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Abstract 

 

Author: Emma Paleski & Andreas Nestor 

Title: She has only herself to blame– a survey on attitudes on Swedish internet forums 

regarding rape against women [Translated title] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Jan Petersson 

 

The purpose of this study was to highlight how women who have been victims of rape are 

described  in discussion forums on the Internet and how the view obtained is affected by 

victim and gender constructions. By observing several discussion threads on Swedish internet 

forums, we have been able to explore how discussions and attitudes are made about women 

who are victims of rape and which characteristics are assigned females. This study analyzes 

these attitudes from a gender construction theory and a victim construction theory. Through 

this analysis, we wanted to gain a deeper understanding of attitudes about female rape victims 

and if the attitudes are rooted in victim and gender constructions. This study shows that 

women are often assigned responsibility to a rape if she put herself at risk and if she is 

assigned negative attributes such as promiscuous, as a liar or if she drinks too much alcohol. 

These attributes affect a woman's chance of being assigned to victim status. We hope that this 

study will contribute to an increased awareness among social workers and other professionals 

who may meet raped women who also have become victims of net hate. We also hope to be 

able to contribute knowledge about the topic. 
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Förord 
 

Vi vill börja med och tacka alla de som läst vårt examensarbete och bidragit med 

betydelsefulla synpunkter. Vi vill även tacka våra nära och kära som har stått ut med oss 
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Vårt största tack riktas till vår handledare Peter Hultgren som har stöttat och hjälpt oss när 

det har sett mörkt ut och fått oss på banan igen med hjälp av konstruktiv kritik och god 

handledning. 
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Emma & Andreas 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
 

För en kvinna som har blivit utsatt för en våldtäkt är det vanligt att hon känner starka känslor i 

form av ångest, förnedring och skam (Hedlund et. al. 1979:48). Det är även vanligt att hon 

känner sig utlämnad och hjälplös i sin situation. Utöver våldtäkten finns det en risk för att 

kvinnan utsätts för en ”samhällets våldtäkt” under exempelvis en rättegång då kvinnans 

trovärdighet kan ifrågasättas. Hon kan få frågor om hennes tidigare sexuella erfarenheter, 

bristande motstånd eller om hon egentligen samtyckt till det inträffade och hon kan därmed 

återuppleva våldtäkten och på så sätt återigen känna sig hjälplös och förnedrad (ibid).  

 

Forskning om våldtäkt har visat hur våldtäkten är associerad med negativa reaktioner från 

omgivningen, både professionella och privata aktörer, som kan yttra sig bland annat i misstro, 

att bli anklagad för att ljuga eller hitta på, bagatellisering eller skuldbeläggande (Carlsson, 

2008:258). Reaktioner från omgivningen är ingen ny företeelse utan mönster avseende 

konstruktion av kön har återskapats oavsett tid. I och med de könskonstruktioner som 

återskapats genom historien tillskrivs kvinnor och flickor egenskaper så som förförisk, icke 

trovärdig, ”avvikande”, mindre värd och på så sätt blir de ”ansvariga” för den våldtäkt de 

blivit utsatta för. Trots att svensk lagstiftning sedan medeltiden har fördömt våldtäkt har ovan 

nämnda könskonstruktioner en historisk förankring där könen har tillskrivits egenskaper för 

att påvisa hur en kvinna eller en man ska vara och bete sig (Carlsson, 2008:258, 272). (För 

vidare historisk genomgång av våldtäktsbrott se bilaga 1)  

 

Reaktioner avseende våldtäkt kan även yttra sig på internet. Idag förs det en livlig debatt 

avseende ”näthat” där kvinnor får utstå hot och förnedrande kommentarer via exempelvis 

mail och sociala medier på grund av bland annat deras åsikter, agerande och deras eget ansvar 

vid våldtäkt (jmf Uppdrag granskning 2013). Nationalencyklopedin definierar ”näthat” som 

trakasserier på internet (NE 2013). Någon vidare förklaring till begreppet finns inte och därför 

väljer vi att exemplifiera vad näthat kan innebära med två fall. Den välkända svenska 

bloggerskan Isabella Löwengrip skriver i sin blogg om det näthat som vissa av hennes läsare 

utsatt henne för sedan flera år tillbaka. När hon berättade på sin blogg om ett sexuellt 

övergrepp hon blev utsatt för under en semester fick hon tusentals kommentarer där 
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människor menade att hon fick skylla sig själv samt att hon förtjänade att bli utsatt för 

övergreppet. Hon skriver vidare att hon dagligen får kommentarer om att hon borde dö eller 

våldtas (Löwengrip, 2013). Ett annat exempel på hat mot kvinnor som utsatts för en våldtäkt 

är det uppmärksammade fallet från 2010 där en ung flicka blev våldtagen på en skoltoalett av 

en skolkamrat. Efter den inträffade våldtäkten ställde sig hela byn på gärnigsmannens sida 

och menade att den unga flickan ljög och anmälde pojken som hämnd. Den unga flickan blev 

förutom misstrodd av byn, smutskastad på nätet och kallad lösaktig och lögnaktig (Uppdrag 

granskning, 2010). De här två exemplen som vi tar upp är endast ett axplock av som går att 

finna avseende näthat mot kvinnor. Näthätet mot kvinnor är ett problem som främst har börjat 

uppmärksammats under 2013. 

 

 I och med traumat och den eventuella stigmatiseringen från samhället i form av till exempel 

”näthat” eller misstro av den våldtagna kvinnan finns det en risk att hon lägger en viss del av 

ansvaret på sig själv och att hon själv tror att hon handlade oklokt (RFSU, 2005:23). Grände 

(2007) skriver att även media kan ha en del i stigmatiseringen av kvinnor som blivit utsatta 

för våldtäkt. Medierna rapporterar främst vid utomhusvåldtäkter och vid en sådan 

rapportering är de inte sena med att påpeka vad kvinnor borde göra för att inte utstätta sig för 

risken för att bli våldtagen. Det skrivs att kvinnor exempelvis borde undvika vissa platser 

efter mörkrets intåg, inte dricka för mycket alkohol samt att inte gå själva i mörkret. I och 

med denna typ av rapportering läggs ansvaret för en våldtäkt på kvinnan och inte den 

personen ansvaret egentligen ligger på, det vill säga mannen. Även detta kan påverka 

kvinnans syn på det inträffade och kan därmed skuldbelägga sig själv (Grände, 2007:24-25). I 

och med detta blir det en inskränkning i kvinnors handlingsutrymme vilket Birgitta Andersson 

(2001) skriver om i Rädslans rum. Flickor socialiseras in i tanken om rädslan för vissa miljöer 

och att det offentliga rummet kan vara farligt, till exempel en park eller gata på natten vilket 

gör att flickor kan begränsas mer vad gäller det offentliga rummet och hållas tillbaka på grund 

av den rädsla som har blivit insocialiserad sen tidig ålder. Det kan skapa föreställningar om att 

den offentliga miljön är både skrämmande och oförutsägbar och att kvinnan ska vara försiktig 

vilket kan påverka kvinnornas syn på sig själva som offer och deras egen sårbarhet 

(Andersson, 2001:26-27). Om kvinnan, trots insocialiseringen att undvika riskfyllda 

situationer ändå utsätter sig för en sådan situation kan det påverka omgivningens syn på 

kvinnans eget ansvar vid en våldtäkt vilket kan yttra sig i näthat.  
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Vi kan därmed fråga oss varför kvinnor blir tillskrivna ansvar vid en våldtäkt genom näthat i 

en tid då förstärkt lagstiftning i Sverige har bidragit till en ökad kroppslig integritet för 

kvinnor? Beror det på förankrade könskonstruktioner om vad manligt respektive kvinnligt 

anses vara? Då forskning om attityder på internet, i form av bland annat ”näthat”, vad gäller 

kvinnor som utsatts för våldtäkt är bristfällig anser vi att en studie bör göras för att belysa 

fenomenet. Vi anser att vårt ämne är ytterst relevant för socialt arbete eftersom att flertalet 

socialarbetare under sin professionella yrkeskarriär kommer stöta på detta fenomen och 

därmed behöver vara medvetna om att fenomenet existerar. Vi vill med vår uppsats öka 

medvetenheten och bidra till kunskap om ämnet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt blir 

framställda på diskussionsforum på internet samt hur synen som framställs påverkas av offer- 

och könskonstruktioner. 

 Hur beskrivs våldtagna kvinnors ansvar för ett övergrepp när de omnämns i 

diskussionsforum på internet? 

 Hur konstrueras kvinnan som offer i diskussioner på internetforum? 

 Vilka könskonstruktioner av kvinnor och män bygger diskussionerna om våldtagna 

kvinnor på internetforumen på? 

 

1.4 Vissa centrala begrepp 

 
Begreppet ”brottsoffer” 

 
Vi kommer i det här avsnittet definiera begreppet ”brottsoffer” utifrån två olika förklaringar 

om vad begreppet kan innebära. Anledningen till att vi valt två olika förklaringar är för att få 

en större bredd på vad begreppet kan innebära samt att då det är ett omtvistat begrepp har vi 

försökt att se begreppet ur olika infallsvinklar. Då vår studie innefattar personer som utsatts 

för brott anser vi att det är av vikt för läsaren att förstå innebörden av vem som kan anses vara 

ett ”brottsoffer”. Dock kan detta begrepp inte anses vara helt oproblematiskt då alla som 

utsatts för brott inte ser sig som ett ”brottsoffer” utan mer som en individ som är ”brottsutsatt” 

då begreppet offer kan härledas till tankar om svaga och passiva individer. (Sahlin et.al, 

2010:23-24) Vårt val att ändå använda begreppet ”brottsoffer” motiveras av att vi har 

analyserat vår data med bland annat en teori om ”offer”. 
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att begreppet ”brottsoffer” tillskrivs olika definitioner 

beroende på teoretisk utgångspunkt. I juridisk mening saknar begreppet ”brottsoffer” innehåll. 

Dock finns det en juridisk term, målsägande eller skadelidande, vilket menas med en person 

som utsatts för brott, kränkts eller lidit ekonomisk skada av ett brott. Om begreppet 

”brottsoffer” begränsas till den juridiska termen avses alltså enbart en person som utsatts för 

brott av något slag. Om begreppet istället ses med en sociologisk utgångspunkt innefattar 

begreppet inte bara människor utan även till exempel djur, samhällen och miljö som utsatts 

för brott. BRÅ använder utöver den sociologiska utgångspunkten gällande ”brottsoffer” även 

psykologisk definition av begreppet och den definitionen innebär främst den tolkning 

individen gör av vad som har hänt samt hur individen själv upplever händelsen (BRÅ 

2007:10).  

 

Den andra definitionen av begreppet ”brottsoffer” vi valt att använda oss av är den definition 

som FN förklarar i deklarationen om grundläggand rättsprinciper för offer för brott och 

maktmissbruk. Deklarationen antogs 1985 och kallas i dagligt tal för FN:s 

brottsofferdeklaration. Den behandlar de grundläggande principer som ska gälla för personer 

som blivit utsatta för brott och dessa principer utgör en standard för vad en person som utsatts 

för brott kan begära av omvärlden. Deklarationen är juridiskt bindande för en medlemsstat 

först när bestämmelserna i deklarationen förenats med den nationella lagstiftningen. Om en 

medlemsstat inte förenat deklarationen med rådande lagstiftning fungerar ändå deklarationen 

som en fingervisning för hur medlemsstaten bör definiera vem som innefattas av begreppet 

”brottsoffer”. Enligt brottsofferdeklarationens första artikel definieras begreppet ”brottsoffer” 

med att det är personer, enskilt eller i grupp, som har tagit skada fysiskt eller psykiskt, lidit 

ekonomisk eller känslomässig skada eller på annat sätt väsentligt fått försämrade 

grundläggande rättigheter. Enligt deklarationen kan en person anses vara ett ”brottsoffer” trots 

att gärningsman inte är gripen, identifierad eller att gärningsmannen är känd av offret sedan 

tidigare. Gärningsmannen behöver heller inte vara åtalad eller dömd för att en person som 

utsatts för brott kan anses vara ett brottsoffer. I deklarationen framgår även att nära släktingar 

eller anhöriga till ett ”brottsoffer” även kan innefattas av begreppet ”brottsoffer” samt de som 

lidit skada av att exempelvis förhindra brott eller då de ingripit för att hjälpa ”brottsoffer” i 

nöd (FN:s brottsofferdeklaration).  
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Utifrån vad som framkommer i begreppsutredningen ovan har begreppet ”brottsoffer” en vid 

definition som visar att personer som på något sätt lidit skada av att ett brott utförts kan 

innefattas av begreppet. I vår studie använder vi inlägg på diskussionsforum där kvinnor som 

utsatts för våldtäkt diskuteras och som enligt definitionerna ovan räknas som ”brottsoffer”.  

 

Våldtäkt 
 

I SFS 1962:700 brottsbalken 6 kapitlet 1§ första stycket framgår att våldtäkt enligt svensk lag 

definieras genom att: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en 

person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två och högst sex år 

I lagtexten definieras inte begreppet samlag. Dock har det framkommit under förarbetena till 

lagen att samlag kan beskrivas genom att det är då en mans och en kvinnas könsdelar kommit 

i kontakt. Det krävs inte att samlaget ska ha fullbordats för att det ska kunna anses vara ett 

övergrepp i form av våldtäkt. Däremot kan sexuella övergrepp mot personer av samma kön 

inte hamna under rekvisitet samlag utan ett sådant övergrepp ses som en sexuell handling. 

Vad som menas med jämförligt med samlag kan nämnas genom anala och orala samlag men 

även genom att föra in föremål eller andra kroppsdelar i anus eller underliv. Med misshandel 

avses sådant våld som orsakar kroppsskada, sjukdom eller smärta eller genom att försätta 

någon i ett hjälplöst tillstånd. Även lindrigare former av våld, så som en knuff eller att slita 

offret i armen kan motivera ansvar för våldtäkt då allt våld omfattas av brottsbalken 6 kapitlet 

1§. Vad gäller de hot som kan föranleda ansvar vid våldtäkt krävs det inte att hotet är direkt 

uttalat, det vill säga att det föreligger direkt fara för liv eller hälsa. Hotet behöver inte heller 

vara riktat mot offret själv utan kan även vara riktat mot exempelvis en närstående. För ansvar 

för våldtäkt krävs även att handlingen har utförts under någon form av tvång, det vill säga att 

offret inte deltagit frivilligt (Holmqvist et.al, 2009:6.7-6.11).  

 

I brottsbalken 6 kapitlet 1§ andra stycket framgår följande: 

 
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt 

första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av 

medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 

störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd 

Det här stycket är tillämpligt då offret inte tvingats till samlaget eller den sexuella handlingen. 

En person som exempelvis är medvetslös eller kraftigt berusad kan vara i ett så hjälplöst 
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tillstånd att kravet på tvång inte skulle kunna uppfyllas. Det spelar ingen roll hur offret 

hamnat i det hjälplösa tillståndet och det har därmed inte någon betydelse för bedömningen i 

ansvarsfrågan vid våldtäkt. En person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd kan inte värja 

sig eller har någon förmåga att kontrollera sitt handlande. Vid alkohol- eller 

narkotikapåverkan krävs att offret varit så kraftigt berusad att han eller hon inte kan anses 

varit ansvarig för sina handlingar. Straffbestämmelsen finns till för att skydda den som 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd och på grund av det inte kan värna sin sexuella integritet 

(Holmqvist et.al, 2009:6.11-6.12). 

 
 

Könskonstruktioner 

 

Könskonstruktioner kan förklaras med att det är en samhällelig process där kön tillskrivs 

föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Dessa föreställningar är 

skapade i det sociala och kulturella sammanhang som präglar samhället (Alvesson, 1997:313-

314). 
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2 Tidigare forskning  
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som vi har tagit del av och som 

behandlar synen på våldtäkt mot kvinnor men även forskning gällande internetanvändning. Vi 

har inte kunnat finna tidigare forskning som behandlar hur våldtäkt mot kvinnor diskuteras på 

internetforum och hur detta påverkar ansvarstillskrivningen av kvinnan. Den tidigare 

forskningen om attityder till våldtäkt vi har funnit har främst undersökt attityder som yttras av 

privata aktörer i samhället samt inom professionella instanser. Först kommer vi att presentera 

Katarina Wennstams (2012) bok Flickan och skulden. Wennstam redogör i boken för hur 

flickor har blivit bemötta av olika instanser i samhället men även av privatpersoner efter att de 

har blivit utsatta för våldtäkt. Vi kommer vidare att presentera Stina Jeffners (1998) 

avhandling Liksom våldtäkt typ. Huvudfokus för Jeffners avhandling är ungdomars förståelse 

för våldtäkt och hur ungdomar tolkar gränsen mellan våldtäkt och frivilligt samlag. 

