
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Alla kvinnor vill bli våldtagna” 

– En kritisk diskursanalys om våldtäkt 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Socialt arbete | Vårterminen 2013 

Av: Emma Pedersen och Anna-Lena Sjöö 

Handledare: Dina Avrahami 

 



  

 

 

Sammanfattning 

Titel: ”Alla kvinnor vill bli våldtagna” - En kritisk diskursanalys om våldtäkt                                                       

Författare: Emma Pedersen och Anna-Lena Sjöö                                  

Nyckelord: Våldtäkt, sexualitet, kön, genus, diskurs. 

Syftet med den här studien är att undersöka diskurser kring våldtäkt och hur kvinnor framställs 

utifrån kön och sexualitet på internetforumet Flashback forum. Studiens frågeställningar är: Hur 

diskuteras det om våldtäkt på Flashback forum?  Hur framställs kvinnor utifrån genus och sexualitet 

i diskussioner kring våldtäkt på Flashback forum? 

För att besvara studiens två frågeställningar insamlas textmaterial från Flashback forum. Studien 

är kvalitativ och (kritisk) diskursanalys används som metod. Materialet analyseras med hjälp av 

feministiska teorier med fokus på genus och sexualitet. 

Studiens resultat visar att diskursen som finns på Flashback forum många gånger skuldbelägger 

våldtäktsoffret. Detta görs genom att man bland annat ifrågasätter kvinnans klädsel, 

alkoholpåverkan och uppträdande i samband med en våldtäkt. Dessutom framkommer det att det är 

mannen som har tolkningsföreträde i fråga om att definiera vad manlighet och kvinnlighet är, samt 

vad som betraktas som sex och våldtäkt. Vidare visar resultaten att kvinnor förväntas uppträda på 

ett visst sätt utifrån normer kring genus och sexualitet. Exempelvis framställs kvinnans sexualitet 

som passiv, medan mannens sexualitet framställs som aktiv. I analysen tolkas detta som ett tecken 

på mannens tolkningsföreträde gällande kön och sexualitet, vilket i sin tur kan bidra till mannens 

överordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

Title: “All women want to be raped”  - A critical discourse analysis of rape                          

Authors: Emma Pedersen and Anna-Lena Sjöö                                                  

Keywords: Rape, sexuality, sex, gender, discourse  

The purpose of this study is to examine rape discourses and how women get portrayed based on sex 

(gender) and sexuality on the Internet forum Flashback forum. The studies questions are: In what 

way is rape discussed on Flashback forum? How do women get portrayed from a gender and 

sexuality point of view in discussions about rape on Flashback forum? 

To answer the studies two questions, text material from Flashback forum was gathered. The study is 

qualitative, and (critical) discourse analysis is used as method. The material was analyzed with help 

from feminist theories with focus on gender and sexuality.   

The results show that the discourse on Flashback forum many times blames the victim of rape. This 

is done for example by questioning the woman’s clothing, the amount of alcohol consumed and the 

way she acted in connection with the rape. The man also has interpretative prerogative when it 

comes to defining what masculinity and femininity is, as well as what is regarded as sex and rape. 

Furthermore the results show that women are expected to behave in a certain way based upon norms 

regarding gender and sexuality. For example the women’s sexuality is portrayed as passive, while 

men’s sexuality is portrayed as active. We have in the analysis interpreted this as uphold of the 

existing power structure in society.   
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1. Inledning 

Det finns en tanke i så gott som alla kvinnors medvetande - ”tänk om jag blir våldtagen” 

(Eduards enligt Wendt Höjer 2002:8). Denna rädsla för våld är ständigt närvarande. Kvinnors 

”vardagsrädsla” bottnar i deras könstillhörighet, det vill säga att kvinnor är rädda för att 

utsättas för mäns sexuella våld (Wendt Höjer 2002: 8-9). Redan från barndomen präntas det in 

i flickans medvetande att hon ska vara rädd. Hon ska inte lita på okända män, hon ska akta sig 

för ”fula gubbar” och hon ska inte vara ute ensam sent på kvällen (Boëthius 1990:41). Flickor 

och kvinnor får dessutom lära sig att det är de som blir våldtagna, inte pojkar och män 

(Brownmiller 1975:289). 

Förekomsten av sexuellt våld är ett allvarligt problem i samhället och har djupgående 

konsekvenser för kvinnors liv. Kvinnors handlingsutrymme begränsas genom rädslan för att 

bli våldtagen. Upplevelsen av utsatthet medför att kvinnor, både socialt och fysiskt måste 

anpassa sig efter manligt präglade villkor. Det kan exempelvis handla om klädval eller att 

undvika vissa platser (Jarl och Stolt 2010:87). Bengt Jarl och Eleonora Stolt (2010) menar att: 

”/.../ själva existensen av våld leder till att kvinnors handlingsfrihet inskränks samtidigt som 

män som grupp erhåller makt över kvinnor – även om många män aldrig själva våldtar eller 

slår” (ibid 2010:88). Det är heller inte bara våldsutsatta kvinnor som inskränks i sitt 

livsutrymme, utan även kvinnor som inte blivit utsatta, påverkas av att detta våld är så utbrett. 

Kvinnor anpassar sina vardagsliv med hänsyn till rädslan för våld (Wendt
1
 2010:136). 

Den här studien behandlar diskurser
2
 , det vill säga språklig mönster, kring våldtäkt på 

Flashback forum. Språk är något som skapar bilder i människors medvetande. Dessa bilder 

om hur världen är beskaffad formar föreställningar och synsätt om vad som betraktas som 

problem och hur dessa bemöts. En uppfattning om hur något är påverkar vårt bemötande av 

andra i alla sociala sammanhang (Livholts 2007:11).   

Hur människor uppträder mot andra styrs av deras uppfattningar och specifika föreställningar 

om världen. Vi anser därför att det kan vara intressant att undersöka vad det finns för 

diskurser kring våldtäkt i dag samt hur kvinnor beskrivs utifrån genus i dessa diskurser. Under 

utbildningstiden har vi fått lära oss att människor måste bemötas på ett professionellt sätt, det 

är en av hörnstenarna i socialt arbete. Josefine Grände (2005) har arbetat med kvinnor som 

blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Hon förklarar att det är viktigt att identifiera, 

                                                             
1 Observera att Wendt (2009 & 2010) och Wendt Höjer (1996 & 2002) är samma person.   
2 För en förklarning av begreppet diskurs, se avsnitt ”diskursbegreppet” i metodkapitlet. 
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ifrågasätta och förstå sina egna eventuella fördomar för att inte riskera att kränka människor 

man möter i det sociala arbetet (Grände 2005:62-63). Som framtida socialarbetare tror vi att 

det är värdefullt att undersöka diskurser och reflektera kring dessa, för att förstå om och hur 

de kan komma att påverka oss och arbetet med framtida klienter. Det finns även ett värde i att 

vara medveten om och reflektera kring genus och hur vi upprätthåller tankar om hur kvinnor 

och män ska vara i givna situationer. En ökad medvetenhet om genus kan sannolikt bidra till 

ett viktigt ifrågasättande av tidigare för givet tagna normer. 

Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne (Högskoleverket 2003:147-148), vilket innebär att 

det är möjligt att gå utanför ramen för ”traditionell” forskning. Under utbildningen har vi 

saknat en koppling mellan socialt arbete och medier. Vi upplever att bland annat mobbning 

och sexuella trakasserier har fått en ny arena att verka på, i och med internet. Därför kan det 

vara av värde att forskning inom socialt arbete kombineras mer med medieforskning, 

framförallt forskning på internet och sociala medier.  

  

Bakgrund 

Normer, värderingar och attityder kring sexualitet och våldtäkt 

Sexualitet är konstruerad utifrån föreställningar kring kön, med förväntade beteenden för 

kvinnor och män (Grände 2005:51). Kvinnor och män blir genom sina kroppar tillskrivna 

kulturellt grundade krav och föreställningar som skapar könsspecifika normer för sexualitet 

(Ekström 2002:19). 

Genom historien har föreställningar kring sexualitet varierat. Dock finns en lång idéhistorisk 

tradition som framställer kvinnors och mäns sexualitet som varandras motsatser. Ulrika 

Andersson (2004:29) beskriver att det sedan 1700-talet funnits en dominerande föreställning 

om den manliga sexualiteten som aktiv och stark medan den kvinnliga har beskrivits som 

passiv, icke-aggressiv och undergiven. 

I början av 1900-talet beskrev forskare inom området sexualvetenskap, hur mannens 

sexualitet var som en ”naturkraft” och menade att om mannen inte fick utlopp för den, kunde 

den ta perversa uttryck. Kvinnan var av naturen blyg och avvisande, trots att hon egentligen 

ville uttrycka sin sexualitet. Mannens uppgift blev då att besegra kvinnans motstånd och ett 

visst mått av våld och tvång kunde då vara nödvändigt (Bergenheim 2010:12).  



  

3 

 

Denna föreställning om mannens okontrollerbara sexualitet kritiserades kraftigt av 

feminister på 1970-talet. Kritiker menade att myten om mäns okontrollerbara sexualitet fick 

män att tro att de hade rätt att tvinga till sig samlag, och kvinnor att tro att de var tvungna att 

gå med på männens sexuella krav (Bergenheim 2010:17). 

I dag lever föreställningar om mannens sexualitet fortfarande kvar och detta märks tydligt i 

diskurserna kring våldtäkt. Under våldtäktsrättegångar får kvinnor som blivit utsatta för 

övergrepp, stå till svars för sina ”gärningar”. Kvinnans liv kartläggs grundligt vad gäller 

beteende, klädval, alkoholvanor och tidigare förhållanden (Wennstam 2002:191). Männen 

som står inför rätta blir inte kartlagda på samma vis. Hur deras liv och sexvanor ser ut är inte 

intressant i samma utsträckning (ibid:62). 

Katarina Wennstam menar att det finns en seglivad myt om mannens sexualitet i samhället 

som innebär att ”/…/ alla män i vissa givna situationer inte kan bärga sig, inte kan låta bli att 

tafsa, ta utan att fråga, våldta. Detta är en allmängiltig ”sanning” ”(ibid:19 ). Kvinnor ska 

”veta” detta och uppföra sig därefter. Om kvinnan tar risker, trots att hon ”vet” får hon skylla 

sig själv. Om kvinnan är utmanande klädd och/eller full kan hon bli våldtagen och om hon blir 

det är det ingen riktigt våldtäkt eftersom hon ”bad om det”. Ansvaret för mannens sexualitet 

läggs med andra ord hos kvinnan, i den mening att hon måste ”passa” sig. Ansvaret för 

kvinnans egen sexualitet ligger också på henne själv, då hon inte bara ska passa sig utan också 

”hålla på sig” (ibid:19).  

Utifrån detta blir Maria-Pia Boëthius uttalande att ”alla män är potentiella våldtäktsmän” 

(Boëthius 1990:51) inte så märkligt. Boëthius förklarar att det är den allmänna moralen i 

samhället som påstår att en kvinna får skylla sig själv om hon blir våldtagen. Detta i sig 

innebär att om man anser att en kvinna ständigt förväntas att vara på sin vakt eller uppträda på 

ett visst sätt, anser man samtidigt att ”alla män är potentiella våldtäktsmän”. Boëthius (1990) 

tydliggör att det inte är kvinnor som grupp som påstår detta utan det är samhällets värderingar 

(ibid:51-52). Hon skriver: ”Den människa som påstår att en kvinna får skylla sig själv om hon 

blev våldtagen eftersom hon steg upp i en främmande mans bil, det är den människa som 

påstår att alla män är tänkbara våldtäktsmän” (ibid:52). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka diskurser kring våldtäkt samt hur kvinnor framställs utifrån 

kön och sexualitet på internetforumet Flashback forum. Med hjälp av feministiska teorier och 

tidigare forskning försöker denna studie förstå och problematisera diskursens betydelse i 

skapandet och bevarandet av rådande maktförhållanden, gällande sexualitet, mellan kvinnor 

och män i samhället.  

- Hur diskuteras det kring våldtäkt på kvinnor på Flashback forum? 

- Hur framställs kvinnor utifrån kön och sexualitet i diskursen kring våldtäkt på 

Flashback forum? 

 

Avgränsning  

I den här studien görs en avgränsning till att undersöka en viss typ av diskurs kring våldtäkt 

som den uttrycks på Flashback forum. Målet med den här studien är att besvara 

frågeställningarna genom att undersöka språket, samt om och hur språk kan spela en roll i 

vidmakthållandet av kvinnors handlingsutrymme och mäns överordning. Utgångspunkten för 

den här studien är att sexuella övergrepp förstås som ett av de tydligaste uttrycken för 

kvinnoförtryck. Våldtäkt ser vi, precis som Jarl och Stolt (2010:88), som ett exempel på 

agerande som på ett strukturellt plan bidrar till att vidmakthålla mäns maktposition över 

kvinnan. Studien fokuserar huvudsakligen på en viss våldtäktsdiskurs, vilket innebär att 

eventuella motdiskurser inte kommer att redovisas. Detta görs både på grund av tids- och 

platsbrist. 

 

Disposition 

Den här studien är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet återfinns en inledning samt 

bakgrund, följt av studiens syfte och frågeställningar och avgränsningar. Sist i kapitlet 

presenteras disposition. Materialet till den här studien är insamlat från Flashback forum. 

