna skriva insändare om vad de tycker 
och tänker om både lagar och åtgärder som de anser är nödvändiga att åtgärda. Lokaltidningen 
i Helsingborg hade ett stort reportage om kvinnor som blir våldtagna och slagan av män, i det 
här reportaget kunde kvinnor läsa vart de kunde vända sig om de behövde hjälp och att det 
finns stöd att få.

”Lokaltidningen tyckte jag hade ett bra reportage med kvinnojouren, informationen 
som kom fram var att det finns hjälp att få. Det behövas för många kvinnor som kanske 
går hemma som inte har så stor socialt umgänge som är låsta inom familjen. Det är 
både invandrare och svenskar som har det på det viset. Det är svårare att bryta sig los 
om man inte har många vänner och socialt umgänge utanför hemmet. Då behöver man 
få den informationen att det finns hjälp att få. För en kvinna som är underkuvad är det 
nog en enorm rädsla att anmäla mannen och ta det steget ut. […] Vad som behövs 
egentligen från samhällets och mediernas sida är att man belyser mer den hjälpen som 
finns att tillgå om man skulle behöva hjälp. ” (Lisa)

Andra åtgärder som kommer fram under intervjuerna är att de tycker att samhället borde satsa 
mer resurser på behandlingshem som gärningsmännen kan komma till när de har avtjänat sitt 
straff. De tror att många gärningsmän kommer att göra om samma gärning igen när de får 
tillfälle, behandlingen berör först och främst drog- och alkohol problem och även att få hjälp 
att förändra sitt beteende. 

”Jag tror att gärningsmannen borde få komma till något behandlingshem av något 
slag när de frisläpps, för många av gärningsmännen kommer att göra om det igen om 
de inte får hjälp med drog- alkohol problem och hjälp med sitt beteende av att de bara 
kan komma på en sådan handling att utföra en våldtäkt beror på att de har något fel i 
hjärnan.” (Susanne)

Ett annat förslag som Vanja skulle tycka var av intresse är att kartlägga alla de som blir 
drabbade i samband av en våldtäkt. Kartläggningen skulle innefatta alla både offer, anhöriga, 
gärningsmannens anhöriga för att se vad det kostar samhället.

”Man skulle egentligen gjort en karta över när en våldtäkt händer och se hur många 
som blir drabbade, bara se och vad en våldtäkt kostar i människoliv, terapier, allt 
möjligt, det är säkert enorma summor.” (Vanja)

Det finns många åtgärder att förebygga med för att avvärja en våldtäkt, man kan beväpna sig, 
alltid ha sällskap med någon annan, det viktigaste är att vara försiktig och tänka på de val man 
gör i sitt dagliga liv, fler patrullerad poliser ute på våra gator och torg. Respondenterna 
nämnde också att föräldrar måste ta sitt ansvar att det är där det börjar att prata med sina barn.



40

5.3.3  Föräldrars ansvar

Några av informanterna ansåg att föräldrar har ett visst ansvar när det gäller att informera sina 
barn om sexualitet, föräldrarna måste låta sina barn ställa frågor som de undrar över. Att man 
kan prata öppet med sina pojkar om vad som kan hända om de skadar en flicka både det som 
är positivt och negativt, att de ska respektera kvinnan oavsett vad hon har på sig eller om hon 
har druckit. 

En av respondenterna har tre tonårs killar som hon har prata med om hur de ska behandla en 
tjej, talat om för dem att ett nej är alltid ett nej. Vanja säger även att hon tror att om vi vuxna 
börjar talar med våra ungdomar kan vi höja deras moral.

”Jag har tre pojkar, 13, 14 och 17 och vi har prata om sex, förhållanden och sånt 
sedan  många år tillbaka, för de har ju sina frågor som man får svara på. Jag har  
predikat för dem att var rädd om tjejen, det du gör mot dem sätter sina spår, om du 
gör något fint så får de också en fin start på sitt sexliv och kan ha det med sig resten av 
sitt liv. Men får de en dålig start har de även det med sig resten av sitt liv. Visst är det 
ett ansvar att kunna prata med sina barn. […] Det är en självklarhet för mig, men det 
tror jag inte det är för alla föräldrar för de har inte tid, eller tycker att det är jobbig. 
Barnen får annars lära sig av sina kompisar eller lära sig i skolan. Jag tror att man 
kan höja moralen om man pratar om det hemma, man gör så gott man kan, sen vet 
man ju inte om det slinter i huvudet på dem.” (Vanja)

Medan Lisa anser att det inte endast är ett samhällsproblem att våldtäkterna ökar utan barnens 
föräldrarna måste även de ta sitt ansvar. Hon poängterar att föräldrar måste vara tydliga med 
att visa vad som är rätt och fel. Lisa pratar med sin dotters killkompisar för att ta reda på hur 
de ser på tjejer, hon tror inte att alla föräldrar pratar med sina barn om vad som är rätt och fel.

”Jag pratar med min dotters killkompisar som är runt 16-17 år, frågar hur de ser på 
tjejer. Talar om för dem att ett nej är ett nej, att man ska vara försiktig med tjejer. Jag 
vet inte om andra föräldrar tar det här pratet med sina tonårskillar, jag tror inte de 
gör det. Det krävs mer information, att föräldrar verkligen talar med sina söner. Det 
är inte bara samhället utan det är vi föräldrar också som måste vara tydliga med vad 
som är rätt och fel.” (Lisa)

Samhällets aktörer agerar efter sina egna valmöjligheter och hoppas på att de åtgärder som de 
vidtar ska kunna hjälpa dem att skydda sig mot en våldtäkt som kan lura runt hörnet. De anser 
att även samhället har ett stort ansvar att föregå med gott exempel, lagen ska visa vad som är 
accepterat och var gränserna går, dagens samhälle är fortfarande för slappt. Även föräldrar till 
barn har ett stort ansvar genom att prata med dem och ge sina barn en bra moralisk inställning 
till andra individer och en grund till vad som är rätt och fel. 

5.3.4   Medias åtgärder 

Respondenternas bild av hur media rapporterar om våldtäktsövergrepp finns det en enighet. 
Bilden media förmedlar är att överfallsvåldtäkterna och gruppvåldtäkter är de som är mest 
förekommande övergreppen i och med att det är det som media belyser. De sexuella 
övergrepp som egentligen är de som är mest ”vanliga” tar media inte upp. Det framkommer i 
intervjuerna att media hjälper till att normalisera den förstnämnda gruppen av våldtäkter och 
det är det som respondenterna är mest rädd för. Vidare anses det att medias skriverier om 
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våldtäkter kunde ha en jämnare balans med lite mer positiva infall, exempelvis att någon 
lyckas avstyra ett övergrepp och att även större reportage och fakta om sexuellaövergrepp tas 
upp i media.

Som läsare i de olika medierna kan de innebära att deras rapportering gör att man inte orkar ta 
till sig all den information de skriver. De förmedlar oftast bara dåliga nyheter och det saknas 
en jämvikt av positiva företeelser som visar att andra faktiskt hjälper någon som behöver det. 