Fortsättningsvis presenteras Amnestys (2008) attitydundersökning om våldtäkt, Var går 

gränsen? Attitydundersökningen syftade till att inhämta människors attityder kring våldtäkt 

samt att hålla liv i debatten kring våldtäkt i Sverige. Avslutningsvis kommer vi att presentera 

forskning avseende internetanvändning då vi i vår studie presenterar data som är inhämtat på 

internetforum samt då vi anser att det är av vikt för läsaren att förstå den utveckling som har 

gjort det möjligt att kommunicera på olika sätt. Forskningen kring detta har vi funnit i Olle 

Findahls (2012) rapport Svenskarna och internet och Cecilia Löfbergs (2008) avhandling 

Möjligheternas arena- barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en 

virtuell. 

 

2.1 Synen på våldtäkt 
 

Katarina Wennstam (2012) har skrivit en kritisk bok om samhällets syn på våldtäkt där hon 

bland annat har intervjuat några kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Wennstam menar 

att fördomsfulla formuleringar om kvinnor ofta kan hittas i olika domar, polisförhör och i 

andra möten med statliga instanser. Mycket fokus läggs till exempel på vad kvinnan hade för 

kläder på sig vid våldtäkten, om hon var onykter, när hon hade sin sexuella debut samt om 

hon träffar många olika män och om hon är sambo. Wennstam skriver att det nästan aldrig går 

att finna något i domstolsprotokollen om vad mannen hade för kläder, alkoholintag eller 

sexuell debut. Det som kan framgå om männen kan vara ett utdrag ur kriminalregistret. 

Wennstam gör jämförelsen att det nästan kan ses som kriminellt att en kvinna bär ”utmanande 



 

 

11 

 

kläder”, går ut på krogen och dricker alkohol samt har haft sexuella kontakter innan 

våldtäkten (Wennstam, 2012:12-14).  

 

Wennstam (2012) menar att kvinnans handlande spelar en viss roll trots att det inte finns 

något stöd för det i dagens lagstiftning. När domstolen lägger vikt vid vad en kvinna har för 

kläder på sig menar Wennstam att det inte handlar om att återskapa brottet utan snarare att 

karakterisera kvinnan. Vilka kläder kvinnan har på sig har inget att göra med brottet som har 

begåtts men Wennstam har hittat exempel både i utdrag från polisförhör och i tingsrättsdomar 

att vissa anser att detta har med kvinnans karaktär att göra. Att de efter detta får en bild av vad 

det är för kvinna de har att göra med. Kvinnor som bär exempelvis genomskinliga kläder eller 

kort kjol får automatiskt lägre trovärdighet även inom dessa instanser finns till för att skydda 

och hjälpa utsatta individer (Wennstam, 2012:15-16). Wennstam (2012) menar vidare att 

flickor redan i tidig ålder är väl medvetna om det ojämlika spelet mellan män och kvinnor. 

Kvinnans värld är mer begränsad i och med att kvinnan kan anses skylla sig själv om hon bli 

utsatt för våldtäkt om hon till exempel bär utmanande kläder eller flirtat med mannen tidigare. 

Synen som finns angående detta utgår från vad männen tycker och vill, kvinnans vilja och 

tankar hamnar i underläge. Wennstam menar att detta till största del kommer från myten om 

mannens sexualitet nämligen att alla män i specifika situationer inte kan hindra sig utan 

kommer börja tafsa och våldta. Detta anses som en sanning som kvinnor skall veta och 

beteendet ska ske därefter. På grund av detta ligger ansvaret för mannens sexualitet på 

kvinnan i och med att hon måste anpassa sig för att inte ”inbjuda” till våldtäkt (Wennstam, 

2012:18-22). 

 

Medan Wennstam (2012) främst skriver om professionella instansers bemötande av kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt presenterar Stina Jeffner (1998) i sin avhandling Liksom 

våldtäkt typ, ungdomars syn på våldtäkt. Jeffner skriver att det finns ett förhandlingsutrymme 

mellan vad de deltagande ungdomarna anser vara våldtäkt och vad de anser vara frivilligt 

samlag. I avhandlingen framkommer det att i ungdomarnas diskussioner finns det 

motsägelsefulla och splittrade bilder av hur våldtäkt uppfattas, detta trots att alla informanter i 

Jeffners studie har grundinställningen att våldtäkt är fel och att de definierar våldtäkt som ”allt 

sexuellt som sker med en tjej efter att hon har sagt nej”(Jeffner, 1998:173). Informanterna 

menar att detta endast antas gälla om alla följande kriterier samtidigt uppfylls. 

 Att hon har sagt nej på rätt sätt 
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 Att hon inte är kär i pojken 

 Att varken flickan eller pojken har varit fulla 

 Att flickan inte kan tolkas som en hora 

 Att pojken inte kan tolkas som normal 

 Att flickan mår väldigt dålig efteråt (Jeffner, 1998:224). 

Jeffner (1998) menar att dessa villkor som presenterats ovan tydligt visar att 

handlingsutrymmet gällande dessa situationer är betydligt större för pojkar än för flickor. 

Informanterna menar att det även är stora skillnader gällande alkoholpåverkan för flickor och 

pojkar, till exempel kan det ses som en förmildrande omständighet för en pojke om han har 

våldtagit en flicka när han har druckit för mycket alkohol. Däremot om en flicka dricker för 

mycket kan åsikter och tankar som att hon får skylla sig själv komma fram från flickans 

omgivning om hon råkar ut för en våldtäkt. Flickor bör enligt informanterna hålla sig nyktra 

(Jeffner, 1998:194-199). 

 

En annan aspekt som lyfts i Jeffners (1998) avhandling är flickors rykte. Till exempel får 

flickor passa sig för att få dåligt rykte och bli benämnd som ”hora” och detta på grund av att 

det kan leda till att pojkar anser att det är mer accepterat att ta sig friheter och ser möjligheter 

att bete sig på ett annat vis mot dessa flickor. Dessutom anser informanterna att ett nej från en 

flicka som benämns som ”hora” inte räknas då hon anses alltid vilja ha sex. Vidare visar även 

detta skillnaden på det handlingsutrymme som finns mellan flickor och pojkar (Jeffner, 

1998:282-283). Jeffner (1998) lyfter ytterligare en intressant aspekt i sin avhandling, 

nämligen att en ”normal” pojke inte kan vara kapabel till att våldta, då detta går emot alla 

föreställningar i samhället om att normala pojkar inte våldtar (Jeffner, 1998:214). Vidare lyfts 

även att pojkars version av en våldtäktssituation har högre trovärdighet än flickors. Om 

flickan säger nej men pojken tolkar det som att hon egentligen menade ja så är det ofta denna 

tolkning som avgör om det anses vara en våldtäkt eller inte. Flickans egentliga mening blir 

underordnad pojkens och därmed inte utgångspunkt i hur situationen tolkas och skall 

bemötas. Jeffner menar vidare att man kan se kopplingar mellan informanternas förståelse och 

tankar kring våldtäkt och de rådande kulturella normer för kön och heterosexualitet som 

präglar samhället (Jeffner, 1998:295). 

 

Då Jeffners (1998) avhandling presenterar attityder kring våldtäkt utifrån ungdomars 

perspektiv har vi valt att presentera Amnestys attitydundersökning om våldtäkt då den 
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undersökningen har ett bredare åldersspann. Undersökningen gjordes 2008 och 2600 

enkätsvar samlades in runt om i landet från personer 15 år och uppåt. Attitydundersökningen 

var en del av den pågående kampanjen, Stoppa våldet mot kvinnor och undersökningen 

presenterades under namnet ”Var går gränsen?”. Informationen är inhämtad genom att 

samtala med folk runt om i Sverige på gator och torg. Könsfördelningen gällande insamlingen 

av materialet är 60,7 procent kvinnor och 39,3 procent män och för att säkerhetsställa viss 

mångfald i undersökningen inhämtades information från olika statsdelar i de aktuella 

städerna. Åldersfördelningen i materialet är uppdelad i fem olika ålderskategorier, 15-25, 26-

35, 36-50, 51- 65 samt 66 år och uppåt. Mest information hämtades in från åldersgrupperna 

15-25 år, 27,6 procent, samt 51-65 år, 25,4 procent, resten av åldersgrupperna är jämt 

fördelade vad gäller inhämtandet av information. Amnesty uppger att undersökningen inte är 

någon vetenskaplig studie vilket medför att det inte går att avgöra hur representativa 

intervjupersonerna är i förhållande till resten av befolkningen.  Detta leder vidare till att inga 

generella slutsatser om attityder till våldtäkt kan dras. Amnesty menar dock att 

undersökningen ger en tydlig aning om några av de attityder kring våldtäkt som präglar 

samhället idag (Amnesty, 2008:4-7). Nedan kommer en kortfattad summering av resultatet av 

attitydundersökningen: 

 96 procent anser att våldtäkt är ett stort eller ganska stort problem i Sverige. 

 62 procent av de svarande uppger att de hyser litet förtroende, eller inget förtroende 

alls för det svenska rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjlighet att få rättvisa. 

 Drygt 20 procent av de svarande tycker att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon 

klär sig och beter sig ”utmanande”. 

 Omkring en fjärdedel av de svarande anser att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om 

hon har flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten. 

 Var femte person anser att kvinnan själv har ett ansvar vid våldtäkt om hon är 

påverkad av alkohol/droger. 

 Mindre än var tionde person anser att det är en förmildrande omständighet vid våldtäkt 

om gärningsmannen är påverkad av alkohol/droger. 

 Drygt en av tio tycker att det är en förmildrande omständighet för gärningsmannen om 

han har ett fast förhållande med våldtäktsoffret. (Amnesty, 2008:5). 

Amnesty menar att det är stora skillnader hur enkäterna har besvarats kring kvinnans och 

gärningsmannens ansvar vid våldtäkten beroende på åldersgrupp. I åldersgruppen 15 – 25 år 
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är det störst utsträckning vad gäller att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt som kan kopplas 

samman med hennes beteende före eller under våldtäkten. Åldersgruppen över 66 år tycker i 

störst utsträckning att det finns förmildrande omständigheter för gärningsmannen samt att 

kvinnan har ett eget ansvar vid våldtäkt. Undersökningen visar även stora könsskillnader i 

svaren, kvinnorna lägger mindre ansvar på offret samt avvisar i större utsträckning att det 

finns förmildrande omständigheter för gärningsmannen vid våldtäkt än vad männen har gjort i 

undersökningen (Amnesty, 2008:5-19). 

 

2.2 Internet och kommunikation 
 

Internet har idag blivit en stor del i människors vardagsliv vad gäller att söka information 

samt att kommunicera med andra individer. Under 2011 använde 95 % av Sveriges 

befolkning i åldersgruppen 9 – 55 år internet. I och med mobilernas utveckling och då det 

idag finns bland annat surfplattor som erbjuder internetåtkomst är det enkelt att använda 

internet oavsett vart man befinner sig. Internetanvändningen har krupit långt ner i åldrarna 

och det är inte ovanligt att barn från tre år och äldre har börjat använda internet i små doser 

(Findahl, 2012:6-8). Den största dagliga aktiviteten på internet är kommunikation genom till 

exempel mail eller annan kommunikationsform som kompletterar mailen, där det uppskattas 

att 62 % av Sveriges befolkning över 12 år kommunicerar på detta sätt. En annan stor del av 

internetanvändningen går till att besöka sociala nätverk. Det uppskattas att 39 % av 

befolkningen över 12 år dagligen besöker något socialt nätverk. På de sociala nätverken finns 

möjlighet till direktkommunikation via exempelvis chattfunktioner. Vanliga sociala nätverk 

som ofta används kan vara Facebook, Twitter eller forum där användaren även kan välja att 

vara anonym i sin kommunikation med andra användare. Det är mer vanligt för pojkar än 

flickor att använda sig av olika öppna forum för att dela med sig av sina tankar och åsikter om 

ett visst ämne som engagerar användaren. Flickorna använder till större del olika communities 

så som Facebook, Twitter eller bloggar för att vädra sina åsikter och tankar (Findahl, 2012:14-

22).  

 

Cecilia Löfberg (2008) skriver i sin avhandling, Möjligheternas arena, att internet ökar 

möjligheten till global kommunikation samt gör det enklare att finna den information 

personen efterfrågar. Genom internet och vad det gäller global kommunikation erbjuds det en 

friare kontext än det i det fysiska rummet och detta genom att de olika kommunikationsarenor 

som blir tillgängliga genom tillgången till uppkoppling är helt oberoende av klass, kön, eller 
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plats i sig. Det enda man behöver är tillgång till uppkoppling. Vidare skriver Löfberg att det 

på nätet och diverse communities eller diskussionsforum är vanligare att människor tar 

ställning till frågor som de undviker i möten med andra människor på grund av frågans 

känsliga karaktär eller att personen då kan ha svårt att stå för sin egentliga åsikt. Individernas 

känslor och tankar kan förmedlas på ett mer ärligt sätt då möjligheten till anonymitet finns på 

många av dessa forum (Löfberg, 2008:17- 21).  

 

2.3 Sammanfattning 
 

För att kort sammanfatta den tidigare forskningen vi har presenterat ovan kan vi se att 

negativa attityder till kvinnans skuld vid våldtäkt kan uttrycka sig både inom professionella 

instanser och av enskilda individer i samhället oavsett ålder. Det är främst kvinnans 

uppträdande, exempelvis val av klädsel, tidigare sexuella erfarenheter och alkoholpåverkan 

som påverkar kvinnans ställning negativt på så sätt att hon kan anses vara medskyldig till 

våldtäkten. Det talas mycket sällan om negativa egenskaper hos den manlige förövaren som 

kan försämra hans ställning i skuldfrågan (Wennstam 2012, Jeffner 1998, Amnesty 2008). Vi 

kan se liknande resonemang gällande kvinnans skuld vid sexuella övergrepp genom historiens 

gång. Redan under 1700-talet lades det stor vikt vid kvinnans uppträdande innan en våldtäkt 

och det hade stor betydelse för om mannen skulle dömas för brott eller inte (se bilaga 1). Värt 

att notera är att det först när den nuvarande lagen om våldtäkt och sexuella övergrepp stiftades 

2005, som kvinnan exempelvis får berusa sig själv utan att anses vara delvis ansvarig för ett 

sexuellt övergrepp. Dock kan vi med den tidigare forskningen se att trots lagändringen kan 

ändå kvinnan anses ha ett ansvar om hon blivit utsatt för en våldtäkt. Utifrån vår 

forskningsgenomgång kan vi se att det finns bristfällig forskning om hur attityder kring 

våldtäkt sprids på internet. Tidigare forskning visar att det är lättare för individer att 

kommunicera och lyfta känsliga ämnen på internet där de tillåts vara anonyma. Denna studie 

ämnar därför till att se hur attityder kring våldtäkt tar sig i uttryck på internetforum. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår analys. För att undersöka 

hur kvinnliga våldtäktsoffer diskuteras på internetforum utgår vi från genusteorier samt en 

teori om offerkonstruktion. Lundin (2008) skriver att användandet av teorier kan ge en ökad 

förståelse för ett fenomen samt att vi genom att använda teorier kan få en djupare förståelse 

för vår insamlade data (s. 86). Vi har valt att använda oss av två olika teoretiker som vi anser 

tillför viktiga aspekter till vår studie. Yvonne Hirdman (2001) skriver om en stereotypmodell 

samt om ett stereotypt genuskontrakt och behandlar skapandet av genus och underordning. 

Nils Christie (2001) är professor i kriminologi och har utvecklat teorin Det idealiska offret 

och teorin beskriver vilka rekvisit som ska uppfyllas för att ett offer ska anses vara idealiskt. 

Genusteorin anser vi vara väsentlig för vår studie då vi anser att vi kan få ökad förståelse för 

om attityder kring kvinnliga våldtäktsoffer är förankrade i könskonstruktioner. Att vi har valt 

att ha med en teori om offerkonstruktion motiveras av att den är kopplad till ansvarsfrågan vid 

våldtäkt och att den därmed kan komplettera genusteorin i analysen av vår insamlade data. 

Innan vi förklarar dessa teorier kommer vi att förklara begreppen kön och genus för att läsaren 

ska få en förståelse för vad som avses med dessa begrepp och hur vi kommer att förhålla oss 

till begreppen i vår studie.  

 

3.1 Kön och genus 
 

Genus är latin och betyder kön, släkt, art, slag och infördes i forskningen i början av 1980-

talet och har sedan dess utvecklat tänkandet kring begreppet könsroll. Begreppet genus 

används inom bland annat samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning och ämnar till att 

förstå hur människans sociala kön skapas utifrån föreställningar, idéer och handlingar. Genus 

används som benämning på den sociala process som gör att något tillskrivs som manligt och 

maskulint respektive kvinnligt och feminint och genus blir därmed ett socialt kön som är 

språkligt och kulturellt konstruerat medan kön är biologiskt (NE 2013, Butler 2007:11, 56). 

