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Sammanfattning 
 
Föreliggande kvalitativa studie har syftat till att ge en bild av vilka de viktigaste 
problemområdena är inom socialt arbete kring sexuellt våld, utifrån några yrkesverksammas 
erfarenheter. Studiens frågeställningar ämnade besvara hur de yrkesverksamma förklarar 
upplevda brister gällande hur sexuellt våld hanteras av olika instanser i samhället samt om de 
anser att nuvarande sexualbrottslagstiftning påverkar deras arbete med sexuellt utsatta 
kvinnor. Vidare ämnade studien besvara om informanterna ansåg att ett eventuellt införande 
av en samtyckesreglering skulle påverka deras arbete med målgruppen. Studiens syfte och 
frågeställningar skapades efter att kunskapsluckor identifierats angående om 
rättstillämpningen påverkar det sociala arbete som bedrivs för sexualbrottsoffer samt om vilka 
problemområden som föreligger inom detta arbete. Studiens empiriska material har insamlats 
genom semi-strukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält som 
arbetar med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Innehållsanalys har tillämpats för att 
analysera datainsamlingsmaterialet. Både vid insamlingen av datainsamlingsmaterialet samt 
vid analysen av det empiriska materialet har studiens radikalfeministiska teorianknytning 
aktualiserats.  Studiens resultat antydde att det finns ett flertal olika problemområden inom 
socialt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Samhällsinstansers bristande 
hantering av sexuellt våld beror, enligt informanterna, på att det föreligger en kunskapsbrist 
om sexuellt våld hos samtliga samhällsinstanser. Samtliga informanter anförde att nuvarande 
sexualbrottslagstiftning har en negativ inverkan på deras arbete med målgruppen. Detta då 
rättstillämpningen saknar tillräcklig kunskap om sexuellt våld, vilket leder till att rättsliga 
bedömningar utgår från snedvridna föreställningar om sexuellt våld. Informanternas åsikter 
skiljde sig dock åt gällande ett eventuellt införande av en samtyckesreglering, somliga 
förespråkade införandet medan andra var kritiskt inställda gentemot en samtyckesreglering. 
Studien belyser bristen på kunskap kring problematiken inom socialt arbete med 
sexualbrottsoffer. Detta uppmärksammande är relevant för att påvisa behovet av att 
genomföra studier kring hur problematiken kan motverkas. Vidare belyser studien behovet att 
förbättra olika samhällsinstansers hantering av sexuellt våld.  
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka alla informanter som har ställt upp genom att i intervjuer dela 
med sig av sina värdefulla tankar och erfarenheter kring arbetet med det sexuella våld som 
kvinnor utsätts för. Utan Er hade studien inte varit möjlig att genomföra! Vidare vill vi tacka 
vår handledare Thomas Öst som har visat stort engagemang och gett oss värdefulla 
synpunkter under studiens gång.  
 

Jessica Wollroth & Anna Stoltz 
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1.    Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
År 2009 offentliggjordes en EU-finansierad studie som berörde området sexuellt våld. I 
studien framkom det bland annat att Sverige hade det största antalet anmälda våldtäkter i 
Europa (Diesen & Diesen, 2009). Detta kan bero på ett flertal saker, exempelvis 
anmälningsbenägenhet och bristande brottsregistrering i andra länder, därmed behöver studien 
inte tyda på att det sker fler våldtäkter i Sverige än i andra länder. Det som dock är intressant 
att uppmärksamma är att studien påvisade att Sverige (tillsammans med Wales och England) 
har det lägsta antalet utredda fall av anmälda våldtäkter, siffran visade då på 13 procent. 
(Grände, Lundberg & Eriksson, 2009, s. 10) I rapporten framkom det en diskrepans mellan 
teori och praktik. Den anförde att lagstiftningen och den faktiska tillämpningen av lagen 
skiljer sig åt, vilket resulterar i att större delen av förövarna undgår straff (Grände m. fl., 2009, 
s. 11). I omfångsundersökningen ”Slagen Dam. Mäns våld mot kvinnor i det jämställda 
Sverige” som gjordes år 2001, påvisades att 34 procent av de kvinnor som blev tillfrågade 
hade utsatts för sexuellt våld av en man vid åtminstone ett tillfälle efter sin 15-årsdag. Därtill 
framkom det att 56 procent av de tillfrågade kvinnorna hade trakasserats sexuellt. (Lundgren, 
Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) Enligt den nationella trygghetsundersökningen 
som gjordes av brottsförebyggande rådet år 2014 är antalet anmälda sexualbrott lågt och 
mörkertalen av sexualbrott beräknas vara höga (BRÅ, 2002, s. 16).   
 
De uppgifter som framkommer i ovanstående rapporter är, enligt oss1, skrämmande. Den 
senaste tiden har sexuellt våld fått stort fokus i media. Flera sexualbrottsdomar har fått 
mycket utrymme där utfallen och hanteringen av domarna har ifrågasatts och kritiserats2. 
Detta har lett till att yrkesverksamma, aktivister, organisationer samt politiker har tagit 
ställning till frågan där samtliga har framhävt att det måste ske en förändring kring 
hanteringen av sexuellt våld i samhället. Flera aktörer har påtalat att samhället och 
rättsapparaten måste agera för att motverka det växande problemet. Efter det 
uppmärksammade fallet med Stureplansprofilerna år 2007 uppstod intensiva debatter om ett 
införande av en samtyckesreglering (Asp, 2010a). Anledningen till detta var att det fastslogs 
att kvinnan blivit våldtagen av de två männen men att uppsåt inte kunde bevisas (DN, 2007, 
16 oktober). Förslaget om att införa en samtyckesreglering har sedan dess utretts och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I föreliggande uppsats tydliggörs uppsatsförfattarnas närvaro av att texten emellanåt skrivs i vi-form. Detta då 
vi, i enlighet med studiens feministiska teorianknytning (Bryman, 2006, s. 38 & 273f), anser det vara 
betydelsefullt att tydliggöra forskarnas närvaro vid både utformningen och genomförandet av studien. 
	  
2 Se följande artiklar för exemplifiering av uppmärksammade sexualbrottsdomar:  
http://www.expressen.se/nyheter/27-arig-man-har-friats-for-valdtakt-mot-barn/ 
http://www.dn.se/sthlm/sex-haktade-for-grov-valdtakt/ 
http://www.dn.se/sthlm/bakgrunden-till-rattsfallet-om-stureplansprofilerna/ 
http://www.sydsvenskan.se/malmo/starka-protester-mot-valdtaktsdomen/  
http://www.dagensjuridik.se/2013/04/frias-valdtakt-pa-fosterbarn-trots-dna-bevis-hon-kan-sjalv-ha-fort-
sperman-i-sin-kropp 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16779918.ab  
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debatterats av både politiker och aktivister. Åsikterna skiljer sig mycket åt; somliga 
förespråkar införandet av en samtyckesreglering medan andra motsätter sig förslaget3. Få 
yrkesverksamma inom socialt arbete har synts i debatterna kring förslaget. Som blivande 
socionomer, med ett stort intresse för arbetet mot sexuellt våld, undrar vi om ett införande av 
en samtyckesreglering skulle ha någon påverkan för socialt arbete med sexualbrottsoffer. Vi 
undrar även om socialt arbete med sexualbrottsoffer påverkas av nuvarande lagstiftning. Då 
våra funderingar är obesvarade (se vidare under kapitlet tidigare forskning) finner vi att det 
föreligger en kunskapslucka gällande om rättstillämpningen påverkar det sociala arbete som 
bedrivs för sexualbrottsoffer.  
 
Då vi är intresserade av hur socialt arbete bedrivs för sexualbrottsoffer undrar vi över vilken 
problematik som återfinns inom detta område. Även denna fundering har inneburit att vi 
identifierat en kunskapslucka då kunskap om problematiken inom området är knapphändig. 
Vår fundering försiggås således av en förförståelse om att det föreligger problemområden 
inom socialt arbete med sexualbrottsoffer. Förförståelsen förekommer då kritik riktats mot 
olika samhällsinstansers hantering av sexuellt våld i samtliga av de uppmärksammade 
sexualbrottsdomar som redogjorts för ovan. 
 
Mot bakgrund av att sexuellt våld beskrivs som ett ökande problem (Wendt, 2010) är det 
betydelsefullt att mer forskning riktas mot det sociala arbete som bedrivs för att motverka 
problemet. Detta för att bidra till en vidareutveckling av arbetet inom detta område, vilket vi 
anser vara av stor betydelse. Denna studie upprättades med hopp om att kunna fylla de 
kunskapsluckor som vi identifierat. Studiens syfte och frågeställningar beskrivs nedan.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att ge en bild av vilka de viktigaste problemområdena är inom socialt arbete 
kring sexuellt våld mot kvinnor, utifrån några kvinnliga yrkesverksammas erfarenheter.  
 
Frågeställningarna i denna studie är följande: 

 
• Hur förklarar de yrkesverksamma de upplevda bristerna när det gäller hur sexuellt 

våld hanteras av olika instanser i samhället? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se följande artiklar för exemplifiering av hur debatten kring ett införande av en samtyckesreglering har förts: 
http://www.etc.se/debatt/vi-maste-ha-en-lag-som-kraver-frivillighet-att-sex-ska-vara-okej 
http://www.dagensjuridik.se/2010/10/sexualbrottsutredningen-foreslar-samtyckesreglering 
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/oskyldig-tills-motsatsen-bevisas-ar-principen-vid-alla-
brottsmal-aven-vid-samt/ 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/samtyckeslag-loser-inte-mycket_8935684.svd 
http://www.dn.se/sthlm/stor-uppslutning-for-samtyckeslag/ 
http://www.etc.se/debatt/en-samtyckeslag-skulle-inte-ge-fler-fallande-domar 
http://www.svt.se/opinion/fatta-att-sex-handlar-om-samtycke 
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/en-samtyckeslag-loser-inte-problemen 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/leijonhufvud-om-skarpta-straff_3861732.svd 
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• Anser de yrkesverksamma att deras arbete med ovanstående målgrupp påverkas av 
nuvarande sexualbrottslagstiftning? 

• Anser de yrkesverksamma att ett eventuellt införande av en samtyckesreglering skulle 
påverka deras arbete med målgruppen? 

 
1.3  Begrepp och avgränsningar 
 
1.3.1 Begrepp 
 
Socialt arbete 
Vi har valt att tillämpa Uppsala universitets förklaring av begreppet socialt arbete.  
 
“Kärnområden för det sociala arbetets praktik är att främja social förändring och utveckling, 
social sammanhållning, samt människors egenmakt och frigörelse [...] Det sociala arbetets 
centrala värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt 
med betoning på mänskliga rättigheter och social rättvisa. Vägledande principer för socialt 
arbete bygger på människans inneboende värde och värdighet, att inte skada och att 
respektera mångfald samt människors samexistens med kollektivt ansvar”  
(Uppsala universitet, 2015) 
 
Yrkesverksamma 
När begreppet yrkesverksamma nämns under uppsatsens gång åsyftas yrkesverksamma inom 
det sociala arbetets fält. Vi har valt att inte benämna de yrkesverksamma som socialarbetare 
då alla informanter inte innehar en socionomutbildning. Samtliga informanter är verksamma 
inom det sociala arbetets fält men deras utbildningar skiljer sig åt. 
 
Sexuellt våld 
Med begreppet sexuellt våld syftar vi till alla former av påtvingade sexuella handlingar. Flera 
feministiska teoretiker använder begreppet “sexualiserat våld” för att påvisa att olika former 
av övergrepp mot kvinnor hänger samman och att det därför finns kopplingar mellan våld och 
sexualitet (Wendt Höjer, 2002, s. 27). Sociologen Jeffner (1994) skriver att det föreligger en 
medvetenhet i att använda begreppet sexuellt våld istället för att skilja mellan olika typer av 
sexualbrott (Jeffner, 1994, s. 16).  
 
Sexualbrottsoffer 
Då begreppet sexualbrottsoffer används i uppsatsen syftar vi på kvinnor som har utsatts för 
någon typ av sexualbrott. Med begreppet innefattas dock inte sexualbrott i form av incest. 
Detta eftersom att en av studiens frågeställningar belyser en samtyckesreglering. I vår mening 
är det varken rimligt eller etiskt korrekt att tala om samtycke när det gäller sexuell utsatthet i 
form av incest. Av samma skäl innefattas inte heller pedofili i vår studie. 
 
Nuvarande sexualbrottslagstiftning 
När nuvarande sexualbrottslagstiftning nämns under uppsatsen gång så diskuteras detta 
utifrån den första paragrafen från brottsbalkens kapitel om sexualbrott. Med det sagt finns det 
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självfallet fler paragrafer som är av vikt vid rättstillämpningen av sexualbrott, studien fokus 
riktas dock mot nedanstående utdrag ur lagstiftningen. 
 
Brottsbalk (1962:700) 
6 kap. Om sexualbrott 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i 
lägst två och högst sex år. 

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, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 
sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 
befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Samtyckesreglering 

Utredningen som gjordes år 2010 kom fram till att en samtyckesreglering borde införas som 
ett tillägg till nuvarande sexualbrottslagstiftning. Förslaget löd enligt följande: 

SOU 2010:71: Sexuellt övergrepp (utan tillåtelse) 
Den som, i annat fall än som avses i 1 och 2 §§, genomför en sexuell handling med en person 
utan den personens tillåtelse, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år. 
 
En förenklad förklaring av samtyckesregleringen är att den syftar till att det ska finnas ett 
gemensamt samtycke till sexuellt umgänge utav båda partnerna (Asp, 2010b). 
 
1.3.2 Avgränsningar 
 
Det våld som drabbar kvinnor är ofta sexualiserat och könsrelaterat (Grände m. fl., 2009, s. 
20). Vår studie avgränsas därför till att endast fokusera på kvinnor som har utsatts för sexuellt 
våld. Avgränsningen görs även utifrån att somliga av studiens informanter, exempelvis 
yrkesverksamma vid kvinnojourer, arbetar enkom med kvinnor som har utsatts för sexuellt 
våld. Vidare skulle studien troligen bli allt för omfattande om den även fokuserade på män 
som utsatts för sexuellt våld. Slutligen, är avgränsning även motiverad av att studiens 
teoretiska antaganden är radikalfeministiska. Radikalfeministisk teori riktar stort fokus mot 
mäns våld mot kvinnor och det skulle därmed strida mot studiens teoretiska referensram om 
studien även omfattade män. Med detta sagt vill vi dock förtydliga att vi inte förnekar att även 
män utsätts för sexuellt våld. Vi är även medvetna om att vår avgränsning innebär en 
exkludering av sexuellt våld mellan samkönade parter. 
  
 
 
 
 



10	  
	  

1.4 Disposition 
 
Föreliggande uppsats består av sex kapitel. Ovan presenterade vi kapitlet inledning som 
innehöll en bakgrundsbeskrivning av studiens forskningsområde vilken utmynnade i en 
problemformulering. Kapitlet innehöll även studiens syfte och frågeställningar samt begrepp 
och avgränsningar. En redogörelse för den forskning som bedrivits inom ramen för studiens 
forskningsområde följer i kapitlet tidigare forskning. I kapitlet presenteras forskning som 
berör olika aspekter kring sexuellt våld mot kvinnor. Följande aspekter berörs: sexuellt våld 
som samhällsproblem, en könsrelaterad lagstiftning, bedömning av sexualbrott, debatten om 
ett införande av en samtyckesreglering, hur vi säger eller inte säger nej, kunskapsbrist samt 
den kunskapslucka som studien ämnar att fylla. Under tredje kapitlet presenteras 
inledningsvis olika inriktningar inom feministisk teoribildning, därefter följer en fördjupning 
av den radikalfeministiska teori och dess begreppsram som studien utgår från. Vidare följer 
kapitlet metod i vilket studiens metodologiska tillvägagångssätt redovisas. Metodkapitlet 
innehåller underrubrikerna forskningstradition, urval, datainsamlingsmetod, analysmetod, 
validitet, reliabilitet och överförbarhet samt etiska överväganden. I kapitel fem redovisas 
studiens resultat där informanternas utsagor analyseras utifrån uppsatsens teoretiska 
perspektiv. Slutligen finner läsaren i kapitel sex studiens diskussion i vilket resultatet 
diskuteras utifrån fem olika aspekter. De olika aspekterna redogörs med hjälp av fem olika 
underrubriker. Dessa är en summering av resultatet relaterat till studiens syfte och 
frågeställningar, diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning, diskussion av 
relationen mellan resultat och teori, diskussion av relationen mellan resultat och metod samt 
implikationer för forskning och praktik. 
 
De kunskapsluckor som vi beskrivit (se avsnitt 1.1), identifierades då vi undersökte vilken 
forskning som genomförts kring sexuellt våld mot kvinnor. Denna kunskapsöversikt är av 
relevans för att läsaren ska kunna få en uppfattning om vilken forskning som gjorts kring 
studiens ämnesområde och som därmed är av relevans för studien. Nästa kapitel innehåller en 
redogörelse för denna kunskapsöversikt.   
 

2. Tidigare forskning 
 
Merparten av den forskning som gjorts om sexuellt våld är kvalitativ vilket torde bero på att 
kvantitativa studier har svårt att nå fram. Detta då få sexualbrottsoffer vågar uppge vad de 
varit med om, inte ens i anonyma enkäter (Jeffner, 1994, s. 20). Kapitlet inleds med en 
redogörelse för forskning som påvisar att sexualbrott är ett samhällsproblem. Därefter följer 
beskrivningar av forskning om sexualbrottslagstiftningen och dess tillämpning samt om 
debatten som förts kring ett införande av en samtyckesreglering. Resterande rubriker handlar 
om forskning kring mänsklig interaktion vid avvisanden samt om kunskapsbrist kring sexuellt 
våld. Kapitlet avslutas med en presentation av de kunskapsluckor som uppenbarats vid 
genomgången av tidigare forskning kring studiens forskningsområde. 
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2.1 Sexuellt våld som samhällsproblem 
 
Svensk forskning om sexuellt våld har främst inriktats på en individnivå (Bergman, 1987; 
Hydén, 2008; Lennéer-Axelsson, 1989). Den individuella nivån handlar om offret och 
förövaren medan den strukturella nivån riktar sig mot samhällets normer, värderingar, makt 
och jämställdhet (Edgren, 2011). Problemet som uppstår med studier om sexuellt våld på 
individnivå är att förövarna framställs utifrån ett avvikande perspektiv, vilket gör att detta 
våld bagatelliseras i samhället. Det skapas ett nationellt vi och dem som gör att problemet inte 
förstås till dess fulla grad. (Bredström, 2005; Jeffner, 1994) Forskare med feministiska 
utgångspunkter har istället studerat sexuellt våld på en strukturell nivå (Dobash & Dobash, 
1978; Kelly, 1988; Lundgren, 1993; Scully, 1990). Sexuellt våld förklaras utifrån termer av 
makt, kontroll och ojämställdhet och beskrivs som ett av de tydligaste tecknen för 
kvinnoförtryck (Ekenstam & Nordberg, 2009; Jarl & Stolt, 2010; Wendt, 2010). 
 