” De skulle försöka hitta en jämnvikt lika mycket negativt man skriver skulle man skiva 
om det positiva. För de finns mycket positivt, många människor som hjälper varandra, 
stöttar varandra, folk som hindrar våldtäkter, de var någon som hindrade att en liten 
flicka blev våldtagen, hon var inte mer än 7 år gammal. Den våldtäkten fullbordades 
inte på grund av att det var någon som kom förbi och stoppade övergreppet så han 
sprang där ifrån. Jamen, sådant ska ju skrivas i tidningen för att göra en motvikt till 
allt elände.” (Vanja)

Respondenterna anser att media överdriver mycket genom att förvränga den information de 
får från olika källor. Vidare är tidningarna ute efter att sälja så mycket som möjligt istället för 
att använda sin röst utåt på att försöka att förändra allmänhetens synsätt, genom att börja 
skriva om sanningen.

”Om sanningen kom ut skulle nog mycket se annorlunda ut, om de inte överdrev så 
mycket, det är det de går ut på. Det heter att man ska skriva om sanningen men jag 
tror inte att det är så många som gör det egentligen. De väljer vad de vill skriva om, 
hur många gånger läser man om något lyckligt i tidningen.” (Maria)

Ett annat uttalande som gör att medias rapportering om våldtäktsöverfall blir normaliserade är 
att respondenterna tycker att media använder sin röst utåt på fel sätt, det gäller även den makt 
de besitter för att få till en förändring om synen på våldtäkter i samhället.

”Media har mer makt än vad de själv utger sig att ha, alla läser, lyssnar och tar till sig 
det de hör […] För jag tror de hade kunnat ändra på mycket om de bara hade försök, 
nu är de bara ute efter att sälja många tidningar och  bilagor,  få folk att köpa det, folk 
vill läsa om det har hänt något speciellt. Det är ju de det handlar om att tjäna pengar 
och att ha bra rubriker, deras uppgift är inte att skildra en händelse för att de ska sälja 
tidningar, utan de ska skildra det så som det har hänt och ge oss den faktan, inte 
vända och vrida på sanningen så att det gynnar dem.” (Susanne)

Media har ett ansvar att förmedla rätt bild av verkligheten, se till att sanningen kommer fram 
och inte förvränga informationen de förmedlar till sina läsare. De kan även förbättra sina 
brister i att nyttja sin röst utåt och den makt som de egentligen har för att förändar synsättet på 
våldtäkter i samhället i stort. 

5.4   Att bry sig om   

Några av respondenterna har reflekterar över varför man inte bryr sig om andra som blir 
utsatta för ett sexualövergrepp. Några av orsakerna som kom fram i intervjuerna var bland 
annat att den enskilde individen inte vill blanda sig i andras angelägenheter. Att man får sköta 
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det själv och att det angår inte mig om en våldtäkt sker i den privata sfären det är en privat sak 
mellan mannen och kvinnan. Händer våldtäkten ute på en allmän plats har allmänheten annan 
inställning, övergreppen som sker i en park, skog eller andra utvalda områden som en 
gärningsman härjar i. Då angår den allmänna våldtäkten den enskilde individen eftersom man 
själv på ett annat sätt kan drabbas av detta och då vill man ha den informationen som media 
kan ge.

5.4.1  Allmän plats

Allmänheten är mer angelägna om att få reda på de våldtäkter och övergrepp som sker ute i 
parker, på pubar och barer, respondenterna resonerar att det är något som de själva kan råka ut 
för och drabba dem själva när de är ute på stan om kvällarna. Den informationen få de genom 
de olika medierna som finns, man läser det i en dagstidning eller ser på något nyhetsprogram. 
En av respondenterna menar att media belyser det som sker utanför hemmets väggar och att 
det är det som är av intresse för allmänheten för det är det som kan drabba dem själva.

”Man läser att några våldtäkter har begåtts i Helsingborgs området, ute i parkerna 
eller att någon man härjar fritt på pubar och barer som våldför sig på kvinnor, klart 
det säljer mer, för att en större mängd kvinnor känner sig osäkra och vill läsa om det. 
Än att de skriver om en man och kvinna i ett hem där kvinnan har blivit utsatt för 
våldtäkt år efter år, det är inget som berör en själv och man tror inte att det är något 
som kan drabba mig.” (Lisa)

Medan Susanne tycker att det är även vanligt att allmänheten inte läger sig i när ett övergrepp 
sker på en offentlig plats, hon tycker det är väldigt ofta som polisen efterlyser vittnen till en 
våldtäkt i TV. Ett vanligt sätt för polisen att efterlysa vittnen är att använda sig utav efterlyst 
på TV 3 och göra ett reportage om händelseförloppet. 

”Jag tror inte att folk skulle våga gå in direkt om de hör någonting, för skulle det vara 
någon som skriker ute på gatan hur många skulle resa sig ur sängen mitt i natten för 
att titta vad som händer ute på gatan. Jag tror inte allmänheten hade gjort det, skulle 
man gå förbi skulle förhoppningsvis alla ingripa men jag tror att folk vill liksom jag 
har inte sett någonting eller hört någonting jag vill inte bli inblandad, jag tror att folk 
i allmänhet tänker på det sättet. Att de inte vill dras in i de. [..] Det är nog relativt 
vanligt att man resonerar så, det är ju vanligt att man på Efterlyst på  TV 3 går ut med 
en efterlysning efter vittnen som varit i närheten när en våldtäkt har begåtts ute på 
allmänplats.” (Susanne)

Vanja tycker det är ledsamt att man inte pratar mer om våldtäkter även om det upplevs som ett 
tungt ämne som man inte blir på gott humör av. Hon tror att det beror på att folk känner att 
man orkar inte prata om det för det är otroligt jobbiga tankar som den enskilde individen får, 
att det är därför som man inte orkar bry sig. Vanja anser att man borde tala om det mer för det 
är något som angår oss alla. 

”Det är ju inget ämne man blir på gott humör av, folk känner att man orkar inte prata 
om det för det är så otroligt jobbiga tankar. Men egentligen borde man kunna prata 
om det ännu mer öppet för det är ändå en del av vårt liv. Jag tror att det är ingenting 
man blir glad av, utan fy, måste vi prata om sådant där […] folk får obehagskänsla, 
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eller kanske känner någon som blivit utsatt och liksom bara fy inte ska vi prata om 
sådan, nej, så prata man om något annat.” (Vanja)

5.4.2  Privata sfären

När en våldtäkt inträffar i hemmet anser respondenterna att det inte är någonting som ligger i 
allmänhetens intresse att ta del av eftersom det sker mellan två parter på enskild plats mellan 
två personer som känner varandra. Den inställningen gör att man tänker att det drabbar inte 
mig och det är inte min ensak vad som händer mellan dem.

