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1. Inledning

1.1. Introduktion
I januari 2016 uppdagades att kvinnor på olika platser i Sverige och Europa hade utsatts för ett nytt 

slags organiserat sexuellt våld. I Köln och Kalmar hade under nyårsnatten hundratals kvinnor blivit 

antastade. Det framkom även att många unga kvinnor utsatts för liknande övergrepp under 

festivalen We are sthlm, som hade ägt rum i slutet av sommaren i Kungsträdgården i Stockholm. En 

debatt om hur övergreppen kunde förklaras blossade snart upp, där meningarna gick isär angående 

vad som egentligen var problemet. Var det att en del av gärningsmännen hade annan kulturell 

bakgrund? Eller var det en fråga om maktrelationer mellan män och kvinnor? 

Den här uppsatsen behandlar det politiska gensvaret på de sexuella ofredanden som ägde rum på 

flera offentliga platser under det gångna året. Problem konstrueras hela tiden i politiska 

sammanhang, men få har makten att institutionalisera en viss problemframställning. Jag kommer i 

denna uppsats undersöka hur regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(hädanefter MUCF) har beskrivit händelserna och dess orsaker. Den problemformulering som ligger 

till grund för regeringens politik kommer också att bli den som formaliseras genom samhällets 

institutioner. Med utgångspunkt i att politikers problemformulering i policyförslag har betydelse för 

vilken inramning som institutionaliseras är detta intressant, inte minst med tanke på att detta är ett 

aktuellt, omdebatterat och möjligtvis även växande problem. 

1.2. Syfte och frågeställning
 Syftet med denna uppsats är att undersöka regeringens och MUCF:s problemframställningar med 

anledning av de sexuella trakasserierna i Kungsträdgården, Köln och Kalmar.  Min frågeställning 

lyder:

Hur har problemet med sexuellt våld mot kvinnor på offentliga platser beskrivits av:

a) Regeringen?

b) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

4



1.3. Metod
Metoden jag kommer att använda för att besvara min frågeställning är en form av diskursiv 

frameanalys med ett anpassat analytiskt ramverk som till stor del inspirerats av Carol Bacchis 

forskning. Detta då hennes metodologi tillhandahåller frameanalys särskilt anpassad för 

policyanalys. Materialet jag kommer att använda består av ett antal debattartiklar och andra utsagor 

från Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister och därmed representerar 

regeringen i denna fråga. Vidare kommer jag även använda ett regeringsuppdrag som utfärdats till 

MUCF.  Eftersom MUCF har det primära ansvaret för att lösa problemet kommer jag också att 

analysera rapporten Fokus15 från samma myndighet. Detta innebär att min empiri kommer att vara 

tredelad. Då denna uppsats syfte är av beskrivande slag kommer jag inte att undersöka hur eller 

varför ett visst synsätt uppkommit, och jag kommer inte heller att spekulera i eventuella politiska 

bakomliggande strategier. Istället ligger fokus på problemframställningar och deras diskursiva och 

politiska effekter. 

1.4. Avgränsningar
Materialet som jag använder i min analys är avgränsat till policyförslag och andra texter från 

regeringen och Åsa Regnér angående händelserna på festivalen We are sthlm i Kungsträdgården 

och de politiska förslag som kom i dess kölvatten. Tidsramarna för materialet är januari - april 

2016. Förutom detta använder jag också MUCF:s publikation Fokus15.

Uppsatsen har också en del metodologiska avgränsningar. Jag måste utgå från att mening och idéer 

inte dyker upp ur intet utan skapas av aktiva aktörer. Men eftersom denna uppsats har ett 

beskrivande, och inte ett förklarande syfte kommer jag dock inte att spåra de processer som lett 

fram till aktörernas olika inramningar av problemet. Jag kommer inte heller att använda mig av 

diskursanalys som explicit metod, även om vissa moment i undersökningen kommer att beröra 

diskursiva effekter.

1.5. Disposition
Efter en kort presentation av uppsatsens innehåll i kapitel 1 kommer kapitel 2 att handla om 

bakgrunden till regeringens beslut att vidta politiska åtgärder. Det innehåller dels en beskrivning av 

händelserna i Kungsträdgården, Kalmar och Köln, och dels en redogörelse för efterspelet i media, 

och de krav på politiska åtgärder som ställdes. Därefter kommer uppsatsens tredje kapitel att gå 

tillbaka till litteraturen för att söka svar på varför sexuella övergrepp och trakasserier så som de i 
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Kungsträdgården inträffar. Det finns en mångfald av teorier, och här presenteras de som varit mest 

inflytelserika eller som på annat sätt kan vara intressanta för denna uppsats. I kapitel fyra redogör 

jag mer ingående för den metod jag kommer att använda, det vill säga Bacchis WPR-ansats, 

frameanalys och det analytiska ramverk som jag använder i uppsatsen. Det femte kapitlet innehåller 

analysen av textmaterialet, och i det sjätte kapitlet redogör jag för de slutsatser som jag kommit 

fram till. 
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2. Bakgrund

2.1. Händelserna i Köln, Kalmar och i Kungsträdgården
De texter som jag ska analysera i denna uppsats är alla reaktioner på ett antal händelser som 

inträffade i Sverige och Tyskland 2015-2016. Händelserna fick stor uppmärksamhet i media, och 

skapade efterfrågan på politiska åtgärder. 

2.1.1. Nyårsfirandet vid centralstationen i Köln

När röken från fyrverkerierna lagt sig efter nyårsnatten i Köln kunde polisen konstatera att de hade 

tagit emot 90 anmälningar om sexuella ofredanden vid centralstationen i staden. Enligt 

anmälningarna ska en grupp om 20-30 unga män ha omringat kvinnor och antastat och rånat flera 

av dem. Främst rörde det sig om sexuella ofredanden – de unga kvinnorna hade blivit tafsade på. 

Enligt vittnen såg flera av gärningsmännen ut att komma från Nordafrika eller mellanöstern. På 

några dagar ökade anmälningarna dramatiskt, och anmälningarna var den tolfte januari över 650 

stycken (Der Spiegel 2016a). Vad som föreföll vara en ny form av organiserade övergrepp chockade 

många, och en diskussion om skärpta straff för sexualbrott begångna av asylsökande utbröt. I den 

tyska debatten talade många om att detta var ett problem som kommit till Tyskland med det ökade 

antalet asylsökande flyktingar. Lösningen på problemet enligt samma debattörer var att utvisa dessa 

brottslingar (Der Spiegel 2016b). Men det fanns också en annan sida av debatten. Kölns 

borgmästare Henriette Reker gick efter händelserna ut med en rekommendation till alla kvinnor: att 

hålla sig på ”armlängds avstånd” (min översättning) från främmande män. Detta uttalande väckte 

reaktioner, och en ny problemformulering, med kön som central dimension, tog plats i debatten. 

Enligt detta andra läger var problemet att samhället lade ansvarsbördan för mäns sexualbrott på 

kvinnorna (Der Spiegel 2016c).

2.1.2. Nyårsfirandet vid Larmtorget i Kalmar

Vid samma tid som övergreppen i Köln inträffade skedde liknande händelser i Sverige. Efter att ha 

bevittnat fyrverkerier på Larmtorget i Kalmar gick många vidare till barer, och kvar på torget blev 

ett hundratal minderåriga ungdomar, främst pojkar. Inom en vecka hade polisen fått in nio 

anmälningar om sexuella ofredanden på torget. Liksom i Köln handlade de flesta anmälningar om 

att männen hade tafsat på kvinnorna mot deras vilja. Ett par veckor senare uppgick antalet till 32 

(Bouvin 2016). Till skillnad från i Köln anmäldes uteslutande sexuella ofredanden, det vill säga 

inga rån och ingen misshandel. Av förhörsprotokollen framgår att de flesta som förhördes inte 
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pratade svenska (Carp 2016). Utredningen lades senare ner eftersom det inte gick att säkert 

identifiera någon av gärningsmännen. I media diskuterades senare de misstänkas etniska och 

kulturella bakgrund som en möjlig förklaringsfaktor till händelserna. 

2.1.3. Festivalen We are sthlm i Kungsträdgården

Ungdomsfestivalen We are sthlm går varje år av stapeln i Kungsträdgården i centrala Stockholm. 

Festivalen hade både 2014 och 2015 problem med sexuella trakasserier och övergrepp, och inför 

festivalen 2015 utbildades personalen särskilt för att kunna sätta stopp för denna typ av övergrepp 

inne på festivalområdet (Sveriges Radio 2015). Men under såväl 2014 som 2015 rapporterades ett 

stort antal fall av sexuella ofredanden till polisen. Totalt fanns 38 ärenden registrerade i samband 

med festivalen under de två åren. De flesta utpekade såväl offer som gärningsmän var mellan 13 

och 18 år gamla (Pirttisalo 2016). Polisen publicerade dock ingenting om händelserna på sin 

hemsida i samband med festivalen (Akbari 2015).

I januari 2016 började rykten cirkulera om att anledningen till att övergreppen inte 

uppmärksammats av polisen var gärningsmännens etnicitet. I ett polisprotokoll nämnde polisen en 

grupp av ca 50 ungdomar från Afghanistan som misstänktes ha utsatt unga tjejer för sexuella 

ofredanden. Av de faktiska anmälningar som kommit in till polisen 2015 uppgav 4 av 18 

anmälningar att gärningsmännen hade kopplingar till Afghanistan (Kernen 2016). Den 10 januari 

publicerade Dagens Nyheter en artikel med avslöjanden om polisens agerande under festivalen. 

Trots att flera interna PM inom polisen rapporterade om sexuella trakasserier i publikhavet nådde 

aldrig information om vad som skett allmänheten. Polischefen Peter Ågren säger följande i Dagens 

Nyheters artikel:

”Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det 

spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom 

polisen.”(Wierup 2016)

Polisen hade alltså – enligt Dagens Nyheter – underlåtit att rapportera att ofredanden ägt rum av 

rädsla för att ge Sverigedemokraterna vatten på sin kvarn. Efter detta följde stor uppståndelse i 

media. Uppgifterna om att polisen skulle ha mörkat övergreppen för att slippa rapportera 

gärningsmännens etnicitet skapade snart en debatt om konsekvensneutralitet hos polisen, och vad 

som egentligen kunde ses som orsak till övergreppen.
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2.2. Mediadebatten
Debatten, som först kretsat kring polisens agerande, tog dock snart en annan vändning. Många hade 

initialt pekat på vikten av gärningsmännens etnicitet och kulturella bakgrund. Man menade att den 

var relevant eftersom anledningen till att dessa unga män begått övergreppen berodde på deras 

kultur. Denna åsikt kom från flera håll, exempelvis Ivar Arpis ledare i Svenska Dagbladet (Arpi 

2016), och Özge Öners ledare i samma tidning. Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch 

Thor anammade detta perspektiv och föreslog att alla asylsökande personer som begår sexualbrott 

ska utvisas omgående (Busch Thor & Carlson 2016). Özge Öner skriver i Svenska Dagbladet: 

”Kulturen och samhällsinstitutioner spelar en stor roll i att avgöra vad som är 

acceptabelt eller ej. Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där 

konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika 

sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de 

flesta svenska män.”(Öner 2016)

I en partiledardebatt ger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson uttryck för samma 

synsätt:

”Jag tror att jag, Stefan Löfven och de allra flesta i riksdagen kan vara överens om 

att dessa händelser är ett nytt fenomen i vårt land, ett nytt fenomen i vår del av 

världen, att en grupp av män i större folksamlingar väljer att omringa unga 

kvinnor, barn, flickor, trakasserar dem sexuellt och förgriper sig på dem sexuellt 

och så vidare. Jag har åtminstone aldrig hört talas om att det har skett tidigare i 

vårt land. Jag vet inte om Stefan Löfven har gjort det, men många vittnar om att 

det är ett nytt fenomen.”[... ]”Min uppfattning är, herr talman, att kultur har 

betydelse. Normer, värderingar, attityder har betydelse och styr människors 

beteende. Min enkla konkreta fråga till Stefan Löfven är om han instämmer i den 

analysen. Har kultur betydelse, Stefan Löfven? Styr kultur människors 

beteende?”(Anförande 6, Partiledardebatt 2016)

Med detta synsätt utgörs problemet av kulturella normer om relationer mellan kvinnor och män, och 

de människor som bär på dem. Att dessa människor utövar denna del av sin kultur är ett problem. 