Flera forskare, från Nationellt Centrum för Kvinnofrid, påstår att sexuellt våld är en 
demokratifråga gentemot jämställdhet samt mot kvinnors och mäns frihet, handlingsutrymme 
och medborgarskap (NCK, 2010). Sexuellt våld påverkar inte bara de kvinnor som utsätts för 
våldet utan kvinnor överlag som måste anpassa sig, både socialt och fysiskt, till manligt 
präglade villkor (Wendt Höjer, 2002). I Förenta Nationernas, FN, deklaration om avskaffande 
av våld mot kvinnor beskrivs mäns våld mot kvinnor som en kränkning av mänskliga 
rättigheter (FN, 1993). 
 
Trots att sexuellt våld anses vara en högt prioriterad fråga i Sverige (Regeringens skrivelse 
2007/2008:39) så visar inte siffrorna på att våldet minskar utan snarare tvärtom (Wendt, 
2010). Att mörkertalet gällande sexuellt våld är stort bekräftas i både ny och äldre forskning 
(Diesen & Diesen, 2013, s. 49f; Grände m. fl., 2009; Hedlund m. fl. 1983; Jarl & Stolt; 2010; 
Jeffner, 1994; Öberg, Lucas & Heimer, 2010). Detta samhällsproblem har inte bara 
uppmärksammats på nationellt håll utan även internationella aktörer har uttryckt en oro över 
situationen i Sverige. I en rapport från FN framförs kritik mot att Sverige inte har varit 
tillräckligt effektiv när det kommer till att hantera ”de djupt rotade maktskillnaderna mellan 
kvinnor och män som är den underliggande orsaken till det pågående våldet mot kvinnor”. 
(FN, 2007; FN, 2008) Forskare tror att kritiken kan förklaras av att när våld, manlig 
överordning och sexuella kränkningar synliggörs så utmanas det svenska idealet och både den 
manliga och nationella maktordningen ifrågasätts (Jarl & Stolt, 2010; Wendt, 2010). 
 
Feministiska teoretiker beskriver att våldsutövning ofta är associerad med normativ 
maskulinitet. Ett flertal forskare anger att maskulinitetsnormen är den största utmaningen för 
en minskning av det sexuella våldet. Pojkar och män socialiseras in i hur de får och bör bete 
sig vilket gör att beteenden internaliseras och därmed legitimeras våldsutövning som en del av 
maskuliniteten. Som nämnts ovan blir det problematisk att endast se sexuellt våld utifrån ett 
avvikelseperspektiv då det leder till att förbättringsprocessen avstannar. (Ekenstam & 
Nordberg, 2009; MacKinnon, 2005; Tollin & Törnqvist, 2005) 
 



12	  
	  

2.2 En könsrelaterad lagstiftning 
 
Feministiska teoretiker anger att sexualbrottslagstiftningen och dess tillämpning är tydligt 
könsrelaterad (Andersson, 2004; Sutorius, 2014). Enda fram till år 1984 hade våldtäktsbrotten 
tydliga hänvisningar till kön i lagtexten (Jansson, 2002, s. 20). Nuvarande 
sexualbrottslagstiftning reflekterar normer och värderingar om mäns och kvinnors sexualitet 
och dessa reproduceras i den praktiska rättstillämpningen (Sutorius, 2014, s. 20 & 142). 
Följande citat beskriver hur värderingarna präglas av den ojämna maktrelationen mellan 
könen: 
 

Dessa egna värderingar handlar i hög grad om den samhälleliga och den 
personliga synen på kvinnan och sexualiteten och detta skapar ett ”filter” som 
man kommer att använda sig av när man bedömer en våldtäktssituation 
(Sutorius, 2014, s. 153). 
 

Kvinnors och mäns sexualitet har sedan länge framställts som varandras motsatser (Laqueur, 
1994). Den kvinnliga sexualiteten har beskrivits som undergiven, gränslös, passiv och 
beroende medan manlig sexualitet har framställts som kraftfull och aktiv (Jansson, 2002; 
Oakley, 1996, s. 36; Solheim, 2001, s. 9ff). En feministisk utgångspunkt är att män och 
kvinnor tidigt lär sig och accepterar föreställningen om att män varken kan behärska sin vrede 
eller ta ansvar för sin sexualdrift (Rich, 1996, s. 135). Dessa föreställningar gör att ansvaret 
för sexuellt våld förskjuts till kvinnor både i parrelationer och i rättssystemet (Grände m. fl., 
2009, s. 21). 
 
En diskursanalys som gjorts om straffrättens diskurser vid bedömningar av sexualbrott 
påvisar att rätten producerar ett kvinnligt rättssubjekt4. Detta går emot lagstiftningen som ska 
utgå från ett könsneutralt rättsskydd (Andersson, 2004, s. 261ff). Genom att lagen avspeglar 
samhälleliga normer och värderingar kan rättssystemet ses som ett maktmedel för att befästa 
och reproducera föreställningar om kön (Nordborg, 1997, s. 171). 
 
2.3 Bedömning av sexualbrott 
 
Forskning påvisar att det finns en förlegad uppfattning samt en stereotyp bild av vad en 
våldtäkt är, hur ett övergrepp går till, vem som drabbas och vem en typisk sexualförbrytare är 
(Asp, 2010a; Edgren, 2011; Jeffner, 1994; Öberg m. fl., 2010). Flera studier har kommit fram 
till att ett offer för sexuellt våld måste ta till vissa åtgärder för att uppfattas som trovärdig 
(Asp, 2010a; Sutorius, 2014; Wendt, 2010). Följande faktorer uppges minska trovärdigheten 
för sexualbrottsoffer (Sutorius, 2014, s. 77): 
 

• Offret/båda parterna var berusade då handlingen ägde rum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Rättssubjekt är det subjekt som straffrätten avser att beskydda, motsatsen är ansvarssubjekt vilket är det subjekt 
som straffrätten straffar (Andersson, 2004, s. 264ff). 
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• Offret har tidigare haft sexuellt umgänge med den misstänkte eller anses ha en 
”promiskuös” sexuell historik 

• Offret har betett sig ”utmanande” (klätt sig eller betett sig på ett visst sätt) 
• Inga fysiska skador hos offret 
• Offret har/haft en relation med den misstänkte 

 
Föreställningen om den typiska sexualförbrytaren är att hen ska vara brottsbelastad och av 
utomeuropeisk börd (Sutorius, 2014, s. 77ff). Det finns även felaktig uppfattning om att 
sexuellt våld begås av främlingar i form av överfallsvåldtäkter (Brownmiller, 1976). Tvärtom, 
är det vanligt att brottsoffret och förövaren känner varandra och sexualbrott begås ofta i 
offrets eller förövarens hem (Hedlund m. fl., 1983; Jarl & Stolt, 2010; Wendt, 2010). Det 
finns även en förvrängd bild av att sexuellt våld ska innebära fysiskt våld vilket det sällan gör. 
Det är vanligt att offer varken kan eller vågar göra motstånd. Även om brottet har inneburit 
fysiskt våld, så kan spåren av detta försvinna innan offret anmäler övergreppet. (Öberg m. fl., 
2010) Dessa stereotypa föreställningar gör att många kvinnor inte förstår att de blivit utsatta 
för ett sexualbrott och därför inte anmäler (Grände, 2005; Kelly, 1988). Andra anledningar till 
varför få kvinnor anmäler är känslor av skuld och skam över det inträffade, rädsla för att ej bli 
betrodd samt rädsla för att utsättas för en påfrestande granskning (Hedlund m. fl, 1983; 
Wendt, 2010; Öberg m. fl., 2010). 
 
Kränkande frågor om sexualhistorik och sexuella preferenser ställs oftast enbart till offret och 
inte till förövaren. Detta gäller både i polisförhör och i rättstillämpningen. (Diesen & Diesen, 
2009; Roks, 2013, s. 20f; Sutorius, 2014, s. 75; Wennstam, 2002) Den feministiska 
juristprofessorn MacKinnon (2005) skriver att det är enbart vid sexualbrott som 
rättstillämpningen antar att brottsoffret kan ha samtyckt till brottet (MacKinnon, 2005, s. 
131). Vid bedömning av andra brott än sexualbrott används rekvisitet oaktsamhet vilket syftar 
till att den misstänkte “borde ha förstått” att hen begick ett brott. I nuvarande 
sexualbrottslagstiftning tillämpas inte oaktsamhetsprincipen utan det krävs att förövaren hade 
uppsåt vid brottet. Uppsåt innebär att gärningsmannen avsiktligen utförde brottet och förstod 
konsekvenserna av den utförda handlingen. (Leijonhufvud, 2008). Det ifrågasätts sällan 
varför förövaren inte tog ansvar för att försäkra sig om att samtycke fanns, utan det ligger 
endast i offrets händer att förmedla det och därmed får offret skylla sig själv (Coy, Kelly, 
Elvines, Garner & Kanyeredzi, 2013). Ansvaret för övergreppen vilar på offret som ska ha 
både visat och uttryckt att hen ej samtyckte till det sexuella umgänget (Jarl & Stolt, 2010; 
O’Bryne Hansen & Rapley, 2007; Wendt, 2010; Öberg m. fl., 2010).  
 
2.4 Debatten om ett införande av en samtyckesreglering 
 
Det finns skilda åsikter kring om en samtyckesreglering bör införas eller ej. Framstående 
professorer samt advokater som förespråkar införandet gör det utifrån att nuvarande 
sexualbrottslagstiftning inte anses kunna appliceras på varje sexuell handling som sker utan 
samtycke. Vidare anses regleringen kunna bidra till att mer fokus och ansvarsutkrävande 
läggs på gärningsmannen genom att det är hen som ska försäkra sig om samtycke. Införandet 
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av samtyckesregleringen tros även kunna bidra till en normerade effekt gällande sexualbrott i 
samhället. (Diesen, 2007, s. 63ff; Leijonhufud, 2008. s. 9ff; Mass Fritz, 2014; Sutorius, 2014, 
s. 144) Asp skriver att det inte nödvändigtvis behöver finnas motsättningar mellan 
samtyckesregleringen eller en reglering som är uppbyggd likt den nuvarande 
sexualbrottslagstiftningen. Det centrala i debatten är istället vad som ska ses som ett 
särskiljande samtycke. (Asp, 2010a, s. 66; Asp, 2010b, s. 108) Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks (2013), menar att en samtyckesreglering behöver 
införas för att ta bort kravet på att offret måste våga och kunna säga nej. På så sätt tror de att 
ansvaret kommer att tas bort från offret. (Roks, 2013, s. 19f) 
 
År 2003 infördes en samtyckesreglering i England vilken lyder enligt följande“...a person 
consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice” 
(Sexual Offence Act, Section 74, 2003). Den litteratur som vi tagit del av kring denna 
samtyckesreglering tyder på att det är för tidigt att kunna uttala sig om effekten av 
laginförandet (Loveless, 2008, s. 537). Samtyckesregleringen har kritiserats då den kan 
uppfattas som mångtydig i vissa anseenden samt att det finns gråzoner där den inte är 
heltäckande vad det gäller skydd. Dock kan det argumenteras för att lagstiftningen är ny av 
sitt slag och därav finns det tydliga förbättringsområden. (Herring, 2005, s. 514; Temkin, 
2004, s. 339; Wallerstein, 2004, s. 318) 
 
2.5 Hur vi säger, eller inte säger nej 
 
En aspekt som sällan nämns i debatten kring sexuellt våld samt sexualbrottslagstiftningens 
utformning är hur avvisanden fungerar i interaktionen mellan människor. Avvisande är en 
komplex handling som innehåller många olika delar av kommunikativa medel, detta gäller all 
mänsklig interaktion oavsett situation. Dessa olika delar består bland annat av normer, 
kulturella aspekter och kroppsspråk som därmed inte alltid uttrycks verbalt, utan budskapet är 
underförstått. (Fairclough, 1995; Hyden & Hyden, 2002;  Kitzinger & Frith, 1999; Larsson, 
2001; Sielke, 2002) Det finns ett flertal adekvata sätt att påvisa ett nej på såsom tvekande, 
tystnad, ursäkter, förklaringar. Ordet ”nej” är sällan behövligt eller avgörande för att förstå ett 
avvisande. (Kitzinger & Frith, 1999) Om denna aspekt förs in i sexualbrottslagstiftningen är 
det intressant att uppmärksamma att ordet “nej” är av stor vikt för hur utgången av åtalet blir. 
Beteenden som passivitet och tystnad tolkas som medgivande i rättsapparaten. (Mardorossian, 
2010, s. 35) Domstolen bortser alltså från hur människan fungerar och hur mänsklig 
interaktion vanligtvis sker. Detta motsägs av Asp som skriver att det i domstolarnas 
bedömningar förekommer hänvisningar till allmänna antaganden om hur människor “normalt” 
sett beter sig i olika situationer (Asp, 2010a, s. 56). I nuvarande rättstillämpning förklaras och 
legitimeras sexuella övergrepp som missförstånd (Coy m. fl., 2013). Då människan använder 
ett flertal olika kommunikativa mekanismer för avvisanden är ordet ”nej” varken tillräckligt 
eller nödvändigt för att en vägran ska bli förstådd som nekande till sex (Kitzinger & Frith, 
1999). 
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2.6 Kunskapsbrist 
 
I mycket av den tidigare forskning som vi tagit del av uppges bristen på kunskap om sexuellt 
våld vara ett problem som måste förändras för att förbättra hanteringen av detta 
samhällsproblem. Fördomar och vanföreställningar om sexualbrott måste ersättas med 
empiriskt grundad kunskap och utbildning är nyckeln till detta. För att förändra och förbättra 
prövningen av våldtäktsbrott krävs det att bedömare förstår våldtäktssituationens 
psykologiska och kulturella dynamik. Även poliser behöver utbildas och 
förundersökningsarbetet behöver vidareutvecklas. (Asp, 2010; Coy m. fl., 2013; Sutorius, 
2014; Öberg m. fl., 2010)  
 
Forskare med feministiska utgångspunkter argumenterar för att dagens forskning om sexuellt 
våld måste nyanseras. Statistiken pekar på att 98 % av förövarna är män (BRÅ, 2013) varav 
problemet borde ses som ett mansproblem istället för ett kvinnoproblem som det många 
gånger anses vara idag. (Brantsæter, 2000; Mardorossian, 2004; Scully, 1990) 
 
2.7 Kunskapslucka 
 
Tydligt är att det i den tidigare forskning som vi tagit del av finns en enighet om att nuvarande 
syn på samt hantering av sexuellt våld är bristfällig på många sätt, framför allt inom 
rättsväsendet. Den forskning som vi presenterat angående nuvarande sexualbrottslagstiftning 
gör gällande att lagen har en stor inverkan på samhällets föreställningar om sexualbrott, offer 
och gärningsmän. Den presenterade forskningen påvisar även exempel på vad dagens rättsliga 
sexualbrottsbedömningar innebär för kvinnor som har utsatts för sexualbrott. Det finns dock 
en begränsad mängd forskning om den problematik som yrkesverksamma upplever i sitt 
arbete med sexualbrottsoffer. Forskningen är även begränsad kring vad problematiken beror 
på samt om hur problemområdena skulle kunna motverkas. Det föreligger därmed 
kunskapsluckor angående vilka problemområden som finns inom socialt arbete med 
sexualbrottsoffer samt om vad dessa beror på.   
 
Möjligen skulle en förändring av nuvarande sexualbrottslagstiftning, eventuellt i form av ett 
införande av en samtyckesreglering, kunna vara ett sätt att komma åt problematiken. Eftersom 
det inte finns många studier om hur sexualbrottslagstiftningen påverkar socialt arbete med 
sexualbrottsoffer är det inte heller möjligt att förutspå om en lagförändring skulle kunna vara 
behjälplig för den problematik som de yrkesverksamma möter. Därav finns det även en 
kunskapslucka gällande om nuvarande sexualbrottslagstiftning, eller en förändrad sådan, har 
någon inverkan på socialt arbete med sexualbrottsoffer. 
 
De teoretiska antaganden som studien anlagt har aktualiserats vid både insamlandet av 
datainsamlingsmaterialet samt vid analysen av detta. Det är därav relevant att läsaren får en 
tydlig inblick i vilka dessa teoretiska antaganden har varit. Detta ges i nästa kapitel som består 
av en redogörelse för studiens teoretiska och begreppsliga referensram. 
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3. Teori 
 
Vår studie har en feministisk teorianknytning i form av radikalfeministisk teori. Merparten av 
studiens informanter är verksamma vid kvinnojourer. Jourerna är förankrade i feministisk 
tradition (Jeffner, 1994, s. 9) varav vi anser teorianknytningen vara högst lämplig för att 
kunna besvara studiens frågeställningar. I enlighet med studiens avgränsning mot enbart 
kvinnliga sexualbrottsoffer är radikalfeministisk teori lämplig då teorin är utvecklad av och 
för kvinnor. Beslutet att tillämpa en radikalfeministisk teori motiveras ytterligare i kapitlets 
inledande avsnitt i vilka den feministiska teoribildningen presenteras. Därefter följer rubriker 
innehållande de radikalfeministiska begrepp och antaganden som anlagts i studien för att 
undersöka yrkesverksammas arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld.  
 
3.1 Feministisk teoribildning  
 
Det finns olika inriktningar inom feministisk teoribildning vilket innebär att feminismen inte 
är en metod eller en teori (Giddens, 2014, s. 73; Lindén & Milles, 1995, s. 9). De olika 
inriktningarna ger upphov till skilda feministiska identiteter, såsom exempelvis 
“radikalfeminist” (Ljung, 1998, s. 236). De mest betydelsefulla feministiska inriktningarna 
som utvecklades i västvärlden under 1900-talet är liberal feminism, socialistisk/marxistisk 
feminism samt radikalfeminism. Under de senaste årtiondena har även nya inriktningar 
utvecklats, exempelvis queerteori och svart feminism. (Giddens, 2014, s. 421) De olika 
inriktningarna har skilda förklaringsmodeller till ojämlikheten mellan män och kvinnor 
(Giddens, 2014, s. 420). Det som är gemensamt för alla feministiska inriktningar är dels 
uppfattningen om att det finns ett maktförhållande mellan könen i vilket kvinnor är 
underordnade, dels feminismens strävan efter att synliggöra och förändra de maktstrukturer 
som upprätthåller en ojämlikhet mellan könen (Jeffner, 1994, s. 9; Lindén & Milles, 1995, s. 
9; Ljung, 1998, s. 228ff). Med anledning av att det finns flera inriktningar inom den 
feministiska teoribildningen anser vi det vara lämpligt att redogöra för dem så att läsaren får 
en förståelse till varför vi valt att tillämpa en radikalfeministisk teorianknytning. I följande 
avsnitt följer en redogörelse för några av de mest framstående feministiska 
teoriinriktningarna. Det finns ytterligare feministiska teorier. Dessa har vi dock valt att bortse 
från för att motverka en allt för omfattande redogörelse. Nedanstående avsnitt avslutas med en 
förklaring till varför vi valt att tillämpa en radikalfeministisk teori i vår studie.  
 
3.2 Feministiska inriktningar 
 
Liberalfeminismen fokuserar huvudsakligen på att kvinnor ska ha samma tillgång till den 
offentliga och politiska sfären som män. Detta genom att anföra att kvinnor också ska ses som 
fullvärdiga individer och medborgare med samma förnuftskapacitet som män. 
Liberalfeminismen hävdar att både män och kvinnor skulle gynnas av att könsrollerna 
upphörde. Teorin har ett androgynt människoideal innebärande att kvinnor och män är lika i 
alla avseenden förutom rent fysiologiskt. Liberalfeminismen har kritiserats för att inte ha 
någon teori om vad kvinnoförtryckets djupare mekanismer beror på. Det vill säga en teori som 
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förklarar varför inte kvinnor alltid har haft samma medborgerliga rättigheter som män. Kritik 
har även framförts mot att liberalfeminismen inte tar hänsyn till att även sexuellt förtryck har 
en betydelse för ojämställdheten mellan könen. (Gemzöe, 2010, s. 31ff) Den sistnämnda 
kritiken är en orsak till varför den liberalfeministiska teorin ej lämpar sig för vår studie. 
 