” Som läsare kanske man inte tycker det är så intressant om en man som misshandlat 
och våldtagit sin fru, än att läsa någonting som händer i en park, för det som sker i 
hemmet sker bara mellan de två, medan det som sker ute på gatorna kan hända dig, 
och det kan hända mig eller vem som helst. Det är nog där skillnaden är, det är inte så 
intressant för det är inget som kan drabba mig, det sker i ett hem mellan två parter. 
Det jag tror att det som de kan nå ut med till läsarna kan drabba dem själv har en 
större slag kraft än om det sker på ett mer avståndstagande sätt från dem.” (Lisa)

Det som sker i hemmet är enligt Lisa en privat sak och man tänker inte på att man själva kan 
drabbas av ett övergrepp i sin närmaste omgivning för det ligger långt borta i kvinnans tankar. 
Att umgås med vänner och bekanta i sitt hem eller hos dem räknas som en trygg plats att 
vistas på och då är kvinnan inte lika uppmärksam på om en våldtäktsman finns i ens närhet 
och omgivning. 

”Det händer i deras lilla värld, det får ju dom sköta själv, det är nog inget som kan 
drabba en själv i den bemärkelsen, men det kan det ju göra. Man kan själv träffa på en 
man som beter sig så, tyvärr så är det något som de får sköta själva det är deras 
problem.” (Lisa)

Hade media belyst att det faktiskt finns individer som försöker att ingripa och avvärja en 
våldtäkt, tror Susanne att fler människor kanske hade kommit till undsättning för att hjälpa en 
utsatt kvinna som behöver hjälp.

”Hade folk kunnat se vad de hade kunnat göra, att man faktiskt kan lyckas att 
skrämma iväg och rädda en tjej. De hade kanske hjälp, det hade varit värt att försöka, 
att upplysa lite mer om att allmänheten har gjort lite för att hjälpa i varje fall.” 
(Susanne)

Ett annat sätt att visa att man bryr sig om de människor man har i sin omgivning är att ha koll 
på att kvinnan kommer hem välbehållen. Vanja tror att de kvinnor som har sällskap med en 
partner har förhoppningsvis en kille som bryr sig om henne och ser till att hon kommer hem 
ordentligt när hon varit ute. Medan hon tror att de kvinnor som är singlar har inte denna 
tillgång till att någon väntar på dem och ser till att de kommer hem. 

”Jag tror att har de en kille som är värd namnet, är han skyddande och bryr sig. 
Kanske hämtar henne om hon varit på någon tjejmiddag och har gått ut för att dansa 
lite så hoppas jag att han hämtar henne. Eller på något sätt bryr sig att hon kommer 
hem ordentligt och sånt där. […] Men är man singel då vet inte någon att nu borde 
hon vara hemma, varför har hon inte kommit hem, det är kanske ingen som saknar 
henne förrän två dagar efteråt om hon inte kommer till skolan eller jobbet eller 
någonting.” (Vanja)
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Kvinnor kan också hjälpa varandra genom att sprida information om det finns en 
våldtäktsman i andra kvinnors omgivning som man själv känner till.

 ”Vi tjejer kan ju också hjälpa varandra otroligt mycket genom att förvarna och säga 
spring där ifrån.” (Vanja)

Vad man kan se utifrån informanternas uttalanden är den offentliga sfären som är av betydelse 
om de själva kan råka illa ut och hemmet är en plats som bara drabbar andra som är en privat 
sak mellan kvinnan och mannen. Respondenterna anser att det är vanligt att man som enskild 
individ  inte vill blanda  sig i andras angelägenheter genom att ge en hjälpande hand eller att 
man inte vill prata om vad en våldtäkt kan innebära för en själv eller någon annan.

Ärr för livet

Informanterna menar att många av de utsatta kvinnorna kommer att få bestående ärr i själen 
efter en våldtäkt eftersom övergreppen inte bara är en fysiskt kränkning utan även en psykiskt 
övergrepp. De psykiska ärren inte syns inte för omgivningen och kommer inte att försvinna 
utan ärren kommer att finnas där resten av offrets fortsatta liv.

En mental påfrestning för brottsoffret är rädslan att möta gärningsmannen i det samhälle hon 
bor i om hon väljer att bo kvar. Respondenterna anser att det inte är rätt att det är brottsoffret 
som ska behöva flytta från staden hon bor i, det är inte kvinnan som ska behöva fly av rädsla 
för att stötta på gärningsmannen. 

”Det är helt fel och sjukt att det är offret som ska behöva flytta och att 
gärningsmannen kan bo kvar. Det måste kännas jobbit för offret som bor kvar i 
samhället och att veta gärningsmannen även bor kvar. Det måste vara en påfrestning 
för offret att veta att hon kan stöta på gärningsmannen när hon är ute på stan eller i 
samhället.” (Susanne)

Det framkommer också i intervjuerna att respondenterna tycker att våldtäkt inte bara är en 
fysisk våldshandling mot kvinnan utan det är även en psykisk våldtäkt som sätter sina spår 
hos brottsoffret som hon kommer att bära med sig resten av sitt liv.

”Det är inte bara en våldtäkt på kroppen, det är även en våldtäkt på själen. 
Våldtäktens fysiska blå märken kommer att  försvinner efter ett tag, men det är ingen 
som kan radera blå märkena inne i själen.” (Vanja)

Det är inte bara blå märkena i själen som blir kvar utan även kvinnans sargade själ som blivit 
utsatt för övergreppet kan innebära att offret genom går en personlighetsförändring.

”Inte nog för att man våldtar för den stunden, utan man dödar den människan rent 
själsligen för resten av hennes liv. Det är aldrig någonting man kan glömma, jag tror 
det blir en personlighetsförändring efter en våldtäkt” (Vanja)

Respondenterna tror att en våldtagen kvinnan vill tysta ner övergreppet och glömma att man 
har blivit utsatt för ett sexualbrott. De säger att om offret tystar ner händelsen kan hon försöka 
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att lägga det bakom sig i den mån hon kan det, glömma övergreppet det kan man aldrig göra 
utan bara låtsas att man gör det. 

”Tankarna finns där att man bara vill bara tysta ner det och glömma, även om man 
aldrig glömmer så vill man låtsas att man gör det.” (Susanne) 

Skuld och skam känslor är nog vanligt bland de utsatta våldtäktsoffren enligt informanterna, 
de säger att både offret själv och samhället ser sexuella övergrepp som något fult och skamligt 
som man inte ska pratar om. I stället för att vända på det och se den här våldtagna kvinnan 
som en stark person som vågar gå ut och ge en bild av hur brottsoffret upplever händelsen.

”Ingen borde se på ett våldtäktsoffer med skam eller att hon har gjort något fel. Utan 
se de här  personerna som starka som klarar av att prata om det och ta itu med 
problemet. Man vet ju inte hur personen känner som har råkat ut för det, de är kanske 
jobbigare än vad samhället tror.” (Susanne)

Utifrån respondenternas sätt att se på brottsoffrets psykiska och fysiska ärr, kommer de 
psykiska ärren att finnas där resten av offrets fortsatta liv, medan de fysiska blå märkena läker 
och försvinner, ingen kommer att kunna se vad de varit med om. 
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6 Analys

I detta kapitel sammankopplas empirin med teorierna som kommer att belysa hur 
respondenterna är bidragande till stigmatiseringen av våldtäkter, offer och gärningsman. 
Kapitlet kommer även att ta upp respondenternas bild av ett sexuellt jämställt samhälle där de 
tror att de spela på samma villkor som mannen i ett samhälle där patriarkala mönster 
fortfarande existerar. Till sist tar kapitlet upp informanternas synsätt på kvinnans trygghet och 
tillit till andra aktörer i samhället, speciellt till mannens som de försöker att skydda sig mot.