Så långt verkar det enkelt att förklara begreppen. Dock är det inte så enkelt som det kan 

uppfattas vara. Mattsson (2010) skriver att det ofta har varit svårt att förklara och reda ut 

förhållandet mellan kön och genus och i vilken grad de står med eller mot varandra.  

Att skilja mellan biologiskt kön och socialt konstruerat genus väcker ofrånkomligen diskussioner 

om vilken roll biologin spelar för könet och vilken möjlighet den sociala konstruktionen har att 

forma genus (s.2). 
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Filosofen Judith Butler (2007) ifrågasätter om kön och genus kan förklaras så enkelt som att 

kön är biologiskt och genus är socialt konstruerat. Vi tolkar henne som att hon menar att både 

kön och genus är socialt och kulturellt konstruerade föreställningar och att kön och genus inte 

är biologiskt eller något vi ärver genetiskt. Därmed blir kroppen det genus vi tillskriver den 

och det som vi tolkar som biologiskt kön blir också en konstruerad tolkning, på samma sätt 

som vi tolkar genus (s. 11, 55-56). 

 

Då kön, liksom genus, även kan anses vara en konstruktion har vi valt att använda just 

begreppet kön i vår studie. Valet motiveras av att vi vill undersöka hur könet kan påverka 

offerrollen i diskussioner på internetforum. Dock använder Hirdman (2001) begreppet genus 

och på grund av det har vi valt att förklara båda begreppen för att läsaren ska förstå att vi 

anser att begreppen har samma innebörd. 

 

3.2 Hirdmans stereotypmodell  
 

Likt Butlers (2007) resonemang om att kön och genus är konstruerade föreställningar menar 

Yvonne Hirdman (2001) att genus är konstruerat i form av två stereotyper, manligt och 

kvinnligt, där normen är det som definierar mannen. Vidare skriver hon att kvinnan har tre 

olika former som hon pendlar emellan när det gäller stereotypsmodellen och då alltid i 

relation till mannen. Hirdman förenklar denna pendling genom att skapa tre olika formler för 

relationen mellan kvinnan och mannen. Den första formeln är relationen mannen som A och 

kvinnan som icke A. I denna formel anses kvinnan vara ingenting, icke närvarande trots att 

kvinnan existerar (s. 26-28).  

 

Vidare finns den jämförande formeln A och lilla a där kvinnan ses som den lilla mannen. En 

man som saknar det mesta som definierar normen. Kvinnan kan ses som en sämre ofärdig 

version av mannen. Mannen står för värme/form och struktur medan kvinnan står för 

kyla/formlöshet och icke struktur. Hirdman menar att kvinnan utmärker sig genom mindre 

förstånd/ kontroll samt själ och det kvinnan saknar i dessa egenskaper anses hon kompensera 

genom att vara mer natur/ mindre kontrollerande. Kvinnan anses vidare vara mer vildsint, ha 

ett högre sexuellt intresse samt ständigt otillfredsställd. Genom kvinnans höga sexuella 

intresse menas det i denna formel att hon alltid är ute efter att bli befruktad. Kvinnan kommer 

alltid att jämföras med mannens normer trots att denna formel är något flytande då även vissa 

män kan ha egenskaper som tillskrivs lilla a (Hirdman, 2001:28-31). 
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Den normativa formeln som betecknas A – B är en motsatsrelation mellan mannen och 

kvinnan. Mannen och kvinnan är två helt olika varelser där kvinnan har egenskaper som 

mannen inte vill ha. I och med denna motsatsrelation anses det inte gå att jämföra mannen 

med kvinnan då de är helt olika varandra. Grundtemat i denna del är till stor del baserat på 

kvinnans biologiska öde, att hon lyder och accepterar att hon finns till för att föda barn och bli 

maka till en make. I och med detta skapas även en kamp bland männen där målet blir 

fortplantningen men med konsekvensen att de ska försörja kvinnan. Hirdman skriver att B i 

sin moderna form bör vara en kvinna som är olik A. Den moderna kvinnan bör sträva efter 

detta för att på sätt bli självständig och därmed bli en förebild för lilla a. Kvinnan har blivit en 

normfigur och inte endast en stereotyp som hon tidigare har setts som. Vidare menar Hirdman 

att dessa beteckningar dyker upp i olika situationer där de återskapas och jämförs. Hon skriver 

att lilla a uppkommer tydlig vad gäller bland annat lönesättning för kvinnor och i andra 

situationer där kvinnan förtrycks. Hirdman menar därmed att kvinnor som i grunden är B blir 

förtryckta ner till lilla a på grund av exemplet ovan avseende lönesättning. Hirdman menar att 

kvinnor under 2000- talet framställs som antingen aB eller Ba beroende på personlighet och 

situationer kvinnan ställs inför. Mannens dominans över kvinnan samt kvinnans biologiska 

sexuella behov är fortfarande två viktiga punkter i formeln och reproduceras genom tiden 

(Hirdman, 2001:35-44). 

 

3.3 Det stereotypa genuskontraktet 
 

Hirdman (2001) beskriver det stereotypa genuskontraktet som hur något bör vara i 

förhållandet mellan man och kvinna där mannen är försörjande och omhändertagande och 

kvinnan är barnafödande och ska ta hand om hemmet. Kvinnan anses oförmögen att ta hand 

om sig själv vilket blir mannens uppgift. Kvinnan hamnar därmed i en underordnad position 

och det har funnits en övertygelse om att detta är kvinnans naturliga plats. Biologi, det vill 

säga könet, spelar en viktig roll i att kvinnor blir tilldelade sin sociala plats i samhället. Det är 

dock viktigt att förstå att den biologiska könsskillnaden i sig inte är orsaken till kvinnors 

underordnade position i samhället eller att mannen blir överordnad och normgivande. Det är 

istället en produkt av återskapande av det som anses vara normativt, det vill säga mannen och 

hans egenskaper. I genuskontraktet finns det även rättigheter, skyldigheter och ansvar mellan 

man och kvinna, hur det bör vara. Han tar hand om. Mannen har alltså ansvaret för att ta hand 
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om och skydda kvinnan och i och med det har kvinnan skyldighet att finnas tillhanda för sin 

man som kropp, kön och barnhållerska (Hirdman, 2001:80-89).  

 

Hirdman (2001) menar att kvinnorna är de som reproducerar genuskontraktet i och med att de 

finner sig i att detta kontrakt är naturligt och därmed bidrar till upprätthållandet. Vidare menar 

hon att denna underordning skapar en slavmentalitet som behövs för att positionerna ska 

upprätthållas. Man kommer dock inte undan helt oproblematiskt genom tillskrivelsen som 

överordnad. Mannen riskerar att ses som en förtryckare, vare sig han vill eller inte. Denna 

produktion av genus skapar alltså Han och Hon, det vill säga genusstereotyperna. 

Genuskontraktet förstärker därmed genusstereotyperna och tillåter dem att reproduceras samt 

bekräfta den naturliga ordningen. Hirdman beskriver även att kvinnor och män genom tiderna 

hållits isär som olika fenomen. Kvinnor och män har haft olika livsvillkor, olika uppgifter och 

uppförandekoder, vilka har varit bestämda ända sedan födseln. Sysslor utförda av kvinnor har 

ansetts vara mindre värda och som tidigare nämnt har kvinnor ansetts vara oförmögna att ta 

hand om sig själva. Därmed har de män som åtagit sig en kvinnouppgift ansetts vara svagare 

och mindre värda än andra män som utfört ”mansyrken”. Detta blir därmed vad Hirdman 

kallar för genuskontraktet och det verkar som att detta kontrakt samverkar harmoniskt med 

samhället (Hirdman, 2001:65-67, 90-98). 

 

3.4 Det idealiska offret 
 

För att komplettera Hirdmans (2001) genusteori har vi valt att använda Nils Christies (2001) 

teori om det idealiska offret. Vi anser att Christies teori är väsentlig för vår studie då den kan 

ge oss en bredare förståelse för offerkonstruktionen och att den kan kopplas samman med 

Hirdmans teorier om genus. I och med sammankopplandet av teorierna kan analysen breddas 

och få mer djup då vi kan se skuldtillskrivningen ur två olika perspektiv. 

 

När Christie (2001) förklarar begreppet det idealiska offret syftar han inte på en person eller 

en grupp individer som ser sig själva som offer. Med teorin menar han istället en individ eller 

en grupp individer som har störst chans att få legitim status som offer när det utsatts för ett 

brott. Christie tar upp fem egenskaper som ökar möjligheten att individen offentligt kan 

klassas som ett offer: 

 Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar särskilt bra som 

idealiskt offer. 
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 Offret är upptaget med ett respektabelt projekt: till exempel vård av sina släktingar. 

 Hon är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på: Till exempel i skolan. 

 Gärningsmannen är stor och ond. 

 Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. (s. 46-48) 

Christie (2001) menar att det idealiska offrets offentliga status kan jämföras på samma 

abstraktionsnivå som till exempel hjältar eller förrädare. Christie menar vidare att det är 

nästintill omöjligt att veta hur många individer som skulle kunna passa in som idealiska offer 

och att det då är enklare att ge exempel. Ett exempel på en individ som skulle få status som 

det idealiska offret är: En äldre dam som mitt på dagen går på en gata inne i staden på väg 

hem efter att ha besökt sin man på sjukhuset. Om damen blir rånad och slagen av en stor man 

kommer vi nära av det Christie karakteriserar som det idealiska offret. Christie menar att 

skillnaderna mellan det idealiska offret och dess motsats kommer till stort uttryck i 

våldtäktsfall. Han menar vidare att skillnaden mellan en ung kvinna som inte gjort sin 

sexuella debut gentemot en erfaren kvinna eller en prostituerad är enormt stor gällande 

våldtäktsofferrollen. Den unga kvinnan är mycket närmre statusen som det idealiska offret än 

de andra kvinnorna och detta kan påverka synen på kvinnorna i våldtäktsdomar och i 

samhället. Vad gäller våldtäkt inom äktenskap gör det mycket svårt att tillskriva kvinnan 

statusen det idealiska offret då gärningsmannen är känd för offret (Christie, 2001:48-49). 

 

Christie (2001) menar vidare att misshandlade kvinnor i hemmet inte är idealiska offer då 

männen förstår detta fenomen och kan genom detta få deras definition av situationen att bli 

överordnad. Kvinnor som blir utsatta för brott i hemmet idag är dock närmre att kunna 

tillskrivas statusen det idealiska offret men det är fortfarande en bra bit kvar. Christie skriver 

att denna utveckling kan förklaras med att vi i dagens samhälle har generellt mer pengar än 

förr och att kvinnan då kan skilja sig från mannen utan att behöva oroa sig för sin ekonomiska 

situation. Individerna har till stor del inte ändrat sin moral angående denna problematik men 

den ekonomiska situationen idag har medfört att kvinnor inte behöver tåla vad som helst 

längre. Det sjätte och sista villkoret Christie tar upp för att kunna få statusen som det idealiska 

offret är att individen måste vara tillräckligt mäktig och stark för att kunna göra sitt fall 

uppmärksammat och kräva statusen som ett idealiskt offer (Christie, 2001:48-50).  

 

I ju större utsträckning kvinnor uppnår en oberoende status gentemot mannen, desto bättre blir 

det att hävda sin offerstatus och detta leder i förlängningen till att de blir hörda till en större 
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grad. Dock så kan trovärdigheten skadas beroende på hur materiellt oberoende kvinnan är och 

offerstatusen kan ses som en svaghet gällande att skydda sig själv. Kvinnorna måste vara 

tillräckligt starka för att kunna bli hörda och att våga prata ut om vad som har hänt, men visar 

sig kvinnan för stark kan hon ses som ett hot mot andra viktiga intressen. Det är som en 

balansgång för kvinnan där hon inte är för stark men inte heller för svag i sin personlighet 

(Christie, 2001:50-51). 

 
För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt teorierna ovan då vi anser 

att de tillsammans kommer kunna ge oss ett bra analytiskt verktyg för att kunna hantera det 

empiriska data vi har samlat in. Med Hirdmans (2001) genusteori kommer vi kunna se om 

ansvarstillskrivningen vid våldtäkt utifrån våra empiriska data är förankrat i 

könskonstruktioner. Christies (2001) teori om det idealiska offret kommer tillföra att vi kan 

analysera ansvarstillskrivningsfrågan ur ett perspektiv som belyser hur en kvinna ska vara för 

att anses vara ett idealiskt offer. Dessa två teorier i kombination bidrar till en mer djupgående 

förståelse kring könskonstruktioner och ansvarstillskrivningen som sker på internetforumen 

av kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp.  
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4 Metod och metodologiska överväganden 
 

 

I detta kapitel presenterar och redogör vi inledningsvis för vad internetforskning innebär. 

Senare presenteras vilken metod vi har valt att använda för insamling av empirisk data. 

Därefter följer en redogörelse över hur vi gått tillväga med urvalet samt motiveringar till de 

urval vi har gjort. Slutligen kommer vi redogöra för etiska överväganden som vi gjort inför 

undersökningen och under undersökningens gång. 

 

4.1 Internetforskning 
 

Daneback & Månsson (2008) skriver att internetforskning kan ha två olika innebörder, dels 

kan det avse forskning om fenomen på internet till exempel studier om internetkulturer och 

dels kan internetforskning avse forskning som använder internet som redskap i forskningen 

det vill säga observation eller ett sätt att komma i kontakt med informanter. Internetforskning 

kan ses som värdefull och användbar då internet ökar möjligheten för att göra studier på 

tidigare kända fenomen fast på nya sätt. Anledningen till detta är att internet är ett ny och 

viktig arena för kommunikation mellan människor. I och med att de mötesplatser på internet 

som fokuserade på kommunikation mellan människor började betraktas som egna arenor 

började forskare göra studier gällande internetkultur inom dessa arenor. Dessa studier hade 

främst en etnografisk karaktär vilket innebär att forskaren observerar individerna som 

befinner sig inom en vissa arena. Fördelar med denna typ av forskning är att 

upptagningsområdet är stort då internet är en stor mötesplats för människor, datainsamlingen 

tar kortare tid än vid andra datainsamlingsmetoder samt att metoden är billig (Daneback & 

Månsson, 2008:154- 157, 167). Det finns även negativa aspekter vid internetforskning och det 

gäller främst att forskaren inte vet vem som skriver och att forskaren inte heller vet den 

egentliga innebörden av vad som skrivs. Det är vanligt att människor spelar en roll på internet 

och att det som sägs inte är tillförlitligt (Daneback & Månsson, 2008:156-157). Vi är 

medvetna om att allt som skrivs på internet inte är personernas riktiga åsikter och att åsikterna 

kan ha förvrängts i syfte att provocera. Dock tror vi att människor vågar vara mer uppriktiga 

på internet i och med den anonymitet som kan erbjudas.  
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4.2 Empiriskt material 
 

Då vårt syfte med denna studie är att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 

framställs på internetforum utgörs vårt empiriska material av inlägg på diskussionsforum där 

våldtäkt mot kvinnor diskuteras. Vi anser att då vi använder oss av diskussioner på internet 

där den enskilde få vara anonym kan åsikter som den enskilde inte skulle våga tala öppet om 

att framkomma. Dock anser vi att vissa inlägg på diskussionsforumen får tas med en nypa salt 

då personerna bakom inläggen kan ha motivet av att provocera och skapa reaktioner. Därmed 

kan diskussionerna ha styrts i en viss riktning vilket gör att det inte alls är säkert att de åsikter 

som skrivs är riktiga. Dock är diskussionerna riktiga vilket gör att vi ändå kan anta att 

åsikterna som skrivs är uppriktiga. Vid redovisandet av vårt empiriska material har vi 

benämnt de diskussionsforum vi hämtat citaten ifrån vid namn och vi benämner de 

diskussionstrådar vi hämtat citaten ifrån med ”tråd 1”, ”tråd 2” och så vidare. Vi har därmed 

inte hänvisat till specifika diskussionstrådar. Anledningen till att vi har valt att inte referera 

till specifika diskussionstrådar är att vi vill röja offrens och förövarnas identiteter som ofta 

framkommer i diskussionerna. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 

För att samla in data som är relevant för vår studie har vi valt att observera diskussioner som 

förs på internetforum. Valet av datainsamlingsmetod motiveras av att vi vill undersöka 

attityder kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och hur fenomenet diskuteras på olika 

internetforum. Forskning där diskussionsforum används som datainsamlingsmetod är en 

relativt ny företeelse sett till de resultat vi har fått när vi har sökt efter studier och artiklar som 

använder denna metod. Den tidigaste vi fann är från år 2001. Vi fann även att denna typ av 

metod börjar bli allt vanligare då de flesta av de 46 sökresultat vi fick är från åren 2010-2012 

(cirka 50 %). Exempel på studier som använder diskussionsforum vid datainsamling är Attard 

& Coulson (2012) och Sobkowicz, P & Sobkowicz, A (2012). Båda dessa forskarpar har 

insamlat sina data utifrån observationer av diskussioner på internetforum. De har inte deltagit 

själva i diskussionerna utan har valt ut diskussionstrådar efter relevans för deras studier för att 

sedan gå igenom den insamlade datan. Detta anser vi gör att vårt val av datainsamlingsmetod 

legitimeras och visar på att metoden är användbar i forskningssammanhang. 