Forumet presenteras i det andra kapitlet. Kapitel tre innehåller tidigare forskning som 

presenteras i liknande teman som den här studiens resultat och analys. Det fjärde kapitlet 

beskriver den teoretiska ramen, som tillsammans med tidigare forskning används som en hjälp 

för att förstå och analysera studiens resultat. Metodkapitlet är det femte kapitlet. Det består 
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bland annat av en förklaring av diskursbegreppet, studiens metod och tillvägagångssätt, urval 

samt etiska hänsynstaganden. I det sjätte kapitlet analyseras och presenteras studiens resultat. 

Det sjunde, avslutande kapitlet består av en slutdiskussion följt av förslag till framtida 

forskning. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av kapitlet och avslutas med en 

sammanfattning. 

Den här studien är ett resultat av ett tätt samarbete, och all skriven text har lästs och bearbetats 

av båda författarna. Vi kan således båda stå för varje skrivet ord. Dock har Emma Pedersen 

fokuserat på teoridelen och Anna-Lena Sjöö på metoddelen. Litteraturen till den tidigare 

forskningen fördelades mellan författarna, den litteratur som Pedersen ansåg var relevant har 

lästs av Sjöö och vice versa. Studiens insamlade material delades upp jämt mellan båda 

författarna, varpå diskussioner fördes som resulterade i samstämmighet om vad som skulle 

analyseras. Studiens resultat- och analysdel har diskuterats, skrivits och bearbetats av båda 

författarna tillsammans.   

I detta kapitel har inledning och bakgrund presenterats, med förklaring om kvinnors rädsla 

samt normer, värderingar och attityder kring sexualitet och våldtäkt. I nästa kapitel 

presenteras informationskällan till studiens material, nämligen Flashback forum. Kapitlet 

förklarar vad Flashback forum är och hur det fungerar. 
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2. Flashback forum 

Flashback forum är ett politiskt och religiöst obundet diskussionsforum på internet som har 

funnits sedan år 2000 (Flashback 2013a). Det är ett öppet forum där man inte behöver vara 

medlem för att läsa diskussionsinlägg som skrivits av forumets medlemmar. Det är Sveriges 

mest välbesökta diskussionsforum (Alexa 2013) och har drygt 750 000 registrerade 

medlemmar (Flashback 2013b). Medlemskapet är gratis och man ska enligt forumets egna 

regler vara över 18 år för att bli medlem (ibid). Forumet skapas så att den som är medlem kan 

starta en diskussion liksom delta i olika diskussioner med andra medlemmar. 

Flashback lägger stor vikt vid yttrandefriheten och eftersom att verksamheten är förlagd på en 

server utanför Sverige kan medlemmarna skriva vad de vill, utan någon som helst 

förhandsgranskning, vilket inte är möjligt med gällande svensk lagstiftning (Flashback 

2013a). Däremot kan moderatorer ta bort inlägg som bryter mot Flashback forums egna 

regler. Enligt forumets regler är postade inlägg offentliga och kommer inte att kunna raderas 

eller ändras av författaren själv efter att en timme förflutit (Flashback 2012). 

Det är dessutom strängt förbjudet att avslöja någon annans riktiga identitet på forumet. 

Forumets ansvariga förklarar även att de inte under några som helst omständigheter lämnar ut 

medlemmars identitet och att de enligt gällande lagstiftning inte behöver spara sådana 

uppgifter (Flashback 2013b). Flashback forum är uppdelat i 13 olika huvudkategorier och en 

mängd underkategorier (Flashback 2012). I dessa underkategorier kan medlemmar starta upp 

egna ämnen de vill diskutera, så kallade trådar. För att ge en bättre uppfattning om vad som 

diskuteras på Flashback forum listas huvudkategorierna och, bakom dessa, ett fåtal 

underkategorier: 

 Data: Dator-och konsolspel, Fildelning och IT-säkerhet.  

 Droger: Cannabis, Drogakuten och Nätapotek och drogshoppar. 

 Familj: Barn och familj, Bilar, Relationer och samlevnad. 

 Kultur: Censur och yttrandefrihet, Fotografi och Kändisskvaller. 

 Livsstil: Hobby, Kläder, kosmetika och accessoarer. 

 Mat: Alkohol och dryck, Barer och nattklubbar, Matlagning och metoder. 

 Politik: Feminism och jämställdhet, Integration och invandring och Turism. 

 Resor: Nordamerika, Europa, Afrika och Asien. 

 Samhälle: Aktuella brott och kriminalfall, Försvunna personer och Ekonomi. 
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 Sex: Erotik och sexualitet, Eskortservice och prostitution och Pornografi. 

 Sport: Bollsport, Extremsport och Fotboll. 

 Vetenskap: Astronomi och rymdfart, Socialantropologi, etnologi och sociologi. 

 Övrigt: Flashback Awards 2013, Länktips och Arkiverade forum. 

Detta kapitel har presenterat Flashback forum. Förhoppningen är att de läsare som inte hört 

talas om forumet tidigare har fått en uppfattning om hur det fungerar. I nästa kapitel beskrivs 

tidigare forskning om ämnet våldtäkt. Där presenteras ett antal författare, vilka alla har 

studerat våldtäkt ur olika perspektiv. Forskningen används sedan som ett hjälpmedel i 

analysen för att förstå den diskurs kring våldtäkt som studiens analysmaterial visar. Då 

studiens material är insamlat på internet, är även medieforskning med inriktning mot internet 

inkluderat i kapitlet. 
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3. Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning samt litteratur kring våldtäkt som är relevant för studien. 

Dessa kommer att användas som ett hjälpmedel i analysen. Forskningsområdet kring våldtäkt 

är stort och omfattande. Trots detta har det varit svårt att hitta litteratur eller forskning som rör 

diskurser om våldtäkt på internet. En tolkning görs därför av den forskning som finns runt 

våldtäkt till den här studiens fält. För att presentera den på ett överskådligt sätt, delas den 

tidigare forskningens resultat in i liknande teman som sedan redovisas i studiens egna resultat. 

Gemensamt för den valda litteraturen och forskningen, som behandlar våldtäkt, är att samtliga 

utgår från genusteoretiska perspektiv. Dock undersöks våldtäkt utifrån olika perspektiv och på 

olika samhällsområden. 

De författare och forskare som presenteras i kapitlet är: Susan Brownmiller (1975), Simon 

Ekström (2002) och Åsa Bergenheim (2010). Gemensamt för dem är att de studerar våldtäkt 

ut ett historiskt perspektiv. Stina Jeffner (1998) har genomfört undersökningar om förståelsen 

av våldtäkt bland ungdomar. Ulrika Andersson (2004) forskar kring rättsfall, liksom Christian 

Diesen och Eva F. Diesen (2013) samt Ekström (2002). Även Katarina Wennstam (2002) har 

studerat rättsfall, under sin karriär som journalist. Maria Wendt (2002 och 2010) forskar om 

våldtäkt som ett demokratiskt problem. Hennes utgångspunkt är, att våldtäkt är ett politiskt 

problem som tydliggör att vi inte lever i ett jämställt samhälle. Mona Livholts (2007) 

undersöker i sin forskning hur den uppmärksammade serievåldtäktsmannen, ”Hagamannen” 

framställs utifrån medias bevakning av fallet. Hon fokuserar på hur media konstruerar och 

upprätthåller normer kring vad som är ett offer och hur en gärningsman ska ses, samt vad som 

är manligt respektive kvinnligt. 

Linda Fagerström och Maria Nilson (2008) undersöker medias påverkan på människor, om 

hur normer, värderingar och synsätt skapas, exempelvis när det gäller genus och sexualitet. 

Manuel Castells (2002) forskar kring vilka människor är på internet och hur de skapar sina 

”nätjag” i samband med sin identitet i övrigt. Magnus Bergquist m fl. (2006) beskriver hur 

individer samverkar på internet och hur det kan tänkas påverka oss utanför nätet. 
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Hur klädsel, alkohol och uppträdande påverkar synen på våldtäkt 

Jeffner (1998) visar att det finns en bild bland ungdomarna hon intervjuat, om vad våldtäkt är 

och vem som ligger till skuld för våldtäkten. Hon beskriver att ungdomarna anser att allt sex 

efter att en tjej har sagt nej, är våldtäkt. Dock finns det både utrymme för förhandling om 

huruvida handlingen ska ses som våldtäkt och i så fall vems fel det är. Hennes resultat visar 

att klädsel har en stor inverkan på hur tjejen uppfattas. En tjej som klätt sig utmanande anses 

kunna vara medansvarig till att ha blivit utsatt för våldtäkt. Detsamma gäller för tjejer som har 

flirtat (ibid:202). Även alkohol spelar en viktig roll i hur våldtäkten ska betraktas. En tjej som 

är berusad framställs som medskyldig om hon blir utsatt för våldtäkt. Samtidigt visar sig 

alkohol ha motsatt effekt om det är killen som är den berusade. Han kan då inte hållas 

ansvarig för sina handlingar eftersom att han är berusad (ibid:198-200). 

Wennstam (2002) visar efter en genomgång av ett antal våldtäktsfall hur kvinnor under 

rättegångar görs till medskyldiga till de brott det utsatts för, om de till exempel var berusade 

eller ”utmanande” klädda när våldtäkten skedde. Wennstam (2002) undersöker varför 

omgivningens och myndigheters fokus ligger på den som blivit utsatt för brottet istället för på 

förövaren (ibid:11-14). 

  

Konstruerandet av sex och våldtäkt, kvinnligt och manligt  

Jeffner (1998) beskriver att våldtäkt kan omvärderas och vilka omständigheter som ger detta 

förhandlingsutrymme. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid bedömningen om en våldtäkt 

begåtts eller ej är offrets beteende efter händelsen. En tjej som uppträder som vanligt och inte 

verkar må så dåligt som förväntats, anses inte ha blivit våldtagen överhuvudtaget (ibid:219-

224). Jeffner (1998) poängterar att trots att hennes forskning utgår från ungdomar kan detta 

inte ses som ett ungdomsproblem. Hon skriver att de inte lever i ett vakuum och att deras 

uppfattningar om vad som är våldtäkt konstrueras utifrån värderingar och normer i den sociala 

omgivningen där ungdomarna samspelar med andra (ibid:37) 

Andersson (2004) problematiserar att frågor som borde röra mannens våld mot kvinnan, 

omvandlas till att istället fokusera på kvinnans beteende och vilja, i rättstillämpningen. Hon 

visar att kvinnor som inte gjort aktivt motstånd till en våldtäkt blir legitima att angripa. 

Kvinnors sexualitet konstrueras på det sättet till undergiven och passiv och hennes kropp som 

tillgänglig. 
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Ekström (2002) visar i sin forskning att kvinnor måste bete sig på ett visst sätt och ha vissa 

egenskaper för att anses trovärdiga i våldtäktsfall. Samtidigt visar han hur männen endast 

anses skyldiga om de är sannolika som förövare, även detta är baserat på egenskaper och 

beteende. I de fall då kvinnan inte har några synliga skador som kan stärka hennes 

trovärdighet blir hennes moral och sedlighet ofta ifrågasatt. En kvinna utan skador kan 

mycket väl ha samtyckt, eller snarare - inte gjort tillräckligt motstånd (ibid:109-110). 

Livholts (2007) förklarar att media och ryktesspridning med stereotypa framställningar om 

våldtäkt och våldtäktsmän skapar rum för våldtäkt. Genom att beskriva vad som utgör en 

våldtäktsman och när och var kvinnor kan tänkas falla offer, konstrueras en bild av var och 

under vilka omständigheter kvinnor kan röra sig och inte. Detta är en sexualisering av det 

offentliga rummet som människor måste förhålla sig till utifrån genus, detta kan i sin tur 

komma att påverka deras rörelseutrymme och därmed livsutrymme (ibid:115-116). 

 

Våldtäkt som maktfaktor 

Brownmillers (1975) text har kommit att spela en stor roll i debatten kring våldtäkt.  Den har 

ägnats stor uppmärksamhet såväl inom kvinnorörelsen som utanför. Texten belyser att 

våldtäkt är ett bevis för mannens maktutövning över kvinnan och hans överlägsna fysiska 

styrka. Vidare förklaras hur enskilda gärningsmän och våldtäktsfall internaliserar en rädsla 

hos kvinnor som kan fungera som en förtryckande makt över kvinnor till mäns fördel 

(ibid:244, 292) 

Maria Wendt (2002 och 2010) förklarar att så länge kvinnor är utsatta för, eller rädda för, 

mäns våld finns det ingen jämställdhet. Hon lyfter fram att maktperspektivet speglas i 

kvinnors rädsla för våld. Detta beskrivs som en makt som begränsar kvinnors livsutrymme då 

de måste lägga mycket energi på att skapa strategier för att kunna känna sig säkra och trygga. 

Bergenheim (2010) studerar våldtäkt över tid. Hon beskriver att trots att lagstiftning har 

förändrats och skärpts med åren, har synen och rättsväsendets behandling av våldtäktsoffer 

inte följt med i lika stor utsträckning. Forskningen förklarar bland annat att kvinnans sexuella 

relationer har varit i fokus och fungerat som ett mått på kvinnans trovärdighet i fråga om hon 

blivit våldtagen eller inte. Många gånger anses inte ”lössläppta” kvinnor kunna bli våldtagna, 

eller åtminstone bör man ifrågasätta deras trovärdighet. Dessutom ifrågasätts kvinnor som inte 

gjort ”tillräckligt” motstånd, varpå den anklagade frias eller får en förmildrande dom. Detta 
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beskrivs med exempel från rättsfall från 1960-talet och 2000-talet. Resultaten visar att de ser 

förhållandevis lika ut (Bergenheim 2010:10, 24). Bergenheim (2010) instämmer med 

Brownmiller (1975:162-163) om att ”Risken att bli våldtagen och förövarens chanser att gå fri 

fungerar som ett effektivt medel för kvinnlig underordning.”(Bergenheim 2010:16). 