6.1  Stigmatisering av våldtäkt och offer 

Det finns en ambivalens i respondenternas sätt att se på det sexualiserade våldet mot kvinnor 
som leder till en våldtäkt. Ena sidan anser de att kvinnan alltid har rätt att säga nej och detta 
nej är alltid ett nej vilket skulle innebära att ett offer aldrig bär något ansvaret för själva 
våldtäkten oavsett hur hon beter sig och vad hon gör. Å andra sidan anser informanterna att 
kvinnan ska tänka på vilka signaler hon sänder ut till det manliga könet, kvinnan ska även 
tänka sig för mer än en gång innan hon agerar. Respondenternas ambivalenta sättet att 
resonera och tänka genom att växla mellan ena och andra sidan är en bidragande orsak till att 
stigmatisera våldtäkter som i sin tur stigmatiserar våldtäktsoffret. Enligt informanterna 
grundar sig stigmatiseringen på att dagens kvinnor i grund och botten har ett eget ansvar att se 
till att inte utsätta sig för en våldtäkt genom hotfulla situationer, inte sända ut fel signaler till 
det motsatta könet som kan tolkas på fel sätt. Resonemanget som informanterna gör i sina 
växlingar mellan offrets ansvar eller inte ansvar skulle man kunna tolka att en våldtagen 
kvinnan får skylla sig själva. När kvinnan inte tar det egna ansvaret att undvika en våldtäkt 
har hennes nej i en sådan situation inte har någon betydelse i det verkliga livet när man tallar 
om sexuell jämställdhet. Hennes beteende lockade trots mannen till att vilja ha sex med hen-
ne. 
Växlingen i respondenternas sätt att bedöma våldtäktsoffer skulle kunna tolkas att de har två 
olika rollkoncept där ena rollen bygger på deras sätt att se samhället som jämställt, där 
mannen och kvinnan är likvärdiga och har samma rättigheter och skyldigheter. Medan den 
andra rollen hänger samman med det gamla patriarkala samhället med mannen som är 
överordnad kvinnan. Det är de manliga normerna som är det grundläggande för 
respondenternas tänkande (Hirdman, 2004). En rollkonflikten uppstår när respondenterna tror 
sig leva i ett sexuellt jämställt samhälle samtidigt som de anser att det är kvinnan själv bär det 
grundläggande ansvaret för att en våldtäkt inte ska inträffa. Blir en kvinna trots allt utsatt för 
ett våldtäktsövergrepp finns det en antydan hos respondenterna att hon får skylla sig själva, 
speciellt om hon har antytt ett ”slampigt” beteende som har hetsat upp gärningsmannen. I ett 
så kallat jämställt samhälle som vi lever i idag med ständiga hot om våldtäkter för kvinnor är 
det svårt att förstå att andra kvinnor har tendenser till misskreditera våldtäkter och offer. 
Resonemanget som informanterna har angående nedvärdering av drabbade våldtäktsoffer 
skulle möjligen kunna vara en bidragande orsak till att våldtagna kvinnor känner att de själva 
har orsakat våldtäkten. Informanternas påstående att kvinnor måste ta det egna ansvaret 
tenderar till att de anser att offret får skylla sig själva och därmed stämplar och tillskriver 
respondenterna offren en roll som ”slampa”. Respondenternas tänkande och ställningstagande 
ligger inte i ett jämställt samhälle utan deras attityder hör hemma i ett sen-patriarkalt tänkande 
där männens normer och värderingar är avgörande vid bedömningen av våldtäkt och offer 
rollen som ”slampa”. 
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Ordet våldtäkt blir stigmatiserat när respondenterna väljer att inte vill talar om våldtäkter när 
de umgås med sina vänner, det är ett ämne som de undviker att diskutera. Deras argument till 
sin ovilja att berör ämnet beror på deras inställning till att det drabbar inte mig eller att det är 
ingenting som angår mig. Det finns en motstridighet deras ovilja att tala om våldtäkter, 
respondenterna efterlyser samtidig att fler våldtäkts offer skulle vågar gå ut och tala om de 
trauman de upplever i samband med ett sexuellt övergrepp. Ambivalensen i deras attityd 
skulle kunna tolkas att de inte skulle ta upp ämnet våldtäkt med ett våldtäktsoffer som finns i 
deras närhet utan de skulle istället hoppas på att kvinnan själv kom och berättade om trauma, 
fastän att de fått reda på information utan offrets vetskap. Respondenternas misskreditering av 
ett offer som är ovetande om att hennes stigma har sipprat ut innebära att respondenterna i så 
fall hjälper till med att upprätthålla en misskreitabelt informations flöde mellan sig och offret 
(Goffman, 2005). Respondenterna är förhållande viss omedvetna om att de stigmatiserar och 
misskrediterar våldtäktsoffer när ett avvikande sker från hur en kvinna ska uppföra sig, det 
finns en antydan till att respondenterna omedvetet namnger den våldtagna kvinnan en stämpel 
som ”slampa” för att offret har varit ansvarslös. Tillskrivningen av rollen som ”slampa” 
grundar sig på att den utsatta kvinnan inte tog det egna ansvaret som har blivit en dold kod 
bland kvinnor, som kvinna ska du inte utsätta dig för medvetna risker som kan leda till att du 
råkar illa ut. Det är förvånande att respondenterna tillskriver våldtagna kvinnor med en 
”slamparoll” som offret inte är född till eller förvärvat själva eftersom våldtäkten inte var 
själv-orsakad (Linton, 1936). 

6.2   Bilden av förövaren

För att förstå respondenternas resonemang om våldtäkter och dess offer i det samhälle de 
lever i måste bilden av gärningsmannen ta form. Respondenternas bild av en potentiell 
gärningsman kategoriseras in i två fack, vanlig- och avvikande gärningsmän som är 
främlingar. Utifrån deras indelning har de tillskrivit gärningsmännen ett förväntat beteende 
som de förväntas att agera efter oavsett om de platsar in i kategorin eller inte (Goffman, 
2005). Den förstnämnda gruppen ”vanliga” gärningsmän är den grupp av våldtäktsmän som är 
mest förekommande som de anser vara den farligaste gruppen man ska akta sig för. Medan de 
avvikande förövarna är män som de inte förväntar sig ska begå en våldtäkt. Tabellen nedan 
visar informanternas indelning av vem som är en potentiell gärningsman.