 

Martyn Denscombe (2009) skriver att en forskare alltid måste vara källkritisk mot skriftliga 

källor och att de aldrig borde accepteras som dem är utan att kritiskt granska bakgrunden till 
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dokumenten. Vidare skriver han att varje dokument måste utvärderas efter fyra grundläggande 

kriterier gällande validiteten för dokumentet.  

 I vilket syfte skrevs dokumentet? 

 Vem skrev dokumentet? Vilken status har författaren, och hade han eller hon någon 

särskild åsikt eller övertygelse som kan ha färgat av sig på framställningen? 

 Om det redogör för händelser: Är det en förstahandsredogörelse av något som 

författaren själv har bevittnat? Hur lång tid efter händelsen skrevs dokumentet? 

 När skrevs dokumentet? I vilken social kontext och atmosfär?(301-302) 

 

Vi har haft ovanstående punkter i åtanke när vi har sökt efter relevant data vilket har hjälpt oss 

att sortera bort icke relevant material som inte tillförde något till vår studie. Vi har i urvalet av 

inlägg på forumen tänkt på att inlägget kan ha skrivits i syftet att provocera eller skapa 

reaktioner. I de fall då vi tydligt har kunnat se att inläggen endast skrivits för att provocera har 

vi valt att inte använda dem i vår studie då vi anser att de kan ge en förvrängd bild av 

verkligheten. Vi är även medvetna om att informationen som användarna har tillgång till ofta 

är från olika nyhetsrapporteringar vilket inte alltid ger en rättvis bild av vad som har hänt. 

Informationen som tillhandahålls på dessa internetforum är sällan förstahandsinformation 

vilket vi har fått ta ställning då forumen ger utrymme för påståenden som personer inte 

behöver ta ansvar för och därför uttrycker sig på ett kraftfullare sätt än vad de skulle gjort i ett 

annat socialt sammanhang. Men då vi har haft för avsikt att undersöka attityder gentemot 

kvinnliga våldtäktsoffer på internetforum anser vi att vi har kunnat använda oss av sådana 

forum då vi tror att attityder kring ett sådant känsligt ämne som våldtäkt lättare kommer fram 

när man får vara anonym.   

 

4.4 Urval  
 

För att finna litteratur som är relevant för vår studie använde vi oss av Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog. Sökord vi använde oss av var våldtäkt och attityder till våldtäkt. Vi fann 

även relevant litteratur på Kalmar stadsbibliotek. När vi sökte efter studier och artiklar 

relevanta för vår forskning började vi med att söka på sökmotorn Google. Där använde vi 

sökord som våldtäkt, attityder till våldtäkt, internetforum och näthat. Antalet resultat blev 

stort och utefter vad vi kunde utläsa av rubrikerna fann vi en studie som var relevant för oss. 

Vidare sökte vi efter studier och artiklar på Socialvetenskaplig tidskrift på internet. Vi gick in 

i deras arkiv och letade där efter relevant material efter artiklarnas rubriker. Efter att ha letat 
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igenom arkivet fann vi två artiklar att använda oss av. Vi har även sökt efter artiklar via 

Linnéuniversitetets databas för artikelsök och då via Social Services Abstract och PsycINFO. 

Sökorden vi använde där var; internet, discussion forum, rape, attitudes och net hate.  

 

Vi har tidigare erfarenhet gällande diskussionsforum då vi båda varit deltagare på ett sådant 

forum. Vi har därför sökt efter relevanta diskussionstrådar på forum där vi själva har varit 

deltagare. Dock har vi inte varit deltagare i de specifika diskussioner vi använder oss av i vår 

studie. Vi har även sökt på sökmotorn Google för att finna diskussionsforum vi inte har haft 

vetskap om tidigare. De diskussionsforum vi har valt att använda oss av är Flashback.org, 

Familjeliv.se och Ungdomar.se. För att hitta diskussionstrådar som behandlar vårt ämne har vi 

sökt med hjälp av ordet våldtäkt. Därefter har vi letat efter rubriker som vi ansett passar in på 

det vi ville undersöka. Vi vill understryka att vårt insamlade empiriska material endast är ett 

axplock av vad som går att finna gällande detta ämne på diskussionsforum. Vårt urval av data 

genomsyras av negativa inlägg avseende kvinnans sexualitet och skuld till det våld de blivit 

utsatta för. Dock för att förstärka presentationen av vår data har vi även redovisat 

motargument till de negativa attityder gällande kvinnans ansvar vid våldtäkt. Anledningen till 

att vi har valt att belysa de negativa attityderna som framställs på dessa internetforum 

motiveras av att vi anser att ansvarstillskrivningen av kvinnan är ett problem som behöver 

belysas ytterligare. 

 

4.5 Analysmetod  
 

Den metod vi har valt för att analysera vårt insamlade material är tematisering. Robson 

(2011) menar att metoden kan användas inom många olika typer av studier och kan med 

fördel användas för att analysera bland annat upplevelser, erfarenheter samt människors 

verklighet och vad detta kan ha för effekt i samhället. Tematisering som metod innebär att 

man kodar sitt insamlade material för att sedan dela in det i olika teman. Kodning innebär att 

man finner intressanta delar i sitt insamlade material, likheter eller olikheter. Dessa koder 

delas sedan in i teman som är av relevans för syfte och frågeställningar. Genom att identifiera 

teman, likheter och mönster i sitt material underlättas genomförandet av analysen och det blir 

på så sätt lättare att redogöra för den förståelse man har fått för sina data (Robson, 2011:474, 

477-478, 483-484).  
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Vi började med att koda intressanta aspekter i vårt insamlade material och skapade sedan 

teman utifrån de mönster vi kunde utläsa. Dessa aspekter var bland annat kvinnans 

alkoholpåverkan, kvinnans klädsel och andra aspekter som framkom gällande 

ansvarstillskrivningen vid våldtäkt. Robson (2011) menar att teman kan vara förutbestämda 

och kan därmed ha skapats redan innan analysen påbörjats (s. 475). När vi påbörjade analysen 

av vårt material utgick vi efter ett förutbestämt tema som vi ansåg vara av vikt för vår studie, 

ansvarstillskrivning vid våldtäkt. Till detta tema skapades underteman utifrån olika områden 

där kvinnans ansvar vid våldtäkt ifrågasattes. I analysen har vi valt att benämna våra teman; 

Ansvarstillskrivning i ljuset av könskonstruktion, Ansvarstillskrivning i ljuset av 

offerkonstruktion och Ansvarstillskrivning i ljuset av kombination offer- och könskonstruktion. 

Våra teman kommer att analyseras med hjälp Hirdmans (2001) genusteori, Christies (2001) 

teori om det idealiska offret samt med tidigare forskning. 

 

4.6 Etiska överväganden  
 

Det empiriska material vi har använt oss av är trådinlägg på offentliga sociala forum. Därmed 

anser vi att vi inte har behövt ta någon etisk hänsyn kring vårt empiriska material då det är 

diskussioner avsedda för offentligheten. Denscombe (2009) skriver dock att det finns två 

synsätt vad gäller etik kring forskning via internetforum. Han menar att en del forskare anser 

att det är etiskt inkorrekt att inte meddela deltagarna i diskussionsforum att man är där och 

observerar och att informera om syftet med att man är där. Andra forskare anser att dessa 

diskussionsforum är offentliga i och med att deltagarna själva valt att delta i diskussionen och 

att innehållet i dessa forum är offentligt material. De menar då att forskaren inte behöver 

uppge att den är närvarande eller tänker använda inläggen till forskning. Denscombe menar 

vidare att forskare som väljer att använda internetforum i sin forskning måste välja ståndpunkt 

avseende ovanstående fråga och vara medveten om de delade meningarna (202-203). Som vi 

ovan nämnt anser vi inte behöver ta hänsyn till några etiska överväganden när vi använder oss 

av innehållet i diskussionsforumen då det är offentligt material och då den enskilde valt att 

tillhandahålla sina åsikter på sociala medier som öppna för alla. Vi har ändå ur etisk synpunkt 

valt att inte hänvisa till de specifika diskussionstrådar vi hämtat citat ifrån då det i vissa fall 

framgår vilket fall det talas om och även ibland namn och adress till offer och förövare. Detta 

för att inte hänga ut någon som inte medvetet har gjort ett val att delta på diskussionsforumen. 

Vi har därmed valt att benämna diskussionstrådarna med ”tråd 1”, ”tråd 2” och så vidare. 
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Då vi till stor del kommer att använda oss av citat från sociala medier har vi att så långt som 

möjligt klargjort för citatets sammanhang för att inte ge en felaktig bild av citatets natur samt 

den som står bakom respektive citat. Vi har även ändrat om eller plockat bort vissa ord i 

citaten för att de inte ska kunna vara sökningsbara och på så sätt kunna identifiera 

diskussionstrådarna citaten är tagna ifrån. Dock har inte innebörden av citaten ändrats utan de 

är fortfarande lika relevanta för vår studie.   

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi började med att tillsammans söka efter relevant tidigare forskning samt vetenskapliga 

artiklar om attityder till våldtäkt som vi sedan båda läste igenom för att sålla bort det som inte 

var relevant för vår studie. Vi har akivt fört diskussioner om den information vi tagit del av. 

Vi sökte gemensamt efter de diskussionsforum vi valde att använda oss av samt att vi 

gemensamt diskuterade fram vilka trådar som var relevanta för vår studie. Vi delade sedan 

upp de trådar vi valde att använda oss av och sökte individuellt efter inlägg som vi kunde 

använda i studien. Vi delade upp trådarna så att vi fick fem trådar var att gå igenom. Emma 

gick igenom trådarna 1, 4, 5, 7 och 9 och Andreas gick igenom trådarna 2, 3, 6, 8 och 10. Den 

elfte tråden observerade vi gemensamt. När vi funnit tillräckligt med information diskuterade 

vi igenom de inlägg vi valt och sorterade då bort vissa och kompletterade tillsammans upp 

med lite nya inlägg för att kunna få ett djup i studien. När vi skulle börja producera text skrev 

vi till största del all text i studien tillsammans. Vissa delar i rapporten skrevs dock individuellt 

för att effektivisera arbetet. Vi valde att dela upp resultatdelen så att båda fick två punkter var 

att skriva om. Andreas skrev punkterna 5.2 och 5.4 och Emma skrev punkterna 5.1 och 5.3. 

Vi delade även upp tidigare forskning där vi skrev om två avhandlingar/artiklar var. Vi läste 

sedan igenom varandras texter för att kunna kommentera och komma med nya tankar och 

idéer som kunde ha missats. Resterande delar i rapporten har vi skrivit gemensamt. Vi har 

haft en bra kommunikation genom hela arbetet där båda har fått yttra sina tankar om hur vi 

skulle gå tillväga. Vi står båda för allt som vi har skrivit i vår studie. Vi har båda bidragit lika 

mycket till denna studie. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av de diskussioner vad gäller våldtäkt mot kvinnor som 

vi har tagit del av på olika internetforum. Vårt insamlade material presenteras genom teman 

som vi skapat och de teman vi har valt att presentera benämner vi; Den våldtagna kvinnans 

ansvar vid utmanande klädsel, Gärningsmannens och kvinnans ansvar vid alkoholpåverkan, 

Den våldtagna kvinnans eget ansvar när hon frivilligt följt med gärningsmannen samt 

Generella diskussioner om våldtäkt. Dessa teman anser vi gör det lättare att svara på vårt syfte 

och frågeställningar samt bidrar till en bättre struktur. 

 

5.1 Den våldtagna kvinnans ansvar vid utmanande klädsel 
 

Under detta tema kommer vi att presentera diskussioner där kvinnans klädval är av vikt. I de 

trådar vi har valt att hämta materialet ifrån förs diskussioner kring om kvinnans klädval har 

någon betydelse vid våldtäkt. 

 

Deltagare i flertalet diskussionstrådar påpekar kvinnans val av klädsel som något som gör hon 

blir tillskriven ansvaret om hon blivit utsatt för en våldtäkt och att det därmed inte är mannen 

som bär det största ansvaret. Det diskuteras om att en kvinna som klär sig utmanande och 

provocerande får acceptera risken att hon blir våldtagen när hon väljer att klä sig så. En 

deltagare i diskussionstråd 1 skriver ”…om en kvinna har en kjol som är väldigt kort och en 

tröja som sitter tajt så att brösten syns då ska fan inte kvinnan klaga om hon blir våldtagen”. 

Svaren som följer är till viss grad medhållande och det diskuteras att en kvinna som blir 

våldtagen då hon har haft utmanande klädsel inte ska bli förvånad om hon blir det. Det finns 

även deltagare i diskussionstråden som menar att en kvinna som klär sig provokativt nästan 

ber om att bli våldtagen. Kvinnans klädval anses även vara en förmildrande omständighet för 

gärningsmannen och i tråd 4 skrivs: ”Även provocerande kläder borde också radikalt ändra 

straffet för den anklagade gärningsmannen”. En deltagare i tråd 11 menar att klädvalet 

baseras på moraliska normer i samhället och skriver: ” En kvinna som klär sig utmanande 

bryter mot vissa samhälleliga moraliska normer. Självfallet måste andra människor då ta sitt 

ansvar och bestraffa denna normbrytning”. Detta inlägg skapar stor debatt i tråden där vissa 

deltagare håller med och tycker att dessa kvinnor förtjänar att utsättas för en våldtäkt medan 

många är helt emot dessa åsikter. En kvinnlig deltagare vänder på argumentet i citatet ovan 

och ironiserar situationen genom:  
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Jag tycker att killar med tajta jeans skall ta och skärpa sig. Jag blir så jävla upphetsad när jag ser 

deras kukbula så jag måste nog börja ta mitt ansvar och bestraffa dem.. De bidrar till ett moraliskt 

förfall i vårt samhälle, med sina kukbulor. Det är ju omöjligt för en normal kvinna att inte bli 

upphetsad. Skärpning alla killar!  (Tråd 11) 

  

Deltagaren som skrev ovanstånde inlägg menar att det inte spelar någon roll vilket kön eller 

vilka kläder personen använder det är aldrig rättfärdigat att utsätta en person för en våldtäkt. 

Många deltagare utrycker samma åsikter och skriver att det endast är gärningsmannens ansvar 

och att inte alla män är sexuellt fixerade djur vilket vissa deltagare påstår. 

 

Men synen på att provocerande kläder är en förmildrande omständighet delas av flertalet 

deltagare i diskussionstrådarna. I en annan diskussionstråd diskuterar deltagarna om och i så 

fall hur en kvinna kan provocera fram en våldtäkt. Flertalet deltagare menar att en kvinna som 

klär sig utmanande kan med bland annat sin klädsel provocera fram en våldtäkt. En deltagare i 

tråd 8 skriver att en kvinna som ”beter och klär sig utmanande, flörta och bjud hem en man 

under föreställningen att det väntar sex. Neka sedan sex under förödmjukande former. Du kan 

nog komma på fler exempel själv om du vill”. En annan deltagare menar att kvinnor som klär 

sig utmanande är promiskuösa och egentligen vill bli våldtagna. Han skriver även att kvinnor 

som klär sig utmanande får skylla sig själva om de blir våldtagna. Detta antagande delas av 

några, om än få, andra deltagare som skriver att våldtäkter är överdrivna och att kvinnor 

egentligen vill ha sex men att de är rädda för att anses vara promiskuösa. De menar att många 

kvinnor som anmäler en våldtäkt gör det för att de ångrat sig efter sexakten. Genomgående i 

diskussionen är dock att kvinnor som anses promiskuösa då de klätt sig utmanande och att de 

på så sätt retat upp killarna får skylla sig själva. I ett inlägg i tråd 5 skrivs: ”Det rör sig säkert 

om en lös brud som varit med på det till en början, för att sedan (när dessa killar var kåta 

nog), börjat backa ur”. 