Diesen och Diesen (2013) visar i sin forskning att falska anmälningar av våldtäkt endast utgör 

ett fåtal av våldtäktsanmälningarna. Detta på grund av att kvinnor vill undvika den granskning 

och exponering av sitt sexliv, som förekommer inom våldtäktsutredningar (ibid:64-66). De 

förklarar att ett våldtäktsoffer måste vara väldigt övertygande. Vid bedömningen av kvinnans 

tillförlitlighet kommer även hennes beteende före, under och efter våldtäkten att inverka 

(ibid:34).  

  

Mediers inflytande på identitet och samhället 

De flesta individer i Sverige konsumerar omkring sex timmar medier om dagen. Det är därför 

inte överraskande att medier har ett stort inflytande på människor. Våra värderingar och 

uppfattningar om världen och samhället är några av de saker som påverkas (Fagerström & 

Nilson 2008:25). Medier kan således sägas påverka hur normer, värderingar och synsätt 

skapas, det kan exempelvis gälla föreställningar kring genus och sexualitet (ibid:26). 

Fagerström och Nilson (2008) menar vidare att det är en viktig del i både kvinnorörelsen och i 

feministisk teoribildning att kritiskt granska medier. Det har bland annat varit vanligt att 

undersöka hur medier framställer kvinnor och män, förhållanden och maktrelationer inom och 

mellan könen, hur kvinnlighet och manlighet konstrueras, liksom i vilken grad medier bidrar 

till att förstärka den i samhället etablerade genusordningen (ibid:40-41). 

Forskning om internet är ett relativt nytt område, men till följd av internets utbredning och 

tillgänglighet har nya forskningsfält uppstått. Skapandet av olika communitys på internet är 

ett av resultaten av den lättillgängliga kommunikationsmöjligheten som internet erbjuder. I 

och med internets utbredning erbjuds människor ett lätt sätt att kommunicera med varandra 

och till en stor publik. Utfallet av detta kan bli en multikulturell värld där flera röster kan 

komma fram och blandas. Det kan leda till ett mer öppet samhälle med högre tolerans för det 

främmande och annorlunda (Bergquist m fl. 2006:12, 17). 
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Uppfattningen om vilken påverkan internet har på samhället är tvetydig. Samtidigt som det 

hävdas att det kan leda till större öppenhet och tolerans finns även en uppfattning om att 

utbredningen av internet faktiskt leder till det rakt motsatta. Trenden visar att forskningens 

fokus riktats mot de likheter som finns mellan det som utspelar sig i den virtuella världen och 

det som utspelar sig utanför den virtuella världen. Den senare forskningen visar att handlingar 

som begås på internet har konsekvenser som är lika verkliga som de som begås i den 

”verkliga” världen. Exempel på det är skapandet av relationer med andra människor och 

mobbning (Bergquist m.fl. 2006:17, 23). 

Castells (2002) menar att den sociala användningen av internet är en förlängning av livets alla 

dimensioner och former. Det vill säga att det ”nätjag” som skapas i det sociala samspelet med 

andra via datorförmedlad kommunikation förmodligen, för de flesta, är överensstämmande 

med den identitet vi har utanför internet (ibid:127-128). 

I detta kapitel presenterades den tidigare forskning kring våldtäkt, som vi tagit del av. 

Forskningen visar att fokus ofta faller på offret istället för på gärningsmannen. Detta är något 

som sker både av ”allmänheten” och av myndigheter. Kapitlet har även presenterat forskning 

om internet. Avsikten är att använda forskningen om internet för att relatera de åsikter som 

uttrycks på Flashback forum till användarnas ”verkliga” identitet. Detta kan möjligtvis bidra 

till att de åsikter som uttrycks via forumet, även uttrycks i andra sociala sammanhang. För att 

analysera studiens insamlade textmaterial används dessutom en teoretisk ram. I 

nästkommande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ram samt centrala begrepp som 

används som analysverktyg. 
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4. Teoretisk ram 

Detta kapitel beskriver studiens teoretiska ram. Studien utgår från en samling teoretiska 

perspektiv, detta på grund av att de utvalda feministiska perspektiven inte är en bestämd teori. 

Relevanta delar ur dessa teoretiska perspektiv har valts ut för dess fokus och förståelse av kön 

och sexualitet som konstruktion, samt de förklaringar de ger kring kvinnans position som 

underordnad mannen. Dock kommer studien främst utgå från Yvonne Hirdmans (2003; 2004) 

teori om genussystemet med dess centrala begrepp genus, könens isärhållande och mannen 

som norm, och Catharine MacKinnons (1989; 2009) teori kring kön, makt och sexualitet. 

Ambitionen med studien är att undersöka hur kön, sexualitet och våldtäkt konstrueras i 

diskussionerna kring våldtäkt på Flashback forum. 

  

Feministiskt perspektiv 

Det finns en mängd olika feministiska perspektiv och inriktningar. Utgångspunkten för 

feminismen är dock att det finns en strukturell ojämlikhet mellan kvinnor och män och att 

denna ojämlikhet visar sig inom samhällets alla områden (Gemzöe 2002:19). Vidare utgår 

feministisk teori från att det inte finns någon nivå i våra liv där kön upphör att betyda något 

för människor, kön kan inte väljas bort (Wendt Höjer & Åse 1996:7). 

Att kvinnor som grupp har mindre makt och inflytande än män, kallar feminister bland annat 

för: patriarkat, genussystem eller könsmaktsordning. Oavsett benämning är den gemensamma 

synen att kvinnor systematiskt underordnas och att ojämlika maktförhållanden mellan könen 

upprätthålls (ibid:7). Genom att använda sig av feministiska teorier lyfter man fram, 

ifrågasätter och problematiserar det skenbart naturliga och självklara i relationen mellan kön 

och makt (ibid:69). 

Detta ojämlika maktförhållande består i mäns dominans över kvinnor, och präglar alla delar 

av samhället på ett sätt som gör att det uppfattas som naturligt och därmed osynligt. Att 

kvinnor är underordnade och har ett lägre värde än män är enligt feminister något som 

internaliseras både av kvinnor och män under deras liv och blir en del av en osynlig 

maktordning (Gemzöe 2002:47).   
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Genus 

Begreppet genus används för att förklara att relationen mellan kvinnor och män, deras 

beteende, sysslor och vad som kallas kvinnligt och manligt inte är biologiskt givet utan är 

socialt och kulturellt konstruerat. Genus används med andra ord för att begreppsliggöra att det 

inte finns något ”naturligt” det vill säga -oavhängigt social och kulturell påverkan- i hur 

kvinnor och män, kvinnligt och manligt definieras i vår kultur eller andra kulturer (Gothlin 

1999:4). Eftersom genus är konstruerat varierar och förändras synen på kvinnor och män 

genom historien, mellan kulturer och samhällen.   

Vidare handlar Genus inte bara om enskilda individers könsidentitet, utan även om hur 

könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de kännetecknas och yttras i relationer, 

institutioner, lagar, texter och bilder med mera. Som analytiskt verktyg används genus för att 

belysa och beskriva relationer mellan kön i olika kontexter, på sociala, språkliga och 

individuella nivåer (ibid:7).  

Yvonne Hirdman (2003; 2004) menar att genusbegreppet inte bara handlar om att 

kategorisera människor och tolka biologiska skillnader, det innefattar även skapandet av 

institutioner, praktiker och föreställningar (Hirdman enl. Gothlin 1999:5; jfr Hirdman 

2003:116). Hon anser att det handlar om en hel process där människor formas till sitt 

”feminina” eller ”maskulina” genus och kallar denna process för genussystemet. 

Genussystemet ska förstås som ”/…/ en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett 

’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman 

2004:116). Med andra ord är detta system en ordningsstruktur av kön och denna ordning av 

kön är en förutsättning för andra sociala ordningar så som sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar (ibid:116).  

Genussystemet bygger på två principer eller logiker. Dessa två är: könens isärhållande 

(dikotomin) och mannen som norm (hierarkin) (ibid:117). Isärhållandet innebär att kvinnor 

och män, kvinnligt och manligt hålls isär och uppfattas som varandras motsatser. Kvinnor och 

män verkar inom olika delar av samhället och tillskrivs olika egenskaper.  

Isärhållandets ”lag” finns överallt och den strukturerar sysslor, platser och egenskaper. 

Grunden för isärhållandet finns i arbetsfördelningen mellan könen och i föreställningar om det 

kvinnliga och det manliga (Hirdman 2004:118). Att vara man, är enligt Hirdman, att inte 
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vara kvinna. Han är inte mjuk, svag, passiv eller oförmögen till högre tänkande etc., utan han 

är hård, stark, aktiv och har förstånd etc. (Hirdman 2003:48). 

Mannen som norm innebär att mannen/det manliga ständigt står över kvinnan/det kvinnliga 

hierarkiskt. Mannen är människan och utgör därmed normen för det normala och 

allmängiltiga (Hirdman 2004:117). Hierarkin visar sig genom att mannen ges ett högre värde 

och en överordnad maktposition (Gemzöe 2002:93). Föreställningen om mannen som norm 

en kulturell och djupt nedärvd självklarhet som återkommer i vårt språk och våra tankar 

(Hirdman 2003:60). Vidare menar Hirdman (2004) att det är utifrån isärhållningen som den 

manliga normen legitimeras, isärhållandets logik genererar den manliga normen (ibid:117).   

Begreppet genus används i denna studie som ett analytiskt verktyg för att undersöka hur 

föreställningar kring kön, sexualitet och våldtäkt skapas och återskapas på Flashback forum. 

Teorin om genussystemet saknar fokus på sexualitet, därför kompletteras denna med 

sexualteoretiska perspektiv.  

  

Sexualitetsteoretiska perspektiv 

Det finns ingen gemensam feministisk teori när det gäller sexualitet och det finns heller ingen 

enighet bland feminister. Inom vissa feministiska perspektiv har dock sexualiteten varit en 

central aspekt när det gäller att förstå könsmaktsordningen. Utifrån detta perspektiv 

uppfattas mäns sexuella utnyttjande av kvinnor och sexualbrott som de mest hänsynslösa 

formerna av kvinnoförtryck (Gemzöe 2002:19). 

Utgångspunkten för teoretiker inom detta feministiska perspektiv är att sexualitet är en social 

konstruktion, grundad i mäns makt, definierad av män, påtvingad kvinnor och konstituerande 

för förståelsen av kön (genus) (MacKinnon 1989:128). Sexualiteten, som den konstrueras i 

samhället, kännetecknas av manlig överordning och mannen som norm. Således upprätthålls 

könsmaktsordningen genom sexualiteten, detta visar sig bland annat genom våld och 

övergrepp och olika former av sexuell objektifiering och förnedring (Wendt Höjer & Åse 

1996:22).  

Catharine MacKinnon (2009) menar att den manliga överordning framförallt uttrycks i rätten 

och möjligheten att definiera vad som är sex. Detta tydliggörs i den rådande uppfattningen om 

våldtäkt. Huruvida en våldtäkt anses vara en våldtäkt eller inte, bedöms från mannens 
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perspektiv. Som brott är våldtäkt tydligt centrerat kring vad män uppfattar som sexualitet. Hur 

kvinnan upplever händelsen avgör aldrig om det är att bedöma som våldtäkt eller inte (se 

Wendt Höjer och Åse 1996:22; se MacKinnon 2009:144). 

Mäns sexualitet kopplas samman med aktivitet, överordning och subjektskap. Det anses vara 

ett accepterat sätt att bedöma och mäta manlighet utifrån sexuella erövringar. Detta innebär 

att, mäns sexualitet kan, genom sättet den är konstruerad kring överordning, fungera som ett 

uttryck för manlighet. Kvinnor görs samtidigt till det passiva underordnade objektet som ska 

erövras (Wendt Höjer 2002:30). 

MacKinnon (2009) klargör även att våldtäkt inte kan reduceras till att endast vara ett 

våldsbrott eller sexualbrott, utan måste ses som en sammansättning av båda, då våldtäkt utgör 

ett angrepp mot sexualiteten (MacKinnon 2009:142-144). Innebörden av våldtäkt kan heller 

inte förstås utan att ta hänsyn till en manlig överordnad och makt (MacKinnon enl. Wendt 

2009:123). MacKinnon (2009) problematiserar det faktum att det i samhället, och även inom 

rättsväsendet saknas en förståelse för att sexualitet är ett uttryck för manlig makt. Om 

exempelvis en kvinna blir sexuellt trakasserad eller våldtagen av en man som inte är 

överordnad henne i någon uppenbar mening (så som att han är hennes chef, lärare eller något 

annat som är tydligt hierarkiskt överordnat) är det svårt att se att det inte är ett sexuellt 

agerande. Det vill säga att många män kan hävda att de bara flirtade, ville vara trevliga eller 

att de inte uppfattade kvinnan som motvillig (MacKinnon 2009:144-146). Våld och sexualitet 

är så tätt förenade i det patriarkala samhället att de inte kan separeras. Dominans och 

underordnad är en del av könsidentiteten och ingen kan undvika detta (MacKinnon enl. 

Gemzöe 2002:98).  