Det görs också tydligt att dessa kulturella särdrag inte är utmärkande för vår kultur, utan för deras  

kultur.
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Denna problemformulering möttes snart av en annan syn på problemet – den feministiska. Med 

detta synsätt kunde, ansåg vissa debattörer, inte händelserna i Kungsträdgården förklaras med kultur 

eller etnicitet, utan enbart med kön. Debattörerna menade att den största gemensamma nämnaren 

hos gärningsmännen var att de var just män, och att deras handlande är del i en större struktur där 

män tror sig ha rätt till kvinnors kroppar. Denna angreppsvinkel återfinns hos bland andra Hanna 

Fahl (Fahl 2016) och Jenny Nordberg (Nordberg 2016). Här definieras problemet i termer av 

universella patriarkala strukturer, som återfinns i alla kulturer. Även Katarina Wennstam skriver i 

Svenska Dagbladet:

”Problemet är vissa mäns kvinnosyn, inte deras hår- eller hudfärg. När 

pajkastningen kring sexuella trakasserier på festivalen We are Sthlm nu börjar 

lugna ner sig kan man konstatera att det – tyvärr – behövs en främlingsfientlig 

agenda för att sexuella övergrepp ska få riktigt stort genomslag”(Wennstam 2016)

Hanna Fahl ger uttryck för samma synsätt i Dagens Nyheter:

”Den gemensamma nämnaren är inte etnicitet, den är kön.”(Fahl 2016)

Med detta synsätt är, precis som Hanna Fahl skriver, förövarnas största gemensamma nämnare att 

de är män. Problemet definieras genom klassisk feministisk analys – kvinnors underordning och den 

upplevda rätten bland män att få använda kvinnors kroppar som resurser för sin egen njutning. 

2.2.1 Sammanfattning

Sammantaget kan sägas att sexuella trakasserier i stora folksamlingar, utförda av unga män av vilka 

en del var asylsökande eller nyanlända, fick stor medial uppmärksamhet i januari 2016 och tiden 

som följde. Krav på politiska åtgärder ställdes från olika politiska läger, men det rådde ingen 

konsensus om vad dessa åtgärder skulle innehålla. Man var inte överens om vad som faktiskt hänt i 

Kungsträdgården och under nyårsfirandena i Kalmar och Köln. Flera konkurrerande 

problemformuleringar utkristalliserades till följd av de olika beskrivningarna av händelserna. I nästa 

kapitel presenteras några olika förklaringar från forskningslitteraturen.  
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3. Teori

3.1. Teoretiska utgångspunkter
Den här uppsatsen har en konstruktivistisk utgångspunkt, vilket innebär att den sociala världen 

antas vara konstruerad av människor. Att den sociala verkligheten, och därmed de olika 

beståndsdelarna av människans samhälle, är byggd på normer och idéer får konsekvenser för 

metoden i den mening att det jag ska studera måste antas vara socialt konstruerat. De problem som 

formuleras i texterna jag ska studera kan alltså inte sägas existera objektivt, utan endast i 

textförfattarens idévärldar. 

Med detta konstruktivistiska synsätt är problem någonting subjektivt och föränderligt. Detta 

möjliggör att flera olika konkurrerande problemformuleringar kring samma sak kan existera 

samtidigt. Olika människor i olika tider kommer att ha olika uppfattningar om vad som är 

problematiskt i deras verkligheter (Goodwin 2012. s. 34). Förr ansågs till exempel homosexualitet 

vara ett socialt problem, medan de flesta moderna samhällen idag ser homofobi som ett socialt 

problem (Goodwin 2012. s. 27). Följden av att samhällsproblem är något som är socialt konstruerat 

ger politiken en ny maktdimension – makten att formulera problemen, inte bara lösa dem. 

3.2. Forskningsöversikt
I denna uppsats vill jag undersöka hur svenska regeringen och MUCF har framställt problemet med 

sexuella ofredanden som män utsätter kvinnor för. För att kunna presentera en lösning krävs dock 

först en beskrivning av varför män utsätter kvinnor för sexuellt våld och sexuella ofredanden. I 

litteraturen återfinns flera olika tolkningar, och i detta avsnitt vill jag redogöra för några olika av 

dessa synsätt. Eftersom svar på den fråga jag ställer till litteraturen finns inom flera olika discipliner 

går det inte att säga att problemformuleringen förhandlas inom en och samma diskurs. Som läsaren 

snart kommer märka är de olika svaren färgade av sina respektive discipliner – sociologi, 

antropologi, genusvetenskap, nationalekonomi och psykologi. Några av teorierna behandlar främst 

våldtäkt, men då våldtäkt kan ses som den mest extrema formen av sexuellt utnyttjande och tvång 

har jag valt att se teoriernas förklaringar som giltiga även för att förklara sexuella övergrepp.

3.2.1. Våldtäkt - ett rationellt val

Mäns våld mot kvinnor är så vanligt att det ibland talats om som ett slags biologisk determinism. 

Hormoner och evolutionärt nedärvda beteenden har sagts vara orsaken till att män är mer 
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våldsamma och mer kontrollerande än kvinnor (Goodwin 2012. s. 27). Man har också beskrivit 

mannens drift att fortplanta sig som den huvudsakliga förklaringen till varför män våldtar kvinnor 

(Schiffman, Kiter Edwards & O’Toole 2007. s. 3). De första att föreslå att skillnader mellan män 

och kvinnor hade något annat än en biologisk förklaring var Marx och Engels, som såg kvinnors 

underordning som ett ekonomiskt förtryck som de utsattes för av män. Enligt denna marxistiska 

tolkning var kvinnor förslavade under männen, inte helt olikt arbetare under kapitalister (Schiffman, 

Kiter Edwards & O’Toole 2007. s. 4). 

Även i den mer moderna litteraturen återfinns förklaringar till mäns sexuella våld mot kvinnor som 

kan klassas som nationalekonomisk teori. Forskarna Bachman, Paternoster och Ward har i en studie 

visat att mäns benägenhet att våldta beror på hur mycket nytta mannen bedömde att handlingen 

skulle ge honom, och att valet att våldta alltså är ett rationellt sådant. I studien lät forskarna män se 

korta filmer och läsa texter om hypotetiska situationer där en man hade sex med en kvinna mot 

hennes vilja eller utsatte henne för sexuella ofredanden. Inför varje hypotetisk situation försågs 

männen med information bland annat om huruvida kvinnan var berusad, hur hon initialt reagerat på 

mannens närmanden samt risken för informella och formella sanktioner (Bachman, Paternoster & 

Ward 1992. s. 352-356). Undersökningen visade att risken för formella sanktioner signifikant 

begränsade benägenheten att begå det övergrepp som visats i respektive scenario (Ibid. s. 352-356). 

Detta går att jämföra med risken för informella sanktioner såsom skam, avståndstagande från familj 

och vänner och förlorad självrespekt. Ingen av dessa variabler hade någon signifikant påverkan på 

den angivna benägenheten att begå de hypotetiska övergreppen (Ibid. s. 358). Under omständigheter 

då respondenterna bedömde risken för att kvinnan skulle anmäla händelsen som stor sjönk också 

deras benägenhet att begå handlingen (Ibid. s. 361).

Med denna teoretiska ingång blir svaret på frågan om varför män utsätter kvinnor för sexuella 

övergrepp rätt och slätt ”för att de kan”. Det politiska imperativet blir alltså att öka risken för 

formella sanktioner, exempelvis genom att få fler kvinnor att anmäla, bättre polisarbete och hårdare 

straff. Män kommer att vilja utsätta kvinnor för sexuellt våld, och för att hindra dem krävs att 

konsekvenserna blir så svåra att det inte kan ses som ett rationellt val. 

3.2.2. Relationer mellan kvinnor och män bestäms av kulturen

Mot bakgrunden av att flera av dem som utsatte kvinnor för övergrepp i Köln, Kalmar och 

Stockholm föreföll vara asylsökande flyktingar från mellanöstern, företrädesvis Afghanistan, 

menade många debattörer att lösningen på problemet stod att finna i kulturen. Man menade att våld 

mot kvinnor är kulturellt betingat, och att det därför är vanligare i vissa kulturer. I litteraturen 
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återfinns teoribildning som stödjer denna tes. I antologin Culture matters har Lawrence E. 

Harrington och Samuel P. Huntington samlat texter där kulturens betydelse för samhällets 

utveckling diskuteras av olika författare. Barbara Crossette beskriver i sitt kapitel skillnader i 

kvinnosyn mellan olika kulturer. En viktig skiljelinje går mellan å ena sidan individualistiska 

kulturer, där var och en är ansvarig för sin egna sociala status och sitt eget beteende, och å andra 

sidan grupporienterade kulturer. I sådana kulturer kan en mans heder vara avhängig beteendet hos 

kvinnliga medlemmar i mannens familj. En grupp som inte klarar av att kontrollera sina kvinnliga 

medlemmar förlorar anseende (Crosette 2000. s. 181). Vidare beskriver Mala Htun i samma 

antologi hur relationer mellan kvinnor och män formas inom kulturer:

 ”Kulturella normer och värderingar tillhandahåller ramar inom vilka genus tolkas 

och bestäms” (Min översättning) (Htun 2000. s. 194)

Kulturen utgör alltså ramarna för hur vi kan handla och tänka, och är den primära faktorn som 

avgör hur maktrelationerna mellan män och kvinnor ter sig. Peggy Reeves Sanday har i en mer 

antropologisk undersökning visat hur kultur kan förklara mäns sexuella våld mot kvinnor. I studien 

ingick data från drygt 150 stamsamhällen, och deras kulturella syn på kön, sexualitet och genus. I 

de kulturer där kvinnans arbete ansågs vara samhällsbärande, och där hon hade en status som en 

tänkande individ, begicks inte våldtäkt och sexuella övergrepp i lika stor  utsträckning som i de 

kulturer där kvinnan ansågs vara sekundär för samhällets överlevnad, och klassad som manlig 

egendom (Reeves Sanday 2010. s. 70-71). Om kultur skulle vara den primära förklaringsfaktorn för 

mäns våld mot kvinnor vore det också rimligt att förvänta sig att män och pojkar från Afghanistan 

utsätter kvinnor för sexuellt våld än exempelvis svenska män – i World Values Survey placerar sig 

landet bland de fem länderna i bottenskiktet för indexet ”gender equality” (Basáñez & Inglehart 

2016. s. 88).