 

Vidare diskuteras sunt förnuft, det vill säga att deltagarna menar att kvinnan får gå klädd som 

hon vill men att hon inte bör göra det i och med risken som finns att bli våldtagen. Deltagarna 

gör liknelser med att man till exempel inte skulle gå i en mörk gränd på natten och vifta med 

sin dyra guldklocka och menar därmed att en kvinna inte bör vifta med sina tillgångar. En 

deltagare menar att hen ibland kan tänka att tjejer som klär sig utmanande är potentiella 

våldtäktsoffer:  
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Lättklätt är inte detsamma som snyggt klädd. Har sett tjejer på bussen som mer liknar gatuhoror på 

väg till fest. Det som de har gemensamt är att de i stort sett aldrig bär snygga kläder, bara 

slampiga. Ibland tänker jag att de liknar presumtiva våldtäktsoffer (tråd 1) 

 

Enligt ovanstående deltagares logik är det mer accepterat att våldta kvinnor som i andras ögon 

är lättklädda och kan ses som presumativa våldtäktsoffer. Flertalet deltagare i diskussionen 

håller inte med ovanstående. En deltagare svarar på detta inlägg enligt följande: ”Våldtäkt är 

alltid våldtäkt. Med din logik är det bara att dyka upp på en nudiststrand och börja 

våldta”(Tråd 1). 

 

Genomgående i de flesta diskussionstrådar är att en kvinna som inte använt sitt sunda förnuft 

och minskat risken att bli våldtagen, till exempel genom att klä sig propert, till en viss grad får 

skylla sig själva. De flesta deltagarna menar att kvinnan inte har någon skuld i att hon utsatts 

för en våldtäkt men att hon ändå får skylla sig själv i och med att hon tog en risk som hon inte 

borde ha tagit. Argumenten för detta är att då samhället ser ut så som det gör idag med 

våldtäkter bör kvinnan vara smart nog att inte utsätta sig för några onödiga risker. 

 

Utifrån ovanstående framkommer det att kläderna en kvinna bär vid en våldtäkt är av stor 

betydelse för hur omgivningen kan tilldela henne ansvar för det inträffade. Ju mer 

”promiskuös” en kvinna kan anses vara utifrån hennes klädval desto större risk är det att hon 

anses ha ett visst ansvar för att hon blivit utsatt för en våldtäkt. Om kvinnan går runt lättklädd 

anses hon av många bjuda ut sina tillgångar och att hon därigenom vill bli utsatt för våldtäkt. 

 

5.2 Gärningsmannens och kvinnans ansvar vid alkoholpåverkan 
 

Under detta tema kommer vi att presentera citat och diskussioner från de internetforum vi har 

studerat gällande ansvarstillskrivningen vid en våldtäkt om kvinnan varit alkoholpåverkan. 

Detta tema kompletterar föregående men med nya markörer för ansvarstillskrivningen.  

 

På ett flertal forumtrådar har vi funnit diskussioner där vissa deltagare påpekar att det ligger 

en viss skuld på kvinnan vid våldtäkt och vissa menar vidare att det är en förmildrande 

omständighet om offret eller förövaren är onykter vid övergreppet. En deltagare i dessa 

diskussioner är av åsikten att det inte är ett brott om en man våldtar en kvinna under 

berusning då individen under alkoholpåverkan inte har full kontroll över sig själv. Han skriver 
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”Det är mer okej att våldta när man är full, spärren sänks” (tråd 5). En deltagare svarar på 

denna kommentar och menar att det inte kan anses vara en förmildrande omständighet vid 

våldtäkt om alkohol är inblandat: ”Bara för att kvinnan söp sig full innebär ju inte det att det 

är fritt fram för män att våldta kvinnan, speciellt om hon inte har full kontroll över sig 

själv”(tråd 5). 

  

Vidare i diskussionen framkommer ytterligare deltagare som håller med ovanstående inlägg 

om att det är okej att våldta när man är alkoholpåverkad samt drar detta påstående lite längre 

och menar att det inte är våldtäkt om kvinnan är medvetslös eller sovandes. Flertalet andra 

deltagare uttrycker även liknande åsikter. Ett genomgående tema i trådarna är att kvinnor som 

dricker så mycket alkohol att hon tappar kontroll över sig själv och sina handlingar till stor del 

får skylla sig själv om hon blir utsatt för våldtäkt. Vidare diskuteras det mycket om vikten av 

kvinnans sunda förnuft att hon bör veta att hon inte ska dricka för mycket för då kan hon 

bjuda in till att bli våldtagen samt att kvinnor aldrig bör försätta sig i ett tillstånd där de 

förlorar kontrollen över sig själva. En deltagare skriver: ”Sunt förnuft är inte fel t.ex. att man 

inte dricker för mycket och däckar eller följer med någon okänd kille hem om man inte är 

säker på att man vill ligga med honom” (tråd 1). 

 

Vidare har det förts diskussioner kring att en kvinna som varit full och anmält en våldtäkt 

ibland gör det för att de ångrat sexakten efteråt då de nyktrat till. Återigen beskrivs 

alkoholpåverkan som en förmildrande omständighet och att kvinnor som varit 

alkoholpåverkade och anmält en våldtäkt inte kan ses som trovärdiga. Det diskuteras även att 

en alkoholpåverkad kvinna kan ha varit så påverkad att hon glömt bort att hon egentligen ville 

ha sex. En deltagare skriver: ”Om kvinnan var så packad kan hon väl ha glömt att hon var 

med på akten. Hon kan ha tuppat av en stund och sen när hon plötsligt vaknat upp glömt bort 

att hon en stund tidigare tjatat till sig sex” (tråd 2). Svaren på detta påstående är liktydiga där 

bland annat en skriver att detta är ett typiskt beteende för alkoholpåverkade tjejer som haft sex 

och sedan ångrat på grund av att de tror att deras kompisar ska tycka att de är lössläppta. 

Samma person skriver även att det är på grund av omgivningens eventuella reaktioner som 

tjejer säger att de har blivit våldtagna.  En annan deltagare skriver att fulla tjejer som 

uppehåller sig i samma rum som fulla killar och flirtar med dem får skylla sig själva om de 

blir våldtagna. Deltagaren skriver även att om det inte har förekommit något självklart tvång 

kan sådana fall inte ses som våldtäkt och ska därmed inte leda till åtal. Vidare diskuteras att 
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en tjej får räkna med att killen antar att det skall bli sex om de delar säng och samtidigt är 

alkoholpåverkade. En deltagare i diskussionen skriver följande: ”Ja om en tjej sover i samma 

säng som en kille och båda är fulla så kan ju alla räkna ut att det kommer bli ligga” (tråd 2).  

 

Överlag menar dock deltagarna att den primära skulden ligger hos gärningsmannen men att 

naiva kvinnor som väljer att leva utsvävande och oförsiktigt även har en viss skuld i det 

inträffade. En deltagare skriver att om en kvinna blivit våldtagen på väg hem från krogen kan 

man inte hävda att hon inte bär någon egen skuld till det inträffade då hon själv valt att bli 

berusad och vara oförsiktig genom att gå hem själv. En deltagare som anser att den primära 

skulden vid våldtäkt alltid ligger hos gärningsmannen skriver följande i tråd 7:  

 

Okej, jag anser att kvinnan som blir våldtagen aldrig skall få bära skuld, en våldtäckt är alltid emot 

kvinnans vilja, dvs att mannen gör fel som våldtar mot hennes vilja, finns inget som säger att 

kvinnan skall få skylla sig själv. Man kan vara osmart och ta högra risker. Men en våldtäckt är 

aldrig önskad, dvs att våldtäcksmannen alltid gör felet, inte kvinnan, oavsett vad hon har gjort. 

 

 Deltagaren tar därefter upp följande exempel: 

 

En full kvinna som följer med en kille hem på "efterfest". Kvinnan är full och som ingen risk med 

att följa med hem på efterfest. Hon blir våldtagen, och mannen är nöjd som fick med sig ett så lätt 

offer hem. Även om du nu tycker hon är helt jävla dum i skallen som följer med denna person hem 

onykter, så har hon inte delaktig i själva "dådet", hon är enbart ett offer för våldtäktsmannen. Inget 

annat. ( tråd 7) 

 

Liksom under föregående tema präglas diskussionerna av kvinnans eget ansvar vid en 

våldtäkt. Under detta tema belyses detta ur en ny infallsvinkel. Det framkommer att en kvinna 

som är berusad och som själv försatt sig i det tillståndet inte är trovärdig och att hon inte 

borde berusat sig eftersom risken att bli våldtagen finns. Trovärdighet är något som ofta 

diskuteras i trådarna när det gäller våldtäkt och där alkohol är inblandat. Trovärdigheten för 

kvinnan sänks avsevärt när hon är alkoholpåverkad och trovärdigheten för mannen anses 

oförändrad och det kan till och med ses som en förmildrande omständighet om 

gärningsmannen är alkoholpåverkad. Det vi har fått fram gällande ansvarstillskrivning vid 

alkoholpåverkan är att deltagarna tycker att kvinnan därför inte bör dricka alkohol men om 

hon gör det ändå kan hon tillskrivas ansvar för ett brott som någon annan har begått mot 

henne. Då många deltagare anser att kvinnan inte bör dricka alkohol för att minimera risken 

för att bli utsatt för en våldtäkt kan vi koppla det till att kvinnan och mannen inte har samma 
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villkor i samhället. Mannen får nästan göra vad han vill utan att han kan anses ha eget ansvar 

om han blir utsatt för brott medan en kvinna måste inskränka sina villkor i samhället för att 

hon inte ska kunna anses ha ett visst ansvar om hon utsätts för ett brott. Det yttrar sig främst 

genom att hon inte får dricka för mycket, inte klä sig hur hon vill och inte befinna sig på vissa 

platser vid vissa tidpunkter. Det framkommer även att om gärningsmannen är berusad är det 

en förmildrande omständighet och att han inte kan lastas lika mycket för våldtäkten. 

 

 

5.3 Den våldtagna kvinnans eget ansvar när hon följt med gärningsmannen 
 

 

Under detta tema presenteras inlägg i diskussioner om kvinnan har något eget ansvar vid en 

våldtäkt då hon valt att följa med gärningsmannen, till exempel på fest, hem eller på en resa 

eller om hon valt att gå ensam hem på natten. Under detta tema kommer det fram nya 

infallsvinklar avseende ansvarstillskrivningen vid en våldtäkt. 

 

Att en kvinna bär skuld vid en våldtäkt om hon frivilligt följt med en eller flera män hem från 

krogen är en genomgående åsikt i flertalet av de diskussionstrådar undersökt. En deltagare 

menar att en kvinna som följer med flera okända män hem från ett uteställe är svagbegåvad 

och borde ha insett att risken för att bli våldtagen var ganska stor. Deltagaren menar även att 

kvinnan får skylla sig själv då han liknar handlingen med att gå in i en lejonbur på zoo. I tråd 

10 skriver en deltagare ”… att följa med ett gäng snubbar efter krogen, hem till dem, är lika 

med ”här ska det liggas”. Det fattar väl vem fan som helst. Vad ska man annars göra? Sitta 

och titta på tv?” Vidare diskuteras att kvinnor som går hem till okända män får skylla sig 

själva i och med att de är så dumma som inte förstår vad mannen är ute efter. En liknelse görs 

vid att dessa kvinnor är lika korkade som de som går på Nigeriabrev och att kvinnor bör börja 

tänka sig lite för vad de gör och vem de följer med hem. En deltagare i tråd 10 skriver att en 

kvinna aldrig förtjänar en våldtäkt oavsett riskbeteende: 

 

Klart att tjejer utsätter sig för en typisk risksituation och man kan verkligen ifrågasätta om de inte 

förstod vad de gav gav sig in på. Men naturligtvis berättigar detta inte en våldtäkt. Aldrig 

någonsin! Hade någon våldtagit min dotter - oavsett hur naivt hon betedde sig - så skulle denna 

person inte bara ha att räkna med konsekvenser från rättssystemet (tråd 10) 

 

Ett stort antal andra deltagare håller med om att kvinnor inte borde utsätta sig för 

risksituationer men att det ändå inte kan rättfärdiga att de blir utsatta för våldtäkt om 
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kvinnor följer med kända eller okända män hem. Men även om de tycker att våldtäkten 

inte kan rättfärdigas anser de att kvinnor borde undvika vissa situationer vilket kan ses 

som att kvinnor inte har samma rättigheter i samhället vad gäller vart, hur och när 

kvinnorna kan vitsas på vissa platser. 

 

Även i de fall där kvinnan varit bekant med en eller flera gärningsmän diskuteras kvinnans 

egen skuld. Även om kvinnan är bekant med en eller flera i en grupp av män menar flertalet 

deltagare att kvinnan får skylla sig själv eftersom hon självmant följde med på fest där det 

eventuellt fanns okända män. En deltagare skriver: ”Är det bara jag som anser att hon får 

skylla sig själv? Det är ju inte så att hon gått själv någonstans och blivit påhoppad. Hon följde 

med männen själv. Hur jävla dum får man bli?” (tråd 5). En kvinnlig deltagare i samma 

diskussionstråd kritiserar resonemang som citatet ovan och skriver följande: 

 

Jag förstår vad du menar och jag håller med om att man ska vara försiktig och inte utsätta sig för 

onödiga risker - i viss mån. Att göra en riskbedömning innan man går genom den där ödsliga 

parken mitt i natten där en kvinna blev antastad förra veckan är ju bra, men sedan då? Ska kvinnor 

behöva vara rädda för precis allt? Även sina bekanta?[...] Jag utgår inte för att vänner och bekanta 

är våldtäktsmän och jag har flertalet gånger festat med enbart folk av det motsatta könet. Med 

vänner och vänners vänner som jag aldrig har träffat förut. Ska vi kvinnor endast umgås med andra 

kvinnor för att undvika att bli våldtagna alltså? 

Som sagt, SJÄLVKLART ska man tänka efter före i många situationer eftersom risken att man 

kan skadad på ett eller annat sätt alltid finns där, men man kan inte heller gå omkring och vara 

rädd. I synnerhet inte i sällskap där man faktiskt känner/är bekant med en eller flera personer. (tråd 

5) 

 

Denna typ av inlägg i diskussionstrådarna är vanliga där deltagaren anser att kvinnan alltid 

måste tänka på vad hon gör och vilka hon följer med, men att kvinnan inte ska behöva göra 

detta och att hon ska kunna känna sig trygg bland vänner och bekanta. Deltagaren ifrågasätter 

om det ska behöva gå så långt att kvinnor endast kan umgås med andra kvinnor för att inte bli 

utsatta för våldtäkter. Flertalet deltagare anser att kvinnan alltid får skylla sig själv om hon 

följer med män vilket leder till att kvinnan måste anpassa sig efter mannen i samhället för att 

minimera risken för att bli utsatt för en våldtäkt. 

 

Deltagaren som menar att kvinnan får skylla sig själv om blir utsatt för en våldtäkt om hon 

följer med en man får medhåll från flera andra deltagare som menar att om en ensam kvinna 
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följer med flera okända män på en fest, trots att hon är bekant med någon av dem, får skylla 

sig själv om hon blir våldtagen. En deltagare skriver att alla män kan vara potentiella 

våldtäktsmän och om en kvinna följer med på en efterfest med okända män utsätter hon sig 

för onödiga risker och blir därmed ett lätt offer för dessa våldtäktsmän. Samma deltagare 

skriver: 

 

Man har ett eget ansvar som kvinna att inte utsätta sig för onödiga risker (detsamma gäller även 

män) för att på så sätt undvika att råka illa ut, har man någon självbevarelsedrift så undviker man 

att gå ensam i mörka områden nattetid likväl som man undviker att gå hem med helt okända 

människor som man träffat på krogen, allt för att slippa utsätta sig för onödiga risker. (tråd 8) 

 

Deltagaren får medhåll från flertalet andra deltagare i diskussionen. En deltagare skriver att 

man som kvinna har ett eget ansvar att se till att man inte blir ett byte för de rovdjur som finns 

där ute. Deltagaren menar att en kvinna som själv väljer att inte slå följe med någon hem från 

krogen eller en kvinna som väljer att gå på efterfest med okända män går in i en djungel där 

det finns tigrar. En deltagare skriver:  

 

Men kvinnor gör ett stort misstag när man lägger all skuld och ansvar hos förövaren. För tänk om 

de lagt lite ansvar på sig själva, och kanske tagit en taxi, eller gått med en vän, eller avstått den där 

efterfesten med främmande män (tråd 8). 

 

En annan inriktning på detta ämne som diskuteras är om kvinnan väljer att åka svarttaxi 

istället för en vanlig taxi. Flertalet deltagare skriver att risken för att bli våldtagen när man 

åker svarttaxi är betydligt större än om man åker med ett känt taxibolag. En deltagare skriver 

att en kvinna som sätter sig i en svarttaxi är svagbegåvad och att eftersom alla vet vad det är 

för män som sitter bakom ratten i dessa bilar han man sig själv att skylla om man blir 

våldtagen. Deltagaren skriver även att det bara är idioter som försätter sig i den situationen. 