Utan att ta hänsyn till det kvinnliga perspektivet och utan att problematisera det manliga 

tolkningsföreträdet kommer sexualitet genom dess konstruktion fortsätta fungera som ett 

maktverktyg mot kvinnor. Vi vill i den här studien framhäva att sexualitet är manligt 

definierad samt problematisera dess inverkan på kvinnors rätt till sin egen kropp och 

sexualitet. Studiens teoretiska perspektiv valdes utifrån ett antagande om konstruktion av kön 

och sexualitet som tätt sammanflätade. Vi anser att man kan få en större förståelse för våldtäkt 

med hjälp av dessa begrepp och teorier.  

I det här kapitlet har den teoretiska ramen för studien presenterats. Kommande kapitel 

förklarar den här studiens metod, innehållande bland annat analysmetod, urval och 

tillvägagångssätt. 
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5. Metod 

Den här studien utgår från en kvalitativ metod. Vad detta samt vad analysmetoden 

diskursanalys innebär och hur det används i den här studien förklaras i denna del. För att 

introducera läsaren till analysmetoden presenteras och beskrivs först begreppet diskurs. 

Därefter följer en förklaring av diskursanalys i korthet. Det finns många grenar inom 

diskursanalysen. Den här studien är inspirerad av Norman Faircloughs (2010) kritiska 

diskursanalys. Denna metod förklaras utifrån dess användbarhet vid analysen av texter 

inhämtade på internet. Detta innebär att Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys tolkas med 

hjälp av en andrahandskälla, då den är bättre anpassad för forskning på internet. Dock görs 

jämförelser med Faircloughs (2010) egna text (se hänvisningar). Vidare presenteras den kritik 

som riktas mot metoden samt hur den bemöts i den här studien. Därefter ges en beskrivning 

av analysprocessen följt av en presentation av urval samt tillvägagångssätt. Anledningen till 

att tillvägagångssättet beskrivs så sent i metodkapitlet är att vi anser att läsaren har större nytta 

av att först få metoden i sig presenterad. Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet samt 

etiska hänsynstaganden. 

Den kvalitativa metodens ansats är att beskriva och förstå subjektiva upplevelser och åsikter 

hos individen/individerna som studeras. Metoden innebär att objekten studeras i hela sitt 

sammanhang och förminskas alltså inte till enstaka variabler. Det betyder att problemet kan 

beskrivas ur ett helhetsperspektiv. Dock innebär inte detta, att forskaren skall studera 

problemet utifrån alla tänkbara vinklar och aspekter. Avgränsningar görs till valda teman, på 

vilka fokus naturligt faller. Den kvalitativa forskningen analyserar sedan hur valda teman 

samverkar i ett helhetsperspektiv (Larsson 2005:91-92). 

 

Diskursbegreppet 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2007) har begreppet diskurs under en tid varit ganska 

oklart, då det har använts olika av olika individer. Men Winther Jørgensen och Phillips (2007) 

förklarar att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (ibid:7). Dessutom tilldelas ordet diskurs tanken om att vårt språk följer olika 

strukturerade mönster. Dessa mönster är något människor förhåller sig till och som formar 

språket när de verkar i olika sociala sammanhang (ibid). Med hjälp av språket skapas 

versioner av en verklighet. Dessa versioner är inte upprepningar eller speglingar av en redan 



  

18 

 

existerande verklighet, utan det är språket som bidrar till att återskapa verkligheten. Det 

innebär inte att en verklighet inte finns i sig, utan att individers versioner och representationer 

av verkligheten är nog så verkliga. Den fysiska världen existerar i sig, men den saknar 

betydelse utan en diskurs som definierar den (se Winther Jørgensen & Phillips 2000:15; se 

Bergström & Boréus 2012:354). 

Kort sagt, diskurs är alltså sättet vi talar om och förstår vår omgivning. Resonemanget om att 

betydelser och versioner är verkliga och skapar förståelse om den fysiska världen, innebär 

samtidigt att det inte finns endast en sann bild av verkligheten. Vi vill med detta poängtera att 

medan de åsikter som uttrycks i studiens material kanske inte är en allmän uppfattning av 

verkligheten, är de inte mindre existerande. 

I forskning om diskurser är det upp till forskaren att urskilja vilka diskurser som är styrande, 

samt att förstå hur dessa utvalda diskurser fungerar i det specifika sammanhanget (Bergström 

& Boréus 2012:406). Detta innebär att det i studien görs ett försök att identifiera de styrande 

diskurserna för att sedan genomföra en analys som förhoppningsvis ökar vår förståelse för 

våldtäktsdiskursen. 

 

Diskursanalys 

Diskursanalys är en metod som används för att analysera och förstå språkliga mönster. 

Metoden används även för att belysa olika maktförhållanden och hur dessa konstrueras och 

upprätthålls. Det finns en rad olika grenar av diskursanalys, och det är upp till forskaren att 

välja den metod som anses lämplig för dennes studie (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7-

12). I den här studien används delar av Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys vars 

innebörd och funktion beskrivs nedan. 

 

Kritisk diskursanalys av texter på internet 

Studien är inspirerad av Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys. Detta innebär att denna 

metod inte används i sin helhet. Det beror på att den kritiska diskursanalysen är en väldigt 

omfattande metod som kräver både tid och utrymme, vilket denna studie inte kan erbjuda. Vi 

väljer ändå att använda delar av metoden, då studiens ansats är att göra ett försök att förstå 
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texter på internet. Under en undersökning om vilka metoder som erbjöd en analys av texter på 

internet uppfattades denna tolkning av kritisk diskursanalys som mest lämpad. Nedan beskrivs 

Faircloughs (2010) kritiska diskusanalys, återigen betonas att alla delar av metoden inte 

kommer att användas i lika stor utsträckning. 

Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys lämpar sig när forskaren vill inrikta sig på att 

undersöka den sociala kontextens betydelse för hur texter används och tolkas. Ett antagande 

som görs är att texter har en ideologisk funktion och att de konstituerar och skapar sociala 

värderingar, relationer och identiteter (ibid:7-9). Texten fungerar legitimerande och för vidare 

rådande maktförhållanden och bevarar en samstämmighet om hur verkligheten ser ut, och hur 

den ska se ut mellan vissa grupper i samhället. Språket är således inte neutralt och förmedlar 

inte nödvändigtvis fakta, utan fungerar snarare som en arena på vilken verkligheten skapas 

och struktureras. Analysmetoden innebär att de mönster i språkanvändningen som belyses kan 

avslöja maktförhållande och sociala värderingar i ett givet socialt sammanhang (Bergquist 

m.fl. 2006:140-141). 

Den kritiska diskursanalysen syftar till att förtydliga hur värderingar som många gånger 

uppfattas som ”universella”, fungerar på ett cementerande sätt för bibehållandet av vissa 

gruppers privilegierade position (ibid:140-141). Kritisk diskursanalys har en tydlig koppling 

till tidigare forskning och teori som hjälpmedel vid analys av texter. Detta innebär att kritisk 

diskursanalys har ett distinkt samband till sin sociala kontext och maktrelationer mellan 

grupper. Framförallt tydliggörs teorianknytningen i fråga om hur enskilda fall av språkbruk 

eller diskursiv praktik kan sättas i samband med rådande uppfattningar, om hur vi bör tala 

eller agera. Dessa uppfattningar upprätthålls av grupper och institutioner i den sociala, 

kulturella och historiska situationen (ibid:142). 

Att välja ut vilka texter som ska analyseras från en stor mängd texter på internet kan göras 

genom att fokusera på ett visst fenomen eller vissa delar av texten som förekommer i så stor 

utsträckning att de anses kunna spegla ett av de vanligaste och mest förekommande 

interaktionsmönstren (ibid:148). Hur detta görs i den här studien, beskrivs i avsnittet 

”tillvägagångssätt”. 
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Kritik mot kritisk diskursanalys 

Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys har liksom alla metoder och teorier kritiserats. 

Metoden benämns som den mest sofistikerade modellen för att förklara förhållandet mellan 

språkbruk och ett bredare samhälleligt sammanhang och situationer. Den största kritiken 

riktas mot att gränsen mellan diskursanalysen och analysen av social praktik är otydlig. I 

samband med detta kritiseras den även för att inte erbjuda tydliga riktlinjer för hur mycket 

analys som behövs och för att den inte klargör vilka teorier man kan eller ska använda i sin 

analys. En annan kritik som riktas mot metoden är att den inte själv erbjuder en förklaring på 

hur det diskursiva påverkar det icke diskursiva (Winther Jørgensen & Phillips 2000:93). 

I den här studien görs inget anspråk på att lösa den problematik som lyfts fram. Dock anses 

kritiken kunna bemötas med det faktum att metoden vanligen används för att belysa diskurser 

och förhållandet till vidmakthållande för vissa privilegierade grupper. I dessa försök används 

allt som oftast teorier och perspektiv som fokuserar på olika maktförhållanden i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:69; jfr Bergquist 2006:140-141), vilket även den här 

studien har för avsikt att göra, då feministisk teori behandlar maktrelationer mellan kvinnor 

och män och hur männens privilegierade position vidmakthålls. 

 

Analysprocessen 

Fairclough (2010) delar in analysprocessen i tre steg som förklarar hur analysen av materialet 

går till. Steg ett fokuserar på texten och dess uppbyggnad. Det vill säga att en detaljerad 

analys görs av texten i sig för att spåra vissa typer av mönster och diskurser i textens 

uppbyggnad. Forskaren kan identifiera dessa mönster genom att söka efter återkommande 

resonemang, ord eller värdeladdade uttryck som representerar diskursen i situationen. I det 

första steget av analysen dras slutsatser om hur det som uttrycks via texten förhåller sig till 

mönster av underordnade och dominerande grupper och deras positioner i samhället, till 

exempel relationer mellan kvinnor och män (Bergquist m.fl. 2006:143: jfr; Fairclough 

2010:94-95). 

I det andra steget undersöker forskaren de processer i vilka texten har producerats och 

använts. Det vill säga, att forskaren undersöker vad en text hänvisar till, och vilket sätt den 

gör det på. Detta steg flyter ofta ihop med steg ett, då även det fokuserar på att identifiera 

mönster i textens uppbyggnad (Bergquist m.fl. 2006:144). 
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I steg tre sätts texten i relation till sin sociala och kulturella kontext. Det vill säga att forskaren 

försöker klargöra relationen mellan steg ett och två samt sitt resultat i relation till ett större 

sammanhang. Steg tre genomförs med hjälp av tidigare forskning och teorier (Bergquist m.fl. 

2006:144-145). 

Hur den här processen används i studien, förklaras i avsnitt ”tillvägagångssätt”. 

  

Urval 

Den här studiens textmaterial inhämtas från Flashback forum. Anledningen till detta är att vi 

har en förkunskap om att det finns mycket material att inhämta på forumet. Vi anser att 

internet är ett intressant forum för diskussion och åsiktsyttrande. Med den övertygelsen ser vi 

det möjligt att fånga in ocensurerade åsikter som publiceras.  

  

Tillvägagångssätt 

För att samla material till studien har det som kallas dolda observationer av Flashback forum 

genomförts. Dold observation innebär enligt Magnus Bergquist m.fl. (2006:110-111) att man 

”smyger omkring” på forum och utför observationer utan användarnas vetskap. Detta erbjuder 

ett unikt tillfälle att observera diskussioner som förs utan att visa sig själv och genom detta 

riskera att påverka resultaten. 

Materialinsamling till studien påbörjades genom användning sökordet ”våldtäkt” i 

sökfunktionen på Flashback forum. Endast ett sökord användes, då sökfunktionen på 

Flashback forum fungerar så att den visar alla trådar samt inlägg där sökordet nämns. Därför 

visades väldigt många resultat efter en sökning. De trådar som listades kom från flera av 

forumets olika huvudkategorier. Efter en kort genomgång av de trådar som visades ansågs 

sökningen vara tillräcklig. Utifrån de resultat som presenterades valdes de trådar som senast 

var aktiva
3
 ut. Sammanlagt har dessa trådar lästs/visats 1 117 362

4
 gånger. Det går dock inte 

att veta hur många unika läsare varje tråd har, då det endast är antalet gånger sidan visats som 

framgår. 

                                                             
3 Att en tråd är aktiv innebär att medlemmar fortfarande gör inlägg och diskuterar i tråden 
4 Mellan 12/10-2011 och 5/5-2013 
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Den (kritiska) diskursanalysen inleddes med att läsa igenom trådarna, med fokus på 

uppbyggnad av texterna. Det vill säga vi sökte efter upprepningar och vanligt förekommande 

resonemang, varpå citat som rörde studiens frågeställningar valdes ut. Sammanlagt valdes 

drygt 200 citat ut för djupare analysering. Att runt 200 inlägg valdes ut, innebär inte 

att alla inlägg som rörde studiens frågeställning valdes ut. Denna begränsning gjordes både på 

grund av tids- och utrymmesbrist. För att prioritera vilka citat som skulle väljas ut bortsågs 

från de citat som i så stor utsträckning liknade redan utvalda att de kunde anses representerade 

i det valda textmaterialet. 