3.2.3. Patriarkala kulturer

Nicola Gavey har vidareutvecklat kulturens betydelse för relationen mellan män och kvinnor, men 

med större inslag av genusteori. Gavey skriver i sin bok Just sex?: The cultural scaffolding of rape 

om hur normer om heterosexuellt sex och den kvinnliga respektive manliga sexualiteten ligger till 

grund för mäns sexuella våld mot kvinnor (Gavey 2005. s. 10). Dessa normer återskapas av både 

kvinnor och män. Den mest centrala problematiken som pekas ut av Gavey är kvinnors upplevda 

ansvar att vara objekt för mäns sexualitet, en djupt rotad kulturell pliktkänsla. Med detta följer ett 

antal antaganden om såväl kvinnors som mäns sexualiteter. Kvinnor förväntas vara passiva i den 

mening att de själva inte tar initiativ till sex baserat på egen lust. Samtidigt har de en aktiv roll att 
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spela – de har ett ansvar att ”ställa upp”, närhelst mannen vill ha sex. Mannens sexualitet är med 

detta synsätt något som aldrig kan ignoreras, eller undertryckas.  Om inte kvinnor tar ansvar för, 

eller åtminstone visar förståelse för att mannen måste tillfredsställas när han en gång fått lust att ha 

sex, är det föga förvånande att sexuella övergrepp eller våldtäkt sker. Gavey illustrerar denna syn 

genom de mycket frekventa förklaringar och förmildranden som ofta dyker upp när en man eller 

pojke utsatt en flicka eller kvinna för sexuellt våld eller övergrepp i någon form, såsom: ”Det var 

hennes eget fel”och”han var så upphetsad att han inte kunde sluta” (Gavey 2005. s. 36 (min 

översättning)).

Gavey tillhör den feministiska skolan som menar att sex är ett av de viktigaste uttrycken för mäns 

förtryck av kvinnor. Detta är en form av foucaultiansk tolkning, med utgångspunkt i att kroppar, läs 

kvinnors kroppar, är en politisk arena. Foucault uttrycker det som att kropparna fogas in i de av 

kulturen föreskrivna handlingsmönstren (Devaux 1994. s. 225). Mäns sexuella våld mot kvinnor är 

alltså, enligt Gavey,  ett sätt att upprätthålla kvinnans ekonomiska och politiska underordning.

I sin bok diskuterar Gavey också hur dessa normer om de sexuella maktrelationerna mellan män 

och kvinnor uppstår. Hon tar avstamp i Foucaults syn på makt, sexualitet och kultur, och menar att 

sexualitet bör förstås i kulturella termer snarare än något som är biologiskt givet. Strävan efter att 

uppfattas som en normal medlem i en kultur kommer att förse varje individ med riktlinjer för 

handling som utifrån kan tyckas irrationella, och därför är det av största vikt att förstå kultur för att 

förstå individer (Gavey 2005. s. 7). Om vi i ett samhälle vill förändra ett beteende måste vi alltså 

uppmärksamma de kulturella mönster som orsakar beteendet. 

3.2.4. Maskuliniteter

Det är också möjligt att förklara mäns sexuella våld mot kvinnor med endast genus som 

förklaringsfaktor. Att män utsätter kvinnor för sexuellt våld förklaras enligt vissa forskare bäst 

genom att studera mansrollen och de ramar för maskulinitet som finns. Ser man till statistiken 

verkar det finnas behov för en sådan förklaring: exempelvis var 98% av dem som misstänktes för 

sexualbrott 2013 män (Brottsförebyggande rådet 2016). En förklaring med maskuliniteter i fokus 

betonar uppfattningar om könsroller som institutionaliserar och återskapar mäns dominans. R.W. 

Connell anses vara pionjär inom fältet för maskulinitetsforskning. Connells teori om den 

hegemoniska maskuliniteten – den idealbild av mannen inom ett samhälle som för tillfället 

dominerar över andra möjliga ideal – har varit både inflytelserik och omdebatterad. Connell menar 

att kulturer, relationer, klass och generationsskillnader spelar viss roll för relationerna mellan män 

och kvinnor, men att det i hela världen finns en övergripande struktur som inte går att bortse från – 
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mäns överordning över kvinnor (Connell 1987. s. 183). Innehållet i idealbilden av mannen kan 

förändras, eftersom den är en avspegling av vad som just då krävs för att bibehålla mäns 

överordning över kvinnor. Tvång och våld måste inte vara del av maskuliniteten, men aggression 

och makt ingår så gott som alltid i de dominerande maskuliniteter som Connell beskriver (Connell 

& Messerschmidt 2005. s. 831-833 och Connell 1987 s. 187).

 

Michael Kaufmann har ett liknande, om än mer psykologiskt perspektiv på maskuliniteter. Barn 

socialiseras in i sina könsroller vid 5-6 års ålder. Genom att observera sina föräldrar och samhället 

lär sig barnen snart att mamma är underordnad pappa, och att allt som män gör räknas som mer värt 

än det som kvinnor gör (Kaufman 2007. s. 39-40). Kaufman betonar särskilt dikotomin mellan den 

kvinnliga passiviteten och den manliga aktiviteten. När män inte tillåts vara sig själva eftersom 

delar av deras personer faller inom ramen för den kvinnliga könsrollen måste de aktivt undertrycka 

dessa personlighetsdrag. Mannen är själv ett förtryckt objekt under sitt eget straffande överjag, som 

tvingar honom att kompensera för sina tillkortakommanden genom mansrollen . Detta tar sig ofta 

uttryck i våld mot kvinnor, barn, andra män eller sig själv (Kaufman 2007. s. 39-40). Att våldta en 

kvinna, eller på annat sätt förtydliga den sexuella maktordningen, är därför en naturlig konsekvens 

av genusuppdelningen i samhället. 

3.2.5. Det sexuella kontraktet

Jag skulle vilja avsluta med att presentera ett klassiskt feministiskt synsätt. Till skillnad från 

teorierna om maskuliniteter tar de klassiska feministiska teorierna inte avstamp i psykologin. De 

grundläggande dimensionerna är istället kön och makt. En företrädare för detta synsätt, Kate Millet, 

beskriver slagkraftigt vad det hela handlar om:

”[... ] står den sexuella dominansen ändå som den kanske mest genomsyrande 

ideologin i hela vår kultur och ger det allra fundamentalaste 

maktbegreppet” (Millet 2012. s. 33)

Enligt klassisk feministisk teori är patriarkatet alltid närvarande, även om dess omfattning kan 

variera, och det går att observera i de olika rum och handlingsramar som tilldelas människor 

beroende på kön. Könsroller är socialt konstruerade och fungerar upprätthållande av maktrelationen 

mellan könen. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett sätt att markera maktrelationen – det visar att 

mannen har en naturlig rätt till kvinnans kropp, och att hans vilja är överordnad hennes. Carole 

Pateman beskriver denna rätt som sprungen ur ett samhällskontrakt: det sexuella kontraktet. Det 

innebär, i motsats till de klassiska teorierna om samhällskontrakt där den patriarkala makten 
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förkastas av samhällets söner till förmån för medborgarskapet och medbestämmandet, att det 

ingångna kontraktet inte bara innehåller medborgerlig frihet utan även underkastelse (Pateman 

1988. s. 256). Det sociala kontraktet är inte patriarkalt i meningen ”fadersvälde”, men däremot i 

meningen mäns överordning över kvinnor. Pateman kallar kontraktet ”lagen om mäns rätt till sex”. 

Den patriarkala makten institutionaliserades i äktenskapet, men begränsas för den sakens skull inte 

till den privata sfären (Pateman 1988. s. 257). Antagandet att varje människa har okränkbar rätt till 

sin egen kropp och sina egna förmågor verkar bara gälla för män. Pateman exemplifierar genom de 

seglivade förbuden mot abort, acceptansen av våldtäkt inom äktenskapet, prostitution och den 

ständigt närvarande sexualiseringen av kvinnor i media (Ibid. s. 266). Kvinnor är alltså inte 

individer i kontraktsteoretikernas mening. Män har en naturlig rätt till kvinnors kroppar, vilket 

förklarar varför de utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och sexuellt våld. 

3.2.6. Sammanfattning

I detta avsnitt har fem olika teoretiska perspektiv på varför män utsätter kvinnor för sexuellt våld 

presenterats. Forskningsfältet är spretigt, och det finns en mångfald av ansatser. Den första är ett 

slags rational choice-perspektiv där mäns benägenhet att utsätta kvinnor för sexuella övergrepp 

beror på hur svåra de formella sanktionerna av handlingen blir. Jag har valt att inkludera denna teori 

eftersom den är intressant ur ett straffrättsligt perspektiv. Det andra perspektivet som presenteras 

utgår från kultur. Relationen mellan kvinnor och män bestäms av kulturella normer, och vissa 

kulturer accepterar mäns sexuella våld mot kvinnor, medan andra inte gör det. I motsats till det 

kulturella perspektivet står det feministiska perspektivet, där mäns överordning över kvinnor finns 

oberoende av kultur. Tanken om ett sexuellt kontrakt visar att denna maktordning ingår i 

samhällsbygget, och att kulturen endast är av sekundär betydelse. Förklaringen som talar om 

maskuliniteter är mer flexibel för kulturella förändringar, men vidhåller att konstruktioner av 

maskuliniteter är något som finns utanför kulturen. Slutligen presenteras Nicola Gaveys teori som 

ett slags mellanting – maktordningen mellan könen är något som skapas och upprätthålls i kulturella 

sammanhang. 

Grovt sett kan dessa teorier delas in i två olika dominerande perspektiv: ett där kön är främsta 

förklaringsfaktor och ett där kultur är främsta förklaringsfaktor. Den viktigaste skiljelinjen mellan 

dessa teorier är synen på hur normer om sex och sexualitet skapas – är det primärt inom kulturer 

eller inom sociala konstruktioner för kön? Beroende på vilken sida av denna skiljelinje man står 

kommer man också att producera olika politiska imperativ.
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4. Metod
Det konstruktivistiska angreppssättet i denna uppsats kommer innebära att jag utgår från att idéer 

har stort inflytande på policyprocessen. Händelserna i Kungsträdgården, Köln och Kalmar kan ses 
som att de tillskrivs olika mening av olika aktörer, och det kan alltså finnas flera konkurrerande 

uppfattningar samtidigt. Olika aktörers konstruktion av den sociala verkligheten kommer att vara 
avgörande för vilka ”problem” som får politisk uppmärksamhet, och hur lösningarna på dessa 

problem kommer att utformas. Idéer kan både verka begränsande och öppna dörrar för politikens 
aktörer. Liksom Josefina Erikson skriver i sin doktorsavhandling måste utgångspunkten för en 

konstruktivistisk policyanalys vara att politik handlar lika mycket om att konstruera problem som 
om att lösa problem (Erikson 2011. s. 25).