Enligt socialistisk/marxistisk feminism är kapitalismen grunden till alla typer av förtryck och 
orättvisor som existerar i samhället. Socialistisk/marxistisk feminism förespråkar en 
socialistisk revolution. En sådan ses som en förutsättning för att kvinnor ska kunna frigöras 
från förtryck. (Ljung, 2000, s. 227; Gemzöe, 2010, s. 58ff) Att kvinnor arbetar gratis i 
hemmet genom att ansvara för både hushållssysslor och barnomsorg är enligt 
socialistisk/marxistisk feminism en form av “hemslaveri” (Giddens, 2014, s. 422). 
Socialistisk/marxistisk feminism har kritiserats för att ha en förenklad förståelse och tolkning 
av begreppet kvinnoförtryck. Riktningen har även kritiserats för att bortse från att kvinnor 
från alla samhällsklasser är förtryckta. (Gemzöe, 2010, s. 58ff)  
 
Radikalfeminismen skapades på 1960-talet av den radikala kvinnorörelse som formats i 
Europa, Australien och USA (Gemzöe, 2010, s. 45). Radikalfeministiska analyser fokuseras 
främst mot sexualitet och våld. I analyserna framförs uppfattningen om att män har makt över 
kvinnors kroppar och sexualitet. (Giddens, 2014, s. 422) Radikalfeminismen har varit ledande 
i debatten om kvinnors sexualitet i vilken de främst har fokuserat på sexuellt våld (Little, 
1991, s. 85).  
Med hjälp av radikalfeminismen tillkom nya dimensioner i analyser av social och politisk 
ojämlikhet (Ljung, 1998, s. 228ff). Den kritik som riktats mot radikalfeminismen har handlat 
om att teorin inte tar hänsyn till att klass och etnicitet kan inverka på kvinnors underordning 
(Giddens, 2014, s. 423).  
 
Queerfeminismen har influerats av radikalfeminismen och av gayrörelsen5. Den 
queerfeministiska teorin fokuserar främst på sexualitet och sexuell identitet. Teorin anför att 
människors sexualitet och sexuella identiteter är både föränderliga och elastiska men att dessa 
rollöverskridanden begränsas av att det finns en dominerande heterosexuell norm. 
Queerfeminismen har kritiserats för att inte kunna förklara de strukturella och materiella 
orsakerna till varför det skulle finnas en könsmaktsordning. (Gemzöe, 2010, s. 141ff; 
Giddens, 2014, s. 426) 
 
Svart feminism utvecklades som en reaktion mot att övriga feministiska inriktningar inte tog 
hänsyn till de etniska gränserna mellan olika kvinnor. Svart feminism framhåller att svarta 
kvinnor inte enbart förtrycks i egenskap av sitt kön utan även på grund av sin hudfärg. 
Historiska aspekter såsom slaveriet och segregationen framhävs i svart feministiska analyser. 
Detta då dessa aspekter anses ha påverkat ojämställdheten mellan vita och svarta kvinnor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Organisationen Queer Nation tog avstånd från homosexuellas önskan om att bli accepterade av det 
heterosexuella samhället genom att lansera ordet queer som betyder avvikande. Organisationen önskade 
konfrontera det heteronormativa samhället. (Gemzöe, 2010, s. 142) 
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Enligt svart feminism återfinns förtrycket av svarta kvinnor i andra delar än vad förtryck av 
vita kvinnor gör. (Giddens, 2014, s. 423f)  
 
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse anser vi den radikalfeministiska teorin vara bäst 
lämpad för vår studie. Studien fokuserar varken på kapitalismen, “hemslaveriet”, olika 
sexuella identiteter eller rasism. De övriga feministiska teorier som redogjorts för ovan är 
därmed sämre lämpade för vår studie. Att radikalfeministisk teori är utvecklad av och för 
kvinnor är relevant för vår studie som undersöker det arbete som bedrivs av yrkesverksamma 
kvinnor gentemot enbart kvinnliga sexualbrottsoffer. Därtill riktar teorin sitt huvudsakliga 
fokus mot det ämne som behandlas i vår studie, det vill säga sexuellt våld mot kvinnor. Nedan 
följer rubriker i vilka radikalfeministisk teoribildning presenteras ytterligare.   
 
3.3 Mäns kontroll av kvinnor 
 
Radikalfeminismen anför att kvinnor är förtryckta med anledning av sitt kön (Gemzöe, 2010, 
s. 45) samt att denna underordning av kvinnor gynnar män som ges fördelar vilka inte kvinnor 
får ta del av (Ljung, 1998, s. 228). Förtrycket av kvinnor består av mäns kontroll av kvinnor. 
Denna kontroll existerar både i hemmet och ute i samhället (Hirdman, 2001, s. 166). 
Radikalfeminismen belyser således männens förtryck av kvinnor inom både den privata och 
den offentliga sfären. I hemmet yttrar sig mäns kontroll av kvinnor i kvinnomisshandel, 
sexuellt förtryck och i att kvinnor utför en större del av hushållsarbetet. (Elworthy, 1999, s. 
239; Ljung, 1998, s. 228f) Radikalfeminismen tar således avstånd från liberalfeminismens syn 
på hemmet som en privat sfär (Gemzöe, 2010, s. 45).  
  
Mäns förtryck av kvinnor, anses av radikalfeminister, framträda som tydligast i sexualiteten. 
Män har kontroll över kvinnors sexuella funktioner och fortplantningsförmåga och kvinnor 
påtvingas männens uppfattningar om vad åtrå och lust, sexualitet samt kvinnlighet innebär. 
(Gemzöe, 2010, s. 45) Uppfattningen om att mäns sexuella våld mot kvinnor är ett uttryck för 
mäns förtryck av kvinnor anammas i analysen av studiens empiriska material.   
 
3.4 Det personliga är politiskt 
 
Radikalfeminismen framhåller att det finns en tydlig skillnad samt en grundläggande konflikt 
mellan män och kvinnor eftersom kvinnor är utsatta för ett förtryck av just män. Därav 
poängterar radikalfeminister vikten av att kvinnor enas utan mäns inblandning. Slagordet "det 
personliga är politiskt" skapades av radikalfeminister för att belysa vikten av att föra in 
kvinnors personliga erfarenheter av förtryck i politiska sammanhang. Kvinnor organiserade 
sig i så kallade basgrupper där de politiskt analyserade personliga erfarenheter av förtryck. 
Basgrupperna satte igång medvetandeprocesser om kvinnors underordning. (Gemzöe, 2010, s. 
144; Ljung, 1998, s. 228f) Kvinnojoursverksamheten har sina rötter i dessa basgrupper 
(Jeffner, 1994, s. 8). Basgrupperna utgjorde dels ett stöd för kvinnorna och dels en möjlighet 
för dem att utveckla strategier för att motarbeta männens förtryck (Ljung, 1998, s. 228f). 
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Utgångspunkten att skilja mellan män och kvinnor är gällande för vår studie då det 
samhällsproblem som vår studie ämnar belysa främst utförs av män mot kvinnor (BRÅ, 
2013). Därtill är majoriteteten av de yrkesverksamma som arbetar med samhällsproblemet 
kvinnor. 
 
3.5 Patriarkatet 
 
Radikalfeminismen myntade begreppet patriarkat vilket var ett nytt begrepp i politisk teori 
som kom att bli en milstolpe för feministiska analyser och forskning. Patriarkatet kan bäst 
beskrivas som ett samhälleligt system och en social struktur. (Gemzöe, 2010, s. 46ff) 
Systemet bygger på mäns dominans över kvinnor. Kvinnors underordning upprätthålls av 
patriarkala maktstrukturer. (Gemzöe, 2010, s. 46ff; Ljung, 1998, s. 228) Grundaren till teorin 
om patriarkatet är Millet som lanserade begreppet i sin bok "Sexual Politics" år 1970 
(Gemzöe, 2010, s. 46). Enligt Millet (2000) har det alltid existerat ett maktförhållande mellan 
män och kvinnor i vilket kvinnor är underordnade män inom alla områden i samhället. Denna 
underordning har kommit att internaliseras av båda könen genom att de patriarkala 
maktstrukturerna återfinns i alla aspekter av samhällslivet och därmed blir osynliga och 
förgivettagna. (Millet, 2000) Patriarkala diskurser upprätthålls således av båda könen (Edgren, 
2011). 
 
Den grund som har fått en avgörande plats i radikalfeministiska analyser om den patriarkala 
maktutövningen är mäns kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet (Ljung, 1998, s. 230). 
Att kvinnor utsätts för våldtäkt och lever med ett hot om att kunna utsättas för våldtäkt är, 
enligt (Millet, 2000) patriarkatets yttersta maktuttryck. Radikalfeminismen betraktar sexuellt 
våld mot kvinnor som ett problem som ingår i det samhälleliga systemet som kontrollerar 
kvinnor. Sexuellt våld är, utifrån den uppfattningen, inte några enskilda händelser som kan 
härledas till individuella plan. (Ljung, 1998, s. 229) 
 
Millets ovanstående påstående må låta provokativt. Trots dess provocerande budskap har vi 
ändå valt att tillämpa hennes uppfattning i analysen av informanternas utsagor om sexuellt 
våld mot kvinnor. Detta eftersom Millets idé om sexuellt våld, som patriarkatets yttersta 
maktuttryck, konkretiserar det annars något abstrakta patriarkatbegreppet. En sådan 
konkretisering framstår som adekvat i vår uppsats, inte minst då den uppehåller sig vid just 
sexuellt våld mot kvinnor. Med hjälp av begreppet patriarkat önskar vi således undersöka om 
problematiken inom arbetet med kvinnor som utsatts för sexuellt våld möjligen kan relateras 
till patriarkala maktstrukturer. 
 
Radikalfeminismen har kritiserats för att dra alla män över en kam och för att påstå att alla 
män förtrycker alla kvinnor. Kritiken bemöts av Gemzöe genom att hon poängterar att 
patriarkatet är en social struktur och att det därmed är möjligt att skilja mellan individuella 
män och de maktstrukturer som upprätthåller de patriarkala maktförhållandena. (Gemzöe, 
2010, s. 56) I vår studie har vi tagit fasta vid Gemzöes poängterande när vi använt den 
radikalfeministiska begreppsapparaten. Vi önskar poängtera att vi självfallet inte ämnar 
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anklaga alla individuella män för att utsätta kvinnor för sexuellt våld genom att tillämpa teorin 
om patriarkatet 
 
3.6 Könens natur 
 
Feminismen kan beskrivas som ett spänningsfält som sträcker sig mellan två skilda 
ståndpunkter gällande synen på könens natur (Danius, 1995, s 145). Enligt essentialismen 
finns det biologiskt grundläggande skillnader mellan könen (Lindén & Milles, 1995, s.15ff). 
Den konstruktivistiska synen som härrör från Beauvoir och hennes välkända citat “man föds 
inte till kvinna man blir det” (Beauvoir, 2002, s. 162) anser istället att alla skillnader mellan 
könen är socialt och historiskt konstruerade (Lindén & Milles, 1995, s.15ff). Feministiska 
diskussioner domineras idag av konstruktivistiska tankegångarna och i stort sett alla 
radikalfeministiska teoretiker har idag en konstruktivistisk syn på könens natur (Andersson, 
2004, s. 16; Gemzöe, 2010, s. 52). Vi har anlagt den konstruktivistiska synen på könens natur 
i studien då vi motsätter oss att anlägga en biologisk deterministisk syn på könen. 
 
Konstruktivisterna skiljer mellan biologiskt kön och socialt kön/genus i teorier om 
genussystemet6 (Ljung, 1998, s. 242). Enligt Rubin (1975) finns det en socialt skapad 
uppdelning av könen i vilken det finns en inbyggd ojämlikhet eftersom det ena könet 
förtrycks av det andra (Rubin, 1975). Hirdman (1988) skriver att genussystemets två bärande 
logiker är ett isärhållande7 mellan könen samt en hierarki i vilken mannen utgör normen. I 
genussystem finns det ett socialt könsmönster inom vilket kvinnans underordning ständigt 
återskapas8. (Hirdman, 1988, s. 51f) Genom att beakta isärhållandet av kvinnor och män samt 
hierarkin mellan dessa har vi tillförts ytterligare ett perspektiv på sexuellt våld mot kvinnor.   
 
Butler9 (1990) har framfört kritik mot hur teorier om genussystemet beskriver konstruktionen 
av kön. Hon anser att begreppet konstruktion måste omprövas. (Butler, 1990) Med begreppet 
performativitet beskriver Butler hur kön och genus iscensätts och upprätthålls genom 
upprepade handlingar och ord (Butler, 1997). Butler förnekar inte att det finns fysiska 
könsskillnader utan belyser hur dessa skillnader utpekas och konstrueras av diskursiva 
praktiker om kön och genus (Butler, 1993). Sexualiteten är central i Butlers teori om hur kön 
och genus konstrueras. Butler använder begreppet den heterosexuella matrisen i sin teori om 
att heterosexualiteten är en norm som konstruerar föreställningar om mäns och kvinnors 
sexualitet. Begreppet fungerar som ett ramverk där kvinnor och män ställs i motsats till 
varandra, både beteendemässigt och kroppsligt. Butler förklarar den heterosexuella matrisen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 För en diskussion kring om kön och sexualitet bör uppfattas som separata eller ej, se Rosenberg, 2002, s. 71-75. 
7 Ordet isärhållande må vara grammatiskt inkorrekt. Vi använder ändå ordet eftersom det är ett betydelsefullt 
begrepp i Hirdmans texter.  
8 Se Toril Mois artikel “Vad är en kvinna?” i Res Publica 1/97 för kritik av genussystemet. 
9 Vi önskar poängtera att vi är medvetna om att Butlers teorier främst är tillhörande queerfeminsimen. Vi anser 
det dock vara befogat att använda oss av begrepp från Butlers teorier i vår studie eftersom att queerfeminismen 
utgår från radikalfeminismen. (Gemzöe, 2010, s. 138ff) 
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som begränsande och tvingande för könen, detta då normen för sexualiteten är 
heteronormativ. (Butler, 1990) 
 
I nästkommande kapitel följer en redogörelse för hur vi metodologiska gått till väga vid 
genomförandet av studien. Butler hävdar att könen är konstruerade och för att utveckla detta 
anförande så har vi valt att anamma ett konstruktivistiskt synsätt när det kommer till 
kunskapssyn. Konstruktivismen i denna bemärkelse gör gällande att verkligheten inte är 
“objektiv”, utan konstrueras i fortlöpande interaktion människor emellan (Woolgar, 1983, s. 
243ff). I enlighet med denna konstruktivistiska kunskapssyn blir det för oss logiskt att anta en 
kvalitativ forskningsansats, eftersom föremålet för studium i vår uppsats är yrkesverksammas 
uppfattningar och erfarenheter om verkligheten.  

 
4. Metod 
 
I följande kapitel redogör vi för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 
beskrivs den forskningstradition som studien utgått från. Därefter beskrivs hur urvalet har 
skett samt vilka begränsningar som kan vara förknippade med urvalet. Vidare diskuteras 
datainsamlingsmetoden. De semi-strukturerade intervjuer som genomförts lämpar sig väl för 
en kvalitativ innehållsanalys, vilket är den analysmetod som har använts. Kvalitativ 
innehållsanalys går ut på att organisera teman och kategorier utifrån till exempel teoretiska 
begrepp. Med inspiration från studiens radikalfeministiska perspektiv har vi inför analysen av 
insamlade data sammanställt en uppsättning begrepp, vilka fungerat som koder i samband 
med analysen. Under rubriken validitet, reliabilitet och överförbarhet diskuteras i vilken 
utsträckning vår studie kan anses vara trovärdig. Avslutningsvis följer en diskussion om de 
etiska överväganden som vi beaktat under arbetets gång. Redogörelser för metodologiska 
överväganden och begränsningar sker löpande i kapitlet. 
  
4.1 Forskningstradition 
 
Kvalitativ forskning syftar till att beskriva, förstå och förklara sociala fenomen i samhället 
genom att ta del av individers egna erfarenheter och upplevelser i sin verklighet (Flick, 2007). 
Vårt beslut om att göra en kvalitativ studie stämmer väl överens med studiens teoretiska 
referensram. Detta då feministiska forskare har varit skeptiska mot kvantitativ forskning som 
ansetts vara oförenlig med feminismen. Kvalitativ forskning ses som mer förenlig med 
feminismens grundläggande teser samt lättare att anpassa efter feminismens värderingar. 
Detta utifrån att kvinnors röster anses bli hörda samt att exploateringen kan minskas genom 
ett givande och tagande under det kvalitativa fältarbetets gång. På så sätt behandlas inte 
informanterna som objekt som ska kontrolleras av forskarens tekniska tillvägagångssätt. 
Under senare tid har dock uppfattningen om kvantitativ forskning bland feministiska forskare 
förändrats vilket delvis beror på insikten om att statistiska fakta kan vara betydelsefulla för att 
uppmärksamma diskriminering av kvinnor. (Bryman, 2006, s. 38 & 273f) Kvalitativ 
forskning har kritiserats för att vara allt för subjektiv. Kritiken grundar sig i uppfattningen om 
att både valet av data och tolkningen av denna styrs av forskarens egna intressen och 
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subjektiva bedömningar i en allt för stor utsträckning. (Bryman, 2006, s. 269f) Mot bakgrund 
av denna kritik anser vi det vara betydelsefullt att vi i uppsatsens inledning redogjorde för vår 
förförståelse samt intresse gällande studiens forskningsområde. På så sätt ges läsaren en 
möjlighet till att själv avgöra i vilken utsträckning som studien påverkats av våra intressen. 
 
4.2 Urval 
 
Med hjälp av ett strategiskt tillvägagångssätt har vi nått fram till informanter som är relevanta 
för studiens syfte. Urvalsramen får vår studie inbegriper att informanterna ska vara 
verksamma med kvinnor som utsatts för sexuellt våld då detta är nödvändigt för att kunna 
besvara studiens problemformulering. Studiens informanter utgörs av tretton kvinnor, varav 
samtliga arbetar inom det sociala arbetets fält med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. 
Informanterna har varierande utbildning men alla har tydliga kopplingar till socialt arbete. De 
verksamheter som informanterna representerar skiljer sig åt i antal volontärer, antal anställda 
samt ekonomiska förutsättningar. Vi har via e-post skickat ut 46 förfrågningar om deltagande 
i vår studie (se bilaga 1) till kvinnojourer och andra verksamheter som också arbetar med 
studiens målgrupp. Utifrån vår vetskap om att verksamma inom det sociala arbetets fält ofta 
har en hög arbetsbörda valde vi att kontakta verksamheter belägna i flera olika städer. Urvalet 
har skett genom att de som först besvarade vår förfrågan fick medverka i studien. Av de 10 
intervjuer som innefattas i det empiriska materialet har sex stycken genomförts med 
yrkesverksamma från kvinnojourer. Vid tre av dessa intervjuer medverkade även jourernas 
jurister. De resterande fyra intervjuerna genomfördes med informanter från andra 
verksamheter. 
 