Vi fann, genom att identifiera återkommande teman och resonemang i det som uttrycks via 

texten, ett antal mönster. Samtliga utvalda citat delades in i ett antal kategorier för att på så 

sätt kunna granskas ytterligare på ett överskådligt sätt. Därefter tematiserades valda citat i två 

huvudkategorier: Kvinnans skuld och Mannens tolkningsföreträde. Samt ett antal 

underkategorier: bland annat klädsel och förminskade av brottet, analysen av dessa 

presenteras i resultat och analyskapitlet. Följande steg i analysprocessen var att analysera 

studiens material med hjälp av tidigare forskning samt teorier för att se om de diskurser som 

framträtt kan sättas in i ett större samhälleligt sammanhang. Den kritiska diskursanalysen 

använder sig ofta av teorier och forskning som fokuserar på maktförhållanden. I enlighet med 

det analyseras studiens material med hjälp av teori och tidigare forskning med 

utgångspunkten i feministiska perspektiv, som synliggör maktförhållanden mellan kvinnor 

och män. 

 

Validitet och reliabilitet 

Frågor om validitet och reliabilitet ställs kring all forskning. Det vill säga huruvida det som 

åsyftats att undersökas verkligen har undersökts och att resultatet är tillförlitligt (Esaiasson 

2007:63-72). 

Att hävda god validitet och hög reliabilitet är ofta svårt, inte minst inom samhällsvetenskapen. 

En kritik som lyfts fram är att analysmetoden många gånger är otydlig, det vill säga att det 

kan vara svårt att förstå hur forskaren har gått till väga i sitt val av material och analys. Detta 

medför en risk att studien inte får god validitet och reliabilitet då det kan föranleda en 

uppfattning om ett godtyckligt valt och analyserat material. Forskare bör för att motverka 
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dessa validitet- och reliabilitetsproblem uppvisa en så genomskinlig och tydlig studie som 

möjligt så att den med enkelhet förstås och replikeras (Bergström & Boréus 2012:405-406). 

Då studiens ansats är att analysera och förklara endast en av många diskurser kring våldtäkt, 

kan inte anspråk göras på att presentera en för alla giltig våldtäktsdiskurs, detta är heller inte 

målet med studien. Att välja att fokusera på en viss diskurs innebär inte att alla tolkningar och 

val av material, ses som lika goda. Stora krav ställs på sättet forskaren väljer sitt material, och 

noggrannhet i analysen. Vi vill förtydliga att valet av materialet till den här studien har valts 

ut med stor försiktighet och självkritiskt. En stor mängd text har undersökts, bestående av 

flera hundra inlägg som sedan sorterats, varpå ett tydligt interaktionsmönster kunde urskiljas 

och senare analyseras. 

Problem kring inläggen kan uppstå då det finns möjligheter för medlemmarna att välja att 

skriva ”falska inlägg”, eller sådant de egentligen inte står för. Att analysera ett falskt material 

medför att studien saknar validitet. Detta kan möjligtvis vara ett problem i den här studien. Vi 

inser det potentiella problemet. Men då det varken kan bevisas eller motbevisas, och då 

studien inte hävdar någon generaliserbarhet, utgör det inte nödvändigtvis ett större problem. 

  

Etiska hänsynstaganden 

I all forskning ställs krav på att etiska hänsynstaganden ska tas.  När det gäller etik i samband 

med internetforskning menar Alan Bryman (2011:608-610) att man bör inleda med att 

granska reglerna för det valda forskningsområdet. Han menar vidare att ju mer offentligt ett 

forum är desto mindre krav ställs det på att forskaren skyddar anonymitet eller konfidentialitet 

hos användaren. Man behöver heller inte inhämta samtycke för att få använda materialet. 

Att använda sig av citat från ett internetforum som Flashback innebär att material inhämtas 

utan användarens direkta samtycke. Detta ses emellertid inte som ett problem då reglerna på 

forumet tydliggör att postade inlägg är offentliga och kommer inte heller att kunna raderas 

eller ändras av författaren själv efter att en timme förflutit (Flashback 2012). I studien 

används endast de inlägg där denna tidsfrist redan löpt ut. Utöver detta väljer användaren själv 

ett användarnamn som inte avslöjar dennes egentliga identitet. Dessa omständigheter bör 

medföra att citat från forumet kan användas. För att ge användarna ytterligare skydd uppges 

inte några användarnamn, dessutom publiceras inga länkar till de trådar som använts. 



  

24 

 

Det här kapitlet har presenterat metod och tillvägagångssätt för studien. Nästkommande 

kapitel består av studiens resultat och analysen av dessa. 
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6. Resultat och analys 

Efter analysen av det textmaterial som samlats in, har ett antal mönster framträtt i diskurser 

kring våldtäkt. För att kunna redovisa studiens analys och för att underlätta läsningen av 

denna, har alla texter strukturerats och delats in i olika teman. Det har i vissa fall varit svårt att 

skilja ett tema från ett annat, då de har många gemensamma beröringspunkter. Utifrån 

studiens material har de två mest framträdande teman valts ut. Det ena kallas Kvinnans 

skuld och det andra Mannens tolkningsföreträde. Dessa teman har dessutom delats in i ett 

antal underkategorier. Därför presenteras varje tema som ett eget avsnitt. De texter som har 

analyserats skulle många gånger kunna hamna under flera teman samtidigt. Dock har ett val 

gjorts att placera dem i ett utvalt tema för att kunna genomföra en analys, samt presentera 

överskådliga resultat.   

För att tydligt visa hur dessa teman framträtt återges en liten del av materialet i citatform. 

Vissa citat har ändrats på så sätt att namn har tagits bort för att skydda identiteten hos offer 

eller påstådd förövare. I dessa fall har namnen ändrats till ”hon” eller ”han”. I övrigt har 

citaten inte förändrats på något annat sätt. Då citat har förkortats anges detta. De texter som 

återges innehåller bitvis ett väldigt grovt språkbruk. Vi har valt att inte censurera dessa på 

något sätt för att inte ändra innebörden eller styrkan i uttalandet.  

  

Kvinnans skuld 

Detta tema delas in i underkategorier, på grund av att materialet är omfattande och inkluderar 

flera olika aspekter där skulden läggs på kvinnan. Dessa kategorier är: Klädsel, 

Alkoholpåverkan samt Situationsbundet ansvar. Materialet visar att fokus ofta läggs på 

kvinnans klädsel, om hon var berusad eller om hon själv har satt sig i en utsatt situation till 

exempel genom val av umgänge. Temat om kvinnans skuld är det största och mest 

framträdande temat i det analyserade textmaterialet. 
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Klädsel 

I forumets olika trådar diskuteras det på flera sätt vem som bär skulden och ansvaret när en 

kvinna blivit utsatt för våldtäkt. Ett ofta återkommande resonemang är att en kvinna som klätt 

sig utmanande, mer eller mindre får skylla sig själv. Forumsdeltagarna kopplar då samman 

offrets klädsel med att hon på så sätt provocerat fram våldtäkten. Eller att man kan anta att 

detta är en kvinna som är sexuellt frigjord och därför vill ha sex med vem som helst, även 

utan att ha gett samtycke. En del av ansvaret för övergreppet flyttas således över till offret. Att 

göra offrets klädsel till en fråga om skuld, är något som återkommer i så gott som alla trådar. 

Tolkningen som görs av det analyserade materialet, är att kvinnor med utmanade klädsel görs 

till så kallade ”horor” ”slampor” eller ”slynor”. Dessa begrepp har i trådarna ingen koppling 

till prostitution utan används som en benämning på kvinnor som männen anser uppfyller 

dessa kriterier av klädval och/eller beteende. Följande citat ger uttryck för detta: 

  

”Tjejer som klär sig så (djup urringning, korta kjolar, vår anm.) borde inte bli våldtagna, 

det bör ingen. Men dom får för fan räkna med det, man lever i en sagovärld om man 

säger 'man får klä sig hur man vill, det ska ingen annan bry sig ett skit om'. Det är ett 

fakta att personer där ute våldtar, så är det bara. Om du inte vill riskera att bli våldtagen 

sluta klä dig som om du ber om det.” 

”Om du ser ut som en slampa/slyna så kan du räkna med att du blir behandlad som en.” 

 

Det första av de här två citaten tolkas som att kvinnan är den som ska ta ansvar för mannens 

handlingar. Det visar att det finns en uppfattning om att mannen inte ska behöva ta ansvar för 

sina handlingar om en kvinna har klätt sig ”provocerande”. Vidare visar det första citatet hur 

avstånd tas från kvinnans rätt till sin egen kropp. Detta görs genom att hävda att hon lever i en 

fantasivärld om hon tror att hon kan klä sig som hon vill och ändå inte behöva utsättas för 

sexuellt våld. Att vidare hävda att ”personer där ute våldtar, så är det bara” är att konstatera 

våldtäkt som en naturlig handling utan att problematisera det överhuvudtaget. Detta tolkas 

som ett konstruerande av båda könens sexualitet, där mannen ses som norm, genom att han 

definierar hur sexualitet ska vara. Kvinnan konstrueras till ett passivt objekt i och med att hon 

inte anses ha rätt till sin egen kropp (Wendt Höjer & Åse 1996:22, Wendt Höjer 2002:30).  
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” /.../ I en del fall är ju våldtäkten ett fall av där offret 'får skylla sig själv', man går 

kanske inte i kort kort med pattarna slängandes ensam genom ett mörkt område mitt i 

natten. Man skall kunna jag vet, men det finns sjuka människor. Man får ta ansvar 

för sina handlingar, jag går tex inte genom rosengård eller liknande med en vit 

overall med 'jag hatar blattar broderat på ryggen', då kan jag inte böla om att jag fått 

stryk... /.../ ” 

”Men om det nu är så hemskt att bli våldtagen, vilket jag är säker på att det är, så kan 

man ju verkligen undra varför det ska vara så djävla viktigt att behöva springa runt 

på stan och visa trosorna och brösten för alla. Varför vill man provocera så 

förbannat? /.../ ” 

  

De här citaten visar återigen hur kvinnan utifrån sin klädsel är den som står som ansvarig för 

händelsen. Att välja att klä sig i en tröja med ett rasistiskt budskap sänder troligtvis ut väldigt 

hatiska och upprörande signaler. Att jämföra en kvinnas korta kjol med detta gör att man då 

utmålar kvinnan som den egentliga förövaren i situationen, som då kan anses förtjäna det 

straff, i form av våldtäkt, hon får. Mannens straff för sin hatiska text ska enligt citatet vara 

misshandel, medan kvinnan för sin korta kjol förtjänar att våldtas. 

Dessa citat illustrerar hur fokus läggs på kvinnans klädsel. Forumsdeltagarna tydliggör att 

kvinnan med sitt beteende och utseende är den som ska se till att inte provocera fram en 

våldtäkt. På detta sätt förminskas mannens ansvar i hela händelsen. I det senare citatet 

framgår en underliggande mening om att kvinnor inte bara får räkna med att behandlas på ett 

visst sätt om de klär sig utmanande. Det visar även hur det kan ses som en mans rättighet att 

kränka en kvinna, återigen helt utan att behöva bära något ansvar för hur det påverkar henne. 

Gemensamt för den tidigare forskning som tagits upp i studien är att fokus läggs på kvinnan 

och hennes beteende samt att skulden flyttas över till henne i våldtäktsfall. Exempel på detta 

ser vi i Jeffners (1998) studie där det framgår att ungdomarna i studien anser att det är en viss 

typ av tjej som löper större risk än andra att utsättas för våldtäkt. De här tjejerna beskrivs som 

klädda på ett speciellt sätt, har ett aktivt uteliv och mycket smink. Dessa attribut utgör det som 

informanterna anser känneteckna en hora. Att vara en hora innebär inte att vara prostituerad 

enligt informanternas mening. Det innebär snarare att en tjej får ett visst rykte utifrån livsstil 
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eller utseende som gör att hon löper större risk att våldtas, än tjejer som inte ser ut eller lever 

som hon gör (Jeffner 1998:200-203). 

Jeffner förtydligar detta genom att citera Hanna Olsson: ”Horan är en kulturell skapelse, en 

fantasi om en kvinna. En sexuellt utmanande kvinnobild skapad av manliga fantasier, en 

kvinna gjord till kön” (Hanna Olsson i Jeffner 1998:207). Tack vare denna kategorisering av 

kvinnor upprätthålls tanken om att en man kan våldta en kvinna, en så kallad hora, utan att 

varken män eller andra kvinnor värderar handlingen som våldtäkt. Detta sker då det är osäkert 

huruvida en hora överhuvudtaget kan våldtas (Jeffner 1998:208). 

Med hjälp av studiens sexualteoretiska perspektiv tolkas detta som att mannen har rätten att 

definiera vad som är sex och kvinnan ses som ett passivt underordnat objekt. I och med att 

sexualiteten är något som konstrueras i samhället och konstruktionen i sig innebär att mannen 

är norm och överordnas kvinnan, innebär det samtidigt att mannen kan fastställa vad som är 

kvinnligt och manligt. Genom detta fastställande kan kvinnor som avviker från normen, 

omdefinieras. Detta görs framförallt när det diskuteras om sexuellt aktiva kvinnor, då de görs 

om från kvinnor till ”horor”. I dessa fall är det återigen upp till mannen att definiera vad som 

är sex och vad som är våldtäkt. En ”hora” är en kvinna som förtjänar att våldtas. En paradox i 

detta är resonemanget att en ”hora” inte kan våldtas för att hon är en ”hora”. 

Jeffners (1998) studie visar vidare en utbredd uppfattning om att en tjej som klär sig 

utmanande och uppträder flirtigt får skylla sig själv om hon blir våldtagen. Detta resonemang 

förklaras i att killarna har tolkningsföreträde i en situation då en flirtig/lättklädd tjej blir utsatt 

för våldtäkt. Det är inte tjejens egentliga uppträdande som ligger till grund för hur man ska se 

på händelsen, utan hur killen tolkade tjejens uppträdande. Med andra ord definieras vad som 

är våldtäkt utifrån killens perspektiv (ibid:200-203). 