Jag kommer i detta avsnitt att beskriva frameanalys, Carol Bacchis WPR-ansats och hur jag 

kommer att använda den. Slutligen kommer jag att presentera denna uppsats analytiska ramverk. 

4.1. Hur ett problem framställs
Carol Bacchi har i sin bok Analysing policy: what’s the problem represented to be? (WPR-ansatsen) 

beskrivit en ny typ av policyanalys där problemformulering står i centrum. Den centrala ambitionen 

är att uppnå ett paradigmskifte från det förhärskande fokuset på problem och deras lösning till ett 

fokus på att ifrågasätta problemet i sig (Bacchi 2009. s. vii). Enligt Bacchi själv beskrivs WPR-

ansatsen bäst som en poststrukturell ansats till policyanalys. Målet är att förstå en policy bättre än 

dess författare, och upptäcka de djupt liggande konceptuella premisser som driver 

problemformuleringen (Bacchi 2009. s. vii, s. xix).

Bacchi menar att det är orimligt att anta ”problem” som en okontroversiell, fast startpunkt. Det har 

länge funnits en grundläggande förståelse av policymaking som att syftet med policies är att lösa 

vissa problem. Men med detta synsätt begränsas analysen till att studera olika lösningar på det 

givna problemet. Vi borde istället förstå problemen som skapade inom policyprocessen. Policy är en 

kulturell produkt, och måste studeras med en närmast antropologisk infallsvinkel. Aktörerna 

reagerar inte på befintliga problem genom att skapa policy, de är aktiva medskapare av problem. Att 

förstå hur policy skapas är fundamentalt för att förstå statlig styrning. Vems problem är det man 

löser, och varför (Bacchi 2012. s. 23)? Med What’s the problem represented to be?- ansatsen är det 

möjligt att förstå problem som konstituerade inom policyprocessen. Problemet kan utläsas ur de 

förslag på policies som läggs fram. Syftet med en WPR-analys är att göra de implicita problemen i 

en policy explicita (Bacchi 2009. s. x). 

17



Man kan lätt komma till slutsatsen att antagandet om aktörers aktiva roll i problemframställningen 

implicerar att WPR-ansatsen är till för att blottlägga politiska aktörers intentioner och agendor. Men 

detta är fel. Istället är det viktigt att kunna förstå problemformulering som ett nödvändigt steg i 

varje policyprocess, och en viktig del i den kreativa process som leder fram till förändring (Bacchi 

2009. s. 1-2).

Bacchi inspireras av Foucault och diskursens betydelse för utformningen av politiken. Hon betonar 

att problem bör förstås som föreställningar som konstitueras i våra formuleringar (Goodwin 2012. s. 

27). Hur problemet inringas är en avspegling av vad problemet är, och lösningen kommer 

följaktligen utformas därefter (Bacchi 2012. s. 22). Genom att studera policyförslag kan man 

upptäcka vilka förgivettaganden som ligger till grund för problemformuleringen (Goodwin 2012. s. 

30).

Vidare menar Bacchi att problemframställningen, dess bakomliggande antaganden och dess 

konsekvenser upptäcks genom att ställa en rad frågor till materialet man studerar:

1. Hur framställs problemet i policyförslaget eller policydokumentet?

2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning?

3. Hur har denna problemframställning uppkommit?

4. Vad problematiseras och diskuteras inte i denna problemframställning, utan lämnas därhän? 

5. Vilka blir effekterna av denna problemframställning? 

6. Hur och var har denna problemframställning producerats, spritts och försvarats? Hur har den 

blivit (eller skulle kunna bli) ifrågasatt och utbytt? (Bacchi 2012. s. 21)1
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1 1. What’s the ‘problem’ (for example, of ‘problem gamblers’, ‘drug use/abuse’, ‘gender inequality’, ‘domestic 
violence’, ‘global warming’, ‘sexual harassment’, etc.) represented to be in a specific policy or policy proposal? 2. What 
presuppositions or assumptions underpin this representation of the ‘problem’? 3. How has this representation of the 
‘problem’ come about? 4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 
‘problem’ be thought about differently? 5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 6. How/
where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and defended? How has it been (or could it 
be) questioned, disrupted and replaced?



Den första frågan behandlar den fundamentala problemformuleringen i policyn eller 

policyförslaget. Det är mycket möjligt att flera problemframställningar finns i ett och samma 

policyförslag. Man kan då se till de faktiska åtgärder som presenteras för att identifiera de problem 

som tillskrivs mest tyngd, exempelvis vilket område man vill satsa mest pengar på. Den andra 

frågan syftar till att blottlägga de antaganden som ligger till grund för problemformuleringen. Det 

handlar inte om vad den som skrivit texten själv tycker, utan endast vad som kan uttolkas av det 

faktiska dokumentet. Med den tredje frågan upptäcks de möjliga processer och praktiker som 

problemformuleringen uppstått genom (Bacchi 2012. s. 22). Här undersöks den bakomliggande 

historien, exempelvis genom att studera hur problemet framställts i media (Bacchi 2009. s. 10). Den 

fjärde frågan känns igen från den foucaultianska diskursanalysen. Vad diskuteras inte med detta 

synsätt? För att kunna ställa denna fråga är det bra att ha förståelse för andra möjliga perspektiv, till 

exempel genom att återigen studera problemframställningar i media (Bacchi 2009. s. 12). Vidare 

undersöks med den femte frågan de politiska effekterna av problemformuleringen. Här  undersöks 

materiella konsekvenser, alltså vem som gagnas av denna framställning och hur. Vidare ser denna 

fråga även till de diskursiva effekterna av framställningen. Varje framställning sätter gränser för vad 

som kan tänkas och sägas, och det är dessa gränser vi vill upptäcka. Hur skulle exempelvis de 

politiska förslagen/lösningarna kunnat se ut om problemframställningen vore annorlunda? Slutligen 

söker denna fråga också subjektifiering (Bacchi 2009. s. 15). Vem kan hållas ansvarig för problemet 

(Goodwin 2012. s. 32)? Ställs grupper mot varandra? Den sjätte frågan underösker 

problemformuleringens historia. Hur har denna formulering växt fram, och vem har drivit på dess 

framväxt? Hur har den kommit att slutligen hamna i faktiska policydokument? 

Förutom att identifiera de olika problemformuleringarna menar Bacchi att de måste analyseras 

vidare och i förhållande till något. För att göra detta kan man använda olika teoretiska 

jämförelsepunkter, såsom ideologier, teser eller åskådningar. I min uppsats har jag i min 

teorigenomgång presenterat några olika teorier om förklaringsansatser till sexuella övergrepp mot 

kvinnor som jag kommer att använda som teoretiska jämförelsepunkter i min analys. 

4.2. Frameanalys
Eftersom problematiseringar såsom de beskrivs av Bacchi reducerar komplexitet kan de beskrivas 

som framingprocesser. WPR-ansatsen tillhandahåller ett analytiskt ramverk som kan användas för 

att genomföra en djupgående och systematisk frameanalys. 
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Frameanalys är en samhällsvetenskaplig metod som vilar på konstruktivistiska antaganden om 

verklighetens och kunskapens beskaffenhet. Det som gör att frameanalys är en bra metod för att 

besvara min frågeställning är att den fokuserar på idéer (Erikson 2011. s. 33). Metoden användes 

först för att upptäcka de kognitiva scheman – frames – som styr aktörer. När frameanalys senare 

kom att användas i sociologisk forskning förflyttades fokus något och ”frames” beskrevs istället 

som ”produkten av sociala, interaktiva processer mellan individer” (Erikson 2011. s. 34). Bacchis 

WPR-ansats är ytterligare en vidareutveckling av frameanalysen. Då min uppsats har ett deskriptivt 

syfte har jag ingen ambition att spåra och förklara de dynamiska processer mellan idéer och aktörer 

som lett fram till policyförslaget, såsom exempelvis Josefina Erikson gör i sin doktorsavhandling 

om prostitutionsfrågan i Sverige (Erikson 2011). Det jag istället vill göra är att använda 

frameanalysen som metod för att kartlägga de idésystem som olika aktörer (regeringen och MUCF) 

har kring fenomenet. 

En inramning av ett problem kan antas innehålla en orsaksbeskrivning, en problemformulering och 

ett lösningsförslag. Precis som jag beskrivit ovan antar jag i min uppsats att sättet ett problem 

presenteras på ger vid handen att vissa lösningar på problemet ter sig mer rimliga än andra. Ur 

utsagorna om problemet uttolkas vid en frameanalys en orsaksbeskrivning, där det implicit eller 

explicit anges vem som bär skuld och ansvar för problemet. Det är mot denne lösningarna kommer 

att riktas (Ibid. s. 38). Hur ett problem ramas in kan ses som en strategisk handling. En aktör kan till 

exempel via sin inramning befria sig själv från skuld, belägga någon annan med skuld eller 

legitimera en handling som den har för avsikt att utföra (Ibid. s. 39). Jag kommer dock inte att spåra 

de motiv som ligger till grund för aktörernas presentationer av problemet. 

4.3. Ett urval av Bacchis analytiska frågor
Bacchis policyanalys är en form av frameanalys som är anpassad för studier av policyförslag. Den 

ställer upp ett antal frågor som ställs till det empiriska materialet, och jag tänker ta hjälp av dessa 

frågor i min analys. Eftersom jag inte vill spåra idéernas ursprung kommer punkt nummer 3 och 6 

att få stå tillbaka i min analys. Jag vill istället fokusera på problemframställningen (punkt 1 och 4), 

orsaksförklaringen (punkt 2) och lösningsförslaget (punkt 5). Frågorna blir följaktligen:

1. Hur framställs problemet i policyförslaget eller policydokumentet?

2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning?
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3. Vad problematiseras och diskuteras inte i denna problemframställning, utan lämnas därhän? 

4. Vilka blir effekterna av denna problemframställning? 

4.4. Uppsatsens analytiska ramverk
Då de centrala dimensionerna för min undersökning är kön och kultur kommer jag att infoga ett 

antal underfrågor inom ramen för Bacchis modell. Jag hoppas att med denna modifierade version av 

Bacchis modell ha funnit det analytiska ramverk som bäst kan hjälpa mig att besvara min 

frågeställning. Förutom kön och kultur vill jag även vara uppmärksam på om andra dimensioner 

som jag stött på i mediadebatten behandlas i texterna, såsom straff, individens valmöjligheter, 

maskulinitet, makt och utbildning. De frågor jag i min undersökning vill ställa till materialet 

kommer att se ut som nedan. Efter varje fråga följer en kort förklaring av hur de kommer att 

operationaliseras i min undersökning. Generellt kommer jag att leta efter centrala begrepp och 

koncept i texterna, och belägga mina val med citat. Frågorna är: 

1. Hur framställs problemet i texten?

Detta är den mest grundläggande frågan för analysen: vad är problemet? För att undersöka detta 

kommer jag att uttolka det övergripande budskapet i varje text. För att konkretisera och hantera 

eventuella konkurrerande problemframställningar kommer jag att se till vilket område man vill 

lägga resurser på, mot vem insatserna riktas och varför. Jag vill också undersöka vilken sfär 

problemet placeras i, eftersom det i sig kan ses som en problemframställning. Exempelvis kan det 

tänkas att problemet framställs som ett jämställdhetsproblem, ett integrationsproblem, ett 

utbildningsproblem eller något annat. Ett sätt att avgöra vilken sfär problemet placeras i är genom 

att se vilka myndigheter och departement som får frågan på sitt bord. 