Att somliga informanter har mer förankring i juridiska kunskaper än andra kan ha utgjort en 
påverkansfaktor för studiens resultat. Troligtvis påverkas informanternas utsagor gällande 
nuvarande sexualbrottslagstiftning samt om en samtyckesreglering av hur väl insatta de är i 
gällande rätt. Möjligen kan resultatet även ha påverkats av att informanterna endast är 
representerade från två av Sveriges större städer. Om studien istället haft informanter 
representerade från hela landet kanske resultatet hade sett annorlunda ut. 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod vilket är en vanligt förekommande 
metod i kvalitativ forskning (Bryman, 2006, s. 299). Utifrån studiens teoretiska referensram 
vore det önskvärt om vi använde oss av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 
Fokusgrupper anses nämligen stämma väl överens med feministiska utgångspunkter. Många 
feministiska forskare vill studera individen i en social kontext vilket kan möjliggöras med 
hjälp av fokusgruppmetoden eftersom individen där utgör en del av en grupp. Metoden anses 
även vara mindre exploaterande än andra metoder då den minskar risken för skapandet av en 
maktrelation mellan forskaren och intervjupersonen. Feministiska forskare vill undvika att 
skapa sådana maktrelationer. (Bryman, 2006, s. 337f) Trots de fördelar som feministiska 
forskare påpekar angående ovanstående datainsamlingsmetod valde vi att genomföra 
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individuella intervjuer med studiens informanter. Detta eftersom de yrkesverksamma som 
intervjuats arbetar inom verksamheter som ofta har en begränsad personalstyrka, varför det 
vore svårt att få tillgång till tillräckligt många deltagare för att kunna organisera fokusgrupper. 
 
Vi har utfört 10 intervjuer med yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält som arbetar 
med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Vi har även genomfört en intervju med 
studentföreningen “Feministiska jurister vid Uppsala universitet” för att få mer kunskap om 
de juridiska aspekterna angående nuvarande sexualbrottslagstiftning samt om en 
samtyckesreglering. Därtill har vi även intervjuat organisationen FATTA vars medlemmar 
bedriver ett påverkansarbete gentemot olika samhällsinstanser för att en samtyckesreglering 
ska införas10. De två sistnämnda intervjuerna har ej inkluderats i studiens empiriska material 
utan var enbart betydelsefulla för att fördjupa våra kunskaper kring ämnet. Åtta av de 
intervjuer som inkluderats i det empiriska materialet har genomförts på informanternas 
arbetsplatser medan de resterande två intervjuerna har gjorts via telefon. Vi har båda två 
deltagit vid samtliga intervjuer.  
 
Vid samtliga intervjuer har samma intervjuguide använts (se bilaga 2). Intervjuerna har 
spelats in för att vi fullt ut skulle kunna koncentrera oss på informanternas utsagor (Padgett, 
2008). Vi har använt en semi-strukturerad intervjuform. Beslutet om att genomföra semi-
strukturerade intervjuer gjordes eftersom att sådana intervjuer kan bidra till att 
intervjuprocessen blir flexibel. Vid semi-strukturerade intervjuer har forskaren ett antal 
förutbestämda frågor utifrån de teman som hen önskar beröra i intervjun. Intervjumetoden är 
flexibel så till vida att frågornas ordningsföljd kan variera, samt att forskaren kan ställa 
uppföljningsfrågor till det som informanten har sagt. Vidare är informanten fri att utforma 
sina svar på sitt eget sätt samt att eventuellt själv ta upp teman inom intervjuns ramar som hen 
finner intressanta. (Bryman, 2006, s. 127 & 301f) Intervjumetoden är således både 
strukturerad och flexibel, vilket är utmärkt för vår studie. Detta då vi ämnat undersöka 
specifika frågeställningar samtidigt som vi var intresserade av vad informanterna hade att 
säga angående forskningsområdet om de fick fundera fritt och inte enbart styrdes av våra 
förutbestämda frågor. 

4.4 Analysmetod 

I vår studie har vi valt att göra en textanalys av vårt insamlade datamaterial. Det finns tre 
typer av textanalys: innehållsanalys, argumentationsanalys samt idéanalys. Vi har valt att 
använda oss av innehållsanalys då vi tror att den bäst svarar mot vad vår studie syftar till att få 
kunskap om. Innehållsanalysen ger typiskt dataunderlag för fyra möjliga undersökningar 
(Bergström & Boréus, 2012, s. 49): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Organisationen FATTA grundades år 2013. Organisationen arbetar aktivt för att en samtyckesreglering ska 
införas i Sveriges rättssystem. De verkar även för att förändra normer kring könsstereotyper, sexualitet och 
sexualbrott genom att föreläsa och bedriva diskussionsgrupper med ungdomar runt om i landet. FATTA:s paroll 
är ”mot sexuellt våld, för samtycke”. 
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• För att jämföra omnämnandet av något med dess verkliga förekomst 
• För att få en uppfattning om den grad av uppmärksamhet en företeelse ges 
• För att undersöka olika aktörers värderingar och skillnader i värderingar 
• För att undersöka förändring över tid av aktörers inställningar 

Det är framförallt andra och tredje punkten som är av intresse för vår studie. Detta då vår 
studie ämnar undersöka de yrkesverksammas upplevelser kring den problematik de upplever i 
sitt arbete samt hur de förklarar samhällsinstansers bristande hantering av sexuellt våld. Vi är 
även intresserade av att ta reda på deras syn på och värderingar kring om nuvarande 
sexualbrottslagstiftning och/eller ett införande av en samtyckesreglering kan utgöra någon 
påverkan för deras arbete. 

Innehållsanalys som analysmetod har varit väl förankrad inom den kvantitativa 
forskningstraditionen under en lång tid. Detta på grund av att frekvensmätning av ord är en 
betydande del i innehållsanalysen. I dagens forskningssammanhang tillkännages dock att 
innehållsanalysen även kan användas i den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa 
innehållsanalysen består till stor del av kodning och det är betydelsefullt att få en uppfattning 
om i vilken utsträckning vissa koder förekommer. Ett i viss mån kvantitativt moment ingår 
således som en del i vår annars utpräglat kvalitativa studie. Bryman (2006) menar att den 
kvalitativa innehållsanalysen kan besvara varför-frågor bättre än den kvantitativa 
innehållsanalysen. (Bryman, 2006, s. 190ff). 

Fördelarna med innehållsanalys är många, men det finns också ett antal nackdelar med denna 
analysmetod. När forskaren utför kodningsprocessen, väljer hen vilka koder som ska 
appliceras på datamaterialet och därmed väljer hen även bort andra möjliga koder, innehåll 
som skulle kunna vara viktigt för studien. Det kan med andra ord vara svårt för forskaren att 
se nya koder och nya mönster då hen utgår från en fördefinierad kodbok. (Crabtree & Miller, 
1999, s. 164, s. 177) Vi är fullt medvetna om att det föreligger en risk för att en fördefinierad 
kodbok kan bidra till att studien genererar ett riktat resultat. Crabtree & Miller (1999, s. 165) 
anför att goda kodböcker utvecklas och omdefinieras under forskningens gång. För att i 
görligaste mån undvika ett riktat resultat har vi anammat deras påpekande genom att vara 
öppna för att både ta bort och föra in nya koder under studiens gång. 

Kodboken är ett centralt verktyg inom innehållsanalysen (Crabtree & Miller, 1999, s. 167f). 
Den kan göras genom att koderna baseras på exempelvis tidigare forskning eller teoretiska 
utgångspunkter (Ryan & Bernard, 2000, s. 781). De tidigare nämnda begreppen som vi 
sammanställt med utgångspunkt från radikalfeministisk teori utgjorde vår kodbok vid 
analysen. Kodboken är alltså utformad utifrån studiens teoretiska referensram, vilken anfördes 
i föregående kapitel (Se bilaga 3). Kodboken upprättades innan intervjutillfällena och därmed 
utgjorde den en inverkan på vad vi eftersökte med frågorna och i svaren från informanterna. 
Den spelade även en avgörande roll när vi sedan analyserade resultatet. Vid kodningen av det 
empiriska materialet, så var kodboken ledande i den processen. Vi letade efter koder som 
kunde vara av ett betydelsefullt slag för vårt teoridrivna resultat. På detta sätt har den i förväg 
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utarbetade kodboken varit en viktig tillgång i konstruktionen av vår kunskap om 
informanternas uppfattningar. 

Det första steget i en innehållsanalys är kodning. I samband med kodning tvingas forskaren 
bedöma innebörden av stora delar text. Redan under kodningsstadiet påbörjas alltså analysen 
och Miles och Huberman uttrycker detta som att ”coding is analysis”. (Ryan & Bernard, 
2000, s. 781) Kodningsprocesser kan genomföras på olika sätt. Kodningsprocessen gjordes 
enligt den modell som beskrivs av Graneheim Hällgren och Lundman (2012). Vi inspirerades 
av vår kodbok vid samtliga av de steg som vi genomförde i kodningen av det empiriska 
materialet. Kodningsprocessen inleddes med att vi läste igenom samtliga intervjuer upprepade 
gånger för att skaffa oss en känsla för helheten. Vidare eftersökte vi fraser eller meningar som 
var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Även omgivande text måste inkluderas så 
att kontexten för meningen kvarstår. Sådana utsnitt från det empiriska materialet kallas 
meningsbärande enheter. Nästa steg i processen var att korta ned dessa meningsbärande 
enheter samtidigt som innehållet behölls; på detta sätt skapade vi kondenserade 
meningsenheter. Därefter fann vi koder som vi placerade in i olika kategorier vilka återspeglar 
huvuddragen av intervjuerna. Det sista steget som vi gjorde var att formulera och gruppera 
kategorierna till olika teman, där intervjuernas latenta innehåll framgår. (Se bilaga 4) 

En undersöknings trovärdighet visas genom att redogöra för studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Dessa begrepp har varit väl förankrade i kvantitativ forskning under lång 
tid. (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012) Det har dock diskuteras hur pass relevanta dessa 
mått är på kvalitativa undersökningar. Begrepp som istället anses mer lämpade för kvalitativ 
forskning är trovärdighet och äkthet. (Bryman, 2006, s. 257f) Dock anser vi att validitet och 
reliabilitet är mer vedertagna i forskningssammanhang och därmed föredrar vi att använda oss 
av dessa begrepp i uppsatsen. 

4.5 Validitet, reliabilitet och överförbarhet  

I nedanstående avsnitt redogörs för studiens trovärdighet som utvecklas genom begreppen 
validitet, reliabilitet och överförbarhet. 

Validitet innebär att studien ska uppvisa giltighet, det vill säga “att mäta det som avses att 
mäta”. Dock är mätning inte det främsta intresset vid kvalitativ forskning och därmed inte av 
lika stor betydelse för undersökningen (Bryman, 2006, s. 257). Istället vill vi undersöka det 
som studien avser att undersöka. Den datainsamlingsmetod som tillämpat i vår studie är 
intervjuer, där frågorna kan vara mer eller mindre relevanta med avseende på studiens syfte. 
Då en intervju kan fungera likt ett samtal, finns det en risk att frågorna leder in på andra 
ämnen som inte nödvändigtvis har med studien att göra. Detta är viktigt att vara medveten om 
både före intervjun och under intervjuns gång så att frågorna uppehåller sig vid det vi avsett 
att undersöka. Vi har också försökt verifiera svaren på frågorna med informanterna för att 
undvika misstolkningar. Detta för att intervjuerna ska kunna tillhandahålla för studien valida 
data. Validitet är alltså av central betydelse i forskningssammanhang, eftersom resultaten inte 
är att betrakta som giltiga eller trovärdiga om validiteten brister. (Bryder, 1985, s. 169ff; 
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Howell, 2013, s. 188ff; Miles, Huberman & Saldana, 2014, s. 312ff; Rosengren & Arvidsson, 
2005, s. 195ff)  

Vad som likaledes är av central betydelse för studiens trovärdighet är reliabiliteten, det vill 
säga att undersökningen ska vara tillförlitlig. Under datainsamlingens gång kan olika slags 
störningar uppstå och därmed kan felaktiga eller missvisande resultat uppkomma. Sådana 
störningar kan ha att göra med egenskaper hos datainsamlingsmetoden, forskarna, situationen, 
omgivningen eller hos den eller det som undersöks. (Rosengren & Arvidsson, 2005, s. 199) 
För att uppnå tillförlitlighet i en undersökning måste sådant tas hänsyn till och om möjligt 
undvikas, för att minimera förekomsten av missvisande data. Reliabiliteten kan förstärkas 
genom att noggrant redogöra för undersökningsproceduren och för studiens alla faser, för att 
härigenom underlätta för andra som eventuellt skulle vilja upprepa studien i en annan kontext. 
Målet är att samma forskare eller olika forskare ska kunna upprepa undersökningen och nå 
fram till samma resultat. (Bryder, 1985, s. 169ff; Howell, 2013, s. 183f; Miles, Huberman & 
Saldana, 2014, s. 312ff; Rosengren & Arvidsson, 2005, s. 198ff)  

Ytterligare en aspekt av trovärdighet är överförbarhet, det vill säga hur användbart samt 
generaliserbart resultatet från studien är (Bryman, 2006, s. 270; Howell, 2013, s. 184f). Vår 
studie begränsas av att dess informanter är få till antalet. Därav är det inte rimligt att utgå 
ifrån att studiens resultat kan generaliseras till att vara gällande för alla yrkesverksamma som 
arbetar med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Det är dock troligt att en studie som görs 
med ett i alla avseenden likartat datamaterial skulle generera ett liknande resultat. 

4.6 Etiska överväganden 
 
Gränsen mellan vad som är etiskt och oetiskt är inte helt tydlig (Bryman, 2006, s. 451). Det 
har därför varit betydelsefullt för oss att noga reflektera över valet av informanter, samt över 
hur de frågor som vi ställt till dem varit formulerade. Med tanke på risken för att inkräkta på 
undersökningspersoners privatliv (Bryman, 2006, s. 443ff) togs beslutet att inte intervjua 
kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Sådana intervjuer skulle, enligt oss, innebära en allt för 
stor risk för att kränka personernas rätt till ett privatliv. Vidare skulle intervjuer med 
sexualbrottsoffer kunna riskera att skapa upprörda känslor hos dem genom att fråga om sådant 
som påminner om svåra händelser. Redan inledningsvis insåg vi det faktum att studiens ämne, 
sexuellt våld, är ett känsligt ämne. Därav beslutade vi att anlägga ett professionsperspektiv 
genom att rikta studiens syfte och frågeställningar mot yrkesverksamma. 
 
För att motverka uppkomsten av en maktobalans mellan oss och informanterna har vi agerat 
som en aktiv part under intervjuerna. På så sätt har vi förhoppningsvis skapat en god 
konversation mellan oss som intervjuare och informanterna. Detta innebär å andra sidan att 
våra intervjuer inte kan anses vara neutrala eller objektiva, vilket inte är nödvändigt i 
kvalitativ forskning (Graneheim Hällgren & Lundman, 2012). Vårt intresse samt vår 
förförståelse för studiens forskningsområde har varit en tillgång under intervjuerna. Detta 
genom att dessa komponenter har bidragit till innehållsrika intervjuer och underlättat 



27	  
	  

interaktionen mellan oss och informanterna. Återigen önskar vi framföra att ovanstående 
komponenter även kan ha bidragit till att studien genererat ett riktat resultat. 
 
Vidare har vi beaktat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilka utgörs av fyra 
krav som måste uppfyllas. Samtyckeskravet uppfylldes då informanterna accepterade att 
medverka i vår studie. Informationskravet uppfyllde vi genom att vid den första kontakten 
med informanterna både skriftligen och muntligen presentera oss som studenter, samt 
informera om studiens övergripande syfte och dess upplägg. Informanterna informerades även 
om att deras medverkan i studien är frivillig samt att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan. Nyttjandekravet efterföljs genom att vi enbart använt vårt insamlade datamaterial 
till denna studie. För att tillgodose konfidentialitetskravet har informanterna avidentifierats i 
texten. Under studiens gång har alla uppgifter om informanterna förvarats så att obehöriga 
inte har kunnat tillgå dem och vid studiens avslut kommer samtliga uppgifter att förstöras. 
Givetvis har vi säkerställt att informanterna har samtyckt till att vi spelat in intervjuerna, för 
att måna om en god interaktion mellan oss och dem. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
rekommendation har informanterna erbjudits att få tillgång till studien då den färdigställts. 
 
Nästa kapitel består av en redogörelse för studiens resultat vilket har analyserats utifrån 
studiens teoretiska referensram. Resultatet presenteras därmed med kopplingar till 
radikalfeministisk teoribildning.  
 

5. Resultat 
 
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån de frågeställningar som studien ämnat 
besvara. Dessa har varit att undersöka hur informanterna förklarar de upplevda bristerna när 
det gäller hur sexuellt våld hanteras av olika samhällsinstanser, om deras arbete påverkas av 
nuvarande sexualbrottslagstiftning samt om de tror att ett införande av en samtyckesreglering 
skulle påverka deras arbete.    
 
De aspekter som bör beaktas vid läsningen av resultatkapitlet är att jurister medverkade vid 
tre av intervjuerna samt att somliga av informanterna är verksamma vid statliga myndigheter 
medan andra arbetar för ideella organisationer. Därtill önskar vi poängtera att de resonemang 
som informanterna fört kring samtyckesregleringen enbart är spekulativa då regleringen ännu 
inte införts i nuvarande sexualbrottslagstiftning. 
 
Då studiens empiriska material analyserades, med hjälp av den kodbok som upprättats, 
identifierade vi olika koder. De koder som var relaterade med varandra grupperades i 
kategorier vilka slutligen sammanställdes i ett gemensamt tema. Analysen av det empiriska 
materialet resulterade i följande teman: stereotyper, bemötande av sexualbrottsoffer, ansvar, 
skuld och skam, manligt tolkningsföreträde, normen, sexualitet, kvinnofråga, resursbrist och 
kunskapsbrist. Samtliga teman är exempel på de problemområden som de yrkesverksamma 
har uppgett att de upplever i sitt arbete med kvinnor som har utsatts för sexuellt våld. 
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De teman som identifierats presenteras i fyra olika dimensioner, vilka är: Mötet med kvinnan, 
Mansdominerad samhällsstruktur, Vi mot dem samt Kvinnoförtryck. Dessa dimensioner har 
olika kopplingar till studiens teoretiska referensram, det vill säga radikalfeministisk teori som 
den är beskriven av Gemzöe (2010) och Lindén & Milles (1995). Referenser till samtliga av 
de teoretiska begrepp som analysen utgått från erhålls i teorikapitlet. Dimensionernas teman 
presenteras utifrån hur de visat sig i det insamlade datamaterialet med hjälp av tillhörande 
utdrag från informanternas utsagor. För att tydliggöra att citaten härrör från olika informanter 
har varje informant tilldelats en siffra. Numrering har gjorts slumpmässigt och har därmed 
ingen koppling till i vilken ordningsföljd som informanterna har intervjuats. Varje dimension 
avslutas med en summering av dimensionens teman i vilken kopplingar görs till dimensionens 
teorianknytning.  
 