Vanlig gärningsman Avvikande gärningsman
Främling Drogmissbrukare, psykiskt 

störd, invandrar bakgrund, 
enstöring, någon med slafsiga 
kläder

Skötsam, har arbete, familj, 
ser proper ut. Typexempel, 
Hagamannen 

Bekanta Respondenterna tar inte upp 
gärningsmän

bekanta som potentiella

Vid sammanställningen av informanternas blid av gärningsmannen är det överraskande att 
informanterna inte talar om bekanta som potentiella gärningsmän som utgör det största hotet 
mot kvinnor. Denna kategori är mest förekommande vid våldtäktsbrott enligt expertis, där 
procentsatsen ligger på 80 procent, ändå väljer respondenterna att inte tala om 
relationsvåldtäkterna. De väljer att tala om främlingen som den vanligaste potentiella 
gärningsmannen, han är drogmissbrukare etc, som kontras av den avvikande gärningsmannen, 
exempelvis Hagamannen. Misskrediteringen som respondenterna gör av alla främlingar som 
en eventuell potentiell gärningsman som kan tänkas förgripa sig på en kvinna gör att 
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respondenterna är vaksamma och på sig vakt när de vistas utomhus, beroende på plats och 
vilken tid på dygnet det rör sig om. Informanterna försöker att undvika sådan tillfällen och 
situationer som kan tänkas innehålla en eventuell fara om hot mot deras egen säkerhet. Kort 
sagt kan slutsatsen dras att respondenterna anser att alla främmande män som vistas ute i det 
offentliga är potentiella förövare som kan förgripa sig på dem när som helst utan förvarning. 
Detta innebär att de vidtar olika åtgärder för sitt eget skydd och säkerhet.4

Vad är orsaken till att respondenterna väljer att se främmande män som våldtäktsmän? Enligt 
dem själva ligger orsaken i att media normaliserar våldtäkt av obekant gärningsman genom 
deras sätt att rapportera om våldtäkter. Det är trots allt medias information som 
respondenterna tar till sig när de bedömer vad som är en vanlig våldtäkt. Uppfattningen att det 
är okända gärningsmän är en vanlig förövare tenderar till att stigmatisera övriga 80 procent av 
våldtäkterna som sker inom relationer där gärningsman och offer känner varandra väl. 
Respondenternas ställningstaganden visar att de sexualbrottsoffer som råkat ut för en våldtäkt
av en okänd förövare är en ”riktig” våldtäkt. Oavsett informanternas inställning till att deras 
manliga bekanta inte begår våldtäkter är de samtidigt medvetna om att det förekommer 
våldtäkter i relations- och bekantskapskretsen, ändå väljer de att inte se dem som det största 
hotet mot deras egen säkerhet. Informanterna markerar detta klart och tydligt genom att säga 
att den här kategorin av våldtäkter är inget som kan drabba dem själva, utan det händer bara 
andra och att de våldtäkter som sker i hemmet är en privat sak och angår bara 
gärningsmannen och kvinnan, denna typ av våldtäkt ligger inte i allmänhetens intresse. Denna 
inställning är enligt respondenterna en allmän uppfattning och är en bidragande orsaken till att 
media inte tar upp relationsvåldtäkterna där gärningsmän som finn i kvinnans omedelbara 
närhet. 
För att få en förståelse till respondenternas inställning och uppfattning om våldtäkter som sker 
inom hemmets väggar inte angår allmänheten finner man 40 år tillbaka i tiden när 
relationsvåldtäkterna inte var straffbelagda. Relationsvåldtäkterna inom äktenskapet 
kriminaliserades inte för än 1965, och fram till dess var samhället syn att kvinnan tillhörde 
den överordnande mannen, det vill säga maken ägde kvinnan i äktenskapet och en av hans 
rättigheter var att ha en sexuell relation med kvinnan när han så önskade. Nu när dessa 40 
åren har gått skulle man tycka att den patriarkala systemet skulle ha upphört att existera i ett 
samhälle där det ska råda jämställdhet. Fastän att vi lever på 2000-talet finns mannens 
patriarkala normer fortfarande bland oss på många områden, bland annat när vi talar om 
mannens och kvinnans sexualitet. Inom könens sexualitet har kvinnan inte uppnått samma 
rättigheter och självständighet som männen trots kvinnans strävan efter att uppnå männens 
normer och värderingar är kvinnans beteende fortfarande misskrediterat i ett jämställt 
samhälle (Hirdman, 2004). 
Att respondenterna väljer att inte tala om sina manliga bekanta som potentiella gärningsmän 
är att de anser att männen i deras umgängeskrets är goda och skulle inte våldföra sig på någon 
kvinna eftersom de anser att de är jämställda. Detta ställningstagande respondenterna har 
stämmer bra överens med deras resonemang angående relationsvåldtäkterna eftersom denna 
typ av våldtäkt inte kan drabba dem själva utan det händer bara andra kvinnor. Utifrån denna 
ståndpunkt utmålar respondenterna trots allt att alla andra okända män är monster och odjur, 
de hävdar i slutändan att alla okända män är potentiella gärningsmän. Deras attityd är på 
något sätt omedvetet resonemang av den orsaken att de istället poängterar att det är media och  
andra kvinnor som utmålar männen som onda odjur, inte de själva. 

                                                
4 Återkommer till detta i 6.4 där jag tar upp om kvinnans säkerhet.
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6.3  Patriarkal eller jämställd sexualitet 

Det finns fortfarande rester kvar av det gamla patriarkala mönstret i vårt samhälle och vårt sätt 
att leva, framför allt när det kommer till kvinnans sexualitet. Det har i och för sig skett en 
förändring i samhällets sättet att tänka, men det gamla patriarkala normsystemet har börjat 
använda sig utav nya strategier för att kunna vid makt hålla den manliga överordningen. Den 
nya strategien går ut på att kvinnan inte ska ifrågasätta det jämställda samhället hon tror att 
hon leva i, där ligger en dolda manliga normen som anspelar på kvinnans sexroll som inte är 
jämställd med männens. Ett ifrågasättandet av det jämställda samhället skulle den manliga 
normen hotas, det vill säga bilden av kvinnans och mannens likvärdighet med samma 
rättigheter och skyldigheter skulle gå förlorad. Skulle kvinnan börja tvivla på jämställdheten 
skulle de innebära ett brott i sig och ett erkännande att det finns patriarkala mönster kvar i 
hennes sätt att leva sitt vardagliga liv. Rester av den manliga överhögheten finns speciellt kvar 
i kvinnans privatliv inom hemmets väggar och inom kvinnans sexualitet där kvinnans och 
mannens sexroller inte bedöms vara likvärdiga vid sexuella övergrepp. 