2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning?

a) På vilket sätt talar texten om kultur och kön?

b) Finns det andra dimensioner av problemet i framställningen?

Med den andra frågan vill jag undersöka vilka antaganden om verkligheten som ligger till grund för 

problemframställningen. För att operationalisera denna något diffusa fråga har jag i mina 

underfrågor förtydligat vad det är jag vill kunna uttolka ur texterna. Eftersom kön och kultur är 
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centralt för denna undersökning är det främst antaganden om dessa jag är intresserad av. Menar man 

exempelvis att det finns skillnader i seder och bruk hos människor som är uppväxta på olika 

geografiska platser, och vad spelar de i sådana fall för roll? Vidare vill jag undersöka hur man ser på 

kön i texterna, vilka dimensioner av kön som betonas och om det finns några maktrelationer mellan 

könen. Är det inom könsroller eller inom kulturer som normer om sex och sexualitet primärt 

bestäms? Jag kommer här att använda den litteraturgenomgång som presenteras i kapitel 3, och 

jämföra texterna mot de centrala koncepten i litteraturen. Konkret kan antaganden upptäckas genom 

att se hur offer och förövare konstrueras i texten, och hur lösningsförslagen är utformade. Slutligen 

vill jag med den andra underfrågan hålla min undersökning öppen för att även andra 

problemframställningar och dimensioner kan förekomma. Om inte kön eller kultur figurerar i 

framställningen, vad pekas då ut som centralt? 

3. Vad problematiseras och diskuteras inte i denna problemframställning, utan lämnas 

därhän? 

Med denna fråga vill jag åter igen gå tillbaka till litteraturen. Vilka teoretiska perspektiv förekom 

inte i texten? Är det något perspektiv som särskilt utesluts? Det som inte problematiseras kan också 

fungera tydliggörande för vad som faktiskt problematiseras i texten. 

4. Vilka blir effekterna av denna problemframställning? 

a) Hur verkar presentationen av problemet begränsande och möjliggörande?

b) Vem pekas ut som ansvarig för att lösa problemet?

Den sista frågan kommer jag att undersöka genom att dels återkomma till den samhälleliga sfär som 

problemet placerats inom och dels till den grupp som pekas ut som ansvarig för att lösa problemet. 

Genom att föreskriva hur ett problem bör lösas utesluter texten samtidigt andra sätt att lösa 

problemet på. Man kan exempelvis tänka sig att olika aktörer har olika möjligheter och verktyg för 

att lösa problem, och sättet att lösa problem på kan därför fungera både hindrande och 

möjliggörande. 

Generellt kommer det primära sättet att upptäcka problemframställningen på i de olika texterna vara 

att se till centrala koncept och begrepp. Jag kommer också att använda lösningsförslagen i stor 

utsträckning, eftersom de säger mycket om vem som bär skuld, vad som uppfattas som den 

underliggande orsaken till problemet och vilket slags problem det är. 
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Det analytiska ramverket kan illustreras med ett schema, där kultur och kön är de centrala 

dimensionerna: 

Kultur Kön/genus

Hur framställs problemet? Nyanlända bär på kulturella 
normer om sex som måste 
förändras. Problemet är 
primärt ett 
integrationsproblem.

Maskuliniteter, könsroller 
måste i allmänhet förändras. 
Problemet är primärt ett 
jämställdhetsproblem. 

Antaganden Normer om sex skapas inom 
kulturer,

Normer om sex skapas och 
återskapas inom ramen för 
könsmaktsordningen.

Vad problematiseras inte i 
denna framställning? 

Kön och genus. Kultur.

Effekter av framställningen Nyanlända bär skuld. 
Förändring av nyanländas 
kultur är nödvändigt för att 
uppnå jämställdhet.
Lösningsförslagen riktas mot 
nyanlända.

Män och patriarkala strukturer 
måste förändras för att uppnå 
jämställdhet. 
Lösningsförslagen riktas mot 
alla män. 

Centrala koncept Kultur, nyanlända, integration. Jämställdhet, kön, 
maskuliniteter, genus.

4.5. Metodval 
Anledningen till att jag har valt en kvalitativ textanalys och inte en kvantitativ innehållsanalys är att 

jag är intresserad av meningen och helheten snarare än summan av delarna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012. s. 210). En kvantitativ undersökning skulle innebära att jag räknade 

hur ofta vissa ord förekom, men i denna undersökning skulle det finnas en stor risk att mina resultat 

blev kraftigt snedvridna med en sådan metod. Bara i min genomgång av mediadebatten upptäckte 

jag snart att rader som ”det handlar om kön, inte kultur”, förekom, vilket på ett tydligt sätt 

illustrerar hur missvisande resultatet av en kvantitativ analys i värsta fall skulle kunna bli. I en 

kvalitativ textanalys får jag helt andra möjligheter att uttolka sammanhang och läsa mellan raderna. 

Vidare måste jag också ställa mig frågan om jag är intresserad av texternas latenta eller manifesta 

budskap. Med latenta budskap åsyftas de meningar som går att uttolka ur texten, och som inte går 

att finna med en kvantitativ textanalys. De manifesta budskapen skulle kunna vara möjliga att 
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upptäcka och behandla med kvantitiativa metoder. Vad som däremot kan bli problematiskt är de 

språkliga variationerna som får antas förekomma i olika texter. Det är därför högst osäkert att man 

med kvantitativa metoder kan fånga in ens de manifesta budskap som finns uttrycka i texterna. För 

att upptäcka såväl de manifesta som latenta budskapen i texterna har jag därför valt att arbeta med 

kvalitativa metoder som innehåller tolkningsmoment (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012. s. 221). Jag kommer att citera ur texterna för att motivera mina analytiska tolkningar och 

säkra att läsaren kan följa mig i mina tankegångar. På så vis skapar jag även transparens i min 

undersökning. 

Vidare är jag inte ute efter att pröva argumentens bärkraft, så detta är ingen idéanalys à la Herbert 

Tingsten. Det är snarare en form av funktionell idéanalys, där jag i beskrivande syfte vill undersöka 

och tolka de politiska idéerna (Beckman 2005. s. 17-18). Liksom Carol Bacchi betonar i Analysing 

Policy: what’s the problem represented to be? är inte heller syftet att upptäcka enskilda 

textförfattares uppfattningar om verkligheten och konstruktion av problemet, utan den framställning 

av problemet som och de bakomliggande antaganden som går att upptäcka i texten (Bacchi 2009. s. 

5).

4.6. Material
Det är i de texter som produceras av regeringen och MUCF som en viss inramning 

institutionaliseras (Erikson 2011. s. 42). Den inramning som uttrycks hos dem som har makten att 

göra lagförslag och politiska åtgärder är därför vad som är intressant för mig att studera – i 

synnerhet då det finns en delad syn på detta problem som ett problem som kan lösas med hjälp av 

lagstiftning och politiska redskap. Mitt material kommer att präglas av en empirisk tredelning. Först 

kommer jag att använda det regeringsuppdrag som utfärdats till MUCF, sedan utsagor och 

policyförslag från Åsa Regnér, och slutligen publikationen Fokus15 från MUCF. 

I min undersökning är jag primärt intresserad av hur regeringen framställer problemet, men för att 

få en tillräckligt omfattande bild av detta räcker inte det regeringsuppdrag som utfärdats till 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Jag har därför valt att inkludera debattartiklar 

och andra utsagor från Åsa Regnér, som är ansvarig minister i detta fall. Hon kan också anses 

representera hela regeringen i denna fråga. Sammanlagt kommer jag att använda sex olika texter 

med utsagor från Åsa Regnér i samband med övergreppen i Kungsträdgården och regeringens 

politiska gensvar på området. Materialet innefattar intervjuer och debattartiklar.
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I regeringsbeslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppges att beslutet till 

stor del har grundats på slutsatser från rapporten Fokus15, utgiven av MUCF, som är regeringens 

expertmyndighet i frågan. Detta gör denna myndighet till en central aktör, som också uppges ha haft 

stort inflytande i regeringens egna problemformuleringsprocess. Därför har jag valt att även 

inkludera rapporten Fokus15 i min analys.  Rapporten är en kartläggning av ungas reproduktiva-  

och sexuella rättigheter.

Sammanfattningsvis kommer alltså min analys att vara strukturerad så att jag först analyserar 

regeringsuppdraget, sedan utsagor från Åsa Regnér och slutligen rapporten från MUCF.

4.7  Validitet och reliabilitet
Eftersom min undersökning ofrånkomligen kommer att innehålla en del tolkningsmoment kommer 

det också ge vissa konsekvenser för reliabiliteten i min undersökning. Genom min undersökning 

producerar jag kunskap, och denna kunskap kommer till viss del att vara färgad av mitt sätt att tolka 

verkligheten på. Jag har försökt avhjälpa dessa problem genom reflexivitet,  transparens och genom 

att tydligt förklara hur jag gått tillväga för att operationalisera det jag vill undersöka. Tanken är att 

läsaren ska förstå vilka premisser som styr undersökningen och min tolkning av materialet. 

Jag hoppas kunna stärka validiteten i min undersökning genom de underfrågor som jag lagt till 

under varje fråga hämtad från Bacchis ramverk. Eftersom kön och kultur är de primära dimensioner 

som jag är intresserad av har jag också ställt specifika frågor om dessa till texterna. 

4.8. Reflexivitet
Bacchi betonar vikten av reflexivitet för att kunna genomföra en bra analys av ett policyförslag. Det 

finns tre kritiska moment där jag ständigt måste befinna mig i ett slags stadium av självanalys. Det 

första är när jag väljer texter för min analys. Även om det huvudsakliga policydokumentet som 

kommer att vara objekt för min analys är regeringens uppdrag till MUCF är det nödvändigt att även 

analysera relaterade texter för att få en mer komplett bild av den problemframställning jag vill 

undersöka. Exempelvis finns det en risk att jag utesluter vissa perspektiv när jag väljer texter. I 

denna uppsats har jag försökt att välja texter som är indirekt eller direkt relaterade till händelserna i 

Kungsträdgården, Kalmar och Köln och den därpå följande debatten för att göra ett urval. Det andra 

kritiska momentet består i komplexiteten hos texterna. Ett dokument är sällan entydigt i sitt 

budskap. Ofta ges uttryck för flera olika synsätt, och i denna typ av analys måste underlaget sträcka 

sig bortom enskilda lösryckta citat ur texten. Det handlar istället om att på ett transparent sätt tolka 
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textens budskap. Det tredje kritiska momentet för denna analys finns i den kontext som texterna 

befinner sig i. För att få förståelse för den valda policyn krävs också förståelse för kontexten den är 

framväxt ur. Det finns alltid en större debatt bakom den specifika frågan. Jag har försökt skapa en 

sådan kontextuell förståelse genom att kartlägga mediadebatten som föregick policyförslaget. 