Ordningsföljden är uppbyggd så att den dimension som innehåller flest teman presenteras 
först och därefter minskar antalet teman per dimension. Trots att de olika temana tillhör olika 
teorianknutna dimensioner är samtliga teman nära relaterade med varandra vilket vi 
återkommer till i summeringen av det avslutande temat. 
 
Kapitlet avslutas med en empirisk- och teoretisk kartläggning av hur informanterna har 
resonerat kring nuvarande sexualbrottslagstiftning samt samtyckesregleringen. Dessa 
resonemang har beröring till de teman som presenteras i de fyra olika dimensionerna. 
 
5.1 Dimensionen ”Mötet med kvinnan” 
 
I samtliga intervjuer återkom teman som beskrev hur möten med kvinnor som har utsatts för 
sexuellt våld hanteras av informanterna samt av andra samhällsinstanser. Dessa teman knyter 
an till radikalfeminismens syn på könens natur. Dessa kopplingar återkommer vi till i slutet av 
dimensionen där vi summerar dimensionens teman. Det förstnämnda temat ”stereotyper” 
utgör grunden för nästkommande tema ”bemötande av sexualbrottsoffer” vilket i sin tur 
föranleder det tredje temat ”ansvar”. Det tema som presenteras sist i denna dimension, ”skuld 
och skam” är en konsekvens som är föranledd av det tredje temat. 
 
5.1.1 Stereotyper 
 
Ett problem som samtliga informanter nämnde var att de ansåg det finnas stereotypa 
uppfattningar om sexuellt våld, gärningsmän samt sexualbrottsoffer. Uppfattningarna uppgavs 
bestå av snedvridna föreställningar om var brotten sker, hur sexualbrott begås, vilka förövarna 
är samt vilka kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Följande citat påvisar informanternas 
utsagor om temat stereotyper: 
 

Majoriteten som kontaktar dem har blivit utsatta av någon de känner. Detta 
öppnar upp för en felaktig föreställning om hur en våldtäkt går till och vem 
förövaren är (Informant 4) 
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Vi möter ju kvinnor från alla skikt i samhället: alla åldrar, alla samhällsklasser 
och alla religioner, alltså allt man inte kan tro (Informant 9) 
 
Den blödande kvinnan, Lisbeth Salander, den bilden som ofta är den som målas 
upp i media, är extremt ovanlig och speglar därför inte problemet (Informant 2) 
 

Alla informanter ansåg att stereotyperna utgör ett problem för deras arbete med målgruppen 
då få sexualbrottsoffer kan identifiera sig med de stereotypa föreställningar som föreligger 
kring sexualbrott. En av informanterna uttryckte det såhär: 
 

Typbilden av våldtäkt är det största problemet (Informant 1) 
 

I nästkommande tema vidareutvecklas resonemanget om stereotyper genom en redogörelse 
för dess inverkan på samhällsinstansernas bemötande av kvinnor som utsatts för sexuellt våld. 
Resultatet antyder således att brister i instansers bemötanden av sexualbrottsoffer kan 
förklaras av stereotyperna kring sexualbrott. 
 
5.1.2 Bemötande av sexualbrottsoffer 
 
Samtliga informanter uttryckte en frustration över att stereotyperna kring sexuellt våld har en 
negativ inverkan på hur sexualbrottsoffer blir bemötta av olika samhällsinstanser. Utifrån 
informanternas utsagor verkar det som att det inte är nog med att sexualbrottsoffer har blivit 
utsatta för en förnedrande handling utan därtill bemöts offren på ett kränkande sätt. 
Frustrationen illustreras nedan med ett citat från en av informanterna: 
 

Frågorna från polisen är otroligt kränkande. Istället för att kvinnorna får hjälp 
blir de dumförklarade av polisen (Informant 6) 
 

Instanserna som möter och behandlar dessa brott såsom socialtjänst, polis och rättsapparaten 
genomsyras, enligt alla informanterna, av attityder som påverkar bemötandet av 
sexualbrottsoffer. 
 

Kvinnorna som vi möter berättar ofta om att de inte känner sig hörda, att de inte 
känner sig lyssnade på och att de inte känner sig tagna på allvar riktigt 
(Informant 10) 
 

Många sexuellt utsatta kvinnor upplever att de blir ifrågasatta av ovannämnda 
samhällsinstanser genom att de möts av kränkande frågor och uttalanden i mötena med 
representanter från de olika instanserna. 
 

Kvinnan blir ständigt ifrågasatt om hennes utseende, beteende, bakgrund och 
psykisk hälsa men samma frågor ställs aldrig till gärningsmannen (Informant 9) 
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Sammanfattningsvis anser samtliga informanter att det föreligger brister i 
samhällsinstansernas bemötande av kvinnor som utsatts för sexuellt våld. I nästkommande 
tema beskrivs en konsekvens som härrör från dessa bemötanden. 
 
5.1.3 Ansvar 
 
Enligt informanterna signalerar bemötandet av sexualbrottsoffer att det är kvinnors ansvar att 
motverka risken för att utsättas för sexuellt våld istället för att det är mäns ansvar att inte 
utföra sexuellt våld. En av informanterna uttryckte detta på följande vis: 
 

Samhället säger bli inte våldtagen istället för våldta inte. I dagsläget blir det 
kvinnan som får bära ansvaret (Informant 3) 
 

I studiens empiriska material fann vi många beskrivningar på hur rättsväsendet och andra 
samhällsinstanser gör kvinnor ansvariga för att ha utsatts för sexuellt våld i större utsträckning 
än vad gärningsmän blir ansvariga för att ha begått sexualbrott. Följande citat påvisar denna 
ansvarsförskjutning: 

 
Man lägger ansvaret på offret inte på förövaren (Informant 7) 
 
Svårt att tackla frågorna i rätten när man har blivit varnad av samhället så 
många gånger (Informant 4) 
 
Det är ingen som ifrågasätter männen så som kvinnorna ifrågasätts  
(Informant 6) 
 

Nästföljande tema beskriver känslor som sexualbrottsoffer kan känna med anledning av att de 
görs ansvariga för att ha utsatts för sexualbrott. 
 
5.1.4 Skuld och skam 
 
Tätt sammankopplat med ansvarsbördan följer känslor av skuld och skam. Att ansvaret för att 
ha utsatts för sexualbrott läggs på sexualbrottsoffren leder, enligt informanterna, till att de 
ifrågasätter sina egna handlingar och beteende och förebrår sig själva för att ha utsatts för 
sexuellt våld. 
 

”Om-tankarna” är genomgående hos alla sexualbrottsoffer, och det är få andra 
brott där offret får bära skulden och skammen över brottet (Informant 3) 
 

Detta fenomen är ständigt återkommande i informanternas dagliga arbete. Samhället ger 
rekommendationer och uppmaningar kring hur kvinnor bör agera för att undvika en våldtäkt. 
Om kvinnan ändå blir utsatt för sexuellt våld får hon skylla sig själv. 
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Kvinnor får uppmaningar av hur de bör föra sig och vistas. Följs inte detta så 
får kvinnan skylla sig själv. Detta föder på något sätt skuld och skam från 
samhällets sida (Informant 8) 
 
Kvinnan blir utsatt för dubbelbestraffning. Om hon inte försvarade sig under 
övergreppet så ifrågasätts det, och om kvinnan gjorde motstånd så är hon lika 
bråkig som mannen och beskylls då för det också (Informant 5) 
 

Informanterna påtalade att merparten av de kvinnor som de möter inte ifrågasätter att de 
skuldbeläggs för brotten utan istället ser kvinnorna skuldbeläggningen som befogad. Därav 
upplevde informanterna att det är betydelsefullt att arbeta med den skuld som många av 
kvinnorna känner. Nedan följer en summering av samtliga teman från denna dimension. 
 
5.1.5 Summering av teman i dimensionen “Mötet med kvinnan” 
 
I denna dimension summeras de teman som presenterats ovan med en koppling till 
radikalfeminismens syn på konstruktionen av könens natur. Radikalfeminismen gör gällande 
att alla skillnader mellan könen är socialt och historiskt konstruerade. Samtliga av de teman 
som vi redogjort för ovan kan kopplas till denna konstruktivistiska syn på könens natur. 
 
En socialt skapad uppdelning av könen innebär att könen skiljs åt och tilldelas skilda 
egenskaper. Det empiriska materialet antyder att könen ses som åtskilda och att detta orsakar 
förvrängda uppfattningar om sexuellt våld. Informanternas resonemang om stereotyper kring 
sexuellt våld har tydliga kopplingar till radikalfeminismens antagande om de skilda 
egenskaper och beteenden som förknippas med könen. Att stereotyperna leder till att kvinnor 
skuldbeläggs och blir ansvariga för att ha utsatts för sexuellt våld stämmer överens med 
teorins uppfattning om att det finns en ojämlikhet mellan könen.  
 
Om det ena könet förtrycks av det andra, vilket radikalfeminismen anför, är det troligen en 
rimlig konsekvens att det förtryckta könet skuldbeläggs för något som det förtryckande könet 
egentligen bär ansvaret för. I den hierarki som radikalfeminismen anser att det föreligger 
mellan könen utgör mannen normen. Detta åskådliggörs i det empiriska materialet genom 
informanternas beskrivningar av hur kvinnor görs ansvariga för att motverka sexualbrott. 
Beskrivningarna anger att kvinnor blir ansvariga för att bete sig på ett sätt som inte riskerar att 
provocera fram sexuella närmanden från män. Informanternas utsagor tyder, i ljuset av dessa 
beskrivningar, på att normen i samhället utgörs av män och att kvinnor måste anpassa sig till 
det. 
 
Enligt informanterna bemöts kvinnliga sexualbrottsoffer på ett tvivelaktigt sätt. Kvinnorna 
blir mer ifrågasatta än vad gärningsmännen blir. En förklaring till detta möjliggörs med hjälp 
av teorin om den heterosexuella matrisen enligt vilken könen ställs i motsats till varandra 
både kroppsligt och beteendemässigt. Bemötandet av kvinnliga sexualbrottsoffer kan 
förklaras av att den heterosexuella matrisen konstruerar föreställningar om mäns och kvinnors 
sexualitet och att dessa föreställningar styr bemötandet av dessa kvinnor. Slutligen kan 
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upprätthållandet av de teman som nu redogjorts för förklaras med hjälp av begreppet 
performativitet (se avsnitt 3.6). Detta då upprepade handlingar och diskursiva praktiker 
gällande sexuellt våld kan vara en orsak till att den bristande hanteringen av sexuellt våld inte 
förbättras utan vidmakthålls.  
 
Nedan följer en dimension innehållande tre olika teman som samtliga kan sammankopplas 
med radikalfeminismens beskrivningar av patriarkatet. 
 
5.2 Dimensionen ”Mansdominerad samhällsstruktur” 
 
Tre av de teman som visade sig i det empiriska materialet kan relateras till 
radikalfeminismens begrepp patriarkat. Dessa teman berörde på olika sätt mäns maktutövning 
samt kvinnors underordning. Det första temat, ”manligt tolkningsföreträde”, har uppstått 
genom patriarkala strukturer i samhället. Detta ger upphov till de normer som informanterna 
anser att det föreligger kring sexuellt våld mot kvinnor vilket presenteras under temat 
“normer”. Det avslutande temat “sexualitet” är sammankopplat med de två ovanstående 
temana och presenteras därför sist. 
  
5.2.1 Manligt tolkningsföreträde 
 
Temat “manligt tolkningsföreträde” fann vi i samtliga av informanternas utsagor om hur 
sexuellt våld mot kvinnor hanteras och uppfattas av olika samhällsinstanser. Enligt vårt 
empiriska material upplever yrkesverksamma att mäns tolkningsföreträde utgör ett problem i 
deras arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Nedan följer utdrag ur det insamlade 
datamaterialet som påvisar varför informanterna upplever detta som problematiskt. 
 

Gärningsmännen får betald vård medan kvinnan får betala för sin vård 
(Informant 10) 
 
Det tar ofta på tok för lång tid innan gärningsmän tas in på förhör trots att det 
funnits en misstänkt gärningsman jättelänge, vilket inte sker i något annat brott 
(Informant 2) 
 
Samhällets struktur, män som grupp, män som kategori, har mera makt och 
deras röster väger tyngre (Informant 9) 
 
Männen har större handlingsutrymme (Informant 3) 
 

Nästkommande tema handlar om att mäns tolkningsföreträde ger upphov till att specifika 
normer gällande sexuellt våld blir vedertagna och förgivettagna. 
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5.2.2 Normen 
 
Samtliga informanter använde begreppet norm då de pratade om sexuellt våld varav temat 
”normen” synliggjordes i alla intervjuerna. Informanterna uppgav att normer om hur kvinnor 
och män bör bete sig leder till att det skapas förvrängda föreställningar om sexuellt våld mot 
kvinnor. 

Ett stort problem som jag ser är attityderna och moralen kring det här. För jag 
tror att mycket sådana saker påverkar hur folk sen beter sig (Informant 1) 
 

I datainsamlingsmaterialet återfinns flera resonemang från informanterna som handlar om att 
normerna internaliseras och därmed blir förgivettagna. 
 

Det är ett normativt problem att det ses som okej att man får slå till en kvinna 
på rumpan. Gränserna för vad som är okej eller inte töjs konstant vilket i sin tur 
påverkar normerna kring hur män ska bete sig mot kvinnor (Informant 4) 
 
Mäns beteenden blir normaliserade och därmed tänker man inte på hur fel 
deras beteenden är (Informant 3) 
 

Informanterna underströk vikten av att ifrågasätta regerande normer om mäns och kvinnors 
sexualitet för att kunna komma till rätta med problematiken kring sexuellt våld mot kvinnor. 
 

Normerna styr allting kring hur vi beter oss. Man måste ju jobba på ett 
strukturellt plan med det här och uppmärksamma och ifrågasätta attityder och 
moral och allt möjligt sådant (Informant 6) 
 

De normer som informanterna beskrev angående sexuellt våld handlade bland annat om 
uppfattningar kring sexualitet. Dessa uppfattningar beskrivs i nedanstående tema. 
 
5.2.3 Sexualitet 
 
Den samhälleliga synen på mäns och kvinnors sexualitet är, enligt informanterna, att de skiljer 
sig åt. Könens sexualitet formas och upprätthålls som varandras motsatser. Manlig sexualitet 
förklaras som aktiv och okontrollerbar medan kvinnlig sexualitet beskrivs som passiv och 
styrd. 
 

Sexualitet beskriv med väldigt få nyanser. Mannen är aktiv och kvinnan är 
passiv (Informant 5) 

 
Informanterna beskrev att den kvinnliga sexualiteten har en underordnad position gentemot 
männens. Vidare framhöll samtliga informanter att kunskapen kring kvinnors sexualitet är vag 
och outforskad. 
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Man verkar förstå så mycket om manlig sexualitet men man förstår inte ett dugg 
om kvinnlig sexualitet. Kunskapen kring kvinnors sexualitet är faktiskt obefintlig 
(Informant 2) 
 

Informanterna hävdar att synen på könens skilda sexualitet genomsyrar uppfattningen och 
hanteringen av sexualbrott.  
 

Kunskapen inom sexualitet och beteendevetenskap saknas hos många instanser 
som möter dessa kvinnor (Informant 10) 
 

Dimensionens tre teman sammanfattas i nedanstående summering. Summeringen kopplas 
även samman med studiens teoretiska referensram. 
 
5.2.4 Summering av teman i dimensionen ”Mansdominerad samhällsstruktur” 
 
Här följer en summering av de teman som presenterats under denna dimension med en 
koppling till det radikalfeministiska begreppet patriarkat. Radikalfeminismen förklarar 
patriarkatet som en social struktur och ett samhällssystem i vilket kvinnor är underordnade 
män i alla områden. Patriarkatets påverkan på det sexuella våldet framkom genom 
informanternas utsagor kring det manliga tolkningsföreträdet. Informanternas resonemang 
tyder på att deras arbete begränsas av patriarkala strukturer. Detta då många av de 
begränsningar som informanterna beskrev kan härledas till radikalfeminismens beskrivning av 
att män som grupp är överordnade vilket resulterar i att deras makt och handlingsutrymme blir 
större.  
 
Ytterligare en aspekt som många informanter framhöll var att mannens ord väger tyngre än 
kvinnans, vilket återigen kan tyda på att kvinnor är underordnade män. Att patriarkala 
strukturer internaliseras av båda könen och därmed förblir en slags norm är ett av de problem 
som teoribildningen beskriver angående patriarkatet. Detta problem synliggjordes i det 
empiriska materialet genom att samtliga informanter uttryckte en oro över att mannens makt i 
samhället osynliggörs. Att ifrågasätta normer var något som informanterna beskrev som en 
förutsättning för förändring. Detta då de förgivettagna normerna ansågs utgöra ett problem för 
deras arbete med sexualbrottsoffer. 
 
Sexualitet är ett centralt tema inom den radikalfeministiska teorin där mäns kontroll över 
kvinnors sexualitet och kroppar ses som patriarkatets yttersta maktuttryck. Detta yttrar sig 
genom att män kontrollerar kvinnors sexualitet, lust och åtrå. I informanternas utsagor 
uttrycktes detta maktuttryck genom beskrivningar av hur könens sexualitet uppfattas som 
varandras motsatser och att kvinnan innehar en underordnad position enligt dessa 
uppfattningar. 
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5.3 Dimensionen ”Vi mot dem” 
 
Nedanstående teman är sammankopplade med radikalfeminismens uppfattning om att kvinnor 
bör enas utan mäns inblandning och att kvinnors personliga erfarenheter av förtryck måste 
föras in i politiken. Konsekvenserna av det första temat “kvinnofråga” beskrivs i det andra 
temat “resurser”.   
 
5.3.1 Kvinnofråga 
 
Samtliga av studiens informanter är kvinnor och samtliga av dessa har påpekat att 
könsfördelningen bland de som arbetar med sexualbrottsoffer är mycket snedfördelad då det i 
stort sett enbart är kvinnor som arbetar med målgruppen. Denna könsfördelning gäller inte 
enbart för de yrkesverksamma utan även för dem som visar intresse för problemet. En av 
informanterna uppgav följande: 
 

Alla som hör av sig hit och är intresserade är kvinnor. Inte en enda man har 
visat intresse (Informant 1) 
 

Flera informanter uttryckte en frustration över att det främst är kvinnor som är engagerade i 
att motverka sexuellt våld trots att det främst är män som utför det. Problemet ses därmed som 
ett “kvinnoproblem” istället för att ses som ett problem som rör båda könen i lika stor 
utsträckning. Följande citat är ett exempel på hur en av informanterna uttryckte sig kring 
temat: 
 

Vi anser att både män och kvinnor måste jobba samtidigt för att det ska hända 
någonting. Alla måste vara aktiva. Att det är vi mot dem är vi så himla trötta på 
(Informant 8) 
 

Frustration förelåg även över att arbetet med kvinnor som utsatts för sexuellt våld ofta utförs i 
form av obetalt arbete. Problematiken med sexuellt våld blir därmed något som kvinnor måste 
engagerar sig i på sin fritid istället för att kunna arbeta med på heltid. Följande utdrag ur det 
empiriska materialet påvisar den frustration som uttrycktes av informanterna: 
 

Kvinnor jobbar med det här och det är ofta obetalt arbete (Informant 4) 
 
Tiden blir begränsad, måste både få in inkomst samtidigt som man vill arbeta 
med dessa kvinnor. Det är svårt att kombinera utan att bli utbränd (Informant 7) 
 

En konsekvens som härrör från att sexuellt våld hanteras som en kvinnofråga är att resurser 
nedprioriteras. Denna konsekvens beskrivs i nedanstående tema. 
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5.3.2 Resursbrist 
 
Sexuellt våld har varit och är fortfarande i mångt och mycket ett nedprioriterat område enligt 
informanterna. De menar att det märks tydligast vid resursfördelningen i samhället. Oavsett 
hur många nya föreningar och organisationer som skapas så minskar inte trycket på de 
resterande verksamheterna som arbetar med målgruppen. 
 