Wennstam (2002) menar att kvinnans klädsel finns som en närvarande omständighet i 

värderingen av en situation, då en kvinna blivit utsatt för våldtäkt. Det vill säga att tankar 

kring vad hon hade på sig och vad hon egentligen ville uppnå med sin klädsel ständigt är 

närvarande och mer eller mindre framträdande. Wennstam (2002) visar att det inom 

rättsväsendet ofta läggs fokus på vad kvinnan hade på sig när hon utsattes för övergrepp. 

Polisförhör, förundersökningsprotokoll och domar gör om kvinnans aktuella klädsel till en 

antydan om vad kvinnan har för karaktär och hur hon kan ha spelat en roll i våldtäkten. Något 

liknande fokus på männen saknas. Wennstam (2002) beskriver hur man på detta sätt kan 
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uppleva att det är kvinnan som görs till ansvarig och att bära en kort kjol kan beskrivas som i 

det närmsta kriminellt (Wennstam 2002:11-14). 

Både Jeffners (1998) och Wennstams (2002) resonemang är något som framkommer tydligt i 

det material som hämtats från Flashback forum. De citat som publiceras i studien samt i 

analysmaterialet i övrigt visas hur kvinnan görs till ansvarig och att motsvarande funderingar 

över mannens agerande saknas. Kvinnan är med sitt beteende skyldig till att ha provocerat 

fram ett övergrepp. En rimlig tolkning är att vissa citat beskriver våldtäkten som en 

repressalie. En kvinna som klätt sig i strid med normen om hur en kvinna ska se ut straffas 

och ”sätts på plats” genom sexuellt våld. Detta ses som ett exempel, i enlighet med Wendt 

(2009:123) på att våldtäkten egentligen inte är en enbart sexuell handling, utan snarare ett 

extremt uttryck för den manliga överordningen och mannens makt. 

 

Alkoholpåverkan och skuld 

Ytterligare ett framträdande tema är att kvinnan kan anses vara medansvarig till det brott hon 

utsätts för, om hon under tiden är påverkad av alkohol. Även i de fall då man anser att 

mannen gör fel i och med att han förgriper sig på kvinnan, läggs ändå en del av ansvaret på 

kvinnan i och med hennes tillstånd. 

  

”Däremot kan jag dock hålla med om att sunt förnuft inte är fel. T. ex att man inte 

dricker för mycket eller följer med någon okänd kille hem om man inte är säker på 

att man vill knulla med honom.” 

”Jag tycker fruktansvärt synd om offer som råkar ut för överfallsvåldtäkter, t.ex när 

offret går hem från skolan och så hoppar det fram ett psycho och våldtar personen 

(väldigt ovanligt dock). Tycker jag synd om packade tonårstjejer som är promiskuösa 

och killen i paralellklassen kanske går lite för långt? Nej. Är alkohol med i bilden så 

sympatiserar jag otroligt mycket mindre /.../ ” 

”Om en kvinna klär sig utmanande så får hon räkna med att killar raggar på henne. 

Om hon klär sig extremt utmanande får hon räkna med att vissa killar inte kommer 

att kunna kontrollera sig (när de är fulla, påtända etc). Då får hon helt enkelt räkna 

med att det finns en viss risk för våldtäkt. Det är så människor fungerar helt enkelt. 1 
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på 20 killar kommer att vara kapabla under rätt förutsättningar. Det kan jag lova de 

flesta tjejerna som läser detta.” (Kursivering i original). 

 

Dessa citat visar ännu en omständighet då det åligger kvinnan att ta ansvar för det hon utsätts 

för. Är hon berusad vid en våldtäkt är hon medskyldig till händelsen. Det sista citatet är även 

ett exempel på hur alla teman har gemensamma beröringspunkter, då det även fokuserar på 

kvinnans klädsel som skuldfaktor. Detta citat placeras dock här för att påvisa alkoholens 

effekt på skuld. Då den fungerar som en anledning till att skuldbelägga en berusad kvinna 

fungerar den samtidigt med motsatt verkan på mannen. 

Det sista citatet är ett exempel på hur forumsdeltagarna kommunicerar med en större publik, 

inte endast till de som deltar i diskussionen just för tillfället. Detta tydliggörs genom att citatet 

upplevs allmänt riktat och inte till en viss person i samtalet, när forumsdeltagaren ”lovar alla 

tjejer som läser detta”. Vi ser dessutom detta som ett exempel på konstruerande av sexualitet. 

Undermeningen i citatet är att den manliga sexualiteten utmålas som naturligt aktiv och att 

själva våldtäktshandlingen i sig blir ett naturligt inslag i en manlig sexualitet, som inte kan 

kontrolleras om den utmanas för långt. Genom detta ska kvinnan ta ansvar för mannens 

sexualitet såväl som sin egen. Detta framkommer tydligt när forumsdeltagaren som skrivit 

citatet ”varnar” alla tjejer att många män kommer att kunna begå våldtäkt under ”rätt” 

förutsättningar. Detta medför att den manligt präglade synen på sexualitet påtvingas kvinnor, 

som i sin tur förväntas anpassa sig därefter (MacKinnon 1989:128). 

Dessa argument om alkoholens påverkan stämmer väl överens med Jeffners (1998) studie 

som förklarar att en kvinna som är påverkad av alkohol ses som medansvarig till att hon blir 

utsatt för våldtäkt. Samtidigt anses alkoholpåverkan ha en förmildrande effekt som minskar 

skuld och ansvar när man ser på mannen som förövare (ibid:194-200). Det är alltså upp till 

kvinnan att aktivt säga nej eller på annat sätt tydliggöra om hon inte samtycker till sex. 

Samtidigt används alkoholen som en hjälp till att förklara en i vanliga fall oacceptabel 

handling. Detta görs med argument som hävdar att det är alkoholen som får oss att agera på 

vissa sätt. Mannen kan alltså inte hållas ansvarig för saker som sker medan han är berusad. 

Även Wennstam (2002) visar att dessa attityder och värderingar är något som återfinns i 

rättsväsendet där fokus och skuld läggs på kvinnan och hennes beteende. Det är endast i 

våldtäktsmål, och inte i några andra brottsmål, som alkohol överhuvudtaget kommer i fokus 
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och spelar in i bedömningen. I sitt arbete har Wennstam även intervjuat många ungdomar om 

deras syn på våldtäkt. Utifrån deras åsikter förstår hon det som att alkohol fungerar 

förmildrande när man ser till mannens brott. Det framkommer också att det är upp till tjejen 

att anpassa sitt beteende så att hon inte utsätter sig för risker och därmed gör sig tillgänglig för 

våldtäkt (Wennstam 2002:76-78). 

Alkoholens effekt är den motsatta för kvinnor än för männen när det kommer till fråga om 

ansvar och skuld. Detta tolkas i studien som en konstruktion av genus. Kvinnan förväntas bete 

sig på ett visst sätt och mannen på ett annat. Detta förtydligar könens isärhållande och 

mannens överordning, då resonemanget fungerar till mannens fördel (Hirdman 2003; 2004). 

Resonemanget beskriver att kvinnan konstrueras som någon som inte förväntas dricka sig 

berusad, medan motsvarande beteende är accepterat för män. 

  

Situationsbundet ansvar 

I en stor del av materialet läggs skulden på kvinnan för att hon har försatt sig själv i en 

”utsatt” situation och därmed får skylla sig själv om hon blir utsatt för våldtäkt. Ett 

framträdande och vanligt förekommande resonemang i kategorin ”situationsbundet ansvar” 

handlar om kvinnor som hade ”tveksamt” umgänge, kvinnor som följt med män hem och 

kvinnor som uppträtt ”flirtigt” vid tillfället för våldtäkten. 

  

” /.../ Tjejer som ger såna signaler att de vill bli knullade av alla får fan skylla sig 

själva när de gillar knulla alla, då har de i förväg uppmuntrat till en våldtäkt och får 

skylla sig själva. ” 

 ” /.../ Det handlar om att göra sig till ett offer. En berusad kvinna 4 på natten i 

gränden är ett offer. Hon får skylla sig själv. Antingen kunde hon sovit över, bett en 

anhörig köra henne, gått hem tidigare eller inte gått ut från första början. Som du 

säger, man har ett ansvar över sig själv. Visst man förtjänar inte råka ut för sånt men 

man måste förstå att det finns risker och tar man riskerna så får man skylla sig själv. 

Att säga 'men de borde inte finnas våldtäktsmän' och skylla på det är bara idioti. Det 

finns idioter där ute och det MÅSTE man acceptera. /.../ ” 
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 ” /.../ man ser ju flamsiga tjejer som beter sig som slampor /.../. Varför skulle jag 

hjälpa dem om gänget får för sig nåt? Lite ansvar har man själv för att inte hamna i 

den situationen.” 

  

Dessa citat handlar i grunden om kvinnans handlingsutrymme. Här framkommer hur kvinnan 

förväntas anpassa sig så att hon inte tar onödiga risker och därmed utsätter sig för potentiell 

fara. Då kvinnan väljer att inte begränsa sig i sitt fria liv, får hon enligt dessa uppfattningar 

skylla sig själv om hon råkar ut för en våldtäkt. Den underliggande meningen är samtidigt att 

de män som finns ute på gatorna är farliga och tänkbara våldtäktsmän. Detta speglas 

emellertid inte som en problematik som anstår mannen, utan görs återigen om till kvinnans 

plikt att vidta nödvändiga åtgärder, till exempel genom att stanna inne, ta en taxi och så 

vidare.  

Detta förstås som ett uttryck för hur kvinnans livsutrymme konstrueras kring sexualiseringen 

av det offentliga rummet. Det vill säga att beskrivningar av våldtäkt i fråga om när, var och 

under vilka omständigheter kvinnor råkar ut för våldtäkt bidrar till att forma villkor för hur 

kvinnor kan röra sig (Livholts 2010:115-116). Textmaterialet visar att forumsdeltagarna 

menar att det är kvinnan som ska anpassa sig, medan männen ska fortsätta vara fria att begå 

vilka handlingar de vill, vilket uttrycker könsmaktsordningen och mannen som hierarkiskt 

överordnad. Detta går hand i hand med det Wennstam (2002:19) beskriver: ”allt utgår från 

hänsyn till vad killarna eller männen vill. De omvända resonemangen verkar inte ens existera 

/…/.”  Studiens material visar hur fokus läggs på hur en kvinna bör vara utifrån hennes 

tillskrivna genus. Kvinnan ses, som vi förstår materialet, som det svagare könet, hon ska 

dessutom ta ansvar för detta faktum genom att anpassa sig enligt mannens förväntningar. 

Detta görs till exempel genom att man klär sig på ett visst sätt eller undviker att vara ute sent 

på kvällen. 

Även Ekström (2002) visar att omständigheter i situationen, så som att kvinnan följer med 

mannen frivilligt till en början, påverkar situationen. Om en kvinna följer med en man hem 

anses hon bära viss del av ansvaret i det övergrepp hon sedan utsätts för (ibid:115). Att göra 

genus blir på det här sättet ett uttryck för makt som skapar hierarkier och könens isärhållande 

(Hirdman 2004:116). Det vill säga att mannen är hierarkiskt överordnad genom att han 

bestämmer hur en kvinna ska vara, samtidigt framträder ett isärhållande mellan mannen och 

kvinnan då hon, som hans motsats, ska rätta sig efter de förväntningar han har. 
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Temat kvinnas skuld visar tydliga omständigheter där kvinnan görs till medskyldig till det 

brott hon utsatts för. Dessa omständigheter definieras av mannen som med sitt språk 

konstruerar en uppfattning om hur kvinnor och män ska uppträda. Att genus och sexualitet 

konstrueras utifrån manligt präglade villkor ses i analysen som ett uttryck för mannen som 

norm. Gång på gång framkommer hur kvinnan görs till mannens motsats. Det som är manligt 

beteende är inte accepterat för kvinnor och vice versa. Könen hålls åtskilda och upplevs som 

motsatser. 

 

Mannens tolkningsföreträde 

Detta tema delas in i två underkategorier: Förminskade av brottet samt Offrets beteende efter 

en våldtäkt. Båda kategorierna har sin grund i mannens tolkningsföreträde, det vill säga att det 

framförallt är utifrån ett manligt perspektiv som tolkningen om vad som är våldtäkt och hur en 

kvinna ska vara, är styrande.  

 

Förminskade av brottet 

I en del av materialet framkommer det mönster där ingen direkt skuld läggs på kvinnan och 

hennes beteende. I dessa fall framträder istället ett förminskade av brottet i sig. Flera 

ståndpunkter om att våldtäkt inte är ett samhällsproblem görs tydliga. Våldtäktsbegreppet sägs 

ha blivit urvattnat och tappat sin betydelse. Textmaterialet visar att många tycker att våldtäkt 

och mäns våld mot kvinnor överhuvudtaget, har blivit till ett politiskt vapen för feminister. 

Det vill säga att det anses att feminister vill att våldtäkt ska värderas högt på straffskalan samt 

att det ska bli enklare att döma någon för våldtäkt. Forumsdeltagarna anser att detta ”vapen” 

kommer medföra att männens sexuella handlingsutrymme minskar. De förklarar att detta ska 

ske genom att kvinnor som ångrat sig efter att ha haft frivilligt sex med en man, skulle 

”rentvå” sig genom att anmäla honom för våldtäkt. Om feministerna får igenom sin agenda 

och detta ”vapen”, skulle männens möjlighet till sexuella relationer och flirtande med kvinnor 

begränsas, då de skulle vara rädda för att bli anmälda för våldtäkt. Denna ståndpunkt visar sig 

i bland annat detta citat: 
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” /.../ Vad det handlar om är alla dessa feminister som ska klaga på dittan och dattan. 