(Bacchi 2009. s. 20-21)
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5. Analys

I detta kapitel kommer jag att applicera min analysmodell på det textmaterial jag valt till denna 
uppsats, alltså det regeringsuppdrag som utfärdats till MUCF, utsagor från Åsa Regnér samt 

rapporten Fokus15 från MUCF. Analysfrågorna, som beskrivits mer ingående i kapitel 4, är:

1. Hur framställs problemet i texten?
2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning?

3. Vad problematiseras och diskuteras inte i denna problemframställning?
4. Vilka blir effekterna av denna problemframställning?

5.1. Regeringsuppdraget
I detta första analysavsnitt kommer jag att analysera policydokumentet Uppdrag om 

informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga, 

som utfärdades av regeringen den 21 april 2016. Dokumentet är tre sidor långt och undertecknat av 

Åsa Regnér. Det innehåller en generell beskrivning av uppdraget, ett stycke om bakgrunden till 

beslutet och ett stycke som specificerar uppdraget. Regeringen ger i texten MUCF i uppdrag att 

tillsammans med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO, som drivs av Stockholms läns 

landsting, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet riktad 

till nyanlända och asylsökande barn och unga. Det anslås 5 000 000 kronor till projektet, som ska 

slutredovisas 31 mars 2017. 

Uppdraget ger en tydlig bild av vad problemet initialt framställs som: att unga nyanlända och 

asylsökande har för lite kunskap om hälsa och jämställdhet. Mer specifikt, som senare anges i 

uppdraget, gäller det sexuell och reproduktiv hälsa. Insatserna ska belasta utgiftsområde 9 

(Hälsovård, sjukvård och social omsorg), och mer exakt område 5:2; Insatser för att förverkliga 

barnkonventionen om barns rättigheter i Sverige. Detta kan tolkas som att detta först och främst är 

ett ungdomsproblem, men man kan också mena att lösningen på ett ungdomsproblem borde riktas 

mot alla ungdomar. I detta fall riktas insatserna mot nyanlända och asylsökande ungdomar, trots att 

de får samma sexualundervisning som infödda ungdomar:

”Kommunerna är skyldiga att erbjuda vissa nyanlända över 18 år 

samhällsorientering. Alla elever, inklusive nyanlända och asylsökande, kan få 

27



motsvarande information genom undervisningen i skolan. Asylsökande kan också 

erhålla samhällsinformation genom studieförbunden. Enskilda kommuner erbjuder 

därtill särskild samhällsorientering för nyanlända ungdomar.” 

Man bedömer att ytterligare undervisning och sexuell och reproduktiv hälsa måste nå nyanlända 

ungdomar. Det räcker alltså inte med undervisningen i skolan, som uppenbarligen räcker för 

infödda svenska ungdomar. Trots att det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

som har fått ansvar att lösa problemet är det alltså inte primärt ett ungdomsproblem. 

Det finns också en del antaganden i texten. Följande citat innehåller antaganden om att normer om 

sex skapas inom kulturer, och att nyanlända bär på normer som måste förändras för att uppnå 

jämställdhet i Sverige:

”Nyanlända och asylsökande [...] har i de flesta avseenden begränsad kännedom 

om det svenska samhället. Sexualitet och relationer präglas över hela världen av 

starka normer kring kön, genus och sexuell läggning. Rätten till kroppslig 

integritet och sexuellt självbestämmande inte minst för flickor, kvinnor och hbtq-

personer är grundläggande i detta sammanhang. [...] Det våldsförebyggande arbete 

som regeringen avser att stärka handlar delvis om att förändra stereotypa 

könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Information i dessa 

frågor är en förutsättning för nyanländas och asylsökandes hälsa och etablering”

Eftersom detta är information riktad till nyanlända kan det tolkas som att nyanländas normer om 

kön, maskulinitet och sex skiljer sig från normerna hos infödda svenskar. I texten betonas 

exempelvis behovet av tvärkulturell kompetens:

”I genomförandet av uppdraget ska MUCF särskilt beakta behovet av tvärkulturell 

kompetens på hälsoområdet”

Angående andra dimensioner av problemet i texten så finns även ett stycke om lagstiftning som 

skulle kunna tolkas som en avspegling av rational choice-ansatsen:

”informationen bör omfatta relevant lagstiftning, rättigheter och skyldigheter för 

den enskilde (inklusive straffrättsliga aspekter)”
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Detta kan tolkas som ett antagande om att det finns en vilja att kränka andras sexuella integritet, och 

att kunskap om de straffrättsliga aspekterna därför skulle kunna hindra att det skedde. 

Alla de teoribildningar som presenteras i uppsatsens teoriavsnitt finns alltså representerade i denna 

framställning. Det straffrättsliga perspektivet och ungdomsperspektivet problematiseras dock inte 

på lika framträdande sätt som genus och kultur. 

Effekten av denna framställning kan tänkas vara att den möjliggör kulturell förändring hos 

nyanlända i ett tidigt skede i livet. Men den kan också verka begränsande. Om problemet är att det i 

vissa kulturer finns normer om maskulinitet och våld som gör att män kränker kvinnors sexuella 

integritet verkar det exempelvis märkligt att även nyanlända flickor har behov av denna 

information. Och om problemet, som antyds i texten, återfinns i viss mån i alla kulturer, borde inte 

de extra insatserna riktas mot alla unga män? Slutligen pekas nyanlända ut som den viktigaste 

målgruppen för förändring, vilket framställer dem som en homogen, och också en problematisk 

grupp ur en kulturell aspekt. 

5.2. Utsagor från Åsa Regnér
I denna andra del av analysen kommer jag att analysera sex kortare debattartiklar och intervjuer 

med Åsa Regnér. 

Artikel 1: Intervju med Åsa Regnér i Svenska Dagbladet

Den första texten jag kommer att analysera är en intervju med Åsa Regnér i Svenska Dagbladet den 

8 mars 2016. Texten handlar om den jämställdhetsskrivelse som är att vänta från regeringen efter 

sommaren 2016.

”Med start på fredag sparkar hon (Åsa Regnér) igång en satsning som ska utbilda 

nyanlända i jämställdhet. I ett första skede handlar det om att med hjälp av 

berörda myndigheter utforma ett utbildningspaket för nyanlända unga.

- Frågorna rör sexualundervisning, jämställdhet och hur män ska involveras i 

jämställdhetsarbetet. Tanken är att bygga kunskap.

- Det här blir viktigt för de som kommer nya till Sverige, säger hon.”
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Problemet framställs som ett ett jämställdhetsproblem. Det huvudsakliga budskapet är dock liksom 

i regeringsuppdraget att nyanländas brist på kunskap är det som utgör jämställdhetsproblemet. 

I lösningsförslaget går det även att uttolka en del antaganden. Att lösningen är ett utbildningspaket 

för unga nyanlända synliggör ett antagande om att just denna grupp är i behov av extra 

undervisning i jämställdhet. Detta kan tolkas som att man ser på relationer mellan kvinnor och män 

som formade inom kulturer. Det kan också tolkas som att de normer om sex och sexualitet som 

infödda svenskar har är bättre än de hos nyanlända. Texten lyfter inte fram några andra dimensioner 

på ett tydligt sätt, det finns exempelvis inget straffrättsligt perspektiv, och inte heller ett tydligt 

ungdomsperspektiv. 

I texten problematiseras inte kultur på ett explicit sätt. Det är istället genusperspektivet som 

betonas, även om det i lösningsförslaget framkommer att kultur eller etnicitet på något sätt spelar 

roll för synen på jämställdhet. 

I texten lyfts män explicit fram som en viktig aktör för förändring, vilket ger den diskursiva effekten  

att män pekas ut som skyldiga. De som implicit pekas ut som ansvariga är dock nyanlända, 

eftersom alla nyanlända, inte bara pojkar och män, ska undervisas. 

Artikel 2: Intervju med Åsa Regnér i Expressen

Denna artikel publicerades i Expressen den 16 februari 2016. Den handlar om utbildningssatsningen  

för nyanlända i kölvattnet av händelserna på festivalen i Kungsträdgården, och innehåller en kort 

intervju med Åsa Regnér. I intervjun berättar Regnér att insatserna har inspirerats av liknande 

satsningar i Norge, där nyanlända fått delta i dialoggrupper om jämställdhet.

Problemet framställs som att det finns negativa normer om sex och sexualitet hos nyanlända, och att 

detta utgör ett jämställdhetsproblem inom integrationsområdet:

”Kan man säga att det här är en insats för att assimilera nyanlända?

- Jag vill inte använda ordet assimilera. Det handlar om att jämställdhet är en 

väldigt viktig utgångspunkt i det svenska samhället. Jag tycker att det är viktigt 

att man bekantar sig med hur det är med Sverige när man kommer hit.
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Det finns flera antaganden i texten. Att jämställdhet anges vara en viktig utgångspunkt i det svenska 

samhället implicerar att det inte är det i andra samhällen – och alltså kulturellt betingat. Även om 

genus är en central dimension i denna framställning talar texten inte om en generell 

könsmaktsordning, som kunde förväntats om ett generellt genusperspektiv hade varit centralt. 

I texten problematiseras inte brister i jämställdhet hos den infödda befolkningen. Det saknas även 

straffrättsliga aspekter och maskulinitetsaspekter. Ungdomsperspektivet är sekundärt i förhållande 

till integration och jämställdhet: 

”Jag har också träffat representanter för ensamkommandes förening som själva 

pekar på att många av deras medlemmar kommer från länder där pojkar och 

flickor nästan inte träffas.”

Effekterna av denna framställning blir att nyanlända pekas ut som annorlunda och kollektivt bärare 

av ”fel” normer. Detta kan i sig vara förhindrande då jämställdhetsarbetet förpassas till 

integrationsområdet. 

Artikel 3: Intervju med Åsa Regnér och Anders Ygeman i Aftonbladet

Denna artikel publicerades i Aftonbladet den 17 januari och handlar om regeringens reaktion på 

övergreppen i Kungsträdgården. Den innehåller korta intervjuer med inrikesminister Anders 

Ygeman och Åsa Regnér. 

Problemet framställs initialt som ett jämställdhetsproblem, där maskuliniteter utgör problemet:

”Ett fokus kan vara att att män i grupp inte triggas av varandra att begå sexuella 

övergrepp.

- Har man en nedvärderande kvinnosyn och umgås med andra män som också har det 

kan det trigga till att begå sexuella brott, säger Åsa Regnér.”

Men problemframställningen blir sedan tvetydig, och det verkar finnas även en kulturell dimension 

av problemet. 

”- Det är inte så att sexuella trakasserier kommer med flyktingar, det har vi en 

alldeles egen tradition av tyvärr. [...] Men det är klart att kvinnorörelsen i Sverige 
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har gjort jättestora framsteg och kommer man från en helt annan kontext så måste 

vi ha en introduktion i Sverige där vi pratar om jämställdhetsfrågor, öppenhet och 

sexualitet, säger Anders Ygeman.

- Den sortens program ska även finnas för nyanlända och SFI. Det ska finnas i det 

Sverige vi har idag, säger Åsa Regnér. 