Den nya strategi som används idag är en nyare variant som har ersatt det gamla patriarkala 
mönstren med sen-partiarkala normer, vilket innebär att männens grundläggande primat 
fortfarande existerar i en flexiblare form som ligger dold under ytan där ingen låtsas om att 
den existerar. Hur kommer det sig att kvinnor inte ifrågasätter detta sen-patriarkala mönstret, 
kvinnan blundar för de manliga normerna därför att hon är väldigt måna om att bevara och 
upprätthålla bilden av ett jämställt samhälle där båda könen spelar på lika villkor. Den nya 
underordningen som kvinnan lever under går ut på att tiga och inte låtsas om att relations- och 
bekantskaps våldtäkter är ett förekommer inslag i kvinnans dagliga hotbild. Utgår man ifrån 
detta resonemang skulle det vara svårt för respondenterna att tänka sig att våldtäkter inom 
relations- och bekantskapsvåldtäkter skulle förekomma och det skulle även vara problematiskt 
för dem att föreställa sig att deras egna söner kanske är en potentiell förövare i ett uppdiktat 
jämställt samhälle. Respondenterna förstärker bilden av att bekanta män inte våldtar genom 
att de anser att det är självklart att det inte bara är män som är våldtäktsförövare i ett jämställt 
samhälle. Informanterna hävdar istället att det också förekommer kvinnor som förgriper sig på 
män och att minderåriga pojkar och flickor blir sexuellt utnyttjade av både äldre män och 
kvinnor5. Skulle nu detta resonemang vara korrekt i ett jämställt samhälle, borde inte de 
patriarkala resterna vara borttagna vid det här laget från kvinnors sätt att tänka och resonera 
att det är männens normer och värderingar som styr hur en kvinna ska bete sig. 

Någon satans i respondenternas medvetande finns tanken att ett sen-patriarkalt mönster torts 
allt existerar, detta syns i deras uttalanden där de tar upp vikten av att föräldrar måste tala med 
sina söner och informera dem om värdet av att respektera kvinnans nej. Här tydliggör 
respondenterna att det finns en medveten bild av en manlig traditionell sexroll som pekar på 
att männen har större utrymme att anspela på sex än vad kvinnor har, vilket i förlängningen  
kan leda till att män våldför sig på kvinnor där ett nej inte respekteras. Respondenternas 
sexualitet pendlar mellan två normsystem, där ena tillvägagångssättet går ut på att 
informanterna anser sig ha samma rättigheter att uttrycka sin sexualitet som männen har. 
Medan de samtidigt har en uppdelad sexroll där de anser att männen har ett större och bredare 
sexuellt rörelse utrymme att uttrycka sina sexuella drifter på än vad de själv har. Detta 
utvidgas i att respondenternas sexroller är betydligt inskränkt och att de inte kan uttrycka sig 
som de skulle vilja. Bryter kvinnan mot detta sätt att tänka och se på den kvinnliga 
sexualiteten är risken stor att hon kommer att tillskrivas en roll som ”slampa” (Linton, 1936). 

                                                
5 Någon diskussion om sexuellt utnyttjande av barn kommer jag inte att ta upp för behandling, eftersom det inte 
finns tid och utrymme för detta i denna uppsats.
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Att definiera en kvinna med rollen ”slampa” ger männen rättigheterna att uttrycka sitt 
sexbegär helt öppet där han inte behöver ta hänsyn eller respektera när en kvinna säger nej till 
sex.

Respondenternas inte-ifrågasättande av den sen-patriarkala mönstret gör det förståeligt att de 
har benägenhet att stigmatisera offer och våldtäkter som sker i nära- och bekanta relationer. 
Deras ambivalenta sätt att se på sin egen sexualitet och de sexroller de anser sig ha hjälper till 
att stigmatisera våldtäktsoffer (Goffman, 1936). Stigmatiseringen beror enligt min uppfattning 
på att informanterna ser offret som avvikande från den kvinnliga sexrollen, när kvinnan 
avviker tillskrivs hon en ”slampa-roll” eftersom respondenterna anser att relationsvåldtäkterna 
inte förekommer i ett jämställt samhälle. En man skulle inte medvetet skada en kvinna som de 
känner. Vid tillskrivningen av ”slamparollen” utgår respondenterna ifrån att våldtäkten trots 
allt var själv-orsakad oavsett vad hon hade på sig eller hur hon betedde sig innan våldtäkten 
eftersom hon trots allt avvek det från sen-patriarkala mönstrets normer. 

För att kvinnan ska kunna säga att hon lever i ett sexuellt jämställt samhälle där sen-
patriarkala normer inte existerar som tvingar henne till tystnad om nära- och 
bekantskapsvåldtäkter måste det till en förändring av mannens sexroll. Det är först när 
männens sexuella roller förändras och inte längre lever kvar i patriarkala mönster, det är först 
då som det kommer att bli möjligt för kvinnan att belysa att det förekommer våldtäkter inom 
nära-bekanta relationer. Att respondenterna inte vill eller vågar diskutera dessa typer av 
våldtäkter beror säkerligen på att de inte orkar ifrågasätta de sexuella rollerna som männen 
och kvinnorna har vilket medför att de nonchalerar relations- och bekantskaps våldtäkterna. 
Respondenterna vill inte kännas vid dem på samma sätt som de våldtäkter som sker utomhus 
av en obekant gärningsman. Logiskt sett har respondenterna rätt till att tal fritt och öppet om 
alla typer av våldtäkter oavsett om gärningsmannen är bekant eller obekant, eftersom de 
hävdar att vi lever i ett jämställt samhälle. Valet som respondenterna gör att inte tala öppet om 
våldtäkter bidrar till stigmatisering, misskreditering som innebär både skuld och skam i ett 
sen-patriarkalt normsystems samhälle. Skulle det sen-patriarkala mönstren försvinna skulle 
det innebära att kvinnor skulle våga tala öppet om det sexualiserade våldet de utsätts för och 
de i sin tur skulle bidra till att avstigmatisera de misskrediterade bilderna av våldtäkt och 
offer. Detta skulle i sin tur medföra att våldtagna kvinnor inte skulle behöva känna skam och 
skuld, och kunna visa öppet vad man som kvinna varit med om och inte behöva sända ut 
misskreditabel information om sig själva för att dölja sitt tillskrivna stigma (Goffman, 2005).

6.4   Kvinnans säkerhet 

Hur kommer det sig att respondenterna känner otrygghet i ett jämställt samhälle där ideal är 
att alla har lika möjligheter och samma rättigheter. I ett idealiskt samhälle hade 
respondenterna inte behövt känna sig otrygga och vara observanta på de faror som finnas runt 
hörnet när de vistas ute i det offentliga. Dagligen utsätter sig respondenterna sig för en risk att 
stöta på en våldtäktsman, informanterna gör allt de kan för att skydda sig själva speciellt när 
de vistas utomhus där de vidtar olika åtgärder. Bilden av ett jämställt samhälle existerar 
bredvid ett risksamhälle där kvinnan uppler en allt mer osäkerhet där kvinnans mål och syfte 
är att försöka hindra det värsta från att hända, att bli våldtagen (Beck, 1998). Det är 
anmärkningsvärt att respondenterna inte anser sig vara osäkra i sin egen bekantskapskrets där 
det förekommer manliga bekanta som skulle kunna vara potentiella gärningsmän. Utan de 
talar bara om otryggheten på offentliga platser, här märker man respondenternas 
ifrågasättande av jämställdheten som döljer sig under ytan. 