En deltagare i tråd 3 skriver: ”När ska folk lära sig att svarttaxiresor alltid riskerar att sluta 

med våldtäkt, misshandel och rån?” I en diskussionstråd som behandlar svarttaxiresor 

diskuteras ett fall då en kvinna anmält att hon blivit våldtagen i en svarttaxi. En deltagare 

skriver att kvinnan säkerligen ljuger för att få uppmärksamhet men om hon inte ljuger så får 

hon skylla sig själv eftersom hon borde förstått att något sådant kunde hända.   
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I en annan diskussionstråd diskuteras ett fall där en kvinna följde med på en resa där mannen 

stod för alkohol och uppehälle. Kvinnan anmälde mannen för våldtäkt efter resan. Deltagare i 

den diskussionen menar att kvinnan borde förstått att hon skulle ”släppa till” eftersom han 

bjöd henne på allt. En deltagare i tråd 2 skriver: ”Men damen trodde alltså att resan var gratis. 

Vad tänkte hon när de skulle dela rum?” Några av de deltagare som svarar på detta inlägg 

menar att kvinnan inte går att lita på då hon troligtvis ville ha sex från början men sedan 

ångrade sig eftersom hon kunde anses vara lössläppt då hon hade sex med en man som köpt 

en massa saker till henne. En deltagare menar att kvinnor använder sex som medel för att få 

sin vilja igenom. Vidare förs en diskussion om kvinnan är förståndshandikappad eftersom hon 

inte verkade förstå vad som skulle hända då hon följde med på en resa där mannen betalade 

för allt. En annan förstår inte varför kvinnan inte förstod att mannen ville ha sex då de skulle 

sova i samma säng, eftersom användaren aldrig hört talas om att två vuxna människor som 

sover i samma säng inte har sex. Värt att tillägga är att mannen och kvinnan kände varandra 

sedan tidigare. Ett stort antal deltagare höll inte med om ovanstående åsikter utan uttryckte sig 

enligt följande: 

 

Är ni män som svarat? Inser ni att ni idiotförklarar er själva? Ni sitter ju och menar att män är så 

kukstyrda och hjärndöda så man kan inte slappna av i närheten av en manlig kompis för då riskerar 

man att bli våldtagen. Är man naiv för att man har högre tankar om män än så? 

Ja då är jag väl naiv, jag trodde män kunde tänka med hjärnan i huvudet också, inte bara den i 

kuken. (tråd 2) 

 

En annan deltagare som är inne på liknande linje skriver: 

 

Om min polares flickvän blir full och lägger sig och sover i samma rum som jag när vi har fest ger 

mig alltså rätten att sätta på henne då? Det är ju ändå så att vi delar rum och är fulla. Hon måste ju 

vilja knulla med mig för att hon valde att lägga sig där. Nej du. (tråd 2) 

 

Dessa två deltagare var inte ensamma om att inte hålla med om att bara för att en kvinna 

är onykter och följer med en bekant av det motsatta könet förväntar sig mannen samlag 

och ställer inte kvinnan upp är det fritt fram att våldta kvinnan.  

 

I flertalet diskussionstrådar framkommer även åsikter där flera deltagare menar att en kvinna 

som går hem själv eller går igenom en park när det är mörkt och sent utsätter sig för en 

onödig risk att bli våldtagen. En deltagare menar att kvinnor som utsätter sig för sådana risker 
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men gång på gång klarar sig från att bli våldtagna tror att de alltid är säkra. Därför menar 

deltagaren att kvinnor som gör så och inte gör en riskbedömning är dumma och får till viss 

del skylla sig själva om de blir utsatta för en våldtäkt. En annan deltagare menar att kvinnan 

rent utav förtjänar att bli våldtagen: 

 

Jag har alltid personligen tyckt att dumma tjejer som väljer att ta en annan väg hem helt ensam 

klockan ett på natten istället för att dra hem med sina kompisar förtjänar att bli våldtagna […] så 

att de lär sig en läxa. När det står våldtäkt på fest så ler jag och tänker att slampan förtjänar det 

(tråd 6) 

 

En del av de deltagare som svarat på inlägget ovan är av åsikten att en kvinna som utsätter sig 

för sådana risker får skylla sig själv men inte att hon förtjänar att bli våldtagen. 

 

I det här avsnittet har det framkommit åsikter där flertalet uttrycker att de anser att en kvinna 

är dum som följer med en eller flera män hem, oavsett om männen är kända av kvinnan sedan 

tidigare. En kvinna har därmed enligt flertalet deltagare inte möjlighet att umgås med 

personer av motsatt kön utan att de kan hållas ansvariga för en våldtäkt om ett sådant skulle 

ske. Utifrån vad som framkommit ovan kan kvinnan inte heller vistas ute själv när mörkret 

har fallit för om hon då skulle bli utsatt för en våldtäkt får hon ”skylla sig själv”. 

 

 

5.4 Generella diskussioner om våldtäkt 
 

Under detta tema kommer vi presentera det material vi funnit i diskussionstrådarna som 

behandlar generella åsikter och tankar om våldtäkt.  Avslutningsvis kommer vi presentera de 

tankar och åsikter som har dryftats i en tråd på ungdomar.se där det diskuteras vad 

användarna tycker är våldtäkt och vad som inte kan räknas som det. 

 

Många som deltar i diskussionerna är av åsikten att våldtäkt inte är så farligt och anser att det 

finns mycket värre saker en människa kan bli utsatt för gällande förnedring. En deltagare 

menar till exempel att det är mycket värre att bli utsatt för misshandel då det är minst lika 

förnedrande men att det ger mer fysiska skador vilket gör att det kan vara svårare att smälta 

denna händelse än en våldtäkt. Deltagaren får mycket medhåll bland många andra deltagare 

som vidare menar att våldtäkt är rejält uppförstorat och de kan inte förstå att det är en hemsk 

handling som kan ge så höga straff som det gör idag. Vissa deltagare påpekar dock att 
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våldtäkt är fel och att det kan kännas obehagligt för offret men de förstår inte hur hemskt det 

kan vara utan mer bagatelliserar brottet och anser att straffskalan är för hög samt att kvinnor 

är svaga individer som inte kan komma över en våldtäkt. En av deltagarna skriver: 

 

Vad gnäller våldtäktsoffer om? Dom har fått kuk ofrivilligt, vilket är dåligt, men borde inte böter 

räcka. Eller är det att kvinnor är så mentalt veka så dom kan aldrig för sitt liv komma över en 

händelse där dom blev tvingade till något.[...] Om en kille hoppar på en tjej han känner sedan 

länge i sängen någon kväll när han är kåt, borde inte tjejen kunna låta honom hållas nångång. 

Kanske slappna av och passa på att njuta lite, varför måste dom vara så torra så dom ALLTID ska 

anmäla, grina och gråta ut hos psykolog i flera år efteråt? (Tråd 4) 

Vidare har det förts diskussioner om biologiska drifter och skillnader mellan män och kvinnor 

kan spela en viss roll gällande våldtäktsbrott. Ett visst antal av deltagarna i diskussionen anser 

att sex endast är till för reproduktion och att det på grund utav det inte behövs något samtycke 

då våldtäktsmannen gör världen en tjänst genom att fler barn kan komma att födas. Dessa 

åsikter mötte stor kritik av många men ett relativt stort antal deltagare höll med och 

utvecklade åsikterna och menar att om människor bara hade sex när både kvinnan och 

mannen ville skulle inte tillräckligt många barn födas och samhället skulle inte kunna 

överleva. En deltagare skriver: 

 

Det är olika normer som gäller för män respektive kvinnor. På grund av kvinnans roll i 

reproduktionen måste hennes sexualitet underkastas ett visst mått av kollektiv kontroll. Detsamma 

kan inte sägas gälla för männen[...]Om män bara skulle ligga när de blev ”ombedda” skulle det 

inte finnas många människor på jorden (Tråd 11). 

 

Våldtäktsprovokation diskuteras flitigt i flera av de trådar vi har använt oss utav. Vanliga 

åsikter som framkommer är att gärningsmannen gör fel i och med att han våldtar men att det 

ofta finns en viss skuld på offret i fråga. Alla sorters provokationer gör att skulden läggs mer 

på kvinnan än mannen skriver vissa deltagare medan en deltagare skriver att hon vill att 

kvinnor skall kunna gå omkring nakna i samhället utan att de riskerar att bli utsatta för en 

våldtäkt. Deltagaren skriver vidare att det i dagens samhälle inte ser ut så och att det inte är 

möjligt och att kvinnan då måste anpassa sig efter detta, eller ta konsekvenserna av sitt 

agerande. En deltagare i tråd 7 skriver: 
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Provocerar man fram brott har man definitivt del i skulden om brottet sker. Ställer man sig i ett 

svart ghetto i USA och hävdar den vita rasens överlägsenhet, då har man definitivt del i skulden 

om man blir nedslagen. Samma gäller vid våldtäkt, även om det ofta rör sig om mindre uppenbara 

fall. 

 

Det är fler deltagare som gör liknande jämförelser där de menar att kvinnan är korkad om hon 

inte själv ser sin egen skuld i situationen hon har försatt sig i. Många deltagare använder 

liknelsen med farliga djur på ett zoo där man som människa vet att man kommer råka illa ut 

om man går in till djuren. Därför menar många att kvinnor som befinner sig på vissa platser 

vid en viss punkt är svagbegåvade och har en stor skuld till vad som kan komma att ske. Till 

exempel gör en deltagare jämförelsen: 

 

Det vi finner är att man själv har ett stort ansvar att själv se till att man inte blir ett byte för dom 

rovdjur vi vet finns där ute. En kvinna som går hem själv istället för med sällskap, går in i en 

djungel där det finns lejon och risken att det händer något är stort. Man går ju inte in i lejonburen 

på ett zoo då man vet vad som kommer hända. Så kvinnor som går själva i mörkret är korkade om 

de tror att inget kan komma att hända (Tråd 8). 

 

För att avsluta detta tema har vi valt att presentera delar av den diskussion som förs på 

ungdomar.se (Tråd 9) där yngre människor delar sin syn på vad som är våldtäkt. Diskussionen 

kretsar kring en användares egen upplevelse kring en händelse där hon hade sex med en kille 

där hon sade nej under själva akten men killen fortsatte tills han var nöjd. Trådskaparen 

skriver att hon sade till honom att sluta efter en viss tid men gjorde inget annat motstånd. De 

inlägg som följde hennes historia var mycket delade, där vissa menade att det solklart var en 

våldtäkt då hon sade ifrån och ville att killen skulle sluta. Andra deltagare menar att hon inte 

tillräckligt tydligt sade ifrån och inte gjorde mer motstånd än detta vilket gör att de inte anser 

att det var en våldtäkt och inte så farligt. Den mest vanliga åsikten i denna tråd är att det inte 

är våldtäkt om det inte framkommit ett tydligt nej eller om tjejen inte tydligt gjort motstånd. 

Vissa menar att det går att misstolka signaler och att tjejen alltid måste vara mycket tydlig om 

hon inte vill då hon ibland kan säga nej men egentligen vill. Skulden och ansvaret ligger alltid 

på kvinnan att vara tydlig och göra motstånd annars anser inte deltagarna att det kan anses 

vara en våldtäkt (Tråd 9). 
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Under det här avsnittet har det framkommit att deltagarna till stor del anser att våldtäkt är ett 

överreklamerat brott mot kvinnor och att kvinnor är svaga då de behöver hjälp att komma 

över denna händelse. Vidare framkommer att de biologiska drifter som människan har spelar 

en stor roll och om inga kvinnor blir våldtagna kommer världen bli underbefolkad då kvinnan 

sällan vill ha frivilligt samlag. Bland alla våldtäkter som föranletts av det som deltagarna 

anser som våldtäktsprovokation har kvinnan som utsatts ett visst ansvar till det brott hon 

utsatts för. Kvinnan måste anpassa sig efter både mannens sexualitet och mannens normer 

samt att kvinnor ofta jämförs som ett ofarligt djur bland rovdjuren som anses vara männen. 

Kvinnans intelligensnivå ifrågasätts när hon har försatt sig i en situation som anses vara 

riskfylld och hon anses kunna ha förstått att hon skulle utsättas för våldtäkt och därför borde 

ha valt ett undvika situationen på alla sätt möjliga. Om en våldtäkt ska kunna klassas som en 

våldtäkt måste kvinnan vara tydlig i att hon inte vill ha samlag och göra fysiskt motstånd 

annars anses kvinnan vilja ha samlag och hon har därmed ansvar för vad som hon har utsatts 

för. 

 

5.5 Sammanfattning 
 

I framställningen av resultatet har det framkommit att flertalet deltagare i diskussionstrådarna 

inte anser att en kvinna har eller ska ha samma möjligheter som en man att vara som hon själv 

vill. Kvinnan kan inte heller delta i samhället på samma premisser som en man. Detta har 

yttrat sig i att kvinnan inte får klä sig som hon vill eftersom hon anses vara mer villig ju 

mindre kläder hon har på sig men även att hon inte bör dricka alkohol i sådan mängd att hon 

blir berusad. Kvinnan bör även inte följa med varken okända eller kända män hem ensam då 

hon då borde förstå vad mannen förväntar sig få av henne, nämligen sex. Ovan nämnda saker 

som kvinnan inte bör göra skapar föreställningen om att mannen är ett rovdjur som inte kan 

stävja sina lustar vilket ger en skev syn på mannen. Mönster som vi har sett genom de teman 

vi presenterat ovan är att kvinnan kan tillskrivas visst ansvar vid en våldtäkt utifrån vardagligt 

agerande och att ansvarstillskrivningen därmed flyttas från förövaren till kvinnan. Den som 

egentligen har ansvaret för en våldtäkt anses vara ”mindre skyldig” om en kvinna varit 

berusad, klätt sig promiskuöst eller följt med en man frivilligt. 
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6 Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera vår empiriska data med hjälp av Hirdmans (2001) 

genusteori och Christies (2001) teori om det idealiska offret samt med den tidigare forskning 

vi har presenterat. Detta för att öka förståelsen för hur ansvarstillskrivningen ser ut avseende 

kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. 

 

6.1 Ansvarstillskrivning i ljuset av könskonstruktion 

Vi kan i vår studie se att kvinnan oftare blir tillskriven ansvar vid en våldtäkt än mannen. 

Detta beror på att kvinnan konstrueras som bland annat promiskuös, villig eller risktagande 

och om hon anses ha någon av dessa egenskaper är risken stor att hon blir tillskriven ansvar 

för våldtäkten. I likhet med vad Hirdman (2001) skriver om kvinnans sexualitet och hennes 

öde att finnas till för mannen framkommer det i studien att kvinnan anses vara en sexuell 

varelse i och med att hon bjuder in till sex genom exempelvis sin promiskuösa klädsel eller att 

hon följde med en man hem. Det framkommer även att kvinnan bör finnas där för mannen om 

han vill ha sexuellt umgänge eftersom kvinnan är den som har uppmuntrat mannen till sex. 

Även om kvinnan påpekat att hon inte deltagit frivilligt i den sexuella akten anses hon ändå ha 

varit villig eftersom hon anses ha en hög sexuell drivkraft. Speciellt i de fall en kvinna följt 

med en man hem kan vi tydligt se att kvinnan förväntas ha sex med mannen om han så önskar 

vilket förmildrar en våldtäkt då mannen anses har rätt att kräva sex av kvinnan eftersom hon 

egentligen varit villig. Vi kan därmed se att kvinnan konstrueras som en sexuell varelse som 

med hjälp av sina egenskaper och handlande inbjuder till sex vilket yttrar sig i att en kvinna 

tillskrivs ett visst ansvar vid en våldtäkt.  

 

I vår studie framkommer att kvinnan anses vara ett mentalt svagt kön eftersom kvinnan inte 

kan komma över en våldtäkt utan att få professionell hjälp. Därmed anses mannen vara det 

mentalt starkare könet som har egenskaper som utgör normen. Vidare framkommer att 

kvinnan har egenskaper som inte anses vara normativt för samhället vilket vi i vår studie kan 

se påverkar ansvarstillskrivningen. Dessa diskussioner som förs av flertalet deltagare i 

trådarna går att koppla till Hirdmans (2001) resonemang om att manliga egenskaper utgör 

normen i samhället. Kvinnan får ofta bära ett visst ansvar till en våldtäkt om hon exempelvis 

anses vara promiskuöst klädd eller risktagande i form av att följa med en okänd man hem eller 

har druckit alkohol. Detta likt med vad Amnesty (2008) kom fram till i sin 

attitydundersökning där det framgick att en viss del av informanterna ansåg att kvinnor har ett 
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visst ansvar vid våldtäkt om hon till exempel klär sig utmanande eller är alkoholpåverkad (s. 