De antaganden som går att utläsa ur texten är att sexuella trakasserier inte är specifikt för vissa 

kulturer, men att vissa ”kontexter” (läs den svenska kontexten) är bättre vad gäller jämställdhet, 

öppenhet och sexualitet. Detta sätt att uttrycka sig på påminner om Nicola Gaveys teori där mäns 

överordning över kvinnor är konstant, men varierar med kulturer. Ser man till lösningsförslaget, 

som riktas mot nyanlända, blir det också tydligt att det finns antaganden om kulturella skillnader i 

normer om jämställdhet. Som visas i citatet ovan finns det en maskulinitetsdimension i texten, även 

om den senare får stå tillbaka något. Lösningen riktas trots allt mot både kvinnor och män. 

I texten problematiseras inte straffrättsliga aspekter, och det finns inget tydligt ungdomsperspektiv 

– insatserna ska riktas mot ”nyanlända och SFI”, alltså mot vuxna. 

Effekterna av denna framställning blir åter igen att nyanlända som grupp pekas ut som 

problematiska ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots problematiseringen av maskuliniteter ska enligt 

lösningsförslaget även kvinnor utbildas, vilket verkar märkligt om det skulle vara män som är 

problemet. 

Ekots lördagsintervju med Åsa Regnér

I denna analysdel analyseras en transkribering av en del av ekots lördagsintervju med Åsa Regnér, 

som intervjuas av Monica Saarinen. I intervjun diskuteras hedersvåld, och samtalet går sedan över i 

en diskussion om regeringsuppdraget till MUCF. Åsa Regnér får frågan om vad det är som 

nyanlända behöver lära sig, som de inte vet när de kommer till Sverige. 

”Det är en satsning i samhället brett sett gentemot män och pojkar i frågor vad 

gäller jämställdhet, och respekt för kvinnor och flickor och kunskap om våld mot 

kvinnor. [...] för att nå framförallt pojkar men också flickor med kunskap om 

jämställdhet generellt sett, för det behöver vi i Sverige. [...] Vi behöver en satsning 

i hela samhället, och det här är en modul som vänder sig till nyanlända som inte 

har vuxit upp i Sverige, och som kommer med en annan bakgrund.”
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Problemet framställs initialt som ett generellt jämställdhetsproblem, där insatserna mot nyanlända 

är en parantes. Men problemframställningen ändras senare i texten mot att handla om kunskapsbrist 

hos nyanlända ungdomar:

”På HVB-hem säger man att många pojkar, för de flesta ensamkommande är just 

pojkar, efterfrågar kunskap just om hur relationer mellan killar och tjejer fungerar 

i Sverige. Det är viktigt då att säga att vi har inte underlag eller statistik som säger 

att ensamkommande är överrepresenterade i någon form av våldsbrott mot 

kvinnor eller sexualbrott, men jag vill göra den här insatsen i hela samhället, och 

då måste vi också ha en insats mot den här gruppen”

Ur detta stycke går även att utläsa flera intressanta antaganden. Insatserna mot nyanlända har 

tidigare beskrivits som ett led i att förhindra sexualbrott, eftersom vissa nyanlända bär på kulturella 

seder som är mer patriarkala än exempelvis den svenska. Men här gör Regnér tydligt att frekvensen 

av sexuellt våld mot kvinnor inte stiger ju mer patriarkal en kultur är, vilket går emot alla teorier 

som redovisas i teoriavsnittet i denna uppsats. I texten finns ett visst ungdomsperspektiv, men det är 

inte dominerande. Däremot finns ett maskulinitetsperspektiv, men det får inget genomslag i 

lösningsförslaget. 

Texten problematiserar inte någon straffrättslig aspekt av problemet som skulle kunna tyda på att 

sexuellt våld ses som följden av ett rationellt val. 

Effekterna av denna framställning är, trots att nyanlända enligt Regnér inte är överrepresenterade 

som förövare, att nyanländas kunskapsbrist framställs som ett jämställdhetsproblem. Behovet av 

undervisning sägs istället grundas på nyfikenhet hos nyanlända:

”vi har tittat ganska mycket på en modell man har haft i Norge, där man har vänt 

sig till nyanlända med information om sexualitet och hur man kan förebygga våld 

mot kvinnor, och där det har funnits väldigt stort intresse från den här gruppen.”

Detta kan vara en möjliggörande strategi eftersom initiativet till utbildning verkar komma från 

nyanlända, vilket framställer gruppen i bättre dager än om insatserna bara beskrivs som ett led i att 

skydda den (bra) svenska kulturen från den (dåliga) kulturen hos nyanlända. 
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Artikel 4: Debattartikel på regeringens hemsida

Denna debattartikel publicerades på regeringens hemsida den 13 januari, just som debatten om 

händelserna i Kungsträdgården var som mest intensiv. Textens huvudsakliga budskap är att kultur 

och etnicitet inte har någon betydelse för varför de de sexuella övergreppen skett:

”Kulturell-, etnisk bakgrund eller tillhörighet är aldrig en ursäkt inte heller en 

förklaring till kriminellt beteende, därför vägrar jag låta främlingsfientliga krafter 

kapa den viktiga frågan om kvinnors rättigheter och jämställdhet för oss alla.”

Problemet beskrivs genomgående i texten som ett jämställdhetsproblem, där maskulinitetsnormer är 

det primärt problematiska:

”Regeringen har tecknat en överenskommelse [...] om att stärka 

jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 

Satsningen syftar till att påverka destruktiva och begränsande normer kring 

maskulinitet och stärka mäns och pojkars delaktighet i organiserat 

jämställdhetsarbete. [...] Vi vet att män med en stereotyp syn på manlighet har en 

ökad risk att utöva våld.”

Denna text är den enda där det kan sägas finnas ett antagande om att män och maskuliniteter är den 

främsta förklaringen till sexuellt våld. Eftersom man talar om normer om kön som föränderliga är 

kön i detta fall en social konstruktion. Man gör också ett antagande om att könsrollerna är 

destruktiva och begränsande. Det är mycket likt Connells teori om hegemoniska maskuliniteter. De 

dominerande dimensionerna i denna text är alltså genus och jämställdhet, med betoning på 

maskuliniteter som problematiska.

Det som inte problematiseras i texten är kultur och straffrättsliga aspekter. Texten framhåller 

genomgående att det är normer hos män som måste förändras för att uppnå jämställdhet. 

Effekterna av denna framställning kan ses som möjliggörande ur ett feministiskt perspektiv 

eftersom lösningen riktar sig mot alla män. Men den kan också verka begränsande om det skulle 

vara så att vissa grupper, till exempel till följd av kulturella seder och bruk, upprätthåller en 

könsmaktsordning mer än andra. Texten framställer även män som ett kollektiv som är skyldiga till 

det sexuella våld som kvinnor utsätts för. 
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Artikel 5: Debattartikel på regeringens hemsida

Denna debattartikel publicerades på regeringens hemsida den 2 mars 2016. I texten beskriver Åsa 

Regnér vilka jämställdhetsreformer som regeringen har planerat.

Det finns mycket i texten som tyder på att problemet framställs som ett generellt maskulinitets- och 

jämställdhetsproblem. Regnér betonar exempelvis vikten av mäns involvering i 

jämställdhetsarbetet:

”Det finns män i alla samhälls- och åldersgrupper som utövar fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld. Problemet finns bland både inrikes och utrikes födda killar och män. 

[...] i syfte att öka flickors och pojkars kunskap om hur normer och värderingar 

om kön och könstillhörighet skapar och vidmakthåller hämmande könsroller och 

strukturer. [...] Män, pojkar och maskulinitetsfrågor bör i högre grad involveras i 

arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.”

Men problemet framställs inte enbart som genusbetingat. Det finns en konkurrerande 

problemframställning som handlar om att de nyanlända har för lite kunskap om svenska värderingar 

och det svenska samhället:

”Det är angeläget att nyanlända flickor och pojkar får tillgång till en god 

introduktion i det svenska samhället, där kunskap om vårt samhälle och 

värderingar är viktiga. [...] Föreställningar om kön formas tidigt under uppväxten. 

[...] De flesta som har flytt till Sverige är pojkar och många kommer från 

uppväxtvillkor som på många sätt dramatiskt skiljer sig från de som råder i 

Sverige.”

Problemet kan alltså sammantaget sägas framställas som att det finns ett generellt problem med 

mäns våld mot kvinnor, och att det kulturella arv som nyanlända, i synnerhet pojkar, bär på är extra 

problematiskt i detta avseende.

I lösningsförslaget blir antaganden om kultur extra tydliga. Nyanlända har ett extra stort behov av 

utbildning om jämställdhet, bland annat om svenska värderingar. Man antar alltså att normer om 

jämställdhet ser olika ut i olika samhällen, eller kulturer. Men även genus och maskuliniteter är 

centrala dimensioner i denna framställning. Värderingar om kön beskrivs exempelvis som 
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föränderliga, och könsroller beskrivs som hämmande. Det finns också ett ungdomsperspektiv – 

värderingar sägs skapas tidigt under uppväxten, vilket kan tolkas som en motivering till att 

insatserna riktas mot unga. 

Det som inte problematiseras i framställningen är straffrättsliga aspekter. 

Detta är en mycket öppen problemframställning, vilket får effekten att många olika slags lösningar 

blir möjliga. Att främja jämställdhet anges vara ett brett uppdrag som gäller alla samhällets 

institutioner. Samtidigt kan det också vara begränsande att inte peka ut ett konkret område för 

förändring. Återigen pekas dock nyanlända genom lösningsförslaget ut som en grupp som är 

problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Sammanfattning

I Åsa Regnérs utsagor dominerar både ett kultur- och genusperspektiv. Men även om texterna ofta 

explicit talar om kön som problematiskt finns det i alla texter utom en ett lösningsförslag som 

framställer nyanländas kultur som problematisk. Den explicita och den implicita 

problemformuleringen skiljer sig därför ofta åt. Men med tanke på att den stora majoriteten av 

texterna betonar ett behov av sexualundervisning för nyanlända i sina lösningsförslag tolkar jag 

texterna som att det primära problemet, som framställt av Åsa Regnér, är de normer om sex och 

sexualitet som nyanlända bär på när de kommer till Sverige. 

5.3. Fokus 15 (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
I regeringsuppdraget till MUCF sägs beslutet till stor del vara grundat på denna publikation från 

MUCF, som också är regeringens expertmyndighet i frågan. Rapporten Fokus15 är en kartläggning 

av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Den är 220 sidor lång och innehåller en beskrivning 

av uppdraget, en genomgång av vilka lagar som skyddar dessa rättigheter, och hur de efterföljs i 

Sverige. Vidare innehåller texten intervjuer med ungdomar, och en kartläggning av de grupper som 

är mest utsatta. Slutligen presenteras förslag på åtgärder som kan förbättra ungdomars reproduktiva 

och sexuella hälsa. 