51

Ett jämställt samhälle kommer inte att existera fullt ut förrän alla rester av ett patriarkalt 
samhälle är borta för alltid. Kunna känna sig trygg är en grundläggande rättighet för alla 
individer, men i den utsträckning som männen fortsätter att utnyttja kvinnans psykiska 
svaghet med hjälp av sen-patriarkala normsättningar kommer inte kvinnan att kunna försvara 
sig rent fysiskt när männen förgriper sig på henne. Kvinnans tillit till det motsatta könet, alltså 
mannen är ur balans idag. Det vill säga att den grundläggande ontologiska tilliten som 
kvinnan byggt upp när hon var liten har i stort sett försvunnit efterhand som kvinnan blir äldre 
och börjar röra sig ute på stadens gator och torg, speciellt om platserna ligger ensligt, om det 
är mörkt och om kvinnan promenerar helt själv. Den defensiva skyddshinnan som kvinnan har 
byggt upp runt sig själva är en försvarssköld för att hon ska kunna förutse de risker och faror 
som finnas i hennes omgivning, men försvarsskölden har utvecklat till att alltid vara uppe att 
inta försvarsposition (Giddens, 2002). Detta märks när respondenterna talar om att de själva  
hela tiden måste åta olika åtgärder för sin egen säkerhet. Exempel på detta är bland annat att 
se till att aldrig gå ensamma på kvällar och nätter, har något slags vapen tillhands i form av 
nycklar, mobiltelefoner eller att alltid vara medveten om hur de agerar och handlar genom att 
göra sina val på ett medvetet sätt där de inte utsätter sig för en medveten risk etc. Vikten av att 
vidta egna åtgärder för respondenterna har blivit ett personligt bekymmer och ett personlig 
angelägenhet att se till att de känner sig någorlunda säkra och trygga när de vistas utomhus.

Det största hotet och risken att bli utsatt för en våldtäkt för respondenterna är när de vistas på 
offentlig plats ensamma vilket medför att de inte vågar lita fullt ut på okända män. När 
respondenterna möten okända män är de på sin vakt och har garden uppe och försöker att 
förutse om mannen är en potentiell gärningsman som vill dem illa. Vid ett sådan tillfälligt 
möte är det oerhört viktigt att vara medveten om vilka signaler man sänder ut som kvinna och 
att se till att mannen inte kan misstolka vad kvinnan menar och vill. Misstolkar mannen torts 
allt kvinnans avsedda avsikter innebär det inte att en våldtagen kvinna går fri från 
misstankarna att vara ansvarig för övergreppet. En möjlig tolkning till att informanterna anser 
att kvinnan till vis del är medskyldig till en våldtäkten beror på att offret inte har gjort klart 
för mannen vad hon ville. Utifrån respondenternas utsago om den egna säkerheten för att 
undvika våldtäktsövergrepp är det kvinnans eget ansvar att se till att hon är säker och åtagit 
rätt åtgärder för att skydda sig själva. Gör man inte det och struntar i att rätta sig efter de 
varningar som finns ute bland allmänheten att inte vistas på vissa ställen och man ändå väljer 
att göra det, då får man som kvinna helt enkelt skylla sig själv eftersom hon utsatte sig för 
faran själv. 
Samhället är fult av risker där en våldtäkt ständigt lurar innebär att de kvinnliga 
respondenterna har en gemensam nämnare som är deras gemensamma rädsla och de måste 
erkänna att risken att bli våldtagen har ökat genom åren. För att hantera och kunna göra bra 
och fullständiga bedömningar måste de utgå ifrån sitt eget tänkande och handlande utifrån den 
kunskap de har samlat på sig. De erfarenheter informanterna baserar eventuella riskerna på 
som de har att handskas med har de fått genom andras erfarenheter och det är det som styr 
mycket av deras handlande när de vistas utomhus. Respondenternas personliga erfarenheter 
byggs upp av andra kvinnors  erfarenheter och dessa erfarenheter intar en central del av deras 
liv (Beck, 1998).  
Den jämställda kvinnan har fått en dold börda att ta hänsyn till, är att hon ständigt måste 
avvärja en risk och försöka att hålla främmande män på avstånd för att kunna vara säker på att 
inte utsätta sig själv för ett sexuellt övergrepp. Å andra sidan hävdar informanterna också att 
man som kvinna inte kan gå runt och vara rädd och misstänksam hela tiden, vilket skulle 
kunna tolkas som att de är medvetna om risken för en våldtäkt men de har lärt sig att leva med 
risk eftersom de omöjligt kan leva sig in i en sådan situation. Hade vi levt i ett samhälle där 
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jämställdheten hade levt ut hela sin existens hade dagens kvinnor inte behövt lägga ner någon 
energi på att mota bort de värsta våldtäktsriskerna utan de hade kunnat röra sig fritt utan 
inskränkningar på sitt rörelse utrymme utan att behöva tänka på hur de kontrollerar sina 
kroppsrörelser, hur de klär sig mm (Giddens, 2002).
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7 Epilog 

Arbetet med uppsatsen har givit mig en ny förståelse av hur andra kvinnor inklusive jag själv 
se på våldtäkter, offer och gärningsmän. Den nya kunskapen som jag har fått har inneburit att 
jag har fått klarhet i varför jag själva har dolt mitt eget stigma efter våldtäkten för sex år 
sedan. Det var inte förrän i slutet av uppsatsskrivandet som jag beslutade mig för att skriva i 
prologen att jag själva är ett offer för en bekantskapsvåldtäkt och det var en bidragande orsak 
till mitt val av ämne. En annan bidragande orsak till att jag ville skriva om den kvinnliga 
bilden av våldtäkter var att jag ansåg att det var dags för att ta upp ämnet till debatt och 
försöka göra andra medvetna om hur andra kvinnor nedvärderar våldtäkter och offer. 