5). I vår studie framkommer det vidare att kvinnans intelligens ofta ifrågasätts om kvinnan är 

risktagande och till exmepel går hem ensam om natten. Vi kan se att den lägre intelligens 

kvinnan anses ha är en konstruerad negativ egenskap som inte eftertraktas av mannen och 

kvinnor som utsätts för våldtäkt om de handlar oklokt tillskrivs ett visst ansvar för brottet. 

 

Enligt Hirdmans (2001) teori om det stereotypa genuskontraktet anses kvinnan vara det kön 

som är i underordnad position och att positionen återskapas över tid i och med att det anses 

vara kvinnans naturliga plats. Kvinnor och män har sedan tidig ålder insocialiserats i vissa 

uppförandekoder som kan anses vara manligt (normen) och kvinnligt (icke norm) (s. 85, 90-

91). I vår studie kan vi se att kvinnan anses bryta mot normen i de fall hon klär sig på ett 

promiskuöst vis. Kvinnan ska därmed klä sig propert för att anses vara normativ. Om kvinnan 

bryter mot dessa normer har det i vår studie framkommit att kvinnan ska bestraffas med 

våldtäkt för att hon ska lära sig att inte bryta mot normen igen. Det framkommer även 

motargument till normbrytandet där kvinnor uppmuntras till att bryta normen för att förändra 

kvinnans underordnade position för att kvinnan ska få leva på samma villkor i samhället som 

en man. Vidare kan vi se i vår studie att män som klär sig så att deras ”kukbula” syns inte 

tillskrivs egenskapen promiskuös medan en kvinna som har exempelvis en u-ringad tröja så 

att brösten exponeras kan anses vara promiskuös. Detta ser vi går emot Hirdmans (2001) teori 

då mannen utgör normen och om han exponerar sina ”tillgångar” borde ju kvinnan med få 

göra det utan att tillskrivas egenskapen promiskuös. Vi kan därmed se att kvinnor och män 

som klär sig utmanande inte tillskrivs samma egenskaper. Kvinnan tillskrivs som promiskuös 

medan vi kan se att mannen inte tillskrivs någon egenskap alls. I vår studie framkommer även 

att kvinnan anses vara oförmögen att ta hand om sig själv i och med att hon utsätter sig för 

risker och därmed anses vara ”dum”. Detta ser vi förstärker kvinnans underordnade position i 

samhället i och med att kvinnan konstrueras efter negativa egenskaper som inte anses utgöra 

det som är manlig norm. I vår studie ser vi att ansvaret vid en våldtäkt läggs på kvinnor som 

konstruerats som underordnade med sämre egenskaper än den normativa mannen. 

 

I ett specifikt fall i vårt resultat framkommer att en kvinna som blev bjuden på en resa vilken 

inkluderade mat och dryck anses vara skyldig att ställa upp på mannen sexuellt. I likhet med 

Hirdman (2001) förs resonemang om att kvinnor anses ha skyldighet att finnas där för 

mannen som kropp och kön i och med att mannen tagit hand om kvinnan. Därmed kan vi se 
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att om en kvinna blivit bjuden på något av en man eller om han har tagit hand om henne ska 

hon finnas där för honom sexuellt om han så önskar. Kvinnans vilja till sexuellt umgänge 

hamnar i underläge gentemot mannens vilja om han vill ha sex. I och med detta kan vi se att 

en våldtäkt som begås när en man bjudit en kvinna på något inte anses vara en våldtäkt utan 

mer en skyldighet från kvinnans sida. 

 

Det framkommer i vår studie att det inte bara är kvinnan som konstrueras efter vissa 

egenskaper. Mannen anses vara ett sexuellt djur som inte kan stilla sina lustar och att han 

därför tar för sig sexuellt oavsett samtycke eller inte. Det görs ingen skillnad på män och män 

utan det framkommer att alla har samma sexuella drift och i och med detta är alla män 

potentiella våldtäktsmän. Hirdman (2001) skriver om detta och menar att mannen utifrån 

genusstereotypen som överordnad kan ses som en förtryckare vare sig han vill eller inte (s. 

93). Det här visar på att konstruktioner av kvinnan inte är de enda konstruktionerna som är 

problematiska eftersom att alla män kan tillskrivas statusen ”våldtäktsman”. Trots 

konstruktionen att alla män är potentiella våldtäktsmän ser vi att ansvarstillskrivningen inte 

påverkas av mäns agerande innan våldtäkten utan att kvinnan ändå bär ett visst ansvar utefter 

hennes agerande vid en våldtäkt. Det här kan vi även se i Wennstam (2012) där hon skriver att 

kvinnans vilja och tankar hamnar i andra hand jämfört med mannens, vilket härstammar från 

tanken att alla män i specifika situationer inte kan hålla inne sin sexuella lust utan kommer 

börja ta sig sexuella friheter mot kvinnor. På grund av detta anses ansvaret för mannens 

sexualitet ligga på kvinnan och hon måste anpassa sig och tänka sig för innan hon agerar för 

att inte bjuda in män till våldtäkt (s. 18- 22). I vår studie har det framkommit att flertalet 

deltagare i diskussionstrådarna anser att en kvinna måste anpassa sig efter mannens sexualitet 

och därmed ska hon inte vara ”blåögd” och försätta sig själv i riskfyllda situationer, som flera 

deltagare menar är situationer där kvinnan är ensam med okänd som känd man. Vi ser därmed 

att kvinnor som försätter sig i riskfyllda situationer och inte anpassar sig efter mannen 

tillskrivs ett visst ansvar vid en våldtäkt. 

 

6.2 Ansvarstillskrivning i ljuset av offerkonstruktion 

Kvinnor som har utsatts för våldtäkt och inte har agerat efter samhällets normer och eget sunt 

förnuft innan de utsattes för brottet ser vi har mindre chans att tillskrivas offerstatus. I flertalet 

av de diskussionstrådar vi har observerat har det förts diskussioner om våldtäkt där 

gärningsmannen varit känd av offret sedan tidigare. Likt Christies (2001) teori om det 
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idealiska offret ser vi att kvinnan tillskrivs ansvar om hon känner gärningsmannen sedan 

tidigare och därmed ser vi att kvinnan inte anses vara ett idealiskt offer. Däremot hade 

kvinnan ansetts vara ett idealiskt offer om hon blivit överfallen av en okänd man. Dock krävs 

det att kvinnan blivit överfallen och inte följt med en okänd man frivilligt för att hon inte ska 

tillskrivas ett visst ansvar vid våldtäkt. Om kvinnan följt med den okända mannen frivilligt ser 

vi att hon inte kan få statusen som ett idealiskt offer vilket strider mot det Christie (2001) 

skriver om att kvinnan kan anses vara idealiskt offer då hon inte känt gärningsmannen sedan 

tidigare. Som vi har presenterat i resultatet kan vi se att våldtagna kvinnor i vissa fall kan 

tillskrivas offerstatus även om kvinnan och mannen har en personlig relation vilket även 

Christie (2001) påpekar. Dock menar Christie (2001) att det är mycket svårare för en kvinna 

att få offerstatus om hon känner mannen sedan tidigare (s. 49). Likt det resonemanget har det 

framkommit i vår studie att kvinnor som har en personlig relation till våldtäktsmannen har 

svårt att få offerstatus. Vi kan därmed se att en kvinna som inte känner gärningsmannen har 

större chans att få offerstatus och att inte bli tillskriven ett visst ansvar vid en våldtäkt än en 

kvinna som känner gärningsmannen. 

 

En kvinna som anses vara ett idealiskt offer kan även behöva ha andra egenskaper för att 

förstärka statusen som ett idealiskt offer. Enligt teorin det idealiska offret kan offerstatusen 

förstärkas genom att kvinnan är upptagen med ett respektabelt projekt eller befinner sig på en 

plats hon inte kan klandras för (Christie, 2001:46-48). I vår uppsats kan vi se att kvinnor ofta 

tillskrivs ansvar för den våldtäkt de utsatts för om kvinnan under kvällen varit 

alkoholpåverkad eller befunnit sig på en fest. Kvinnan tillskrivs ingen offerstatus då hon anses 

ha försatt sig själv i situationen och blir därmed tillskriven ett visst ansvar vid våldtäkt. 

Jämfört med Christies (2001) teori det idealiska offret kan inte deltagande på en fest eller 

alkoholpåverkan ses som respektabla projekt och kvinnan har därför svårt att tillskrivas som 

ett idealiskt offer vilket vi kan se i vår studie. Ovanstående kan även kopplas till Stina 

Jeffners (1998) avhandling, Liksom våldtäkt typ, där informanterna anser att mäns ansvar till 

en våldtäkt blir mindre vid alkoholpåverkan och alkoholpåverkan kan ses som en 

förmildrande omständighet (s. 194, 224). Det här speglas även i de diskussionstrådar vi har 

observerat där mannens ansvar anses vara mindre vid en våldtäkt om kvinnan eller mannen 

varit berusade. Därmed blir kvinnans ansvar vid våldtäkt större om hon själv varit berusad. 

Dock tillskrivs inte kvinnan mer ansvar om mannen varit berusad vid en våldtäkt men vi kan 

se att mannens ansvar minskar om han är alkoholpåverkad. Kvinnan borde därmed hålla sig 



 

 

45 

 

nykter för att minska risken att tillskrivas ett visst ansvar till våldtäkten och hon borde inte 

heller umgås med berusade män. 

 

Vidare har vi sett att kvinnor som befinner sig på platser som personerna i diskussionstrådarna 

inte anser är lämpade för ensamma kvinnor tillskrivs ett visst ansvar om de blir utsatta för 

våldtäkt. Främst handlar det om platser efter mörkrets intåg. Kvinnor har sedan tidig ålder 

blivit insocialiserade i att undvika vissa miljöer i det offentliga rummet vilket gör att 

handlingsutrymmet begränsas. Det är främst platser under natten som kvinnan har lärt sig att 

undvika då dessa platser anses vara otrygga (jmf Andersson, 2001: 26-27). I vår studie har det 

framkommit att kvinnor som väljer att gå hem själva om natten anses ha ett eget ansvar i om 

de blir våldtagna. Vi ser att detta tankesätt beror på att kvinnan bryter mot det beteende som 

ska vara inlärt sedan tidig ålder, det vill säga att undvika riskfyllda platser om natten. I och 

med att hon bryter mot det insocialiserade beteendet får kvinnan svårt att tillskrivas 

offerstatus. Även i de fall då kvinnan har befunnit sig på en plats där hon inte kan klandras att 

vara har vi sett att hon får svårt att få en offerstatus. Vi ser därmed att kvinnan inte kan vistas 

i det offentliga rummet på samma villkor som en man i och med att hon anses ha ett ansvar 

om hon blir utsatt för en våldtäkt. 

 

Vidare kan vi se att kvinnan har svårt att bli tillskriven offerstatus vid våldtäkt om hon inte 

anses vara en ärbar kvinna. Därmed ser vi att kvinnor inte kan delta i samhället utifrån samma 

premisser som män då hon behöver vara mer försiktig och eftertänksam i sina handlingar för 

att öka möjligheten att tillskrivas offerstatus vid en våldtäkt.  Ju närmre offerstatus en kvinna 

hamnar desto mindre ansvar anses hon ha vid en våldtäkt. 

  

6.3 Ansvarstillskrivning i ljuset av kombinationen offer- och könskonstruktion  

 

Det framkommer i vår studie att om en kvinna tillskrivs dåliga egenskaper försämras hennes 

chanser att få offerstatus, det vill säga egenskaper som inte är mannens norm. Detta yttrar sig i 

diskussioner om att kvinnan anses vara för svag för att komma över en våldtäkt och att 

kvinnan inte borde ta en våldtäkt så hårt utan att hon bör ställa upp sexuellt för mannen. 

Resonemanget går att koppla till det Hirdman (2001) skriver om att kvinnan anses ha en 

skyldighet till mannen att finnas där för honom sexuellt när han så önskar i och med att han 

tar hand om henne. Enligt Christie (2001) har en kvinna svårt att bli tillskriven ett idealiskt 
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offer om hon inte anses vara tillräckligt stark för att driva sina intressen vidare samt om hon 

inte har en oberoende status gentemot mannen (s.48-50). Vi ser i vår studie att i och med att 

kvinnan anses ha skyldighet att finnas där för mannen sexuellt samt att hon anses vara 

beroende av honom har hon svårt att tillskrivas offerstatus. Vi kan därmed se att 

ansvarstillskrivningen vid en våldtäkt förs över från mannen till kvinnan i och med 

konstruktionen av hennes beroendeställning och sämre egenskaper. Kvinnan tillskrivs ett visst 

ansvar till den våldtäkt hon blivit utsatt för på grund av de egenskaper hon tillskrivs i 

diskussionerna, egenskaper som kan kopplas till att kvinnans beteende uppmuntrade 

våldtäkten. Exempel på det är om kvinnan går lättklädd vilket gör att hon kan ses som 

promiskuös, och det framkommer i studien att promiskuösa kvinnor alltid vill ha sex även om 

kvinnan inte gett samtycke till samlaget. Vi kan se att kvinnor som av omgivningen anses som 

promiskuösa har svårt att legitimt tillskrivas status som ett idealiskt offer och tillskrivs istället 

ett visst ansvar till våldtäkten. 

 

Ovanstående resonemang stämmer överrens med både Hirdman (2001) och Christie (2001)  

som i sina teorier skriver om egenskaper hos en kvinna som är av vikt för att hon ska minska 

risken att bli tillskriven ansvar vid en våldtäkt. Vi kan i vår studie se att om en kvinna inte 

tillskrivs egenskaper som exempelvis promiskuös eller risktagande kan hennes chanser att 

inte tillskrivas ansvar vid en våldtäkt öka. Dock kan vi se att kvinnor ofta tillskrivs åtminstone 

en egenskap som påverkar ansvarstillskrivningen vid en våldtäkt på så sätt att mannens ansvar 

minskar och kvinnans ansvar ökar. I och med tillskrivandet av dåliga egenskaper får kvinnor 

svårt att helt frias från ansvar vi en våldtäkt. Då det i vår studie likt Hirdmans (2001) 

resonemang framkommit att kvinnan förväntas finnas till för mannen sexuellt och det enligt 

Christies (2001) teori är svårt för kvinnor som till exempel anses promiskuösa att tillskrivas 

offerstatus ser vi att det kan vara svårt för en kvinna att inte bli tillskriven ansvar vid en 

våldtäkt. Detta i och med att hon har så många restriktioner i sitt vardagsliv, bland annat i 

form av klädval eller intag av alkohol, att det är svårt för henne att inte bryta någon av 

restriktionerna. Vi kan se att brytandet av restriktioner påverkar synen på kvinnans eget 

ansvar vid en våldtäkt och vi ser återigen att kvinnan inte lever utifrån samma premisser i 

samhället som en man. 

 

Som vi kan se i vår studie när det diskuteras ansvarstillskrivning vid våldtäkt läggs det stort 

fokus på konstruktioner av kvinnan såsom promiskuös, alkoholpåverkad samt risktagande. 



 

 

47 

 

Dessa negativa konstruktioner ligger kvinnan till last när det gäller tillskrivningen av 

offerstatus eftersom hon enligt Christies (2001) teori det idealiska offret ska tillskrivas 

egenskaper hon inte ska kunna klandras för om kvinnan legitimt ska kunna tillskrivas statusen 

som ett idealiskt offer. De egenskaper som krävs för att en kvinna ska kunna tillskrivas 

offerstatus är till stor del motsatsen till de konstruktioner av kvinnan som framkommer i vår 

studie, det vill säga det som Hirdman (2001) nämner som normen, manliga egenskaper. Det 

har vidare framkommit i vår studie att flertalet deltagare i diskussionerna anser att trots de 

negativa konstruktionerna av kvinnor borde kvinnor tillskrivas offerstatus oavsett hur de har 

agerat innan brottet begåtts. En kvinna kan aldrig ha ett ansvar till att hon blir utsatt för en 

våldtäkt. De deltagarna med dessa åsikter menar att det inte borde finnas några skillnader 

gällande livsvillkoren mellan kvinnor och män. Med detta resonemang finner vi likheter i 

Hirdmans (2001) teori om stereotypmodellen där kvinnan börjar närma sig att bli en egen 

normfigur och därmed blir självständig och stark och kan verka som en förebild för kvinnor 

som blir förtryckta av genuskontraktet. 
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7 Avslutande diskussion 
 

 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt blir 

framställda på diskussionsforum på internet samt hur synen som framställs påverkas av offer- 

och könskonstruktioner. Studien visar att kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt beläggs med 

ett visst ansvar till övergreppet om hon anses sakna egenskaper som gör att hon inte kan 

tillskrivas offerstatus.  De egenskaper kvinnan tillskrivs är förankrade i socialt konstruerade 

föreställningar om könen och vad som är manligt respektive kvinnligt. För att kvinnan ska få 

en offerstatus bör hon ha egenskaper som definierar mannen och hon ska inte vara 

normbrytande. De konstruktioner av kvinnan som det läggs stor vikt på vid frågan om ansvar 

vid en våldtäkt är att hon anses vara promiskuös, villig till samlag samt risktagande. Dessa 

konstruktioner har vi sett ligger kvinnan till last vad gäller hennes chans att bli tillskriven 

offerstatus. Vi kan därmed se att så länge könskonstruktionerna återskapas kommer kvinnor 

att få svårt att bli tillskrivna offerstatus. Vidare har vi sett att kvinnor inte lever på samma 

premisser i samhället som männen och att kvinnor och män därmed har olika livsvillkor. 