När såg du en artikel om våldtäkt senast? Det är bara gaggande feminister som träder 

fram. Det som de är ute efter är att få brottet att framstå som jättehemskt bara för att 

brottet inte är 'genusoberoende' /.../ ” 

  

Det anförs även att våldtäkt egentligen inte är en traumatisk upplevelse, utan att de starka 

reaktioner som vanligen följer efter brottet är en konsekvens av samhällets attityder. Kvinnor 

ska således ha indoktrinerats i tron om att våldtäkt är kränkande och agerar endast efter sin 

övertygelse, snarare än logik. 

  

”Det värsta med en våldtäkt är absolut inte själva knullandet, det är ju inte så farligt. 

Det värsta är nog att integriteten blir slagen sönder och samman. En våldtäkt är alltså 

ungefär lika illa som när någon är inne och rotar på mitt rum. Jag blir skitförbannad 

och sen litar jag inte på den människan mer, någonsin. ” 

” /.../ Ibland händer det att jag slår mig ner i tv-soffan och tittar på Efterlyst. Väldigt 

ofta intervjuas våldtäktsoffer som talar om sina upplevelser. Samtliga berättar 

fasansfulla historier om hur deras liv slagits i spillror och hur de numera är allmänt 

traumatiserade. Men allvarligt talat, överdriver de inte en smula? De överdriver 

faktiskt ganska mycket /.../ ” 

”Då kan de flesta nyanserade skribenter i tråden enas om att våldtäktsoffrens reaktion 

till stora delar är ett resultat av samhällets syn på hur de borde reagera. Det finns 

inget i själva våldtäktshandlingen som förstör brottsoffrets liv. De har bara 

internaliserat en världsbild där det är förgivettaget att de ska ha själsliga sår djupare 

än Marianergraven /.../ ” 

  

En annan vanligt förekommande åsikt som yttras är att alla kvinnor vill bli våldtagna. 

Forumsdeltagarna uttrycker detta genom att till exempel hävda att alla kvinnor har 

våldtäktsfantasier. Vidare uttrycker de att alla kvinnor får orgasm under våldtäkten. Dessutom 

framhålls det att även om kvinnan inte var med på händelsen och faktiskt inte ville bli 
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våldtagen till en början, ändrar hon uppfattning under våldtäkten och tycker då att det känns 

bra. 

  

” /.../ Jag känner en tjej som blivit våldtagen, och hon tyckte att det var skönt. De 

flesta kvinnor bryr sig knappt. /.../ ” 

” /.../ under vissa omständigheter så är det okej att 'tvinga sig lite grann' om man vet att 

tjejen egentligen inte har något emot det/har haft sex med väldigt många killar tidigare 

och att hon bara leker med dig.” 

 

Som ovanstående citat visar anses det acceptabelt för en man att tvinga sig på en kvinna, 

vilket tydliggör både mannens tolkningsföreträde samt kvinnans underordning och passivitet. 

I likhet med detta perspektiv beskriver Andersson (2004) ur ett rättsligt perspektiv hur en 

fråga som i grunden borde handla om mannen och dennes våld, görs om till att fokusera på 

kvinnan och hennes vilja. Kvinnan framställs som tillgänglig och passiv om hon inte själv 

beter sig på ett förväntat sätt och sätter tydliga gränser genom motstånd och protester. Offret 

förknippas enligt Andersson (2004:264-265) på ett tydligt sätt med en patriarkal föreställning 

om vad som är kvinnligt beteende. 

Samtliga citat kan ses som ett uttryck för förminskade av brottet som våldtäkt utgör. 

Forumsdeltagarna gör jämförelser mellan våldtäkt och att någon varit och ”rotat” i någon 

annans rum. Dessutom hävdar de att våldtäktsoffer endast reagerar så starkt eftersom de är 

”lärda” av samhället att det är så de ska reagera. Detta är ett tydligt förminskade av brottet och 

av offrets rätt till sina egna känslor. 

Citaten genomsyras av en syn på kvinnan som objekt då man inte bara bagatelliserar det 

mannen gör mot henne, men även hennes rätt till att ha egna känslor och rätt till sin egen 

kropp. Detta tolkas som ett exempel på att mannen har tagit sig rätten att definiera vad sex 

och våldtäkt är. Vidare sträcker sig detta tolkningsföreträde till att även innefatta hur kvinnan 

ska uppleva situationen. Resultatet blir att diskursen som förs förminskar brottet och därmed 

även mannens ansvar i handlingen. Detta kan sättas i samband med att männen via diskursen 

vidmakthåller en privilegierad position som hierarkiskt överordnade (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:69 jfr Bergquist 2006:140-141). 
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Den som har rätten att definiera, är den som har makten att konstruera en bild av 

verkligheten. Forumsdeltagarna anser att våldtäkt inte bör vara ett högt värderat brott på 

straffskalan. Detta uttrycks tydligt när de på olika sätt bagatelliserar brottet som våldtäkt 

utgör. Det framkommer framförallt i de fall då kvinnan inte utsätts för någon fysisk 

misshandel i samband med våldtäkten. Avsaknad av skador verkar i sin tur uppfattas som att 

kvinnan inte bör lida några men efter det hon utsatts för. Dessa resonemang visar hur 

våldtäkten reduceras till att inte vara ett våldsbrott, utan endast en sexuell handling i de fall då 

fysiskt våld inte varit närvarande. Det sexualteoretiska perspektivet förklarar att våldtäkt inte 

kan reduceras till att endast vara ett våldsbrott eller sexualbrott. Man måste se helheten i att 

våldtäkten utgör våld mot en individs sexualitet (MacKinnon 2009:142-144). Det vill säga att 

våldtäkten i sig, vare sig det förekommer fysisk misshandel eller inte, utgör ett våld mot 

offrets innersta integritet, hennes sexualitet. 

”Alla kvinnor vill bli våldtagna.”, ”Hon bad om det.” och ”Om du håller på att bli våldtagen 

kan du lika gärna slappna av och njuta” (Brownmiller1975:291). De här citaten från 1975 

liknar till stor del den text som skrivits Flashback forum mellan 2011 och 2013. Att citaten ser 

förhållandevis lika ut, tolkas i studien, som ett exempel på upprätthållandet av den 

maktutövande våldtäktsdiskursen. 

Att förminska brottshandlingen och offrets rätt till sina känslor utan att problematisera 

mannens ansvar gör att man tillskriver våldtäktens handling något naturligt i mannens 

sexualitet och samtidigt offerrollen som en naturlig del av att vara kvinna (Brownmiller 

1975:292). Uttryck som dessa fungerar som ett maktverktyg (MacKinnon 2009:144-146). Det 

finns människor som har den här uppfattningen om kvinnor och den här typen av uttalanden 

stannar inte i ett vakuum där bara män verkar. Kvinnor är också medvetna om denna 

uppfattning. Resultatet kan bli en rädsla från kvinnas sida som fungerar cementerande för den 

manliga överordningen (Brownmiller 1975:291-292). 

  

Offrets beteende efter en våldtäkt 

Genomgången av textmaterialet visar även att det väldigt ofta ett manligt präglat 

tolkningsföreträde om vad sex och våldtäkt är. Mannens tolkningsföreträde visar sig i form av 

rätten att definiera huruvida någon har blivit våldtagen eller inte utifrån offrets beteende 

efteråt. Att bete sig som ett offer efter en våldtäkt visar sig väldig viktigt när det kommer till 
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trovärdigheten. Detta går inte sällan hand i hand med att kvinnor skulle anklaga män för 

våldtäkt utan grund. Dessa fall av falska anmälningar som det talas om var ett sätt för kvinnor 

att försöka göra sig kvitt den skam de kände efter att ha haft sex med någon de ofta inte hade 

en relation med. Med andra ord ett sätt att återupprätta sin heder. I dessa fall är kvinnan inte 

bara ansvarig till att själv ha valt att ha sex med en främmande man, och genom det skada sitt 

anseende. Hon anses dessutom skyldig till att med sina anklagelser ha förstört en oskyldig 

människas (mannens) liv. 

  

”Är ytterst tveksam till om hon verkligen blev våldtagen då hon inte är berörd alls. 

Träffade henne för nån månad sen vilket var 1 månad efter hon blivit våldtagen och 

hon har legat med fler än 10 personer /.../. Brukar väll inte vara så att man 'vill' ha 

sex direkt efter en våldtäkt? ” 

” /.../ Hon är ju bara ute efter uppmärksamhet! Hon har förstört någons liv och bryr 

sig inte, bara så hon kan få känna sig berömd för en stund. /.../ 

Det är fan inte synd om henne, om hon skulle må dåligt skulle hon inte lägga upp allt 

på facebook /.../ ” 

” /.../ Det finns ingen statistik (skulle givetvis aldrig falla BRÅ in att undersöka något 

som är så politiskt inkorrekt) men ja, jag hävdar att 50-90% av alla 

våldtäktsanmälningar är falska /.../ ” 

  

Studiens material visar att det finns en föreställning om att många våldtäktsanmälningar är 

falska. Men faktum är att kvinnor i själva verket drar sig för att anmäla våldtäkt. Diesen och 

Diesen (2013:65) menar att det finns en allmän uppfattning om att en man skulle kunna bli 

dömd för våldtäkt, på grund av att en kvinna har bestämt sig att hämnas på honom för något 

hon anser att han gjort fel. De hävdar dock att denna uppfattning är felaktig, då detta inte är 

ett troligt scenario. Diesen och Diesen (2013) förklarar att det krävs betydande bevis för att 

någon ska bli dömd för våldtäkt, vilket det i fall av falska anmälningar saknas. Dessutom 

beskriver de att kvinnor är väl medvetna om att deras liv kommer att granskas om de anmäler 

en våldtäkt. Kvinnans sexuella relationer kommer att exponeras offentligt och ifrågasättas 

med hennes trovärdighet på spel. Denna vetskap gör att kvinnor i många fall låter blir att 

anmäla våldtäkt (ibid:66). Dessutom är kvinnor medvetna om den höga risken att mannen 
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kommer att gå fri, vilket fungerar som ett effektivt medel i kvinnans underordning 

(Bergenheim 2010:16). 

Textmaterialet visar på vilket sätt kvinnan ifrågasätts och att hennes sexuella relationer 

granskas. Det förekommer stort fokus på hur kvinnan beter sig både före och efter en våldtäkt. 

Det är detta beteende som styr hur trovärdig kvinnan ska anses vara. Här sätts 

våldtäktsdiskursen på Flashback forum i samband med Diesen och Diesens (2013) forskning. 

En tydlig likhet finns i Diesen och Diesens resonemang, om att en kvinna är medveten om att 

hon kommer att utsättas för denna offentliga granskning, och i diskursen på Flashback forum 

som granskar kvinnor på precis det sättet. Genom detta görs en koppling till diskursens 

betydelse i att bevara detta synsätt på kvinnor som blivit offer för våldtäkt. Diesen och Diesen 

(2013:66) hävdar att de flesta kvinnor känner till att de kommer att skärskådas på detta sätt. 

Denna utbredda medvetenhet tolkas som ett möjligt exempel på diskursens makt. Det vill säga 

att diskursen som granskar offrets beteende efter en våldtäkt vidmakthåller de uppfattningar 

som gör att kvinnor inte vill anmäla våldtäkt. På detta sätt framkommer även hur 

konstruktioner kring genus och sexualitet upprätthålls genom att diskursen definierar dess 

förväntade egenskaper. 

  

” /.../ för de flesta, om inte alla tjejer, är våldtäkt en traumatisk händelse som medför 

konsekvenser många år framåt. att hon sedan sitter där som ingenting gör att det hela 

känns inte så trovärdigt. /.../ ” 

”Finns inte en chans i helvete att denna tjej skulle blivit våldtagen. /.../ jag säger bara 

att så som hon beteer sig gör man inte efter en våldtäkt. Aldrig nånsin.” 

  

Resonemangen i ovan beskrivna citat, tolkas utifrån Jeffner (1998) som visar att offrets 

beteende efter en våldtäkt är väldigt viktigt för huruvida man ska tro på henne eller inte. Om 

kvinnan inte uppträder på det sättet som man kan förvänta sig, hon ska till exempel vara 

nedstämd och så vidare, kan man anta att hon i själva verket inte har blivit våldtagen 

(ibid:219-224). 

Materialet i temat mannens tolkningsföreträde visar att diskursen lägger stort fokus på hur 

offret beter sig i samband med en våldtäkt och att beteendet avgör hur trovärdig kvinnan anses 
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vara. Denna värdering av kvinnan och hennes trovärdighet görs utifrån ett manligt perspektiv. 

Det vill säga tolkningsföreträdet är uppenbart manligt präglat (MacKinnon 2009:144). Detta 

konstruerar uppfattningar om hur kvinnor och män ska vara utifrån genusföreställningar och 

visar sig ytterligare i konstruerandet av ”horan” som görs då en kvinna inte följer normen. 

Utifrån diskursanalysens premisser förstås detta som att våldtäktsdiskursen fungerar 

legitimerande, då den för vidare rådande maktförhållanden och bevarar samstämmigheten i 

hur våldtäkt ses och ska fortsätt ses på. Detta tydliggörs genom att de resonemang som 

framkommer på Flashback forum återfinns såväl inom rättsväsendet som bland ungdomar i 

samhället. 