Under uppsatsskrivandet process har jag förvånats över indelningen av våldtäkter som 
respondenterna gör. De talar nästan bara om överfalls- och gruppvåldtäkter som de anser är en 
allmän angelägenhet och ett allmänt problem, eftersom kvinnor inte kan vistas ute i det 
offentliga utan att  känna hot och rädsla över att en man ska förgripa sig på dem. 
Resonemanget grundas på att våldtäkter av okänd gärningsman är något som kan drabba 
informanterna själva men samtidigt är det ändå kvinnans privata bekymmer eftersom det är 
upp till kvinnan själv att ta det egna ansvaret att inte utsätta sig för farliga situationer där en 
våldtäkt kan lura runt hörnet. Medan resonemanget om övriga våldtäkter som sker i någon 
slags relation mellan offer och gärningsmannen är det kvinnans eget privata bekymmer. Den 
här kategorin av våldtäkter som sker inom hemmets väggar är något som respondenterna 
anser inte kan drabba dem själv och det är inget de lägger sig i utan det är något som bara 
angår kvinnan och mannen och något som de får lösa själv. Utifrån detta tankesätt 
stigmatiseras våldtäkter och offer beroende på vilken typ av våldtäkt som har begåtts. 
Våldtäkter som sker utomhus av okänd gärningsman är ett allmänt problem och är accepterat 
som ett brott. Å andra sidan är den här typen av våldtäkt även kvinnans privata problem 
eftersom det torts allt är upp till kvinnan själva att vidta de åtgärder som krävs för den egna 
säkerheten att inte utsätta sig för eventuella risker där en våldtäkt kan tänkas ta plats. Medan 
våldtäkter som sker inom kategorin relationsvåldtäkter är det helt och hållet kvinnans kvinnas 
privata bekymmer. 
Respondenterna ovanstående resonemang att våldtäkter är kvinnans privata angelägenhet 
ligger som grund till mitt beslut att gå ut med mitt eget stigma. Under arbetets gång har jag 
insett hur stigmatiserad jag själv är, genom att jag sänt ut misskreditabel information om mig 
själva som i sin tur har medför att många har en misskrediterad uppfattning om vem jag är. 
Vid denna insikt bestämde jag mig för att nu får det vara nog att jag själv är en bidragande 
orsak till stigmatiseringen av mig själv. Att våga stå upp för det jag råkat ut för och våga tala 
om våldtäkten och inte vara rädd för omgivningens nedvärderingar och ifrågasättande av 
våldtäkten. Det har gått åt mycket energi till att dölja och hemlighålla våldtäktsövergreppet 
som trots allt har satt sina spår och blivit en del av min personlighet, och har styrt mitt 
agerande i olika interaktionsmiljöer med andra. För att mitt eget stigma som våldtäktsoffer 
inte skulle röjas blev mitt val att inte släppa in några nya bekantskaper i mitt liv utan såg till 
att hålla dem på ett behörigt avstånd där jag inte behövde tillkännage mitt riktiga jag. Jag har 
förstärkt mitt eget stigma genom att sända ut misskreditabel information om mig själva som i 
sin tur har gjort att andra har fått en misskrediterad bild av den person som egentligen finns 
under ytan som väldigt få känner till. 

Trots många år av terapi, bearbetning och själv reflektioner har det saknats något för att fylla 
upp det tomrum som dock har funnits där, med uppsatsskrivandet har detta tomrum fyllts ut. 
Skulle kunna säga att uppsatsskrivandet har haft en terapeutisk inverkan som jag inte har varit 
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medveten om förrän i slut fasen av arbetet. Respondenternas tolkningar och uppfattningar om 
hur de ser på våldtäkter har öppnat upp nya dörrar till funderingar hur man ska komma åt 
problemet man att nedvärdera våldtäkter och offer. Enigheten bland respondenterna är att de 
efterlyser att våldtäktsoffer ska börja våga träda fram och tala om de trauman de upplever vid 
en våldtäkt, det är något jag helt och hållet håller med om. För att detta ska kunna bli 
verklighet måste vi alla låta våldtäktsoffer vara offer och inte stigmatisera dem till tystnad och 
inte ifrågasätta deras beteenden som om de var medskyldiga till det sexuella övergrepp de 
varit med om .Stigmatisering gör att offer upplever och känner att det var deras fel och tar på 
sig skulden och känner både skam och skuld att de inte lyckades att förutse och avvärja 
våldtäkten. 

En våldtäkt är alltid en våldtäkt och är aldrig själv-orsakad oavsett hur en kvinna beter sig, 
hon har med all rätt att uttrycka sin sexualitet om hon så önskar, en kvinna ska inte behöva 
dölja sin kropp för att mannen inte kan hålla sina fingrar i styr. Det är inte rimligt att en 
kvinna i ett så kallat jämställt samhälle ska behöva känna sig hotad och alltid behöva gå runt 
med en inbyggd rädsla för att männen i samhället ska göra dem illa. Nog är det dags för de 
jämställa kvinnorna att ta av sig sina skygglappar och komma till insikt att det faktiskt 
existerar ett sen-patriarkalt samhälle där männens normer bestämmer vad och hur vi ska tänka 
vid en bedömning av vad som är en ”riktigt” våldtäkt. För att uppnå det jämställda samhälle 
som de kvinnliga respondenterna anser sig leva i måste kvinnor börja ifrågasätta bild av vad 
ett jämlikt samhälle är för dem själva och andra  kvinnor. Det är kanske dags för kvinnan att 
börja rannsaka sig själva genom självreflektioner för att komma fram till vad det är hon vill ha 
i ett jämställt samhälle. Vill kvinnan ha den egna rätten till sin egen sexualitet och den egna 
kroppen i verkliga livet och inte bara på papper, då är det dags att ställa sig upp och kräva den 
rättigheten.
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9 Bilagor

Bilaga 1

Sexualbrottslagens sjätte kapitel i brottsbalken 

”1§  ”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år.
   Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 
enligt första stycket är jämförligt med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 
grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 
eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig e ett 
hjälplöst tillstånd.
   Är brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 
att anse som mindre grova, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 
fängelse i lägst fyra år och högst i tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt 
beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 
offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet”. Lag 2005:90
(Holmqvist, m.fl., 2005 s. 6:6)
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Bilaga 2

 Statistik 

Tabell 16.  Våldtäkter inkl. grova i hela landet mot samtliga personer. 

2004 2005
Antal 100.000 inv Antal 100.000 inv Ökning i 

antal
Våldtäkt inkl. grov 2631 29 3787 42 +1156
*Inomhus 1862 21 2794 31 + 932
*Utomhus   769  9   993 11 +  224
*Fullbordat 2261 25 3333 37 + 1072
*Försök   370   4   454 5 + 84  

Tabell 27. Våldtäkt inkl. grov i hela landet mot person 15 år och äldre.

2004 2005
Antal 100.000 inv Antal 100.000 inv Ökning i 

antal
Våldtäkt inkl. grov 2152 24 3054 34 + 902
*Inomhus 1523 17 2238 25 + 715
*Utomhus 629 7 816 9 + 187
*Fullbordat 1824 20 2662 29 + 838
*Försök 328 4 392 4 + 64

Tabell 38. Antal fällande domar 2004

Antal domar totalt 153
*Fängelse 135
*Sluten ungdomsvård 8
*Rättspsykiatriskvård 5
*Skyddstillsyn 5

Tabell 49. Personer dömda till fängelse i antal månader.

Exakt 6 Mer än 6  mindre 
än 12

Exakt 
12

Mer än 12, 
högst 24

Mer än 24, 
högst 48

Mer än 48, 
ej livstid

Totalt

1 6 6 38 62 22 135

                                                
6 Källa: www.bra.se 2006-08-18 kl. 20.18
7 Källa: ibid
8 Källa: Kriminalstatistik 2004. www.bra.se (statistiken för 2005 är inte utkommen än, den utkommer 060831)
9 Källa: ibid
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Figur 110. Bilden av uppklarade fall.

*Med ”med mera” avser åtalsunderlåtelse och strafföreläggande, vilket är mycket ovanligt vid våldtäktsbrott. 
Det handlar om enstaka fall per år.

                                                
10 Källa: Våldtäkt. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter: Rapport 2005:7
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