Nya organisationer och föreningar som arbetar med mäns våld mot kvinnor 
skapas hela tiden, trots detta så minskar inte trycket på oss (Informant 9) 
 

Många av informanterna var i behov av fler anställda men resurserna omöjliggjorde detta. 
Flera informanter beskrev en frustration över att de skulle vilja göra mer men att varken tiden 
eller resurserna räcker till. Detta påverkar självfallet klientelet, de som är i behov av hjälp får 
inte det. 
 

Då resurserna inte är tillräckliga och arbetsbelastningen är för hög så höjs 
ribban för att få hjälp, vilket i sin tur leder till att många kvinnor inte får det 
stöd de behöver (Informant 6) 
 

Ytterligare en faktor som speglar attityden kring sexuellt våld gällande resursfördelningen i 
samhället, är att många av verksamheterna som arbetar med frågan finansieras via bidrag. De 
måste själva söka bidrag för att verksamheten ska gå runt. En uppgift som tar tid, vilket är tid 
som istället hade kunnat läggas på kvinnorna. Tids- och resursbristen gör även att 
upprätthållandet av viktiga samarbeten med andra myndigheter och instanser blir lidande. 
 

Det finansiella är det absolut största problemet. Mycket tid idag läggs på att 
söka bidrag till verksamheten, vilket är tid vi istället skulle kunna lägga och 
spendera på kvinnorna som kommer hit och även till att hålla igång våra 
samarbeten med till exempel polisen (Informant 3) 
 

Dimensionens två teman kan sammanknytas med radikalfeminismens poängterande av att 
kvinnors personliga erfarenheter av förtryck bör föras in i politiska sammanhang genom att 
kvinnor enas utan män. Denna sammankoppling mellan teman och teoretiska antaganden görs 
i nedanstående summering av dimensionens teman. 
 
5.3.3 Summering av teman i dimensionen ”Vi mot dem” 
 
I denna dimension summeras de teman som presenterats ovan med en koppling till 
radikalfeminismens anförande om att ”det personliga är politiskt”.  Radikalfeministisk teori 
gör gällande att det finns en grundläggande konflikt mellan könen då det ena könet förtrycker 
det andra. Konflikten kan exemplifieras av att det främst är kvinnor som utsätts för sexuellt 
våld av män (BRÅ, 2013). Vidare synliggörs konflikten av informanternas poängterande om 
att det främst är kvinnor som är engagerade i problematiken med sexuellt våld.  
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Ett radikalfeministiskt antagande är att kvinnor lever under ett hot om att kunna bli våldtagna 
och att kvinnors personliga erfarenheter från detta hot bör föras in i politiken. Informanterna 
framhävde att det är kvinnor som driver och utvecklar strategier för att motarbeta det sexuella 
våldet. Att kvinnor enas och finner styrka i varandra är en grundpelare för radikalfeminismen. 
Även informanterna förespråkar denna gemenskap men de understryker även att männen 
saknas i debatten och frågan.  
 
Då radikalfeminismen framträdde, under mitten av 1960-talet, förelåg det troligen ett behov 
av att kvinnor enades utan mäns inblandning för att skapa enighet. I dagsläget, 50 år senare, 
har förutsättningarna för förbättringar av kvinnors villkor förändrats vilket kan förklara 
informanternas uppfattning om att det är nödvändigt att även männen blir delaktiga i kampen 
mot sexuellt våld.  
 
Det empiriska materialet tyder på att män varken tar eller ges ansvar för det strukturella våld 
som de utövar. Informanterna uttrycker att män som grupp skulle behöva involvera sig i 
frågan för att en förändring ska ske. Sexuellt våld kan inte endast ses som en kvinnofråga utan 
detta problem berör både kvinnor och män. Radikalfeminismen som teori uttrycker inget 
specifikt kring resursfördelningen i samhället. Det förefaller dock finnas ett samband mellan 
informanternas utsagor och dimensionens teorianknytning då dessa speglar var makten finns, 
hos männen. Som tidigare nämnts gör radikalfeminismen gällande att det finns en konflikt 
mellan könen. Konflikten kan gestaltas av att kvinnofrågan, sexuellt våld, är nedprioriterad 
och att resurserna blir därefter. 
 
Nästföljande dimension innehåller enbart ett tema. Detta är dock av betydelse för samtliga av 
de tidigare nämnda temana varav det presenteras i en egen dimension. Den teoretiska 
kopplingen till temat utgörs av radikalfeminismens uppfattning om att mäns sexuella våld mot 
kvinnor är ett uttryck för kvinnoförtryck. 
 
5.4 Dimensionen ”Kvinnoförtryck” 
 
Temat “kunskapsbrist”, har beröringspunkter med samtliga av de övriga teman som tidigare 
nämnts. Detta då den kunskapsbrist om sexuellt våld, som påtalats av samtliga informanter, 
verkar utgöra en grund för de problemområden kring sexuellt våld som beskrivits i 
ovanstående teman. Vidare är dimensionens tema sammankopplat med radikalfeminismens 
syn på sexuellt våld mot kvinnor som det tydligaste kvinnoförtrycket. 
 
5.4.1 Kunskapsbrist 
 
Då empirin analyserades fann vi det vara tydligt att kunskapsbristen om sexuellt våld var den 
orsak som samtliga informanter ansåg vara grunden till alla olika former av problem som de 
upplevde i sitt arbete med sexualbrottsoffer. Olika aspekter av kunskapsbrist kring sexuellt 
våld beskrevs av informanterna och kunskapsbristen uppgavs föreligga hos samtliga av de 
samhällsinstanser som möter sexualbrottsoffer. 
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Det måste finnas mer kunskap inom alla instanser när det gäller våld mot 
kvinnor (Informant 4) 
 
 Socialtjänsten, sjukvård, polis, domarkåren, ja alla som kommer i kontakt med 
denna målgrupp. Okunskapen är så påtaglig (Informant 6) 
 

Inom rättsväsendet finns det, enligt informanterna, bristande kunskap om kvinnors sexualitet 
samt om hur sexualbrottsoffer agerar under och efter övergreppen.   
 

Det finns en ovilja bland domare inför att lära sig hur man psykologiskt 
fungerar i sådana situationer. De har ingen kunskap om kvinnors sexualitet 
(Informant 7) 
 

För att kunna vidareutveckla arbetet med att motverka sexuellt våld mot kvinnor krävs det, 
enligt informanterna, en spridning av kunskap om sexuellt våld. Vid samtliga intervjuer 
återkom informanterna till uppfattningen om att grunden för en förbättring av hur sexuellt 
våld mot kvinnor hanteras och uppfattas är att sprida kunskap. 
 

Mycket kunskapsbildning och kunskapsspridning som behövs för att komma till 
rätta med detta. Jag tycker ju att utbildningsinsatser är lika viktiga som att 
förändra lagstiftningen (Informant 2) 
 

Nedanstående sammanfattning av dimensionens tema inkluderar även de teman som tidigare 
har presenterats. 
 
5.4.2 Summering av teman i dimensionen ”Kvinnoförtryck” 
 
I denna dimension följer en summering av temat med en koppling till radikalfeminismens 
uppfattning om mäns kontroll av kvinnor. En uppfattning som utgår från teorins antagande 
om att kvinnor är underordnande och kontrollerade av män. Som nämnts tidigare, har 
kunskapsbristen beröringspunkter med samtliga av de övriga temana. Därav berörs samtliga 
teman i denna summering. 
 
Det förefaller finnas ett samband mellan informanternas utsagor om kunskapsbristen kring 
sexuellt våld och radikalfeminismens beskrivningar av hur mäns kontroll av kvinnor yttrar 
sig. Sambandet föreligger då kunskapsbristen kan förklaras av att mäns kontroll över kvinnor 
leder till att kunskapsspridningen om sexuellt våld mot kvinnor begränsas. Sambandet kan 
förtydligas genom att framhålla informanternas uppfattningar om att det existerar ett manligt 
tolkningsföreträde i dagens samhälle. 
 
Om mäns kontroll existerar både i hemmet och ute i samhället, vilket radikalfeministisk teori 
anför, är det troligt att mäns intressen har en stark inverkan på vilken typ av kunskap som 
erhålls i den privata och i den offentliga sfären. De stereotyper och normer som 
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uppmärksammats i informanternas utsagor är troligen påverkade av att mäns intressen styr 
kunskapsspridningen. 
 
Det faktum att det insamlade datamaterialet har antytt att problemet ses som en kvinnofråga 
kan aktualiseras för att resonera kring varför det verkar föreligga en kunskapsbrist om sexuellt 
våld mot kvinnor. Om mäns intressen styr vilken typ av kunskap som ges mest utrymme är 
det ytterst tänkbart att kunskap om något som verkar tillhöra kvinnors intressen 
nedprioriteras.  
  
Ytterligare aspekter av radikalfeminismens antagande om mäns kontroll som kan härledas till 
kunskapsbristen är dem om att förtrycket är som tydligast i sexualiteten och att män gynnas 
av att kvinnor är underordnade. Majoriteten av alla sexualförbrytare är män (BRÅ, 2013). 
Dessa män gynnas troligen av att det finns en kunskapsbrist om sexuellt våld. Detta då det 
empiriska materialet antyder att kunskapsbristen hämmar möjligheterna för att motverka 
sexuellt våld samt bestraffa dem som utför det. 
 
Informanterna påpekade att mäns och kvinnors sexualitet ses som åtskilda och att kvinnors 
sexualitet är underordnande mäns. Dessa uppfattningar utgör troligen en påverkansfaktor för 
vilken kunskap om sexuellt våld som blir gällande. Detta kan förklara varför kunskapen kring 
kvinnors sexualitet, enligt informanterna, är både knapphändig och felaktig. Bristande 
kunskap, så som den beskrivs av informanterna, kan troligen leda till att sexualbrottsoffer 
felaktigt skuldbeläggs och görs ansvariga för det brott som de utsatts för. 
 
En kunskapsbrist om sexuellt våld kan även förklara den resursbrist som beskrivits av 
informanterna. En begränsad kunskapsspridning om problemets omfattning har troligen en 
negativ inverkan på hur mycket resurser som tillägnas problemet. 
 
Eftersom mäns kontroll av kvinnor är till synes institutionaliserad i form av till exempel 
kunskapsbrist och nedprioritering av sexuellt våld, förefaller en förändring till det bättre 
härvidlag behöva ske på strukturell nivå. Ändring i exempelvis sexualbrottslagstiftningen 
skulle kunna vara en möjlighet att på institutionell nivå åstadkomma en förändring till det 
bättre. En av studiens frågeställningar har varit att undersöka om yrkesverksamma inom det 
sociala arbetets fält påverkas av nuvarande sexualbrottslagstiftning i sitt arbete med kvinnor 
som utsatts för sexuellt våld. En annan frågeställning var att undersöka om de 
yrkesverksamma anser att ett införande av en samtyckesreglering skulle påverka deras arbete 
med målgruppen. Resultatet angående dessa frågeställningar redogörs nedan.      
      
5.5 Regleringen kring sexualbrott 
 
Detta avsnitt består av en redogörelse för studiens resultat angående nuvarande 
sexualbrottslagstiftning samt samtyckesregleringen. Uppkomsten till förslaget om ett 
införande av en samtyckesreglering föranleddes av ett missnöje och en frustration över den 
nuvarande sexualbrottslagstiftningen (Asp, 2010a). Därav inleds detta avsnitt med studiens 
resultat angående nuvarande sexualbrottslagstiftning varpå resultatet om 
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samtyckesregleringen följer. Avsnittet avslutas med en summering av dessa resultat i vilken 
en koppling till studiens teoretiska ramverk görs. De teman som tidigare har presenterats är 
sammankopplade med de resultat som presenteras nedan varpå även temana kommer att 
inkluderas i de resonemang som förs i detta avsnitt. 
 
5.5.1 Nuvarande sexualbrottslagstiftning 
 
Samtliga av studiens informanter har på ett eller annat sätt varit kritiskt inställda gentemot 
nuvarande sexualbrottslagstiftning. Även om skilda åsikter har föranlett informanternas kritik 
finns det således en enhetlig uppfattning om att lagstiftningen är bristande. En av 
informanterna beskrev nuvarande lagstiftning på följande vis: 
 

Dagens lagstiftning är rätt handlös vilket är skrämmande. Det är nästan så att 
det är värre att gå igenom en juridisk process än själv övergreppet. Det är så 
förfärligt hur det ser ut, och hur det fungerar i dagsläget (Informant 1) 
 

Studiens resultat indikerar att yrkesverksamma som arbetar med kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld upplever att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen har en negativ inverkan på 
deras arbete med dessa kvinnor. Detta uppgavs bland annat bero på att lagen ansågs vara 
könsstereotyp. 
 

Det ska vara en formell lag men det ser inte ut så. Formellt ska alla värderas 
lika men informellt så undrar man vad det är som pågår, vilka tankar och 
strukturer som egentligen styr (Informant 5) 
 

Rättstillämpningen ansågs bli begränsad av att det finns få nyanser av sexualitet vilket skapar 
felaktiga föreställningar om sexuellt våld. Att nuvarande sexualbrottslagstiftning verkar 
genomsyras av ett manligt tolkningsföreträde framkom genom att informanterna uppgav att 
kvinnor missgynnas av nuvarande rättstillämpning. 
 

Kvinnor har inte någon rättvisa i lagens namn, detta blir tydligt då folk dels 
tvekar på att anmäla men också att det inte leder någonstans (Informant 10) 
 

Resultatet tyder även på att bedömningen av sexualbrott påverkas av den kunskapsbrist som 
påtalats av informanterna. Enligt utsagor från det empiriska materialet finns det inte tillräcklig 
kunskap om sexuellt våld inom rättsväsendet. Detta tydliggjordes av att informanterna 
beskrev rättsliga bedömningar som gjorts utifrån stereotypa uppfattningar om sexualbrott. 
Sådana bedömningar leder, enligt informanterna, till att många kvinnor avstår från att anmäla. 
En trolig konsekvens av det påtalades av en informant som framförde att sexualbrottsoffer har 
svårt att gå vidare om de inte får upprättelse. 
 

Vi arbetar mycket med att hjälpa kvinnorna till att gå vidare. Fortsätta sitt liv 
ändå. Men det är svårt att gå vidare när rättsapparaten inte ger offret 
upprättelse (Informant 8) 
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Flera av informanterna återkom till uppfattningen om att män har mer makt än kvinnor då 
sexualbrottslagstiftningen diskuterades under intervjuerna. Detta genom att de påtalade att 
rätten utgår från mannens ord istället för kvinnans vid bedömningar av sexualbrott. 
 

Tydligt att män har mer makt än kvinnor. Det finns en hierarkisk uppdelning. 
Hans ord väger tyngre än hennes (Informant 4) 
 

Nedan redovisas studiens resultat angående informanternas åsikter gällande om deras arbete 
skulle påverkas av ett införande av en samtyckesreglering. Informanternas åsikter skiljde sig 
åt gällande samtyckesregleringen, somliga förespråkade ett införande av en 
samtyckesreglering medan andra var mer skeptiska gentemot denna. Förespråkarnas åsikter 
presenteras först varpå en redogörelse följer av utsagor från de informanter som var kritiskt 
inställda mot samtyckesregleringen. 
 
5.5.2 Åsikter kring ett eventuellt införande av en samtyckesreglering 
 
Förespråkare för ett införande av en samtyckesreglering 
 
De informanter som förespråkade ett införande av en samtyckesreglering framförde vikten av 
att inse att ett införande av regleringen inte skulle förändra hela systemet på en dag. De kunde 
dock se fördelar och positiva aspekter med ett införande av en samtyckesreglering. Många av 
informanterna framförde att en samtyckesreglering skulle kunna föra tillbaka ansvarsbördan 
till förövaren. 

Blir en slags förskjutning till mannen istället då i dagsläget är det kvinnan som 
får bära ansvaret (Informant 3) 
 

Vid samtliga intervjuer har informanterna framfört att samhället lär kvinnor hur de ska 
undvika att bli utsatta för sexuellt våld istället för att fokusera på att män inte ska våldta. De 
informanter som förespråkade ett införande av en samtyckesreglering framförde att införandet 
skulle ändra fokus från kvinnan till mannen. Perspektivet skulle därmed skiftas till att 
förövaren, istället för offret, ifrågasätts för sitt beteende och sina handlingar. De sistnämnda 
informanterna ansåg att känslor av skuld och skam hos sexualbrottsoffer skulle minskas om 
ansvaret lades över på gärningsmannen. 

 
Lättare att bemöta skammen tänker jag med en samtyckesreglering  
(Informant 1) 
 

Samtyckesregleringen skulle även, enligt somliga informanter, kunna vara av psykologisk 
vikt då en form av upprättelse skulle kunna uppstå.  
 

Jag tror rent psykologiskt att det skulle ha stor betydelse för kvinnorna för det 
läggs då större ansvar på mannen (Informant 5) 
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Några av informanterna beskrev att bekräftandet av att ett brott begåtts skulle underlättas med 
hjälp av en samtyckesreglering. Detta eftersom det då skulle finnas stöd i lagen för att styrka 
brottet, oavsett om offret varit berusat eller sovit. På så sätt skulle skammen vara enklare att 
bemöta. 

 
Vi skulle kunna bekräfta deras historia och säga att det spelar ingen roll om du 
sov eller inte för du samtycke inte till handlingen (Informant 4) 
 

Några av informanterna antydde en förhoppning om att ett införande av en 
samtyckesreglering skulle leda till att fler gärningsmän åtalas och ännu hellre till fler fällda 
domar. De ansåg att införandet skulle kunna innebära att samhällsproblemet sexuellt våld inte 
skulle nedprioriteras eller uppfattas som en kvinnofråga i samma utsträckning som idag. Om 
en samtyckesreglering kunde medföra att flera anmälningar leder till åtal samt fällda domar, 
så skulle samhället tvingas inse utsträckningen av sexuellt våld och därmed prioritera arbetet 
för att motverka samhällsproblemet. 
 

Blir det fler anmälningar, och fällande domar så kommer samhället tvingas att 
ta itu med problemet (Informant 3) 
 

Samtliga informanter framförde att en förändring i lagstiftningen inte kan få genomslag utan 
att den följs av information och utbildning kring den nya regleringens innebörd. 
Utbildningsinsatser för att hantera nuvarande kunskapsbrist skulle därmed aktualiseras. 
 