Sammanfattningsvis visar studiens båda analyserade teman genomgående hur den manliga 

normen är dominerande. Detta uttrycks framförallt i beskrivningen av manliga egenskaper 

och mäns sexualitet men även i uppfattningen kring våldtäkt. Vad som bedöms som våldtäkt 

eller inte, utgår som förklarats tidigare, från mannens perspektiv. Det är även han som 

preciserar hur en våldtäkt ska kännas för kvinnan. I textmaterial återfinns mängder av 

exempel på det manliga tolkningsföreträdet. Det framkommer en konsekvent underordning 

och objektifiering av kvinnor. Dessa diskurser är väldigt starkt präglade av genus. Det vill 

säga att det som ses som kvinnligt och manligt är socialt och kulturellt skapat.  

Det genusteoretiska perspektivet lyfter fram att det egentligen inte finns något ”naturligt” i att 

kvinnor och män skulle ha vissa bestämda egenskaper (Gothlin 1999:4). Detsamma gäller för 

sexualiteten, då kön och sexualitet är starkt kopplade, det vill säga att det finns förväntningar 

på hur kvinnor och män ska uppleva och uttrycka sin sexualitet utifrån kön. Att sexualiteten 

konstrueras och rekonstrueras, framkommer tydligt när man ser det ur ett historiskt 

perspektiv. Kvinnor har under de senaste århundradena konstruerats som passiva. Männen å 

andra sidan konstruerades som aktiva (Andersson 2004:29). Dessa föreställningar skapas och 

återskapas kontinuerligt. Det blir väldigt tydligt när jämförelser görs mellan Brownmillers 

(1975) text och studiens analyserade textmaterial, samma föreställningar om våldtäkt återfinns 

i texterna trots cirka 40 års åtskillnad.     

I ett större sammanhang tolkar vi, med hjälp av Brownmillers (1975) text, att effekten av den 

här typen av diskurser möjligen kan bidra till att upprätthålla maktförhållanden på en 

strukturell nivå (ibid:292). Wendt Höjer (2002:28-30) förklarar att makt är tätt sammanflätat 

med våld och sexualitet. Med det menar hon att den ständiga närvaron av reell och potentiell 

utsatthet för våld är en kroppslig utsatthet som inte går att skilja från sexuell utsatthet. Wendt 
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Höjer (2002:29) förklarar vidare att kvinnor, i och med sin rädsla fråntas handlingsutrymme 

och deras rörelsefrihet begränsas systematiskt. I materialet som analyserats framkommer att 

uttryck för makt i diskursen ofta kretsar kring just våld och sexualitet. Detta tydliggörs genom 

att mannen definierar (vilket är möjligt på grund av hans maktföreträde) hur kvinnor och män 

ska uppträda i förhållande till genus, och att avsteg från den konstruerade normen kan 

resultera i våldtäkt. Till exempel om en kvinna klär sig för utmanande. 

Denna typ av diskurs där genus konstrueras, kan ses som en process som bidrar till skapande 

av en strukturell ojämlikhet. Detta framkommer tydligt i studiens material, när villkoren för 

hur kvinnor och män ska uppträda förtydligas. Det är väldigt tydligt vem våldtäktsdiskursen 

handlar om, diskursen är väldigt bekönad. Det klargörs att kvinnan är det svagare könet, detta 

tolkas som ett isärhållande av könen, då mannen är norm och till det bättre för honom - 

kvinnans totala motsats (Hirdman 2003:48). 

Det är även tydligt i det analyserade materialet att det finns ett förhandlingsutrymme i 

definitionen av vad som ska ses som våldtäkt. Många anser att våldtäkt i grunden är fel. Dock 

finns det möjligheter för omvärdering av handlingen, omständigheter som fråntar mannen 

skulden och istället placerar ansvaret på kvinnan. Det tydliggörs också hur brottet systematisk 

bagatelliseras. Att förminska handlingen i sig innebär ett förminskande av mannens ansvar i 

situationen. Det medför att kvinnan anses ska ”tåla” det hon blivit utsatt för, då det egentligen 

inte var ”så farligt”. Mannen har återigen tolkningsföreträde då han inte bara värderar 

situationen men även hur offret bör känna efter händelsen. 

Det förekommer sannolikt fall av ”falska inlägg” i det analyserade materialet, det vill säga 

åsikter som författaren egentligen inte står för. Vi är medvetna om att dessa falska inlägg kan 

vara en del av vårt analysmaterial. Forskning om internet har visat att de flesta människor 

skapar nätidentiteter som är konsekventa med deras egentliga identiteter (Castells 2002:127-

128). Det innebär att dessa åsikter, om än mer censurerade, förekommer i de övriga sociala 

världar, på och utanför internet, där forumsdeltagarna verkar. Vi kan inte hävda att Flashback 

forum i sig bidrar till en ojämlik maktstruktur. Dock görs ett antagande, med stöd av 

forskning om internet, att de personer som yttrar dessa åsikter på Flashback forum, har fler 

sätt att förmedla sig i samhällets alla nivåer, genom olika interaktioner med andra. Detta kan 

möjligen bidra till att kvinnors underordning vidmakthålls. Precis som Jeffner (1998:37) 

beskriver sina informanter, verkar inte heller Flashback forums medlemmar i ett socialt 
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vakuum. De är en del av en samhället och sociala sammanhang i vilka deras uppfattningar 

påverkas av normer och värderingar. 

Upprätthållande av normer och föreställningar om våldtäkt och sexualitet kan i förlängningen 

vara ett upprätthållande av kvinnors rädsla och begränsande av deras handlingsfrihet och fria 

livsutrymme. I den kritiska diskursanalysen görs ett antagande om att texter har en ideologisk 

funktion. Det innebär att de skapar och upprätthåller sociala värderingar. Texten har även en 

legitimerande funktion på så sätt att den för vidare och validerar rådande maktförhållanden. 

Detta gör att en överenskommelse om hur verkligheten är beskaffad och ska vara, bevaras 

mellan specifika grupper i samhället. I relation till det material som finns på Flashback forum 

kan då ett antagande göras om att dessa texter i någon mening bidrar till bevarandet av 

rådande maktstrukturer för vissa grupper. I detta fall är det männen som privilegieras och 

kvinnorna som underordnas. Texten är inte neutral och den är heller inte nödvändigtvis en 

förmedlare av fakta. Men den är ett sätt att skapa och strukturera en version av verkligheten. 

Den version av verklighet som konstrueras på Flashback forum är tydligt nedvärderande av 

kvinnor i de flesta resonemang som förs. 

Detta kapitel har presenterat studiens resultat och analys. I det sista kapitlet presenteras en 

slutdiskussion med egna reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att studera diskurser kring våldtäkt på Flashback forum. 

Frågeställningarna har varit: ”Hur diskuteras det kring våldtäkt på kvinnor på Flashback 

forum?”, samt ”Hur framställs kvinnor utifrån genus och sexualitet i diskussioner kring 

våldtäkt på Flashback forum?”. Resultaten har visat att diskursen många gånger skuldbelägger 

kvinnan. Detta görs med fokus på bland annat hennes klädsel, alkoholpåverkan och hur hon 

har uppträtt i samband med våldtäkten. Diskussionen visade även hur mannens ansvar 

förminskades. Detta uttrycktes genom ursäktande omständigheter till mannens fördel, så som 

att våldtäkter många gånger är falska anmälningar samt att kvinnor (feminister) har skapat en 

överdriven våldtäktsdiskurs som inte är realistisk eller proportionerlig. 

Vidare har det framkommit hur kvinnans sexualitet framställs som passiv. Diskursen skapar 

och återskapar synen på hur en kvinna bör vara, både utifrån sexualitet och genus. Vi såg 

detta genom att personerna som deltar i diskussionen på Flashback forum skapar en 

gemensam bild av hur kvinnor och män ska vara.  Denna bild i sig bidrar till att återskapa de 

rådande genusföreställningarna som finns i samhället. Det vill säga att det framkom ”krav” på 

hur en kvinna ska vara och i sin tur även hur en man ska vara, då de ses som varandras 

motsatser. Detta gjordes genom diskussioner om kvinnans klädsel, hur hon skulle sminka sig 

och uppföra sig. Tolkningen blev att det är kvinnans roll att anpassa sig efter de förväntningar 

som finns. De kvinnor som inte anpassar sig till de förväntningar som finns, kan konstrueras 

till ”horor”. ”Horan” är en kulturell skapelse och kvinnor som kategoriseras inom ramen för 

att vara en ”hora” blir mer legitima att angripa. Kvinnans livsutrymme begränsas av dessa 

konstruktioner, inte bara genom att hon förväntas undvika att vara ute sent ensam eller 

uppträda på ett visst sätt, även genom att hon är medveten om det sexuella våldet som ett 

närvarande hot mot henne. I diskursen har det framträtt tydliga mönster av systematisk 

förminskning av brottet samt hur skulden på flera sätt flyttas från mannen (förövaren) till 

kvinnan (offret) i våldtäktsfall. Att mannen i vissa fall kunde undgå att skuldbeläggas tolkade 

vi som ett tecken på mannens tolkningsföreträde och hans status som överordnad. 

Med hjälp av det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning förstods dessa fenomen som 

ett uttryck för vidmakthållande av rådande maktpositioner. Kvinnan underordnas och mannen 

bibehåller sin privilegierade position. Detta kan ses som ett skapande och återskapande av 

normer kring sexualitet och genus. Egenskaper som har setts som typiska kvinnliga och 

manliga genom århundraden återskapas i diskussionen på Flashback forum. Detta bidrar 
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möjligen till att upprätthålla genusföreställningar i samhället. En möjlig tolkning av 

kopplingen mellan Flashback forum och ”samhället i stort” kan vara att personer som verkar 

på forumet har sätt att uttrycka sig i flera sociala sammanhang. Dessutom har våra resultat 

visat sig stämma väl överens med litteraturen i den tidigare forskningen, vilket även det 

påvisar att denna diskurs är utbredd.  

Vi ser den här typen av diskurs kring våldtäkt som väldigt problematisk. Det finns inga andra 

brott som begås mot människor, där så mycket fokus läggs på brottsoffret, som vid en 

våldtäkt. En fundering som väcks är hur denna brist på förståelse, och hur underordning av 

kvinnor kan tolereras att fortgå. Diskursen framställer kvinnor som några som borde vara 

tomma objekt utan känslor. Detta framkommer i och med att vad offret bör känna efter en 

våldtäkt definieras av vad andra anser rimligt, och inte vad offret själv faktiskt upplever. 

Att skulden läggs på kvinnan framkommer i flera samhällsområden, vilket tydliggörs i bland 

annat den tidigare forskningen. Vi ser detta som problematiskt då fokus som borde riktas mot 

förövarna och deras beteende, inriktas på kvinnan. Vi vill istället se att större plats ges till 

debatten om hur man ska förändra synen på män som förövare och hur kvinnor ska kunna 

nyttja sin rätt till ett fritt liv. En del i detta torde vara att problematisera vad 

maskulinitet/manlighet egentligen är, samt att styra inriktningen mot en förståelse för att våld 

mot kvinnor inte är ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem. 

Den här studien har behandlat och analyserat språkbruk och mönster i språket, inom valda 

teman i analysmaterialet. Som tidigare nämnts har många ett grovt språkbruk och kan ibland 

uppfattas som aggressiva i sin argumentation. Vid en jämförelse med den tidigare forskning vi 

tagit del av kan det konstateras att det som skiljer tidigare forskning och den här studiens 

material åt, är styrkan i uttalandena men meningen i sig är den samma. Rent språkmässigt har 

de analyserade citaten varierat. Vissa har varit svåra att läsa med många stavfel, avsaknad av 

punkter och så vidare. Men det har även funnits mängder av citat som gett exempel på ett 

mycket bra språkbruk och väl underbyggda argument med till exempel hänvisningar till 

”forskning” som stöd. De citat som har analyserats ser vi som bidragande till att legitimera 

den styrande diskursen. 

Vi är medvetna om att vårt material har analyserats och förståtts på relativt liknande sätt, trots 

en variation i diskussionerna. Med hjälp av studiens feministiska perspektiv förstås detta som 

ett resultat av att könsmaktsordningen är så pass utbredd att den gestaltar sig i olika former i 

det material som har samlat in. Könsmaktsordningen tar sig olika uttryck i resultatens teman 
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men innebär trots det detsamma, det vill säga en överordning av mannen och hans 

tolkningsföreträde. 

Inledningen i den här studien började med att förklara att flickor får lära sig att vara rädda och 

ta ansvar för både sin egen och mäns sexualitet redan från barndomen. Det vore därför 

intressant att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka vad flickor och pojkar får lära sig om 

sexualitet vid till exempel undervisningen i skolan. Detta för att problematisera 

maskulinitet/manlighet. 

Dessutom vill vi lyfta fram internet som en arena för det sociala arbetet. Vi vill hävda att unga 

människor använder sig av internet i olika former och i stor utsträckning för att forma sociala 

relationer. Internet är en ny arena för till exempel mobbning. Därför bör det sociala arbetet 

utvecklas i samma riktning. Forskning om internet som forum för socialt arbete är troligtvis 

av värde. Både när det gäller förståelse för nya problemområden men även som ett nytt 

område att nå ut med det sociala arbete och hjälpa människor i behov. 
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