Hur framställs problemet i texten?
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Texten formulerar problemet som kunskapsbrist bland ungdomar, där det primära problemet är att 

flera grupper av ungdomar, bland annat nyanlända, inte har tillgång till tillräckligt mycket och bra 

information om sex och sexualitet. Problemframställningen uttrycks frekvent, bland annat på sidan 

84 i rapporten:

”Många unga i särskolan och unga nyanlända har ett särskilt stort behov av sex- 

och samlevnads- undervisning, samtidigt som de i vissa fall verkar få mindre 

undervisning än andra unga”

I texten betonas att nyanlända ungdomar inte har tillräckligt god kännedom om sina sexuella och 

reproduktiva rättigheter för att säkerställa deras sexuella hälsa, som på sidan 80:

”Ett antal mindre studier visar att förkunskaperna varierar bland studenter inom 

svenska för invandrare (sfi) och bland unga nyanlända. En del har fått sex- och 

samlevnadsundervisning i sitt hemland, medan andra har fått otillräcklig kunskap 

om exempelvis anatomi och har ett stort behov av undervisning i ämnet. Precis 

som bland svenskfödda unga vill många utrikesfödda lära sig mer om frågor som 

rör sexualitet”

Vilka antaganden ligger till grund för denna problemframställning?

Texten betonar genus som en viktig förklaringsfaktor till varför sexuella övergrepp och trakasserier 

förekommer. Det finns därför ett antagande om att konstruerade, och föränderliga, könsroller skapar 

och upprätthåller relationer om sex och makt mellan män och kvinnor. Detta återkommer på flera 

ställen i texten:

”Stereotypa föreställningar om kön och genus är exempelvis riskfaktorer för 

sexualiserat våld och kränkningar bland unga. (sid 157)”

”Dels handlar det om att se killar som potentiella offer för sexuellt våld, dels om 

att lyfta negativa konsekvenser av de maskulinitetsnormer som bidrar till att killar 

utövar sexuellt våld. För att kunna göra det krävs också mer arbete med insatser 

som riktar sig specifikt mot killar och män. (sid. 141)”

Detta anknyter såväl till den feministiska skolan som till Connells teori om maskuliniteter. Det är 

framförallt den manliga könsrollen som problematiseras, och framställs som ett hinder för 
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jämställdhet. Texten talar även en del om kultur, och det finns en del antaganden i texten om att 

kultur är av betydelse för relationer mellan kvinnor och män: 

”Unga med utländsk bakgrund kan behöva förhålla sig till olika normsystem som 

existerar sida vid sida, inte minst kring synen på sexualitet, dels inom den kultur 

de har sina rötter i, dels inom den kultur som råder i samhället de lever i. [...] kön, 

etnisk bakgrund och ålder har betydelse för hur unga förhåller sig till kärlek och 

sexuell frigörelse. (sid. 126)”

Ungefär samma poäng görs på sidan 148:

”Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck anger att det, liksom 

mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och 

kulturella föreställningar om dessa.”

Och på sidan 149:

”Normer varierar även inom specifika grupper och kan dessutom både förstärkas 

och försvagas när människor migrerar till Sverige eller på annat sätt förflyttar sig 

till ett nytt sammanhang där andra normer gäller”

Men även om den kulturella dimensionen förekommer i denna text är den långt ifrån dominerande. 

I texten görs tydligt att normkritik behövs inom alla ungdomsgrupper, och främst för att skapa 

kunskap om sexuella rättigheter, inte för att stoppa sexuellt våld. Detta särskilt om man ser till 

lösningsförslagen, som innefattar information till alla ungdomar. Texten tar också avstånd från 

generaliseringar om kultur och sexualitet:

”Föreställningar om etnicitet, nationalitet och religion kan också påverka vilken 

kunskap unga nyanlända och andra sfi-studenter får och på vilket sätt. [...] Alla 

som kommer från ett visst land antas ha samma kultur, det vill säga tänka, tycka 

och leva på samma sätt”

Sammantaget kan alltså sägas att textens genusperspektiv är starkare än det kulturella perspektivet. 

Vad problematiseras och diskuteras inte i denna problemframställning, utan lämnas därhän?
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Texten framhåller att det är förändring av normer om sex och genus som är det bästa sättet att 

stoppa sexuellt våld och kränkningar mot utsatta grupper. Det finns dock ett stycke som skulle 

kunna tolkas som ett slags rational choice-perspektiv:

”MUCF ska få i uppdrag att fördela medel till organisationer som jobbar med 

information till bland annat nyanlända och andra utsatta grupper om vad våld är, 

hur man anmäler, och vilka straff man kan få. (sid 56)”

Detta skulle kunna tyda på ett synsätt där benägenheten att begå övergrepp antas minska när den 

potentiella förövaren är medveten om de påföljande sanktionerna. 

När texten talar om kultur framställs kultur och bakgrund som ett hinder för att tillgodogöra sig 

kunskap om sexuella rättigheter. Texten problematiserar inte på ett tydligt sätt kultur som en viktig 

anledning till sexuellt våld. 

Vilka blir effekterna/konsekvenserna av denna problemframställning?

Gruppen nyanlända ungdomar framställs som extra utsatta snarare än extra benägna att begå 

sexualbrott. Informationen de behöver få handlar primärt om rättigheter, inte skyldigheter. Texten 

framhåller också att nyanlända inte kan ses som en homogen grupp, vilket gör att det kulturella 

dimensionen förminskas. Den nyanländes kultur kan vara en anledning till hur personens syn på sex 

och sexualitet har formats, men det är inte den primära anledningen till varför nyanlända bedöms ha 

ett stort behov av sexualundervisning. 

Sammantaget kan sägas att denna framställning främst handlar om kunskap och genus, exempelvis 

framställs den manliga könsrollen som problematisk. Denna text har ett tydligt ungdomsperspektiv, 

och genus är den dominerande förklaringsfaktorn för sexuellt våld. Framställningen skiljer sig 

också från andra framställningar som tagits upp genom att behandla nyanlända ungdomar som offer 

snarare än förövare. Syftet med undervisningen är primärt att de ska lära sig vilka som är deras 

sexuella rättigheter, inte skyldigheter. 

5.4. Sammanfattning

Regeringen betonar både i regeringsuppdraget och i Åsa Regnérs utsagor genus, men presenterar 

samtidigt ett lösningsförslag som pekar ut nyanlända som en problematisk grupp ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Problemet framställs explicit som ett jämställdhetsproblem, men implicit 

kan det tolkas som ett integrationsproblem. Nyanlända bär i dessa framställningar på normsystem 
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som inte passar in i det svenska samhället. I MUCF:s rapport Fokus15 framställs istället nyanlända 

ungdomar som en extra utsatt grupp, och informationen om sexualitet och genus är främst till för att 

skapa kunskap om sexuella rättigheter. 
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6.Tolkning och slutsatser

I början av denna uppsats ställde jag frågan: 

Hur har problemet med sexuellt våld mot kvinnor på offentliga platser beskrivits av
a) Regeringen?

b) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Genom anpassad frameanalys av ett regeringsuppdrag, utsagor från Åsa Regnér och MUCF:s 
rapport Fokus15 kan jag nu presentera svar på frågan. Slutsatsen av min analys är att regeringen 

genomgående vill framställa problemet med sexuellt våld mot kvinnor som ett 
jämställdhetsproblem, men att det i deras lösningsförslag snarare framställs som ett 

integrationsproblem. Att det är Åsa Regnér och inte integrationsministern som fått frågan på sitt 
bord visar att man vill placera problemet inom jämställdhetsområdet. Men lösningsförslaget riktas 

mot nyanlända – inte mot alla män. Det måste alltså finnas ett antagande om problematiska normer 
om sex och sexualitet hos nyanlända, och att det är de som utgör den slutgiltiga 

problemframställningen. Det finns också ett återkommande antagande om att den svenska kulturen 
är bättre än många andra kulturer ur ett genusperspektiv. Inte minst i regeringens slutgiltiga 

policyförslag finns detta antagande – nyanlända antas vara en grupp med större behov av 
sexualundervisning är infödda svenska ungdomar. Sammantaget kan detta tolkas som att regeringen 

strategiskt väljer att presentera problemet som ett jämställdhetsproblem, kanske för att, som Åsa 
Regnér själv uttrycker det, inte spela främlingsfientliga krafter i händerna. Det är också intressant 

att Regnér i Ekots lördagsintervju betonar att nyanlända inte är överrepresenterade som förövare i 
sexualbrott, men ändå väljer att presentera sexualundervisning för nyanlända som en åtgärd mot 

mäns våld mot kvinnor.

Flera olika inramningar finns representerade i de olika texterna, och i nästan alla texter finns både 
en genusdimension och en kulturdimension. Budskapen och de centrala koncepten i texterna har 

också ofta visat sig motsägelsefulla. Åsa Regnér har exempelvis beskrivit problemet både som ett 
genusproblem och ett kulturproblem. 

Sammantaget kan sägas att de flesta problemframställningarna ligger närmast Gaveys teori om kön 

och kultur som sammanflätade, men det finns också problemframställningar som är tydligt 
feministiska. Det är dock knappt något framställning som nämner en könsmaktsordning, som kunde 
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förväntas av rent feministiska framställningar. Förklaringar baserade på maskuliniteter såsom 

Connell beskriver dem förekommer också ofta. Det är ingen problemframställning som helt har 

kunnat tolkas som ett synsätt likt det hos Ronet, Paternoster och Ward, där de sexuella övergreppen 

var följder av ett rationellt val, och där lösningen innehöll strängare straff. Det är inte heller någon 

problemframställning som explicit pekat ut kultur som ensam förklaringsfaktor, såsom vissa 

debattörer gjorde i mediadebatten som redovisas i avsnitt 2.2. Kanske beror detta på att feminism är 

ett mindre kontroversiellt ämne än kultur.

MUCF:s problemframställning handlar mycket om kön, och tangerar ofta maskulinitetsteori. 

MUCF beskriver också problemet annorlunda än regeringen på så sätt att nyanlända beskrivs som 

offer snarare än förövare, och det primära problemet är att denna grupp har för lite kunskap och sina 

sexuella rättigheter snarare är skyldigheter. Detta är värt att betona då detta är en stor skillnad i 

regeringens respektive MUCF:s framställningar. Särskilt intressant är det då regeringsuppdraget 

sägs grundas i rapporten Fokus15. I en jämförelse mellan MUCF:s och regeringens inramning av 

problemet blir också tydligt att MUCF har ett mycket tydligare ungdomsperspektiv, och ett mer 

konsekvent genusperspektiv då de inte presenterar ett lösningsförslag som pekar ut nyanlända som 

ansvariga istället för män eller normer om sex bland alla ungdomar. 

Vidare forskning

Resultaten i denna uppsats tyder på att det kan finnas en diskrepans mellan problemframställningar 

och lösningsförslag, och att detta skulle kunna vara en politisk strategi. Det vore därför intressant att 

göra en studie med förklarande ansats som undersöker motiv och strategier bakom 

problemframställningar. För att upptäcka vad som styr synsätt och val av problemframställning 

skulle man exempelvis kunna göra jämförande studier mellan länder eller tidsperioder. 

I denna uppsats har jag också belyst en form av sexuellt våld som inte finns beskriven i litteraturen: 

män i grupp som omringar och tafsar på kvinnor. Att undersöka hur detta fenomen kan förklaras 

vore även det ett intressant område för framtida forskning. 
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