Jag tror att det inte blir så stor skillnad att bara ändra lagstiftningen men det 
skulle kunna leda till att utbildningsinsatser framtvingas (Informant 3) 
 
Det är kunskap som behövs och kanske en ny lagstiftning kunna hjälpa till med 
det. Resurser sätts då in för att utbilda om den nya lagförändringen  
(Informant 2) 
 

Det som samtliga informanter enades om, oavsett åsikt om samtyckesregleringen, var att en 
förändring av nuvarande sexualbrottslagstiftning skulle bidra till en normerande effekt i 
samhället. Synen och attityden kring vad en våldtäkt är skulle kunna förändras och därmed 
skulle de förlegade föreställningarna som finns i dagens samhälle, bli just förlegade. Normen 
och därmed stereotyperna skulle behöva anpassas till hur verkligheten faktiskt ser ut. 
 

Jag tror absolut att en samtyckesreglering skulle bidra till en normerande effekt 
i samhället där de stereotypa bilderna och attityderna kring sexuellt våld 
tvingas förändras (Informant 5) 
 

Somliga informanterna framförde att en samtyckesreglering skulle komma att ses som ett 
ställningstagande från samhället. Detta då de ansåg att lagen spelar en avgörande roll för vilka 
normer som blir gällande i samhället. 
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Det är ju ett ställningstagande som samhället gör. Då jag tror att lagen formar 
normen. Vi får ju våra normer från de lagar som styr, så jag tror en 
samtyckesreglering skulle fungera som ett symboliskt stort värde (Informant 4) 

 
Kritiskt ställda till ett införande av en samtyckesreglering 
 
De informanterna som ställer sig kritiska till ett eventuellt införande av en 
samtyckesreglering, menar att samtycke är eftersträvansvärt och fungerar i teorin men inte i 
praktiken. De hävdar att bevisbördan kvarstår och att faktumet ord mot ord inte försvinner. 
 

Oavsett om en samtyckesreglering kommer till skott så kvarstår fortfarande 
bevisbördan. I dessa ärenden kommer det alltid vara ord mot ord oavsett vilken 
lagstiftningen som än finns (Informant 7) 
 

Då vittnen finns i ytterst få fall så kommer de stereotypa uppfattningarna fortfarande ha en 
avgörande roll vid bedömningar av sexualbrott. Många av informanterna uttryckte att det 
manliga tolkningsföreträdet fortfarande kommer att genomsyra hanteringen av 
sexualbrottsärenden varav det, enligt dem, är naivt att tror att en samtyckesreglering skulle 
förändra hela rättssystemet. En av informanterna beskrev lagändringsförslaget på följande 
sätt:  
 

Det kommer inte förändra någonting, som ett slag i luften. Men det är 
samhällets sätt att hålla problemet från sig (Informant 10) 
 

Samtyckesregleringen beskrevs även som ett politiskt sätt att komma undan problematiken. 
Samhället försöker hitta genvägar för att komma åt problematiken istället för att gå till 
grunden för det sexuella våldet. Kunskapsbristen om sexuellt våld är, enligt många 
informanter, så pass påtaglig att en samtyckesreglering inte skulle åtgärda de kunskapsluckor 
som finns idag. Det krävs mer än en lagförändring för att förändra dagens samhällsstruktur 
som finns idag. 
 

Kunskapsspridning inom området är det som behövs för att komma till rätta 
med problemet (Informant 6) 
 

Många av informanterna hyste en oro över att ännu mer ansvar kan komma att riktas mot 
kvinnan i rättsprocessen om en samtyckesreglering införs. Införandet kan leda till att ännu 
mer fokus riktas mot hur kvinnan betett sig före, under och efter att brottet begåtts. 
Ifrågasättandet av kvinnans beteende och handlingar skulle således bli än mer omfattande. 
Ansvarsbördan skulle därmed, enligt informanterna, bli ännu tyngre för kvinnan vilket i sin 
tur skulle förstärka känslor av skuld och skam.  

 
Det blir istället en extrem koncentration på hennes agerande innan övergreppet, 
alltså har hon tydligt gjort att hon inte ville (Informant 8) 
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Några av informanterna framfördr att hanteringen av sexualbrott följer en tydlig norm som är 
osynliggjord och förgivettagen. 
 

Samtyckesreglering eller ej, faktumet kvarstår hur kvinnor blir bemötta i 
rättsväsendet (Informant 9) 
 

Ytterligare ett dilemma som framfördes angående samtyckesregleringen var angående dess 
utformning. Flera informanter ansåg att det föreligger komplikationer kring vad som ska 
anses vara ett samtycke. En av informanterna underströk att aktivisterna i frågan gör ett 
otroligt viktigt arbete mot sexuellt våld men att en samtyckesreglering får svårt att passa in i 
juridikens ramar. 
 

Nästa fråga blir ju vad gränsen går för samtycke? Samtycker kvinnan om hon 
följer med hem till mannen? Om hon lägger sig i sängen? Om de har kysst 
varandra? Ja ni förstår en massa sådana ifrågasättanden sådär. Och så vidare. 
Frågorna är många och vad gränsen ska gå för samtycke är väldigt oklart 
(Informant 8) 
 

Nedan följer en sammanfattning av det sammantagna resultatet angående nuvarande 
sexualbrottslagstiftning samt samtyckesregleringen. Resultatet kopplas även till studiens 
teoretiska referensram.   
 
5.5.3 Summering av ”Regleringen kring sexualbrott” 
 
Trots informanternas skilda uppfattningar gällande lagstiftningen samt samtyckesregleringen 
är det möjligt att identifiera likheter i de begrepp som återfinns i deras utsagor. Denna 
begreppsapparat har beröringspunkter med radikalfeministisk teoribildning. 

Radikalfeminismen anser att kvinnor är underordnade män i samtliga områden i samhället. 
Vilket, enligt informanterna, bekräftas av både utformningen samt tillämpningen av 
nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Regeringsformen fastslår att ”alla människor ska 
värderas lika inför lagen” (SFS 1974:152). Enligt informanterna efterföljs dock inte 
paragrafen vid tillämpningen av nuvarande sexualbrottslagstiftning. De hävdar att mannens 
ord väger tyngre än kvinnans, vilket tydliggör den hierarki som radikalfeminismen beskriver 
att det finns mellan könen.  

Det manliga tolkningsföreträdet som påvisats av informanterna är ytterligare ett uttryck för 
radikalfeminismens antagande om att män gynnas och får fördelar gentemot kvinnor. 
Informanterna framförde även att kvinnor missgynnas av nuvarande sexualbrottslagstiftning 
och rättstillämpning vilket ytterligare tyder på radikalfeminismens antaganden om att män har 
mer makt än kvinnor.  

Informanterna resonerade kring att mannen utgör normen och att lagstiftningen är skapad 
utifrån mannens perspektiv. Detta kan härledas till radikalfeminismens uppfattning om de 
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patriarkala strukturer som genomsyrar samhället. Samtliga informanter framförde att män har 
mer makt än kvinnor i lagens namn. Detta stämmer överens med beskrivningen av patriarkatet 
som en social struktur i vilken kvinnor är underordnade män. Det maktförhållande mellan 
könen som radikalfeminismen anser att det finns, återupprättas därmed av lagen vilket gör att 
mäns dominans i samhället fortskrider.  

Informanterna framhöll att nuvarande lagstiftning är könsstereotyp och att detta tydliggörs på 
flera nivåer. Detta ansågs främst bli synliggjort i rättstillämpningen där könens sexualitet 
framställs som varandras motsatser. Den konstruktivistiska synen på könens natur anför att 
könen är konstruerade och att dessa konstruktioner skapar normer kring hur kvinnlig 
respektive manlig sexualitet yttrar sig. Informanterna beskriver att få nyanser av sexualitet 
ryms i de normer som föreligger idag. Vidare framförde informanterna att stereotypa 
föreställningar kring könens sexualitet präglar rättstillämpningen, vilket missgynnar kvinnor. 

Radikalfeminismen framhåller att kvinnor bör enas utan mäns inblandning för att kunna 
motverka mäns kontroll över kvinnor. På så sätt kan kvinnor utveckla strategier för att 
motarbeta männens förtryck. Diskussionen av ett eventuellt införande av en 
samtyckesreglering skulle kunna ses i ljuset av en sådan strategi. Vissa av informanterna 
anser att en samtyckesreglering är ett steg i rätt riktning medan andra informanter hävdar att 
problemet måste attackeras från ett annat håll, exempelvis genom att ändra andra delar av 
sexualbrottslagstiftningen. 

De informanter som förespråkade ett införande av en samtyckesreglering ansåg att införandet 
skulle innebära att ansvarsbördan hamnade på gärningsmannen varav fokus skulle riktas mot 
mannens agerande istället för på kvinnans beteende. Enligt förespråkarna skulle en 
samtyckesreglering bli ett samhälleligt ställningstagande vilket skulle generera en normerande 
effekt. En sådan effekt skulle kunna påverka de patriarkala strukturerna som 
radikalfeminismen menar att samhället genomsyras av. Radikalfeminismen förklarar kvinnors 
underordning genom att förtydliga att det är männen som sitter på makten och därmed även 
kontrollen. Mannen utgör normen vilket gynnar män. 

De informanterna som är kritiskt ställda till ett införande av en samtyckesreglering anser att 
de patriarkala strukturerna fortfarande kommer att styra rättsprocessen. Dessa informanter 
hävdar att mäns tolkningsföreträde fortfarande kommer att styra oavsett lagstiftning. Ansvaret 
för sexualbrott kommer att bli tyngre och mer påtagligt gentemot kvinnor då mannen 
fortfarande utgör normen. Dessa informanter framförde att de synsätt och attityder som finns i 
samhället är internaliserade och därmed inte kan förändras endast genom ett införande av en 
samtyckesreglering. 

Det som är intressant att uppmärksamma är att samtliga informanter beskriver problematiken 
kring sexuellt våld utifrån liknande begrepp. Begrepp som kan sammankopplas till 
radikalfeministisk teoribildning. Samtliga informanter beskriver att mäns kontroll över 
kvinnor har en negativ inverkan på deras arbete. Hur detta kvinnoförtryck kan motverkas 
förklaras dock på olika sätt bland informanterna. Vissa av informanterna anser att en 
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samtyckesreglering skulle kunna vara ett sätt att motverka kvinnors underordning medan 
andra informanter anser att det inte är tillräckligt med en lagförändring utifrån att mäns 
maktövertag och tolkningsföreträde är allt för utbrett och internaliserat i samtliga av de 
samhällsinstanser som hanterar sexuellt våld.   

Resultatet som presenterats i detta kapitel diskuteras i nästkommande kapitel utifrån fem olika 
aspekter. Med anledning av att resultatet presenterats i relation till studiens teoretiska 
referensram har vi valt att rikta diskussionens huvudsakliga fokus mot den tidigare forskning 
som presenterats i uppsatsen. Merparten av diskussionen av studiens resultat genomförs 
därmed i relation till tidigare forskning.  
 
6. Diskussion 
 
Nedan följer uppsatsens avslutande kapitel i vilket studiens resultat diskuteras. Inledningsvis 
diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer en 
diskussion av resultatet i relation till den tidigare forskning som vi presenterat. Som nämndes 
ovan riktas kapitlets huvudsakliga fokus mot denna del av diskussionen. Sedan diskuteras 
resultatet i relation till studiens teoretiska referensram. I nästföljande avsnitt kopplas 
diskussionen av resultatet till studiens metodologiska ansats. Avslutningsvis följer en 
diskussion om vilka slutsatser som kan dras av studien gällande socialt arbete som 
forskningsområde samt vilka praktiska innebörder slutsatserna kan ha för socialt arbete som 
praktikfält. 
 
6.1 Summering av resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar 
 
Vår studie har syftat till att ge en bild av vilka de viktigaste problemområdena är inom socialt 
arbete kring sexuellt våld, utifrån yrkesverksammas erfarenheter. De yrkesverksamma som vi 
har intervjuat har berättat om ett flertal olika problemområden. Dessa har vi redogjort för i de 
teman som presenterades i föregående kapitel, vilka är: stereotyper, bemötande av 
sexualbrottsoffer, ansvar, skuld och skam, manligt tolkningsföreträde, normen, sexualitet, 
kvinnofråga, resursbrist samt kunskapsbrist. Dimensionerna vi beskrev i föregående kapitel är 
skapade utifrån den valda teorianknytningen. De kommer därmed inte nämnas under detta 
avsnitt då de inte svarar på studiens syfte eller frågeställningar utan endast har fungerat som 
ett verktyg i analysen. 
 
Resultatet antyder att kunskapsbrist om sexuellt våld utgör grunden till samtliga av de 
problemområden som informanterna har beskrivit. Kunskapsbristen är även, enligt 
informanterna, orsaken till olika samhällsinstansers bristande hantering av sexuellt våld. 
Informanterna bekräftade därmed vår förförståelse om att det föreligger brister i olika 
samhällsinstansers hantering av problemet. 
 
Samtliga informanter har uppgett att nuvarande sexualbrottslagstiftning har en negativ 
inverkan på deras arbete. Därav tyder resultatet på att nuvarande sexualbrottslagstiftning 
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påverkar det arbete som yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält bedriver för kvinnor 
som utsatts för sexuellt våld.   
 
Trots att samtliga informanter förespråkar en förändring av nuvarande sexualbrottslagstiftning 
skiljer sig deras åsikter åt angående hur en sådan förändring bör se ut. Somliga informanter 
förordar ett införande av en samtyckesreglering då de anser att regleringen skulle kunna bidra 
till en förbättring av den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Dessa informanter anser 
således att ett införande av en samtyckesreglering skulle ha en positiv inverkan på deras 
arbete med sexualbrottsoffer. Andra informanter är mer skeptiska mot en samtyckesreglering 
och anser istället att det finns andra typer av förändringar som är bättre lämpade för att 
genomföra en förbättring av den rättsliga hanteringen av sexualbrott. Somliga av 
informanterna anser således inte att ett införande av en samtyckesreglering skulle ha någon 
positiv inverkan på deras arbete. 
 
Sammanfattningsvis antyder resultatet att det finns olika problemområden inom socialt arbete 
med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Problematiken förklaras av att det föreligger en 
kunskapsbrist om sexuellt våld hos de olika samhällsinstanser som hanterar sexuellt våld. Ett 
sätt att motverka problematiken skulle kunna vara att förändra nuvarande 
sexualbrottslagstiftning som samtliga av de yrkesverksamma beskriver som bristfällig. Om 
förändringen bör ske i form av ett införande av en samtyckesreglering finns det dock delade 
meningar om. 
 
6.2 Diskussion av relationen mellan resultatet och tidigare forskning 
 
I kapitlet om tidigare forskning redovisades studier som berört olika aspekter av sexuellt våld 
mot kvinnor. Den presenterade forskningen påvisar att sexuellt våld är ett komplext problem 
som genomsyrar många dimensioner av samhället. 

Av den presenterade forskningen framkom att synen på och hanteringen av sexuellt våld 
brister på många punkter, där rättsapparaten är en av de bidragande faktorerna. I forskning om 
nuvarande sexualbrottslagstiftning beskrivs lagen som könsrelaterad (Andersson, 2004; 
Sutorius, 2014). Sexualbrottslagstiftningen ska vara könsneutral, men som informanterna 
påpekar, stämmer det ej med den faktiska rättstillämpningen. 

Den forskning som vi presenterade angående rättsliga bedömningar av sexualbrott anförde att 
mäns ord väger tyngre än kvinnors vid dessa bedömningar (Andersson, 2004). Denna 
forskning kan vidareutvecklas med hjälp av vår studie vars resultat har antytt att ett manligt 
tolkningsföreträde genomsyrar olika samhällsinstansers hantering av sexuellt våld vilket 
rättstillämpning uppges vara ett exempel på. Mäns tolkningsföreträde kan således ses som en 
förklaring till varför mäns ord väger tyngre än kvinnors vid sexualbrottsbedömningar.  

Att tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen präglas av de attityder och värderingar som 
genomsyrar samhället är något som framhållits i den forskning vi presenterat (Nordborg, 
1997, s. 171). Ett exempel på detta är uppfattningar om könens skilda sexualitet. Könens 
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sexualitet framställs som varandras motsatser (Laqueur, 1994). Vår studie kan utgöra ett 
bidrag till detta genom att antyda att dessa uppfattningar utgör ett problem för socialt arbete 
med kvinnor som utsatts för sexuellt våld varav det är betydelsefullt att uppfattningarna 
förändras. 

Informanterna framförde att kunskapen kring kvinnans sexualitet är näst intill obefintlig vilket 
leder till att bedömningar av sexualbrott baseras på förvrängda antaganden om kvinnors 
sexualitet. Förlegade föreställningar kring sexualbrott, som består av allt från brottet i fråga 
till vem offret/gärningsmannen är, har en ständigt negativ inverkan vid rättsprocesser kring 
sexualbrott (Asp, 2010a; Edgren, 2011; Jeffner, 1994; Öberg m.fl.,  2010). Enligt 
informanterna gäller detta även för deras arbete med sexualbrottsoffer. Att stereotypa 
uppfattningar kring vad en våldtäkt är påverkar bemötandet av kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld är därmed något som bekräftats i både tidigare forskning och i studiens resultat. 
Kränkande frågor och ifrågasättande av kvinnans utseende, beteende och handlingar är något 
som, enligt tidigare forskning samt studiens resultat, ofta förekommer i samhällsinstansernas 
bemötande av kvinnliga sexualbrottsoffer (Diesen & Diesen, 2009; Roks, 2013, s. 20f; 
Sutorius, 2014, s. 75; Wennstam, 2002;). Detta leder till att ansvaret för brottet hamnar på 
offret och inte på förövaren. Fokus riktas mot kvinnans ageranden både innan, under och efter 
övergreppet istället för mot gärningsmannens agerande. (Jarl & Stolt, 2010; O’Bryne m. fl., 
2007; Wendt, 2010; Öberg m. fl., 2010). 

Enligt informanterna finns det föreställningar om att det är kvinnans ansvar att inte bli 
våldtagen, och om ett sexuellt övergrepp ändå inträffar så är det kvinnan som får bära skulden 
och skammen. Det leder till att kvinnan anklagar sig själv för ett brott som begåtts av någon 
annan. 

Tidigare forskning gör gällande att sexuellt våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som 
bagatelliseras genom att forskningen främst inriktas mot avvikande beteenden istället för att 
söka svaren på strukturella nivåer (Ekenstam & Nordberg, 2009; MacKinnon, 2005; Tollin & 
Törnqvist, 2005). Därav har feministisk forskning istället riktats mot de bakomliggande 
faktorerna för sexuellt våld (Dobash & Dobash, 1978; Kelly, 1988; Lundgren, 1993; Scully, 
1990). Vår studie kan utgöra ett bidrag till den feministiska forskningen genom att ha 
undersökt vilken problematik som yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält upplever i 
sitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Vår studie har således riktats mot 
problematik på strukturella nivåer istället för att fokusera på problemområden på individnivå.  

Forskare hävdar att sexuellt våld är ett av de tydligaste tecknen på kvinnoförtryck som finns i 
samhället. Dessa forskare förklarar det sexualiserade våldet med ord som makt, kontroll och 
ojämställdhet. (NCK, 2010) I kapitlet om tidigare forskning framkom det att FN har kritiserat 
Sverige för dess bristande hantering sexuellt våld (FN, 2007; FN, 2008). Kritiken kan utgöra 
ett tecken på att kvinnors rättigheter nedprioriteras vilket framkommer av studiens resultat, 
som antyder att resurserna för socialt arbete med kvinnliga sexualbrottsoffer är bristfälliga. 
Informanterna uttrycker att resursbristerna leder till att kvinnor som utsatts för sexuellt våld 
inte alltid får den hjälp de behöver. Resursbristerna skulle därmed kunna vara en anledning till 
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varför mörkertalet om sexualbrott, enligt flera studier samt statistik från brottsförebyggande 
rådet, är mycket högt (BRÅ, 2002, s. 14; Diesen & Diesen, 2013, s. 49f; Grände m. fl., 2009; 
Hedlund m. fl., 1983; Jeffner, 1994; Stolt och Jarl; 2010; Öberg m. fl., 2010). 