Ansvaret vid en våldtäkt ökar om kvinnan varit alkoholpåverkad, om hon befinner sig på en 

plats där hon enligt samhällets konstruktioner inte anses bör vara eller om hon bryter mot 

normen och klär sig utmanande. Detta visar på att kvinnan har sämre livsvillkor än mannen i 

och med att hon alltid måste tänka på vad hon gör för att på så sätt inte anses vara ansvarig för 

en våldtäkt. Vi har sett att om kvinnan anses ha ett visst ansvar vid en våldtäkt minskar 

mannens ansvar till ibland obefintligt. Det yttrar sig i att kvinnan inte ses som ett brottsoffer 

utan att det i vissa fall snarare är mannen som tillskrivs offerstatus i och med att han blir 

”felaktigt” anklagad. Vi kan även se att mannen konstrueras utefter vad som anses vara 

manliga egenskaper, det vill säga ett sexuellt djur som inte kan stilla sina lustar och alla män 

kan därmed anses vara potentiella våldtäktsmän. Vi ser därmed att köns- och 

offerkonstruktioner påverkar ansvarstillskrivningen vid en våldtäkt. 

 

Vi anser att denna studie kan bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om fenomenet 

näthat mot kvinnor och hur näthatet påverkas av könskonstruktioner. Till skillnad mot tidigare 

forskning om attityder till våldtäkt, som främst grundar sig på intervjuer, valde vi istället att 

observera diskussioner om våldtäkt på internetforum och lyfta de attityder som framställs i 

form av näthat mot kvinnor. Vi kan i likhet med tidigare forskning dra slutsatsen att kvinnor 
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ska vara mer försiktiga i sitt agerande och bör följa vissa ”riktlinjer”, exempelvis inte bli för 

berusad och inte klä sig utmanande, för att inte tillskrivas ett visst ansvar vid en våldtäkt. Den 

tidigare forskningen fokuserar dock inte på hur attityder yttrar sig i näthat mot våldtagna 

kvinnor och om näthatet påverkas av köns- och offerkonstruktioner, vilket vår studie 

fokuserar kring. Den tidigare forskningen fokuserar snarare på hur attityder mot våldtagna 

kvinnor generellt ser ut i samhället. Vi anser att vår studie därmed ger viktig kunskap om det 

näthat som yttrar sig mot våldtagna kvinnor kan sammanlänkas med köns- och 

offerkonstruktioner.  

 

Vi har under skapandet av denna studie reflekterat en hel del kring hur vi anser att 

könskonstruktioner skapas och återskapas och hur dessa konstruktioner påverkar kvinnans 

möjlighet att bli tillskriven offerstatus. Vi anser att så länge negativa könskonstruktioner finns 

kommer kvinnor ha svårt att hävda sina rättigheter och kommer att tillskrivas ansvar för något 

de egentligen inte har ansvar för. Men hur återskapas då dessa konstruktioner? När vi ställer 

oss den frågan förs tankarna till den tidiga insocialiseringen av att flickor ska undvika 

exempelvis mörka platser och att flickan tillskrivs egenskaper så som söt och fin medan 

pojken får egenskaper så som duktig och stark. Redan i ung ålder får flickor och pojkar veta 

vad som ”kännetecknar” respektive kön, att flickor ska leka med dockor och gilla rosa medan 

pojkar ska leka med bilar och gilla blått. De egenskaper som tillskrivs respektive kön 

utvecklas med tiden till bland annat att kvinnan inte bör berusa sig och inte bör klä sig på ett 

visst sätt medan mannen inte har några inskränkningar i vad han får och bör göra. Det är 

sällan man får höra att en man fick skylla sig själv om han blev misshandlad eller rånad på 

grund av berusning, klädval eller agerande. Återigen kan vi se att män och kvinnor inte har 

samma förutsättningar att tillskrivas offerstatus. Det förs idag en livlig debatt om män och 

kvinnors lika rättigheter men vi anser att det tydligt genom den här studien går att se att 

kvinnor långt ifrån har samma rättigheter som män, främst vad gäller att få bestämma själv 

över hur man vill leva sitt liv utan att bli tillskriven ett visst ansvar om man utsätts för ett 

brott. Vi anser att detta problem uppstår bland annat då föräldrar för vidare 

könskonstruktioner till sina barn, genom hur media rapporterar om våldtäkt, genom musik och 

film, ja listan kan göras oändlig. Det är alltså inte bara män som gör att könskonstruktioner 

upprättshålls utan även kvinnor, ja hela samhället medverkar i upprätthållandet. 

 



 

 

50 

 

Vad beror då näthatet på? Vi anser att det bland annat kan bero på att kvinnor idag har 

tillskansat sig mer makt och att kvinnor vågar sätta ner foten och att vissa grupper i samhället 

inte tycker att maktordningen ska jämnas ut. Vi tycker att det är ironiskt att kvinnor som blivit 

våldtagna får utstå hot och misstro i form av näthat i en tid då Sverige har en förstärkt 

lagstiftning som syftar till att skydda kvinnans integritet. Trots att lagstiftningen fördömer 

våldtäkt kan vi se att tänket om att kvinnan inte bär ansvar vid en våldtäkt inte implementerats 

fullt ut i samhället. Vi tror tyvärr att vissa grupper alltid kommer ha ett kvinnoförakt och inte 

vill att kvinnor och män ska vara jämlika. Trots att man anmäler näthat i form av hot om våld 

så går oftast anmälan inte vidare till utredning (jmf Uppdrag granskning 2013). Vi tycker 

därför att näthatet behöver uppmärksammas i samhället så att hoten tas på allvar. Du får ju 

inte säga vad som helst i verkliga livet så varför ska man få göra det på internet? 

 

Hur blir då det här ämnet viktigt för socialt arbete? Vi menar att socionomer och andra som 

arbetar med att hjälpa och stödja våldtagna kvinnor behöver vara medvetna om fenomenet 

näthat och att hatet påverkas av köns- och offerkonstruktioner. I mötet med våldtagna kvinnor 

behöver socialarbetaren veta att problemet näthat finns och vi anser att det kan finnas ett 

behov av att skapa riktlinjer för hur dessa kvinnor bör bemötas för att värna om deras 

personliga integritet och känslor. Då en kvinna som näthatas och blivit tillskriven ett visst 

ansvar för den våldtäkt hon blivit utsatt för behöver kvinnan bemötas med respekt och 

kunskap inom ämnet för att kvinnan inte ska känna att hon får återuppleva våldtäkten genom 

”samhällets övergrepp”. Vi har med denna studie haft för avsikt att bidra till en ökad kunskap 

om kvinnor som utsätts för näthat och hur köns- och offerkonstruktioner påverkar detta 

näthat.  

 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Som vi tidigare nämt har vi inte kunnat finna tidigare forskning kring området näthat i form 

av ansvarstillskrivning av kvinnor som utsatts för våldtäkt. Därför vill vi ta tillfället i akt och 

uppmana till att studier kring detta ämne bör göras. Vi anser att en studie främst bör göras 

kring våldtagna kvinnors egna erfarenheter och tankar om det näthat de utsatts för och hur de 

ser på det stöd och den hjälp som finns att tillgå idag samt om det behöver vidareutvecklas. Vi 

anser att det är ett angeläget ämne som behöver studeras mer ingående för att på så sätt få en 

bättre förståelse för konsekvenserna av näthat mot våldtagna kvinnor. 
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Bilaga 1 
 

Vi vill med denna bilaga visa på hur synen på våldtäkt har sett ut sedan medeltiden. Valet att 

ha med bilagan motiveras av att genomgången är intressant i det avseende att det visar att 

även om kvinnan idag har fått ett större skydd vid våldtäkt lever fortfarande vissa synsätt om 

våldtäkt mot kvinnor kvar. 

 

Våldtäkt i kvinnofridslag till brottsbalken 

 

Då vi inte har hittat varken lagstiftning eller hur synen på våldtäkt såg ut innan 1200-talet 

kommer vi att påbörja den historiska genomgången under det århundradet. I mitten på 1200-

talet infördes kvinnofridslagar och i lagarna framgick vad som definierades som våldtäkt och 

kan kort beskrivas att det var när en man tvingade till sig samlag med våld. Våldtäktsbrott 

ingick i kvinnofriden och straffet för våldtäkt var döden. Dock kunde endast en man som inte 

var släkt med kvinnan dömas för våldtäkt (Hassan Jansson, 2002:15). Våldtäkt var under den 

här perioden inte ett brott mot kvinnan själv utan mot mannen i familjen som kvinnan 

räknades tillhöra. Att kvinnan tillhörde mannen kan anses vara ett uttryck för intresset av att 

ha kontrollen över kvinnornas kroppar (Eliasson, 1997:68).  

 

Vid 1600-talets början gällde fortfarande de lagar om kvinnofrid som stiftades på medeltiden.  

Våldtäkt räknades fortfarande som ett fridsbrott, en bred kategori som bland annat även 

omfattade rån och skada mot andra personer. Under denna period kunde en ogift man som 

våldtagit en ogift kvinna sona det sexuella övergreppet genom att gifta sig med kvinnan. 

Kvinnan kunde därmed slippa den skam och vanära som hon annars kunde utsättas för. 

Kvinnan blev en ärbar kvinna om hon valde att gifta sig med gärningsmannen. Synen på 

våldtäkt förändrades dock under sent 1600- och det tidiga 1700-talet i det avseende att 

kvinnan och hennes vilja var mer i fokus för rätternas intresse. Fram till 1734 tillämpades 

kvinnofridslagarna då nya lagar kom till. Dessa lagar gällande våldtäkt gick att finna i 

missgärningsbalken vilket är dåtidens motsvarighet till brottsbalken som vi har idag. Dock 

ändrades inte definitionen av våldtäkt eller hur straffets skala och omfång såg ut trots 

ändringen från fridsbrott till missgärningsbalken. År 1779 avskaffades dödsstraffet för 

våldtäkt och straffet byttes ut mot straffarbete i två år och förlust av all lös egendom (Hassan 

Jansson, 2002: 19, 27, 300-304).  
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Från och med 1700-talets andra hälft började kvinnans agerande vid en våldtäkt bli en 

avsevärd betydelse i våldtäktsmål. Många gånger blev kvinnans agerande avgörande om 

mannen skulle dömas och hur de skulle straffas. Mäns våld mot kvinnor kunde godtas om 

kvinnan ansågs vara osedlig. Innan denna period sågs våldtagna kvinnor som ett ovilligt 

objekt medan de nu misstänktes vara ett villigt subjekt. De som anmälde en våldtäkt efter 

1750 hade därmed inte samma förutsättningar för att bli betrodda. Ogifta kvinnor fick det 

speciellt svårt med att visa sin ärbarhet i samband med en våldtäkt. Kvinnans ansvar vid en 

våldtäkt blev allt större och allt som kunde anses vara till hennes nackdel användes emot 

henne och till förövarens fördel (Hassan Jansson, 2002:306-308). År 1864 infördes en ny 

strafflag där skyddet för den enskilde var i huvudfokus.  Våldtäktsbrott räknades i den nya 

strafflagen som brott emot annans frihet och kränkningen av kvinnan som individ var en 

viktig aspekt. De delar som handlade om våldtäkt inom äktenskapet var samma som tidigare 

(Hassan Jansson, 2002:309). Uppfattningen i Sverige har under en lång tid varit att det är 

kriminellt med våldtäkt utanför äktenskapet, dock dröjde det ända till 1965 då nästa 

förändring för svensk lag skedde gällande sexuella övergrepp. I och med de förändringar som 

gjordes i 1965 års lag blev det olaglig med våldtäkt inom äktenskap. Innan denna ändring 

fanns det inget skydd för kvinnor som blev utsatta för våldtäkt inom äktenskap (Lindvert, 

2002:194).  

 

I början på 1970-talet riktade flertalet riksdagsledamöter ett starkt missnöje till den rådande 

sexualbrottslagstiftningen då den ansågs både otidsenlig och otillräcklig. År 1971 gavs 

justitiedepartementet i uppdrag att starta en utredning för att se över brottsbalken. 

Utredningen resulterade i betänkandet Sexuella övergrepp (SOU 1976:9) och publicerades 

fem år senare. I betänkandet föreslogs bland annat att straffskalorna för sexualbrott skulle 

minskas och att begreppet ”våldtäkt” endast skulle tillämpas om övergreppet skett med 

särskild hänsynslöshet och råhet samt att kvinnans handlande innan övergreppet var av stor 

vikt för hur straffskalan skulle bestämmas. Betänkandet fick massiv kritik, inte bara i 

remissförfarandet utan även av den allmänna opinionen vilket gjorde att det inte resulterade i 

några större lagändringar. Den största kritiken betänkandet fick gällde förslaget att lägga stor 

vikt vid kvinnans eget handlande före övergreppet vilket ansågs vara direkt kvinnofientligt. I 

och med detta tillsattes en ny sexualbrottskommitté 1977 för att utreda 

sexualbrottslagstiftningen på nytt (Bergenheim, 2005:340-341, 346).  
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Utredningen resulterade i betänkande Våldtäkt och andra sexuella övergrepp (SOU 1982:61) 

och det föreslogs en skärpt lagstiftning mot våldtäkt. Till skillnad från betänkandet som kom 

några år tidigare fanns det inga formuleringar om kvinnans beteende före övergreppet som 

kunde anses vara förmildrande. Betänkandet ledde till en lagändring 1984 vilket skärpte 

sexualbrottslagstiftningen. Brottsbeteckningen ”grov våldtäkt” infördes och straffskalan för 

det brottet blev högre än för ett våldtäktsbrott av ”normalgraden”. En väsentlig ändring av 

lagen var att definitionen av våldtäkt blev bredare och kom att gälla även handlingar som kan 

jämföras med samlag, exempelvis oralt samlag. Även det våld och tvång som förekommit 

behöver nu endast upplevas som en fara mot att det tidigare behövde förekomma direkt fara 

för liv och hälsa. År 1998 tillsattes ännu en sexualbrottskommitté och som de tidigare 

gångerna var deras uppgift att utreda och utveckla den rådande sexualbrottslagstiftningen. 

Betänkande Sexualbrott – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor 

(SOU 2001:14) lades fram år 2001 vilket ledde fram till den sexualbrottslagstiftning vi har 

idag. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 april 2005 (Bergenheim, 2005:346, 350-354). 

I och med den förändring sexualbrottslagstiftningen genomgick år 2005 blev 

tillämpningsområdet bredare och avser nu även gärningar som tidigare rubricerades som 

sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande. Våldtäkt kan begås av både män och kvinnor och 

även offret för övergreppet kan vara man eller kvinna. Övergreppet kan vara av såväl 

heterosexuell som homosexuell natur och det fästs ingen vikt vid om förövaren är känd av 

offret sedan tidigare eller inte (Holmqvist et.al, 2009:6.6-6.7). 

    

Som vi kan se i den historiska genomgången har lagstiftningen avseende våldtäkt ändrats 

väsentligt genom åren. Lagstiftningen gällande våldtäkt har förändrats på så sätt att kvinnan 

har fått ett större skydd för sin sexuella integritet, bland annat genom lagstiftningen som kom 

1965 avseende våldtäkt inom äktenskapet. Att det blev en lagändring kan tyda på att kvinnan 

inte längre ansågs tillhöra mannen på ett sexuellt plan, vilket hon ansågs göra från 1200-talet 

och framåt. Kvinnan fick därmed ett större skydd mot våldtäkt och det spelade inte längre 

någon roll om förövaren var känd av kvinnan sedan tidigare. Vad vi kan se har kvinnans 

lagliga skydd gällande våldtäkt även utanför äktenskapet ökat genom historiens gång vilket 

kan visa på att synen på kvinnan som objekt har förändrats till att hon nu mer ses som ett 

subjekt som har rätt till sin egen kropp. Trots att lagar avseende våldtäkt har kommit att 

utvecklas genom åren som ett skydd för den sexuella integriteten visar tidigare forskning på 



 

 

57 

 

att enskilda individer eller grupper inte har samma syn på vem som kan definieras som ett 

”brottsoffer” som rättsväsendet. (jmf Wennstam 2012) 

 