Enligt informanterna är det nästan enbart kvinnor som är involverade och arbetar för en 
förbättring av hanteringen kring sexuellt våld. Med tanke på att forskning beskriver sexuellt 
våld som ett demokratiproblem (Wendt, 2010) är det intressant att uppmärksamma att 
resultatet antyder att problemet inte hanteras eller prioriteras därefter. Både tidigare forskning 
och studiens informanter framför att förståelsen för det utbredda samhällsproblemet är 
bristfällig och att det saknas kunskap inom detta fält (Asp, 2010; Coy m. fl., 2013; Sutorius, 
2014; Öberg m. fl., 2010). Studiens resultat överensstämmer således med de resultat som 
tidigare forskning påvisat angående att det föreligger en kunskapsbrist kring sexuellt våld. 
Normer och värderingar befäster stereotypa bilder kring sexualbrott vilket gör det 
problematiskt att arbeta med målgruppen. (Asp, 2010a; Edgren, 2011; Jeffner, 1994; Öberg 
m. fl., 2010) 

Informanterna framförde att hanteringen och bemötandet av kvinnor som utsatts för sexuellt 
våld måste förändras genom att baseras på vedertagen kunskap istället för förlegade 
föreställningar. Vidare ansåg informanterna att de olika samhällsinstanserna som möter 
sexualbrottsoffer måste ha förståelse för de psykologiska och kroppsliga reaktioner som sätts 
igång hos sexualbrottsoffer då brottet begås. Dessa reaktioner tas, enligt informanterna, inte i 
beaktande vid nuvarande rättstillämpningar. Dessa resonemang från informanterna kan 
härledas till den forskning som gjorts angående hur avvisanden och motvilja uttrycks i 
interaktioner mellan människor (Fairclough, 1995; Hyden & Hyden, 2002; Kitzinger & Frith, 
1999; Larsson, 2001; Sielke, 2002). Forskningen framför att ordet nej sällan behövs uttryckas 
för att människor ska uppfatta att någon uttrycker motvilja eller avvisande (Kitzinger & Frith, 
1999). Att rättsapparaten sätter stor vikt vid att offret uttalat ordet nej då brottet begicks 
(Mardorossian, 2010, s. 35) kan därmed ses som ytterligare ett bevis på den kunskapsbrist 
som informanterna anser att det föreligger kring hanteringen av sexuellt våld.  

Ett dilemma som framfördes av samtliga informanter angående synen på och hanteringen av 
sexuellt våld var det faktum att män är kraftigt underrepresenterade bland de som verkar för 
en förbättring kring hanteringen av sexuellt våld. Statistik påvisar att majoriteten av 
sexualförbrytare är män (BRÅ, 2013) varav sexuellt våld rimligen borde betraktas som en 
mansfråga (Brantsæter, 2000; Mardorossian, 2004; Scully, 1990). Enligt informanterna är det 
dock få män som är involverade i frågan eftersom att problemet hanteras som en kvinnofråga. 

Av olika orsaker är kunskapen kring sexualbrott bristfällig. Kunskapsbristen leder till att vissa 
sexuella övergrepp inte faller in under nuvarande lagstiftning (Diesen, 2007, s. 63ff; 
Leijonhufud, 2008. s. 9ff; Mass Fritz, 2014; Sutorius, 2014, s. 144). Både i tidigare forskning- 
och i resultatkapitlet framförde vi att åsikterna kring en samtyckesreglering skiljer sig åt. De 
gemensamma uppfattningarna bland informanterna som förespråkade ett införande av en 
samtyckesreglering gällde att fokus skulle skiftas från offret till förövaren samt att införandet 
skulle kunna få en normerande effekt. De informanter som var kritiskt inställda till införandet 
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framförde att det juridiskt sätt skulle bli svårt att praktisera en samtyckesreglering då mäns 
tolkningsföreträde fortfarande skulle vara styrande även om en lagförändring ägde rum.   
 
6.3 Diskussion av relationen mellan resultatet och teori 
 
Genom att studien har genomsyrats av ett radikalfeministiskt perspektiv har dess upplägg, 
analys och slutsatser påverkats av radikalfeminismens grundläggande uppfattning om att 
kvinnor är förtryckta av män. Den kodbok som upprättades inför analysen av studiens 
empiriska material har således inspirerats av radikalfeministiska antaganden om detta 
förtryck, dess uppkomst samt dess konsekvenser. Informanternas utsagor om 
problemområden, nuvarande sexualbrottslagstiftning samt en samtyckesreglering har således 
analyserats i ljuset av uppfattningen om att samhället genomsyras av patriarkala strukturer 
som innebär att män ges tolkningsföreträde framför kvinnor (Millet, 2000). Fastslås kan, att 
en annan teorianknytning än den radikalfeministiska hade resulterat i en annan kodbok än den 
som varit gällande för vår studie vilket troligen hade påverkat utfallet av analysförfarandet. 
 
Radikalfeminismen förespråkar att kvinnor bör enas utan mäns inblandning (Gemzöe, 2010, s. 
144; Ljung, 1998, s. 228f) vilket studien anammat genom dess begränsning mot enbart 
kvinnliga sexualbrottsoffer samt genom att dess empiriska material enbart innefattar kvinnliga 
informanter. Med anledning av studiens teoretiska referensram kan vi därmed inte uttala oss 
om mäns uppfattningar kring sexuellt våld mot kvinnor. 
 
Även om en annan teoretisk referensram skulle ha använts är det troligt att de 
problemområden som synliggjorts med vår radikalfeministiska teorianknytning skulle ha varit 
detsamma (givet att ett liknande empiriskt material använts). Det är dock möjligt att 
förklaringarna kring samhällsinstansers bristande hantering av sexuellt våld skulle ha varit 
annorlunda om studien haft en annan teorianknytning än den radikalfeministiska. Detta 
eftersom att analysen då utgått från andra teoretiska antaganden än de radikalfeministiska. 
Detsamma gäller informanternas utsagor angående nuvarande sexualbrottslagstiftning samt 
samtyckesregleringen. Dessa utsagor skulle möjligen ha tolkats på ett annorlunda sätt än vad 
som gjorts i denna studie om en annan teorianknytning anlagts. Det faktum att samtliga 
informanter uttryckt sig kritiskt mot nuvarande sexualbrottslagstiftning samt förordat en 
förändring av den skulle dock ha kvarstått oavsett teorianknytning då dessa utsagor uttalats 
oberoende av studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
6.4 Diskussion av relationen mellan resultatet och metod  
 
Studien har utgått från en kvalitativ forskningstradition. Som nämndes i metodkapitlet är den 
kvalitativa forskningstraditionen väl lämpad för studiens feministiska teorianknytning 
(Bryman, 2006, s. 38 & 273f). Med det sagt är det dock inte uteslutet att en kvantitativ 
forskningstradition skulle kunna ha använts för att besvara våra frågeställningar. Om så hade 
skett, skulle studiens frågeställningar undersökts på ett annat sätt. Det resultat som erhållits 
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med vår studie skulle därav troligen skilja sig från ett resultat sprunget ur en kvantitativ 
studie. 
 
En tänkbar påverkansfaktor som härrör från studiens urval är att informanterna har olika 
utbildningar. Om studiens informanter istället hade utgjorts av enbart socionomer kanske 
studien hade genererat ett annat resultat. Detsamma gäller om ingen av informanterna hade 
varit juridiskt insatta så som tre av studiens informanter är.  
 
Studiens datainsamlingsmetod har troligen begränsat informanternas möjligheter till att helt 
fritt kunna resonera kring studiens forskningsämne eftersom att vi dels har haft förbestämda 
frågor och dels utgjort en aktiv part under intervjuerna. Därav är det möjligt att 
informanternas utsagor hade varit annorlunda om en annan datainsamlingsmetod använts. 
 
Den analysmetod som tillämpats har inneburit att studiens empiriska material har analyserats 
med hjälp av den kodbok som vi upprättade. Därav har studiens resultat formats av kodboken. 
Som nämnts i metodkapitlet har vi omarbetat kodboken under studiens gång för att försöka 
motverka ett allt för riktat resultat. Faktum kvarstår dock att studiens resultat oundvikligen har 
formats av kodboken. Möjligheten till att analysera datamaterialet ur fler perspektiv än de 
radikalfeministiska har således begränsats av den tillämpade analysmetoden. En annan 
analysmetod hade förmodligen möjliggjort omtolkningar av datamaterialet i en större 
utsträckning än vad som gjorts med vår kvalitativa innehållsanalys. 
 
6.5 Implikationer för forskning och praktik 
 
Vår förförståelse om att det föreligger problemområden inom socialt arbete med 
sexualbrottsoffer har bekräftats med hjälp av vår studie. Detta då samtliga av studiens 
informanter har påtalat olika problemområden som de upplever försvårande för deras arbete 
med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Förförståelsen har fördjupats genom kunskap om 
vilka dessa problemområden är. Följande problemområden har påtalats av informanterna: 
stereotyper, bemötande av sexualbrottsoffer, ansvar, skuld och skam, manligt 
tolkningsföreträde, normen, sexualitet, kvinnofråga, resursbrist, kunskapsbrist samt 
rättstillämpningen. 
 
Studien tyder på att det finns brister med nuvarande sexualbrottslagstiftning samt att den har 
en negativ inverkan på de yrkesverksammas arbete. En förändring i nuvarande 
sexualbrottslagstiftning efterfrågas och somliga yrkesverksamma anser att en 
samtyckesreglering skulle kunna vara behjälplig i förändringsarbetet kring sexuellt våld. I 
debatten kring sexuellt våld och ett eventuellt införande av en samtyckesreglering saknas det 
åsikter och synpunkter från det sociala arbetets fält. Framförallt jurister och aktivister driver 
frågan, vilket gör att kunskapen och vikten kring det sociala arbetet hamnar i skymundan. 
Praktiknära forskning av det slag som vår uppsats representerar skulle sannolikt kunna bidra 
med värdefulla perspektiv från det sociala arbetets horisont. Yrkesverksamma inom det 
sociala arbetets fält besitter viktig kunskap som annars gås miste om i debatten. Som 
resultatet antydde är arbetsbelastningen inom det sociala arbetet hög. Frånvaron av de 



52	  
	  

yrkesverksamma i debatten skulle troligtvis kunna förklaras av detta. Samtliga informanter 
uttryckte en önskan om att göra mer och framförde att deras önskan omöjliggörs av att de 
varken har tid eller resurser. Om denna yrkeskår hade varit mer prioriterad hade fler kunnat 
vara involverade och behjälpliga i samhällsdebatten och förändringen. 
 
Sexuellt våld är ett utbrett samhällsproblem som ökar (Wendt, 2010). Begränsad forskning 
finns angående hur det sociala arbetet med sexualbrottsoffer påverkas av nuvarande 
sexualbrottslagstiftning och därmed skulle fokus behöva riktas mot detta forskningsområde. 
Förutom sexualbrottslagstiftningen återfinns även andra delar som är problematiska för socialt 
arbete med sexualbrottsoffer. Dessa skulle behöva undersökas vidare för att finna lösningar 
som kan motverka de olika problemområdena. Vidare för praktiska betydelser är att det 
sexuella våldet bör ges mer utrymme inom det sociala arbetets fält. Mörkertalet är högt och 
samtliga informanter påpekade att resursbristerna begränsar deras arbete med målgruppen. 
Ytterligare en faktor som skulle bidra praktiskt inom frågan är att fler män involverar sig i 
debatten, där även yrkesverksamma av manligt kön inom socialt arbete engagerar sig för att 
nå förändring. 
 

Avslutningsvis önskar vi hänvisa tillbaka till inledningskapitlet (se avsnitt 1.1) där 
skrämmande siffror påvisade omfattningen av det sexuella våld som kvinnor utsätts för. 
Sexuellt våld är ett omfattande problem som tyvärr är ett faktum i Sverige idag. Oavsett om 
en samtyckesreglering träder i kraft eller ej så är det betydelsefullt att detta alarmerande 
samhällsproblem tas på allvar.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 
 

Till 

……………………….. 

 

En förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi är två socionomstudenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Examensarbetet syftar till att undersöka hur ni arbetar 
med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Studien är fokuserad på hur ni arbetar med målgruppen 
samt vilka problemområden ni upplever i detta arbete. Vidare är vi intresserade av vad ni anser att ett 
eventuellt införande av samtyckeslagstiftningen skulle innebära för ert arbete. Vi vill undersöka om ni 
upplever att några av problemområdena skulle kunna vara behjälpta av ett införande av en 
samtyckeslagstiftning. 
 

Genom studien hoppas vi kunna utveckla förståelse och kunskap för yrkesverksammas arbete med 
sexuellt utsatta kvinnor samt yrkesverksammas uppfattningar om ett eventuellt införande av en 
samtyckeslagstiftning.   
 

Ni tillfrågas då er verksamhet arbetar med dessa frågor. Vi önskar intervjua er yrkesverksamma för att 
få en tydligare inblick i hur ert arbete med målgruppen bedrivs. Vi vill således inte intervjua klienter 
då vi anser att sådana intervjuer inte skulle vara etiskt försvarbara att genomföra. Intervjuerna 
beräknas ta ca en timme och kommer att spelas in.  
 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.  Det 
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det. Därtill 
kommer materialet även att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga 
inblandade personer.  

 

Vi önskar komma kontakt med er snarast möjligt. 
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Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Stoltz    Jessica Wollroth 

Socionomstudent   Socionomstudent 

E-post: anna_s7@hotmail.com  E-post: jessica.wollroth @gmail.com 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 
• Beskriv klientelet som ni arbetar med? 

• Hur arbetar ni med kvinnor som utsatts för sexuellt våld? 

• Hur kommer ni i kontakt med denna målgrupp? 

• Vilken typ av stöd/hjälp erbjuder ni dessa kvinnor? 

• Hur ser fördelningen ut mellan yrkesverksamma och ideellt 

engagerade på denna verksamhet? 

• Kan du beskriva en "vanlig arbetsdag"? 

• Hur påverkas ert arbete av nuvarande sexualbrottslagstiftning? 

• Vilka är de viktigaste problemområdena i ert arbete med kvinnor 

som utsatts för sexuellt våld? 

• Skulle ett införande av en samtyckeslagstiftning ha någon 

påverkan på de problemområden och de eventuella svårigheter 

som ni upplever i ert arbete? 

• Skulle de här kvinnornas problem och/eller de eventuella 

svårigheter ni stöter på i ert arbete kunna förbättras av något 

annat? 
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Bilaga 3 - Kodbok 

Kodbok 

• Överfallsvåldtäkt 
• Våld i nära relationer 
• Främling 
• Den blödande kvinnan 
• Våld 
• Fysiska skador 
• I hemmet 
• Tidigare okänd 
• Makt 
• Okunskap 
• Kränkande frågor 
• Misstro 
• Mäns ord först 
• Skuldbeläggande 
• Hierarki 
• Ifrågasättande 
• Könens skilda sexualitet 
• Manligt tolkningsföreträde 
• Förgivettaget 
• Ompröva 
• Beteende 
• Utseende 
• Berusning 
• Fresta  
• Attraktion 
• Kvinnor lever med ett hot om att kunna våldtas 
• Manlig kontroll 
• Förtryck 
• Dominans 
• Överordnad 
• Underordnad 
• Mer handlingsutrymme 
• Mannen utgör normen 
• Patriarkat 
• Kontroll i hemmet och den offentliga sfären 
• Värderingar 
• Synsätt 
• Attityder 
• Moral 
• Stagnerade uppfattningar 
• Passiv 
• Aktiv 
• Kvinnligt 
• Manligt 
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• Sexobjekt 
• Sexism 
• Okontrollerad  
• Styrd 
• Underlägsen 
• Skilda sexualiteter 
• Heterosexuella matrisen 
• Ställa upp 
• Manliga villkor 
• Kvinnor för kvinnor 
• Inga män involverade 
• Kvinnor engagerade 
• Kvinnor drabbade 
• Utveckla strategier för att motverka förtryck 
• Gemensamma erfarenheter 
• Genus 
• Feministiska strategier 
• Enighet 
• Nedprioritering 
• Gärningsmän 
• Offer 
• Bedömning 
• Sexualitet 
• Normer 
• Motigt 
• Normförändring 
• Ansvarsförskjutning 
• Könens natur 
• Förändra 
• Sexualbrottsoffer 
• Könens natur 
• Performativitet 
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Bilaga 4 - Kodningsprocess 

Kodningsprocess 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Kategori Tema 

Statestiken är 
skrämmande, det är så få 
anmälningar som faktiskt 
leder till åtal. Och om det 
blir så är det ord mot ord 
som gäller, och mannens 
ord går före kvinnans i 
rätten. Samhällets 
struktur, män som grupp, 
män som kategori, har 
mera makt och deras 
röster väger tyngre. Alla 
ska ju vara lika inför 
lagen men så är det ju 
inte.  

Ord mot ord som 
gäller, och mannens 
ord går före 
kvinnans i rätten. 
Samhällets struktur, 
män som grupp, män 
som kategori, har 
mera makt och deras 
röster väger tyngre. 
Alla ska ju vara lika 
inför lagen men så är 
det ju inte.  
 
 

Samhällets struktur, 
män som grupp, män 
som kategori, har 
mera makt och deras 
röster väger tyngre 
 

Mannens ord väger 
tyngre 

Manligt 
tolkningsföreträde 

Nuvarande lag är väldigt 
könssteretyp. Män är 
män och kvinnor är 
kvinnor. Så ser 
sexualiteten ut, väldigt få 
nyanser. Mannen är aktiv 
och kvinnan är passiv. 
Det finns en hierarkisk 
uppdelning mellan 
könen. Tydligt att män 
har mer makt än kvinnor. 

Det finns en 
hierarkisk 
uppdelning mellan 
könen. Tydligt att 
män har mer makt än 
kvinnor. 
 
 

Tydligt att män har 
mer makt än kvinnor 
 
 

Mer makt Manligt 
tolkningsföreträde 

Medan samma saker 
underlättar för mannen. 
Man anklagar sällan 
mannen för samma 
saker, du kanske inte 
borde druckit så mycket 
alkohol, du kanske inte 
kommer ihåg hela 
historien. Det blir ju 
tydligt att männen har 
större handlingsutrymme 
i det här. Förr kunde man 
ju inte fälla mannen om 
kvinnan hade druckit 
ankohol. Ja, det är helt 
enkelt ingen som 
ifrågasätter männen 

Man anklagar sällan 
mannen för samma 
saker, du kanske inte 
borde druckit så 
mycket alkohol, du 
kanske inte kommer 
ihåg hela historien. 
Det blir ju tydligt att 
männen har större 
handlingsutrymme i 
det här. Ja, det är 
helt enkelt ingen 
som ifrågasätter 
männen 
 
 
 

Männen har större 
handlingsutrymme än 
kvinnor 
 
 

Mer 
handlingsutrymme 

Manligt 
tolkningsföreträde 

 

	  


